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 ما کمبودهای فراوانی داریم، این را از نظر دور نمی داریم و انکار نمی کنیم، 
لکن انکار هم نکنیم که ظرفّیت های بســیاری هم در اختیار ما اســت؛ ما 
می توانیم از این ظرفّیت های بهره برداری نشــده و استفاده نشــده، استفاده 
کنیم به توفیق پروردگار. شما مسئوالن کشور - بخصوص آن مجموعه ای 
که ان شــاءاهلل بزودی تشکیل خواهد شــد در حول وحوش ریاست محترم 
جمهوری، و هیئت دولت و قّوه ی مجریّه را تشکیل خواهند داد- سّکان دار 
چنین نظام پرظرفّیتی هستید؛ این را بدانید. نظام جمهوری اسالمی و کشور 
عزیز ما یک نظام پرظرفّیت و پرامکان و پراســتعداد است؛ این استعدادها 
را باید دانه دانه شــناخت و از آنها بهره برداری کرد. شما با تکیه ی بر هویّت 
انقالبی -این نکته ی بسیار مهّمی است- با کار جهادی، با حمایت مردمی، 
با انبوه سرمایه های ماّدی و معنوی که امروز در اختیار شما است، می توانید 

کشور را پیش ببرید و من سه جهت گیری عمده را توصیه می کنم:
 جهت گیرِی اّول، پرداختن به مشــکالت مردم - امروز در درجه ی اّول، 
مشکالت اقتصادی و معیشتی- است؛ این کارِ اّولی است که از این سه کاِر 
هم زمان باید انجام بگیرد؛ این اّولینش اســت: پرداختن به مسائل داخلی، 
پرداختن به مشــکالت مردم، مسئله ی معیشــت و اقتصاد؛ که این را باید 

ان شاءاهلل به یک نقطه ی قابل قبولی، در طول این چهارسال برسانید.
 جهت گیری دّوم، تعامل گسترده ی با دنیا است؛ این توصیه ی همیشگی 
ما اســت که این درســت نقطه ی مقابل آن چیزی است که دشمنان ما و 
ســلطه گران عالم دنبالش هســتند. ما می توانیم با دنیا ارتباطات وسیع و 
گسترده ای داشته باشیم، هم به ملّت ها و دولت های دیگر کمک کنیم، هم 

از کمک آنها بهره مند بشویم؛ حیات اجتماعی بشریّت این جور پیش می رود: 
همــکاری، همدلی، همراهی، تعامل با دنیا؛ اقلیم ما، جغرافیای ما، امکانات 

فراوان ما، این را برای ما آسان می کند.
و جهت گیری ســّوم؛ در برابر هر ســلطه طلبی، با صالبت و قدرت ظاهر 
بشــوید؛ آن سلطه طلب هر که می خواهد باشــد؛ امروز از همه متجاوزتر و 
وقیح تر، رژیم ایاالت مّتحده ی آمریکا است؛ در مقابل اینها با صالبت ظاهر 
بشوید، با قدرت ظاهر بشوید؛ با پشــتوانه ی اقتدار ملّی و کمک این مردم 
می توانیــد از ترفندهای آنها جلوگیری کنید و آن را دفع کنید. چهار دهه، 
تجربه ی فّعالّیت بین المللی به ما نشان می دهد که هزینه ی تسلیم در برابر 
قدرت های زورگو بمراتب بیشتر از هزینه ی ایستادگی در مقابل آنها است؛ 
تسلیم شــدن در مقابل زورگویی های قدرت های زورگو، ملّت ها و کشورها 
را بیچاره می کند؛ راه های پیشــرفت آنها را به معنای واقعی کلمه مسدود 
می کند؛ آنها را از ارزش های انسانی دور می کند؛ هزینه های سنگینی دارد. ما 
به توفیق الهی و به حول وقّوه ی الهی، با استکبار و با نظام سلطه از سر تسلیم 
وارد نشدیم، تسلیم نشدیم، با آنها بر سر خواسته های آنها سازش نکردیم، و 
امروز از دیروز تواناتر و قدرتمندتریم؛ امکاناتمان امروز از دیروز خیلی بیشتر 
است. ایستاده ایم در مقابل آنها، تسلیم آنها هم نشده ایم؛ این یک تجربه ی 
بسیار مهّمی است. البّته در این راه شهدائی داشته ایم، فداکارانی داشته ایم؛ 
شخصّیت های ارزشمند و برجسته ای را از دست داده ایم لکن نظام جمهوری 
اسالمی پیشرفت کرده است، حرکت کرده است، شعارهای خود را برجسته تر 

کرده است.

khamenei.ir برگرفته  ازفرمایشات مقام معظم رهبری در سایت
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همکاری مستقیم یک بانک اندونزی با بانک های ایرانی
سفیر جمهوری اندونزی در مالقات و 

گفت وگو با رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی تهران از پنج برابر 

شدن حجم مبادالت دو کشور تا پایان 
سال جاری میالدی خبر داد. به گفته او، 
در حال حاضر میزان مبادالت تجاری دو 

کشور در حدود 340 میلیون دالر است. 
»اوکتاوینو علیم الدین« در این مالقات از همکاری یک بانک اندونزیایی با 10 بانک 
ایرانی و گشایش ال سی تا سقف 200 میلیون دالر برای تجار هر دو کشور خبر داد. 

او همچنین خاطرنشان کرد که دولت اندونزی به دنبال آن است تا مبادالت مالی دو 
کشور در قالب ریال و روپیه صورت گیرد.

1396/04/28

رئیس اتاق تهران از شهرک صنعتی عباس آباد بازدید کرد
مسعود خوانساری با حضور در شهرک صنعتی 

عباس آباد از سه واحد صنعتی منتخب 
بازدید و در نشست با مسئوالن این شهرک، 

مشکالت زیرساختی این منطقه صنعتی را 
بررسی کرد. پس ازآنکه رئیس هیئت مدیره 

شهرک صنعتی عباس آباد با حضور در 
سی وپنجمین نشست شورای گفت وگوی دولت 

و بخش خصوصی استان تهران از مشکالت 
عدیده این شهرک صنعتی به ویژه در تأمین برق سخن گفت، رئیس اتاق تهران به همراه 

تعدادی از مدیران این نهاد بخش خصوصی از این شهرک صنعتی بازدید کردند. در بازدید 
مسعود خوانساری و همراهان روند تولید و مسائل مختلفی که تولیدکنندگان با آن درگیر 

هستند موردبحث و بررسی قرار گرفت.

1396/05/04

انتخابات کمیسیون های تخصصی اتاق تهران انجام شد
ماه گذشته در انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون های مشورتی اتاق تهران تغییرات 

اندکی ایجاد شد. بر اساس این انتخابات، هیئت رئیسه کمیسیون های »کشاورزی، 
آب و صنایع غذایی«، »تسهیل کسب وکار« و »اقتصاد سالمت« تغییری در 

روسای کمیسیون ایجاد نشد، بنابراین کاوه زرگران، محمدرضا نجفی منش و محمود 
نجفی عرب در دو سال آینده نیز به کار خود ادامه می دهند. در چهار کمیسیون 

»تسهیل تجارت و توسعه کسب وکار«، »صنعت و معدن«، »بازار پول و سرمایه« 
و »انرژی و محیط زیست« تنها یک تغییر در ریاست صورت گرفت. با ابقای 

بهرامی ارض اقدس، پورقاضی و سنگینیان در این سه کمیسیون، رضا پدیدار در 
کمیسیون انرژی جانشین منصور معظمی شد که از حضور مجدد در انتخابات انصراف 

داده بود.

1396/05/17

 حمایت بخش خصوصی از وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت
نشست مردادماه نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران با توجه به معرفی کابینه دوازدهم 
از سوی رئیس جمهور به بحث و بررسی در مورد برنامه دو تن از وزرای پیشنهادی اختصاص 
یافت و دو روز زودتر از زمان همیشگی اش برگزار شد. در بیست ونهمین نشست هیئت 
نمایندگان اتاق تهران، مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی و محمد 
شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با حضور در جمع نمایندگان بخش 
خصوصی، برنامه های خود را تشریح کردند. آنها همچنین به سؤاالت اعضای هیئت نمایندگان 
اتاق تهران و کارشناسان میهمان پاسخ دادند.علینقی مشایخی، حسین عبده تبریزی و داود 
دانش جعفری، سه میهمانی بودند که هرکدام در سخنانی جداگانه به تشریح وضعیت اقتصاد 
و ماموریت ها و اولویت های پیش روی این دو وزارت خانه پرداختند. مسعود خوانساری در 
ابتدای این نشست گفت: خوشبختانه اعضای کابینه دوازدهم بعد از گمانه زنی های بسیار 
به مجلس معرفی شدند که جا دارد خشنودی خود را از انتخاب افراد پیشنهادی برای دو 
وزارت خانه امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت اعالم کنیم.

حمایت تشکل ها و شرکت های استارت آپی از وزیر پیشنهادی ارتباطات
ساعاتی بعد از بیست و نهمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق تهران، پارلمان بخش خصوصی تهران میزبان محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشنهادی 
ارتباطات و فناوری اطالعات و تشکل ها و شرکت های استارت آپی بود.محمدجواد آذری جهرمی جوان ترین وزیر پیشنهادی کابینه دوازدهم به اتاق 

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آمده بود تا از برنامه های آینده اش در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات بگوید و در جریان خواسته های 
فعاالن بخش خصوصی و تشکل های حوزه های مختلف فناوری اطالعات و استارت آپ های کشور قرار بگیرد. در ابتدای این جلسه مسعود خوانساری 

رئیس اتاق تهران با خوش آمدگویی به وزیر پیشنهادی گفت: »مهم ترین ویژگی آقای مهندس جهرمی در کابینه پیشنهادی دولت جوان بودن 
ایشان است. انتظار داریم که آقای مهندس جهرمی بحث ارتباطات را پیش از بیش گسترش دهند؛ در برنامه هایشان هم یکی از نکات اصلی و 

اساسی افزایش پهنای باند بود.«

هم پیمانی استارت آپ ها در اتاق تهران
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نشستی میزبان صاحبان 
بنگاه های دانش بنیان و فعاالن کسب وکارهای استارت آپی بود که آمده بودند تا 
گره های ریزودرشت کارشان را با مدیران اتاق تهران و نمایندگان بخش خصوصی 
در میان بگذارند و راه چاره ای برای باز کردن آن بیابند. در این گردهمایی البته جای 
برندهای نام آشنا خالی نبود و نمایندگان این بنگاه ها نیز به اتاق تهران آمده بودند 
تا در کنار تازه واردها از تجربیات خود در این عرصه بگویند و اینکه پای آنان نیز 
هنوز در البه الی موانع و دست اندازها می لنگد.

1396/05/08

هیئت اقتصادی از طرف اتاق تهران به اروپا می رود
اتاق تهران و اتاق بازرگانی ایران و سوئیس به طور مشترک در نظر دارند تا به دعوت اتاق 
بازرگانی ژنو، یک هیئت اقتصادی-تجاری متشکل از بازرگانان و صاحبان صنایع ایرانی را 
به سرپرستی جناب آقای مهندس خوانساری، ریاست اتاق تهران و نایب رئیس اتاق ایران 
از تاریخ چهارشنبه 5 مهرماه تا شنبه 8 مهرماه سال جاری به کشور سوئیس اعزام کنند. 
زمینه های فعالیت هیئت اعزامی، نساجی، ماشین آالت و تجهیزات صنعتی، نفت و گاز، صنایع 
نیروگاهی و انرژی های تجدیدپذیر، برق و الکترونیک، صنایع غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی 
و امور مالی و بانکی است.در سفری دیگر، اتاق تهران در نظر دارد تا به دعوت اتاق های 
بازرگانی براتیسالوا، اتریش علیا و وین یک هیئت اقتصادی-تجاری متشکل از بازرگانان 
و صاحبان صنایع ایرانی را به سرپرستی جناب آقای مهدی جهانگیری، نایب رئیس اول 
اتاق تهران از تاریخ یکشنبه 21 آبان تا جمعه 2۶ آبان ماه سال جاری به کشورهای اسلواکی 
و اتریش اعزام کند. زمینه های فعالیت هیئت اعزامی، نساجی، ماشین آالت و تجهیزات 
صنعتی، صنایع خودروسازی و قطعات خودرو، معدن و ماشین آالت معدنی، نفت و گاز، صنایع 
نیروگاهی و انرژی های تجدیدپذیر، صنایع هوایی سیویل، برق و الکترونیک، کشاورزی و 
صنایع غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی و امور مالی و بانکی است.

از موانع صادرات غیرنفتی تا کمبود برق در شهرک های صنعتی
اعضای شورای گفت وگوی استان تهران در سی و پنجمین نشست خود، عالوه بر 
بررسی موانع توسعه صادرات و راهکارهایی که می تواند به رشد آمار صادرات 
منتهی شود، به بررسی مشکالت بخش هایی از اقتصاد پایتخت پرداختند؛ مانند 
مسائلی که قانون مشاغل سخت و زیان آور برای برخی بنگاه ها ایجاد کرده یا 
مشکالتی که در رابطه با تأمین برق شهرک صنعتی عباس آباد وجود دارد.
در ابتدای نشست سیدحسین هاشمی، استاندار و رئیس شورای گفت وگوی استان 
تهران گفت: دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی، مستلزم سرمایه گذاری ۶5 
میلیارد دالری در سال است و به وضوح منابع داخلی برای این میزان سرمایه گذاری 
کافی نیست. در ادامه این نشست، مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران و دبیر 
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، با ابراز امیدواری نسبت به 
اینکه دولت دوازدهم فعالیت های خود را با کابینه ای جوان تر و کارآمدتر در پیش 
بگیرد، سخنان خود را آغاز کرد.

1396/04/31
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اعالنـات

فصل هماهنگی و عمل   
وحدت عامل حرکت اقتصاد ایران به سمت رونق است

هفته سوم مردادماه اتاق بازرگانی تهران میزبان سه وزیر دولت بود. 
از میان این جمع دو وزیر سابقه آشنایی و رابطه با بخش خصوصی 
را داشــتند و وزیر سوم هم جوانی تازه نفس است که نشست اتاق 

فرصتی را برای تعامل بیشتر با او مهیا کرد. 
آقای مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی، پیش از 
این، هم عضو هیئت رئیسه اتاق ایران، هم هیئت نمایندگان اتاق 
تهران و هم مشــاور اتاق بازرگانی بوده است. بخش  خصوصی او و 
دیدگاه هایش را به خوبی می شناسد. پیش از آنکه در جایگاه وزارت 
قرار گیرد، مدتی طوالنی در وزارت خانه های صنایع سنگین، نفت، 
بازرگانی و اقتصاد سابقه حضور و تجربه اندوزی داشته که از بدنه 
وزارت خانه به صندلی وزارت می رسد. کرباسیان فردی پاکدست و 
اهل تعامل است. به واسطه تالیف و ترجمه 16 جلد کتاب اقتصادی هم از دیدگاه های نظری و دانش روز 
جهان در حوزه اقتصاد آگاهی قابل تقدیری دارد. بررسی عملکرد کرباسیان نشان می دهد که عالقه مند به 
ایجاد تحول، بوروکراسی زدایی و توجه به جوانان است. به خصوص در آخرین مسئولیت  او در گمرک و با 

راه اندازی سامانه جامع هوشمند، رضایت نسبی نیز از عملکرد دستگاه متبوعشان به وجود آمد. 
همچنین آقای شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دسته افرادی قرار می گیرد که بخش  
خصوصی به خوبی از عملکرد و دیدگاهشان شناخت دارد. ایشان فردی سالم، اهل مشورت، قاطع و از 
همه مهم تر اهل تصمیم گیری و عمل است. آقای شریعتمداری به واسطه 8 سال وزارت بازرگانی در دولت 
اصالحات بینش قابل تقدیری در مورد بازرگانی داخلی و خارجی دارد. طی سال های حضورش در سمت 
معاونت اجرایی رئیس جمهور هم به دلیل سفرهای متعدد استانی و گفت وگو با صاحبان صنایع به درک 
عمیق و میدانی از وضعیت صنایع کشور دست پیدا کرده است. خوشبختانه آقای شریعتمداری اعتقاد به 
کوچک سازی دولت دارد و می توان امیدوار بود که در دوران تصدی ایشان در وزارت صنعت، روندها به 

سمت حضور موثرتر بخش  خصوصی در عرصه عمل پیش رود. 
عالوه بر ویژگی های مشخصی که به آنها اشاره شد، می توان به دو مورد دیگر هم اشاره کرد: 

اول: وزرای اقتصاد و صنعت طی چند دهه گذشــته ســابقه رفاقت و همکاری زیادی دارند. آنها با 
دیدگاه های هم آشــنا هســتند و مهم اینکه در بسیاری از موارد هم نظر به شمار می آیند. خروجی این 
موضوع برای بخش  خصوصی هماهنگی بیشتر میان وزرا، افزایش قدرت تصمیم گیری آنها و در نتیجه 

حرکت همسو در راستای اجراست. 
دوم: هردو وزیر خوشبختانه به این درک رسیده اند که در عرصه عمل، بخش  خصوصی کشور باید 
اقتصاد را به پیش هدایت کند. بنابراین هم می توان انتظار داشت که سیاست گذاری ها به این سمت برود 

و هم اینکه موانع پیش روی صاحبان کسب وکار برداشته شود. 
بخش  خصوصی ایران از وزرای اقتصادی دولت و به خصوص این دو، خواسته های مشخصی دارد که 

می توان به 24 مورد از آنها اشاره کرد: 
 توجه و تاکید بر اجرای کامل ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مبنی بر استفاده مؤثر 

از نظرات بخش خصوصی در پیشنهاد قوانین و تدوین آیین نامه ها؛
 توجه خاص و استفاده حداکثری از ظرفیت موجود در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در 

راستای نقش آفرینی بیش از پیش بخش خصوصی؛
 برنامه ریزی به منظور خروج فضای اقتصادی کشــور از شرایط رکود اقتصادی با رویکرد جلوگیری از 
بروز تورم با اقداماتی نظیر توانمندسازی بخش خصوصی، بهبود محیط کسب و کار، تسهیل دسترسی به 

منابع مالی و ورود به بازارهای جهانی؛
 تغییر رویکرد در رویه خصوصی سازی و رعایت اصل واگذاری به بخش خصوصی مؤثر؛

 برنامه ریزی وزرای اقتصادی به منظور شفاف سازی حداکثری در حوزه عملکرد خود، مبارزه هوشمند 
با فساد با رویکرد استقرار حاکمیت شرکتی در بنگاه های بزرگ اقتصادی متعلق به دولت، اجرای قانون 
انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات در حوزه اقتصادی، انتشار صحیح اطالعات و آمار اقتصادی، و افزایش 

شفافیت مالیاتی و گمرکی؛
 تمرکز بر توسعه بازار سرمایه با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه های اقتصادی و کمک به ارتقای رشد 

اقتصادی کشور؛
 تدوین برنامه ای با اولویت آنی به منظور مقابله با مشکالت نظام بانکی کشور مشتمل بر به کارگیری 

روش های کارآمدتر پیشگیرانه و پیاده سازی راهبردهای کاراتر در مواجهه با بحران؛
 ارتباط نزدیک تر مقامات ناظر بر بازارهای پول و سرمایه با هدف انتقال دیدگاه ها، اصالح بازار مالی و 

توسعه متوازن آنها؛
 برنامه ریزی به منظور عادی سازی مناسبات بانکی با نظام بین المللی جهت کاهش ریسک و افزایش 

مبادالت ارزی با استفاده از ابزارهای بانکی نظیر LC، یوزانس و...؛
 ارائه برنامه مشخص حاوی زمان بندی اجرایی جهت الحاق کشور به سازمان تجارت جهانی با مکانیزم 

انعقاد قراردادهای تجاری دوجانبه در چارچوب مقررات WTO و به صورت  FTA؛
 لزوم آزادسازی قیمت ها و حذف تدریجی کنترل قیمت و نرخ گذاری؛

 تک نرخی شدن ارز مبتنی بر حقایق اقتصادی و مستند به قوانین برنامه های چهارم، پنجم و احکام 
دائمی برنامه ششم؛

 هدفمندی پرداخت مشــوق های صادراتی با رویکرد افزایش صادرات غیرنفتی با ارزش افزوده باال در 
حوزه کاال و خدمات؛

 مدیریت تعادل محور در حوزه تنظیم واردات و صادرات با هدف تعادل بازار داخل با اجتناب از اعمال 
موانع تعرفه ای یا غیرتعرفه ای؛

 تعدیل تعرفه واردات با هدف کاهش قاچاق کاال؛
 انتشار کتاب مقررات صادرات و واردات پیش از آغاز سال شمسی و تثبیت تعرفه، حداقل به مدت یک 

سال با هدف ایجاد شفافیت در معامالت تجاری؛
  واگذاری موضوع تصدی گرایانه مدیریت نمایشگاه های تجاری به بخش خصوصی کشور؛

 تمرکز بر موضوع کمیت تولید دارو با توجه به مســئولیت قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
وزارت خانه مذکور و ابقای مقوله کیفیت صنعت دارو، در حوزه عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی؛
 تمرکز اختیارات تجاری در حوزه های مختلف در وزارت صنعت، معدن و تجارت؛

 برنامه ریزی هدفمند به منظور تجمیع تقاضا با هدف افزایش بهره وری و نیز ارتقای توان رقابتی نزد 
تولیدکنندگان داخلی؛

 برنامه ریزی و ایجاد بستر مناسب جهت تشویق سرمایه گذاران خارجی برای طرح های تولید مشترک با 
اولویت بهره گیری از تولیدات واحدهای مذکور در طرح های توسعه ای و مناقصات دولتی؛

 ضرورت تدوین اســتراتژی توسعه صنعتی کشور با هدف توسعه متوازن اقتصاد ملی و رشد پایدار و 
چندجانبه کشور؛

 جوان گرایی در انتخاب معاونان و استفاده از نیروهای تازه نفس و صاحب  ایده؛
 توجه ویژه به مشکالت و وضعیت شرکت های استارت آپی و اس ام ای ها به خصوص در حوزه مالیاتی.

محصول هماهنگی میان وزرای اقتصادی دولت می تواند اجرای این بندها در راستای نقش آفرینی 
بیشتر بخش  خصوصی و کمک به توسعه کشور باشد. یکی دیگر از وزرایی که در اتاق تهران حضور یافت 
آقای آذری جهرمی، وزیر جوان ارتباطات بود. ایشان تازه نفس ترین و کمترشناخته شده ترین چهره اقتصاد 
ایران به شمار می آید. به نظر می رسد که وزیر ارتباطات کامال به حوزه کارش تسلط دارد. او بر دو نکته 
مهم هم تاکید داشت: اول، نگاه اقتصادی به بخش  ارتباطات تا کلیه بنگاه ها در یک فضای رقابتی به کار 

خود ادامه دهند؛ دوم، پاسخ گو بودن به ارباب رجوع و فعاالن بخش  خصوصی این حوزه. 
نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران در این دوره جدید به افزایش اشتغال، جذب  سرمایه های داخلی 
و خارجی، و در نهایت تسهیل فضای کسب وکار نیاز دارد. فعال آنچه به نظر می رسد، نشانه هایی از تحقق 
این خواسته هاست و امید همه به این است که 4 سال دیگر، این دولت باافتخار از کارنامه خود در این 

زمینه ها دفاع کند.  

مسعود خوانساری
مدیرمسئول ماهنامه آینده نگر 

و رئیس اتاق تهران

ســرمقـالـه
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بهراد مهرجو 
سردبیر 

تکنوکرات یا روشنفکر یا اقتصاددان؟ اقتصاد ایران 
را کدام گروه می توانند به مقصود برسانند؟ طی یک 
ماهه گذشــته و همزمان با افزایش بحث ها در مورد 
شــیوه انتخاب اعضای کابینه  بارها و بارها این بحث 
مطرح و مورد بررسی قرار گرفت ولی همچنان بی پاسخ 
ماند. برآوردهای موسسه مطالعاتی اکونومیست نشان 
می دهد که یک میلیون اقتصاددان در جهان فعالیت 
می کنند ولی در مورد ایران هیچ آمار دقیقی نیست. 
استناد به اساتید اقتصادی دانشگاه عددی نزدیک به 
200 نفر را نشان می دهد ولی معیارهای اقتصاددان 
شناخته شــدن عموم فراتر از کار در آکادمی اســت. 
حتی در مورد تکنوکرات های ایرانی نیز عدد دقیقی 
وجود ندارد. استناد به آمار مدیران ارشد دولتی تایید 
می کنــد که 120 هزار مدیر در رده باالی کشــوری 
در این ســرزمین پســت و مقام دارند و بیش از 36 
هــزار مدیر بخش خصوصی نیز بــه این جمع اضافه 
می شود. از نظر عدد چندان از دنیا عقب نیستیم ولی 
واقعیت های عینی مشخص می کند که هیچ گروهی 
نمی تواند اقتصاد ایران را نجات دهد چراکه اساسا در 
ایران نه تکنوکرات به معنای جهانی اش نفس می کشد 
و نه اقتصاددان در کالس بین المللی به تعداد بیش از 
انگشتان دو دست حضور دارد. گرفتاری امروز استفاده 
از این یا آن نیست، بلکه پیدا کردن این یا آن است.. 

ولی خلیلی 
دبیر بخش کارآفرین ایرانی و کارخانه

علینقــی عالیخانی وزیر اقتصاد ســال های دهه 40 
شمســی که بســیاری از او به عنوان معمار صنعتی 
نویــن ایران یاد می کنند در خاطراتش از هدیه دادن 
یخچال ارج به یکی از مقامات کشور روسیه و شادی 
او این چنین تعریف می کند: »در آخرین ســفری که 
به شــوروی کردم به نایب نخســت وزیر شوروی که 
قائم مقام کاســیگین در امور اقتصادی بود )نوویکو( 
به عنوان هدیه، یک یخچال ایرانی دادم. او فوق العاده 
خوشحال شد و به من تاکید کرد که راننده خودش 
می آید یخچــال را ببرد و تاکید کرد مبادا یخچال را 
به دفترش بفرستم. می خواستم بگویم یخچال ساخت 
ایران شهرت داشت.« حاال با گذشت بیش از نیم قرن 
از آن روزها دیگر کارخانــه تولید لوازم خانگی ارج از 
نفس افتاده و تعطیل شــده اســت ولی کارخانه های 
جدیدی جای آن را گرفته اند، کارخانه هایی که در این 
یک دهه تالش کرده اند خــود را ازنظر تکنولوژی و 
بهره وری رشد و ارتقا دهند تا بتوانند در بازار رقابتی 
دوام بیاورند و مشــتریانی برای خود دست وپا کنند. 

یکی از این کارخانه ها امرسان است که در تولید انواع 
لوازم خانگی به خصوص یخچال بســیار فعال است و 
حتی انواع ســاید بای ســایدها را هم تولید می کند. 
در این شــماره در بخش کارخانه سری به مجموعه 
امرســان زده ایم و از مراحل تولید یخچال گزارشــی 

تهیه کرده ایم.

محمد عدلی
دبیر بخش آینده پژوهی و بایگانی

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

آمده است.

کاوه شجاعی
دبیر بخش نماگر

به قدرت رسیدن ترامپ به دنیا نشان داده که پشت 
زرق و برق های رســانه ای، اوضاع امریکا اصال خوب 
نیست. در گزارشی به عقب ماندن امریکا از همسایه 
شمالی اش کانادا می پردازیم و خواهید دید که چطور 
امریکایی ها از 1995 تاحاال حتی نتوانســته اند یک 
فرودگاه جدید بســازند و زیرساخت های این کشور 
چقدر کهنه است. همچنین نگاهی به تحوالت اخیر 
اقتصــاد ترکیه داریم و اینکه چطور اردوغان ســعی 
دارد با ارائه وام های گســترده صاحبان کســب وکار 
و رای دهنــدگان را راضــی نگــه دارد. در صفحات 
آینده پژوهی هم به »صنعت« نوظهور هوش مصنوعی 
خواهیم پرداخت و خواهیم دید که چطور کارآفرینان 
چینی از آن پول در می آورند و با شرکت های امریکایی 

به طور جدی رقابت می کنند.  

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش کارآفرین خارجی

اگر اهل فیلم بینی هســتید پیش از هرچیز در 
این شــماره شــما را توصیه می کنیم به خواندن 
دو صفحــه ویژه کارآفرینان و ســینما. از آنجایی 

که ســینما به همه چیــز رنگ و لعــاب می دهد 
نشــریه فوربز به کارآفرینان توصیــه کرده کدام 
فیلم ها را ببینند، چه بســا با اســتفاده از جادو و 
جوگیری حاصل از تماشــای دست پخت هالیوود 
کسب وکارشــان رونق بگیرد. در اواخر بخش هم 
میلیاردرهای جهان را به ترتیب سن و کشور و کار 
و کاسبی شــان به خط کرده ایم تا روی نقشه بهتر 
متوجه شوید که دنیا دست کیست. محبوب ترین 
چهره ها در میان میلیاردرهای این شماره هم از نظر 
نگارنده باید تعلق بگیرد به رالف لورن که خودش 
را از پسربچه ای در محله برانکس نیویورک تبدیل 
کرد به قهرمان دنیای مد؛ و آقای دینگ که ثروتش 
را از گرم کردن سر گیمرها به بازی به دست آورده 

است.

بمانجان ندیمی
دبیر بخش راهبرد

در پرونده »هزینه یا فایده؟!« سیاست خودکفایی 
را به چالش کشیده ایم. سیاستی که گفته می شود 
نمی تواند برای تولید چندان مثمر ثمر باشد. در این 
پرونده سعی کردیم نظرات تحلیل گران اقتصادی 
را منعکــس کنیم تا فعاالن اقتصــادی با خواندن 
مطالب آنها تصمیم بهتری برای ســرمایه گذاری 
در بخش های مختلــف اتخاذ کنند. بانک مرکزی 
نیز مجدداً بــر ادغام بانک ها تأکید کرده اســت. 
ازایــن رو آینده نگر نیز در یک پرونده به بررســی 
این طرح پرداخته اســت. اگر شما هم سهمی در 
بازار پول داریــد، می توانید چندوچون این طرح را 
در پرونده »طرح مبهم« با گفت وگویی با از دکتر 
فرشــاد فاطمی و دو تحلیل از احمد حاتمی یزد و 

بهاءالدین حسینی هاشمی بخوانید.

نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

چه می شــود اگر دونالد ترامپ دوباره در چهار سال 
بعدی نیز به ریاست جمهوری امریکا دست پیدا کند؟ 
اگر همه جاده های جهان به اندازه جاده های ســوئد 
امن بودند، چه می شــد؟ اگر افریقا یک کشــور بود، 
چه می شد؟ اگر همه خودروهای جدید، برقی بودند، 
چه می شد؟ اگر آدم ها 100 سال عمر می کردند، چه 
می شــد؟ هفته نامه اکونومیســت هر چند وقت یک 
 بار ویژه نامه ای با عنوان »دنیا اگر...« منتشــر می کند 
و در آن بــه بررســی اتفاقاتی می پــردازد که اگر در 
آینده بیفتد، می تواند روی ســایر مسائل در دنیا نیز 
اثرگذار باشد. البته ویژه نامه »دنیا اگر...« جدا از اینکه 

چه  می خوانید؟ 
چرا باید آینده نگر بخوانید و چه مطالبی می خوانید؟ 
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به پیش بینی وضعیت های احتمالِی آینده می پردازد، 
گاهی نیز به احتماالتی می پردازد که اگر در گذشته 
رخ داده بود می توانست تغییراتی در دنیا ایجاد کند. در 
این شماره آینده نگر در بخش اکونومیست به برخی از 

این احتماالت پرداخته شده است.    

زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

گــذر از عصــر چرتکه بــه مرز ماشین حســاب 
اکتفا نمی کنــد. مرزهای علم بی نهایت اســت و 
همین هم باعث شــده هرروز شــکل و قیافه ما و 
کســب وکارهایمان تغییر کند. نگاه این شــماره 
ســراغ کســب وکارهای دانش بنیان رفته اســت. 
شــرکت هایی که در دو سال گذشــته قارچ گونه 
در ایران رشــد کردند. در این پرونده با مدیر یک 
شرکت دانش بنیان مصاحبه کردیم و البته با یکی 
از مسئوالن معاونت علمی و فناوری دفتر ریاست 
جمهوری درباره مهم ترین چالش های شرکت های 

دانش بنیان گپ زدیم. 

متین دخت والی نژاد
دبیر بخش کسب وکار

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

دارد که باید دولت بیشتر به آنها توجه کند.

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش  کامنت خارجی و موفقیت

در این شــماره خالصه دو مقاله مهم از  نشریه 
بیزینس مانیتــور  با محور مصرف در خاورمیانه و 
شــمال افریقا بعد از سقوط قیمت نفت در بازار و 
میزان ســرمایه گذاری در انرژی های پاک، ترجمه 
شــده اســت. مقاالتی در زمینه قیمــت نفت در 
بودجه روســیه و دلیل مناسب بودن یا نبودن این 
قیمت گذاری  و خودروهای آینده بشــر هم تالیف 
شده است که می تواند تصویری از شرایط اقتصادی 
دنیا در ســال های آینده را در اختیار خواننده قرار 
دهد. در بخش کامنت به مسئله ارزش دالر در بازار 
جهانی و پیش بینی های مرتبط با آن پرداختیم و 
نظر اقتصاددانــان امریکایی را در این زمینه اعالم 
کردیم. ارزش دالر نه تنها برای اقتصاد امریکا بلکه 
بــرای تمامی دنیا اهمیــت دارد و به همین دلیل 
بررسی دیدگاه های مختلف در این زمینه برای ما 

اهمیت دارد.

صوفیا نصرالهی
دبیر بخش  گیشه

سینمای ایران از عدد و رقم فراری است. بعید 
است که یک آمار فروش سرراست ساالنه بتوانید 
به دســت بیاورید. تازه از وقتی سیســتم مکانیزه 
فروش بلیت به راه افتاده کار کمی راحت تر شده. 
اما نکته ای که همچنان ســخت اســت درآوردن 
هزینه تولید فیلم هاست. برخی تهیه کننده ها رقم ها 
را بیشــتر اعالم می کنند تا فیلمشــان به عنوان 
پروداکشنی بزرگ تر در مقیاس سینمای ایران در 
نظر گرفته شود. برخی دیگر از گفتن هزینه واقعی 
ســر بازمی زنند چون نگران اند فروش کم گیشه 
بعدتر نشان بدهد فیلمشان شکست خورده. عوامل 
تقریبا هیچ وقت نمی گویند که چه دستمزدی از هر 
فیلمی دریافت کرده اند. با این حال اگر این پرونده 
را بخوانید از خالل صحبت هــای صریح مرتضی 
شایســته، که یکی از قدیمی تریــن و موثرترین 
تهیه کنندگان سینمای ایران است، متوجه می شوید 
که هزینه تولید یک فیلم در ایران این روزها حدودا 
چقدر است. پیشــنهاد بعدی این است که هزینه 
تولیدات سینمای جهان را بخوانید تا متوجه شوید 
چطور به تفکیک مشاغل شفاف سازی هزینه دارند. 
راستی اگر مقدمه را هم بخوانید نکته های جالبی 
پیدا می کنید، مثال اینکه پرهزینه ترین فیلم های 

ایران چقدر فروخته اند!

ساعد یزدانجو
دبیر بخش  کتاب ضمیمه

وقتي كه يك وسيله يا جايي اضافه داريد و مي خواهيد 
از آن پــول دربياوريد يا اينكه بــا موجودِي محدود 
خودتــان مي خواهيد كمك خرجي بــراي خودتان 
درست كنيد،  چه مي كنيد؟ اينترنت و دنياي ديجيتال 
ظرفيت هاي بسيار خوبي براي ارتباط گرفتن با كساني 
درست كرده است كه همين ظرفيت هاي شما را نياز 
دارند و حاضرند با پولي كمتر از حد معمول، آنها را از 
شما قرض بگيرند يا در كنار خودتان از آنها استفاده 
كنند. به اين كار مي گويند »مصرف اشتراكي« و در 
بخش كتاب ضميمه اين شماره مي توانيد بخشي از 
كتابي را كه درباره مصرف اشتراكي نوشته شده  است 
بخوانيد. نام كتاب این اســت:  »آنچه مال من است،  
مال شماست«. اين كتاب شرح مي دهد كه نمونه هاي 
مصرف اشتراكي چيست و اين مصرف بر اساس چه 

اصول اجتماعي و اقتصادي ای بنا شده است.   

یزدان مرادی
دبیر بخش شهر

مشــاغلي هســتند كه از قديم، زمزمه رد و بدل 
شدن پول هاي هنگفت در آنها وجود داشته است. 
پزشكي، بازيگري و وكالت از اين دست مشاغل اند. 
در سال هاي اخير، درآمد حرفه هاي ديگري چون 

مربيگري فوتبــال و طراحي وب نيز به آنها اضافه 
شده است. درآمدهايي كه گاه تا 2 ميليارد تومان 
هم مي رسد. در پرونده اين ماه به بررسي برخي از 

اين مشاغل پرداخته ايم.
  

 
لیال ابراهیمیان

دبیر بخش توسعه و پاورقی

به صــدای گوش خراش بوق ماشــین ها گوش 
بسپارید؛ به فریاد مردم عصیانگر و عصبانی؛ به دود 
و سرفه های ســیاه؛ به اشک ماتمی بر گوشه لب؛ 
تومورهای درهم تنیده در اندام های شهروندان؛ به 
شهر یغمارفته؛ به شهر شکست خورده نه شورشی 
بیندیشید. شهری بی نماد و اسیر در دستان آهن و 
سنگ؛ شهر من و تو. دیگر شهر فروخته شده است 
و من تو حقی به اندازه سقف باالی سر خود بر آن 
داریم. آشفتگی از سر و روی شهر می بارد. راستی 
چرا تهران بی قواره است؟ شهر توتستان ها و باغ ها؛ 
چرا دیگر هیچ درخت تنومندی از تیشه و تبر در 
امان نیست؟ شهر را چه شده است؟ دست یغماگر 
با شهر من و تو چه می کند؟ شهروند چگونه باید 
از شهر خود محافظت کند؟ در این پرونده معضل 
شهر تهران بررسی می شــود و برای اداره شهر نه 
درآمد پایدار که بدون اقتصاد شکوفا ممکن نیست، 
بلکه اقتصاد کارآمد توصیه می شود. شهر باید بتواند 
با نظم و برنامه برای آینده خود چاره اندیشی کند؛ 
باید این نهــاد کژکارکرد خود را بازیابی کند برای 
فرداهای شهر. برای واکاوی مشکالت شهری با دو 
نفر از شهرداران تهران در دو برهه حساس تاریخ، 
به گفت وگو نشسته ایم: محمد توسلی اولین شهردار 
تهران بعد از انقالب و غالمحســین کرباســچی، 
شهرداری در میان حسن و ظن. در بخش پاورقی 
شــش موضوع اقتصادی مورد واکاوی قرار گرفته 
است: محیط زیست، مدیریت آب، توسعه روستاها، 
رشد اقتصادی، بودجه نویســی، و الزامات توسعه 

پایدار. این پرونده ها را بخوانید.

ریحانه یاسینی
دبیر بخش گزارشگر

کافی است چند روز صفحه اینستاگرامی یکی از 
استارت آپ بازها را دنبال کنید، به سرعت با انگیزه و 
ذوق آنها ارتباط برقرار می کنید و حس صمیمیت 
میانتان ایجاد می شود. آنها جوان هایی هستند که 
با ذوق فراوان و دنیای جدیدی که خود ساخته و 
به آن وارد شده اند، کسب وکارهایشان را راه اندازی 
کرده و دور از دنیای کارمندی و پشت میزنشینی، 
به خلق کار و شغل و پول رسیده اند. اگر می خواهید 
با ویژگی های شخصیتی آنها آشنا شوید و از آخرین 
اطالعات فعالیت این نســل جدیــد کارآفرین که 
ارزش استارت آپ هایشــان در کل جهــان به 1۷ 
میلیارد دالر می رسد، خبردار باشید، »گزارشگر« 

این شماره را بخوانید.  
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1.1 
 درصد

میزان افزایش 
هزینه های 

تمام شده تولید در 
تیر 96

8.7
 درصد

تورم نقطه به 
نقطه تولید در 

بخش خدمات در 
تیر 96 نسبت به 

تیر 95

نرخ تورم تولید در 12 ماه منتهی به تیر 96 به 7 درصد رســید که نیم 
درصد بیشــتر از ماه قبل از آن اســت. نرخ تورم تولید نشــان دهنده میزان 
افزایش هزینه های تولید است. در واقع قیمت تمام شده تولید کاال در کارخانه 
در این شــاخص مورد ارزیابی قرار می                                   گیرد. از این شاخص به عنوان »تورم 
پیش نگر« یاد می                                   شود به این مفهوم که تغییر در بهای تمام شده کاال در قیمت 
مصرف کننده کاال نیز اثرگذار است و این موضوع در نرخ تورم کاالهای مصرفی 

تاثیر می گذارد. در حال حاضر نرخ تورم مصرفی به 10.3 درصد رسیده است 
اما نرخ تورم تولید همچنان تک رقمی باقی مانده است که این موضوع می                                   تواند 
به کاهش نرخ تورم مصرفی در ماه های آتی منجر شــود. نرخ تورم نقطه به 
نقطه تولید در ماه چهارم سال نسبت به تیر سال گذشته معادل 8.9 درصد 
برآورد شده است. تورم ماهانه تولید یعنی میزان افزایش هزینه های تولید در 

ماه چهارم سال نسبت به ماه سوم سال نیز 1.1 درصد برآورد شده است. 

هزينه هاي توليد چقدر افزايش يافت؟

تورم تولیدی

0.1
 درصد

میزان كاهش 
معامالت مسکن در 
4ماهه 96 نسبت 

به 4ماهه 95

2.8
 درصد

بازدهی بازار مسکن از 
تیر 95 تا تیر 96

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

آمارها نشان مي دهد در بخش خريد و فروش مسكن اتفاق ويژه اي 
نیفتاده است.

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

مشابه سال گذشته 5.2 درصد افزايش يافته است.

در چهار ماه نخست سال 96 معامالت مسكن افزايش پيدا نكرد

هياهوي توخالي در بازار مسكن

درصد تغيير4 ماه نخست
13941395139613951396

4.14.24.52.85.2متوسط قيمت هر متر مربع )ميليون تومان(

0.01-46264516605165311.7تعداد معامالت )واحد مسكوني(

شـاخص های ماه

نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه تولید در تیرماه 96

گروه های اصلی تولید
درصد تغییر نسبت به 

ماه مشابه سال قبلماه قبل
1.19.3کشاورزی، جنگلداری و ماهی گیری

0.78.8ساخت )صنعت(

2.37.3حمل و نقل و انبارداری

1.711.7هتل و رستوران

0.37.1اطالعات و ارتباطات

0.411.2آموزش

0.310.4بهداشت و مددکاری اجتماعی

1.611.5سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی

1.68.7گروه اختصاصی: خدمات
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1.1 
 درصد

میزان افزایش 
بهای جهانی طال 
از ابتدای سال تا 

نیمه مرداد 96

5.3
 درصد

بازدهی بازار 
سرمایه از ابتداي 
سال تا نیمه مرداد 

96

81533
 واحد 

باالترین میزان شاخص بورس 
در 135 روز ابتدایي سال 96

1.5 
 درصد

بازدهی بازار 
مسکوكات از 
ابتداي سال تا 
نیمه مرداد 96

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

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

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

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

تجربه کرده است.

طال و سكه روي موج دالر

بازدهي بازار سكه جلوتر از طالی جهانی

بورس رکورددار بازدهی شد 

تابستان داغ در بازار سرمایه

96/05/16
1218000 تومان

96/01/6
1200000 تومان

تغییرات قیمت سکه تمام بهار آزادی از ابتدای سال  تا نیمه مرداد 96

تغییرات شاخص کل بورس از ابتدای سال  تا نیمه مرداد 96

96/05/15
813841 واحد

شاخص

96/01/6
77485واحد
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44.9
 دالر

بهاي نفت برنت در 31 
خرداد 96

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

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

بهای نفت عنوان شده است. 

بهای نفت به باالی 50 دالر بازگشت

عملیات احیا در بازار نفت

96/01/01
51 دالر

96/05/16
52.27 دالر

تغییرات قیمت نفت از ابتدای سال تا نیمه مرداد 96

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

نرخ ارز در اوايل دولت دوازدهم اجرايي خواهد شد. ماموريت اول بانك مركزي در 
دولت جديد عمل به وعده اي خواهد بود كه چندبار به تعويق افتاده است. ولي اهلل 
سيف ابتدا شش ماه پس از اجراي برجام را زمان تك نرخي شدن ارز اعالم كرد اما 
پس از آن اجراي اين سياست را به عادي شدن روابط بين المللي بانكي منوط كرد. 
قيمت رسمي دالر در ميانه مردادماه به 3 هزار و 281 تومان و اختالف نرخ رسمي 
و آزاد به 530 تومان رسید. اختالف 16 درصدي اين دو نرخ بايد در اوايل دولت به 

حداقل برسد تا بتوان يكسان سازي نرخ ارز را اجرايي دانست.

بازار ارز، منتظر يكسان سازي نرخ دالر

صعود آرام پول امريكايي 

تغییرات شاخص کل از ابتدای سال تا نیمه مرداد 96

96/01/6
3754 تومان

96/05/15
3821 تومان

2 
 درصد

بازدهی بازار ارز از 
ابتداي سال 96 تا 

نیمه مرداد

16
 درصد

اختالف نرخ 
رسمي و آزاد دالر 

در نیمه مرداد

52.2
 دالر

بهای نفت برنت در 15 
مرداد 96
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18
 درصد

نرخ سود 
خودروسازان به 
ودیعه مشتریان 

خودرو

9.9
 درصد

نرخ تورم نقطه به 
نقطه در تیر 96 
نسبت به تیر 95

-0.1
 درصد 

نرخ تورم ماهانه 
در تیر 96

5.8
 درصد

بازدهی بازار پول در 
سه ماه و نیم ابتدایي 

سال

در 4ماهه نخســت امسال، مجموع صادرات و واردات ایران به 29 
میلیارد و 272 میلیون دالر رسید که این رقم 6 درصد بیشتر از مدت 
مشابه سال 1395 است. میزان واردات در این 4 ماه بیشتر از صادرات 
بود و تراز تجاری منفی شد. تراز تجاری در سال های 1394 و 1395 
مثبت شده بود. در 4ماهه سال جاری صادرات کاهش یافت و واردات 

رشد کرد.
در 4ماهه اول ســال جاری 15 میلیارد و 813 میلیون دالر انواع 
کاال وارد کشــور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 13.97 
درصد افزایش نشــان می دهد . عمده ترین دالیل افزایش واردات، به 
خودرو و قطعات منفصله خودرو ، کاالهای سرمایه ای و برخی کاالهای 
اساسی مربوط می شود . در این مدت متوسط قیمت کاالهای وارداتی 
کشورمان به ازای هر تن به یک  هزار و 399 دالر رسید که در مقایسه 

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

صادرات دارد.

شاخص نرخ تورم که از خردادماه به باالی 10 درصد افزایش یافته است، 
تیر را نیز در محدوده دورقمی گذرانده است. نرخ تورم در تیرماه به روایت 
بانک مرکزی 10.3 درصد بوده اســت که 0.1 درصد بیشــتر از نروخ تورم 
در خرداد اســت. جزئیات شــاخص تورم در ماه چهارم سال اما نشانه های 
امیدوارکننده ای برای بازگشت نرخ تورم به دوران تک رقمی از خود به جای 
گذاشته است. در این ماه تورم نقطه به نقطه یعنی میزان افزایش قیمت ها در 

تیر 96 نسبت به تیر 95 معادل 9.9 درصد بوده است. تک رقمی شدن تورم 
نقطه به نقطه و تداوم آن به تک رقمی شدن نرخ تورم 12ماهه می انجامد. 
تورم ماهانه نیز وضعیت امیدوارکننده ای داشت. قیمت کاالها و خدمات در 
ماه چهارم سال نسبت به خرداد 0.1 درصد کاهش یافته و تورم ماهانه منفی 
شده است. اگر تورم ماهانه کمتر از 0.8 درصد باشد عمال نرخ تورم پس از 

12 ماه تک رقمی خواهد بود. 

بازگشت تجارت به تراز منفی

واردات افزایش یافت، صادرات کم شد

نشانه اميدواری در تورم ماهانه و نقطه به نقطه

بازگشت به زیر 10 درصد

شاخص

فعالیت
درصد تغییرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته4 ماه نخست 495 ماه نخست 96

دالروزنارزش )میلیون دالر(وزن )هزار تن(ارزش )میلیون دالر(وزن )هزار تن(
113001581399581275613.4823.97واردات

9.54-11.49-37637134594252314879صادرات

تغيير تیر 96 نسبت به تیر 95تغيير تیر نسبت به خردادگروه هاي اصلي
1.513.6-خوراكي ها و آشاميدني ها

0.50.2-دخانيات
0.26.7پوشاك و كفش

0.58.9مسكن، آب، برق و گاز و ساير سوخت ها
0.68.2اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

0.410.1بهداشت و درمان
0.77.9حمل و نقل
0.16.4ارتباطات

0.77.9تفريح و امور فرهنگي
0.210.9تحصيل

1.410.9رستوران و هتل
0.78.5كاالها و خدمات متفرقه
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واکاوی سیاسی: چرا ترامپ بُرد
پرسش حقیقی در مورد انتخابات ریاست جمهوری امریکا 
در سال 2016 این نیست که چرا دونالد ترامپ برنده شد، 
این اســت که اصالً او چطور توانست به این ماجرا نزدیک 
بشود؟ پاسخ این پرسش در تفرقه و چنددستگی ای است 
که امریکا این روزها با آن دســت وپنجه نرم می کند. این 
تفرقه نیز از چهار عامل نشئت گرفته است. نخستین عامل 
»کاپیتالیسم« است. اقتصاد در امریکا مسیری را در پیش 
گرفته که تنها افراد صاحب ســرمایه را به جلو می راند در 
حالی  که بقیه امریکایی ها عقــب مانده اند. دومین دلیل 
تفرقه، فرهنگ است. امریکا در چند دهه اخیر مهاجران از 
هر طیفی را پذیرفته و همین امر باعث نگرانی و واکنش های نامطلوب سفیدپوستان شده است. 
سومین عامل طبقه است. رأی ترامپ در حقیقت رأی طبقه شورشگر بود. در نهایت آخرین عامِل 

تفرقه نیز روابط است. روابط گسترده منجر به چنددستگی شده است.

پرداخت برابر: راهی برای پرکردن شکاف جنسیتی
زنان گاهی باید با خودشان این جمله را تکرار کنند: »بله! 
ما می توانیم بیشتر از اینها پول دربیاوریم. ابتدا باید ارزش 
حقیقی خود را باور کنیم«. اما آیا همه تمرکز ما باید روی 
تغییر رفتار زنان باشــد؟ شاید بســیاری تصور کنند این 
مدیرها هســتند که باید یاد بگیرند به چه کسانی پاداش 
بدهند. اما واقعیت این است که در وهله نخست زنان باید 
یاد بگیرند خودشان را به هنجارهای مردانه برسانند. زنان 
بسیاری این روزها مشغوِل انجام کارهای مردانه هستند اما 
متأسفانه حقوق یا دستمزدی که دریافت می کنند کمتر از 
مردان است. اما کافی است زنان به خودشان بیایند و حق 
طبیعِی خود را طلب کنند. به هر حال یکی در این دنیای مدرن باید زبان بگشاید و از نابرابری ها 
بگوید. این روند در زندگِی اجتماعی شروع شده و حاال وقت آن است که در زندگِی شغلِی زنان 

نیز آغاز شود. 

تام شولر
تحلیل گر گاردین

توافق هسته ای: قمار خطرناک ترامپ بر سر ایران
تنش ها بین ایران و امریکا دوباره شدت گرفته است. 
از وقتی توافق هسته ای بین ایران و قدرت های بزرگ 
غربی به امضا رسید، فشار و تنشی که در میان بود، 
کمتر شــده بود. اما اکنون بــا روی کار آمدن دولت 
دونالد ترامپ در امریکا، اوضاع کمی تغییر کرده است. 
تاکنون آژانس بین المللی انرژی اتمی، هفت بار تأیید 
کرده که ایران به موارِد دروِن توافق پایبند بوده، دیگر 
طرف های مذاکره از جمله اروپا، روسیه و چین نیز 
تاکنون چندین بار این مسئله را تأیید کرده اند. حتی 
دولِت جدیِد امریکا نیز تاکنــون دوبار این توافق را 
تأیید کرده است؛ با وجود همه اینها ترامپ اصرار دارد که توافق را پاره کند و از آن خارج 
بشــود. در واقع او هیچ توجهی به تعهدات در این توافق ندارد و تنها هدف خودش را 
دنبال می کند. اما اگر او همین طور به این وضعیت ادامه بدهد تنها لطفی که کرده این 

است که فصل جدیدی از خصومت ها با تهران را آغاز کرده است. 

امیر هندجانی
تحلیل گر رویترز

اوپک: دو برنده کاهش تولید نفت
اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام )اوپک( 
بــه دنبال مذاکرات تازه برای کاهش تولید نفت و افزایش 
قیمت هستند. اما در این بین دو تولیدکننده این سازمان 
از وضعیت فعلی نهایت استفاده را می برند: آنگوال و نیجریه. 
بررسی ها از وضعیت بازار نشان می دهد نفت خاِم این دو 
کشور جای نفت خاِم تولیدی کشورهای اصلِی خاورمیانه را 
گرفته است. نیجریه جزو کشورهای معاف از کاهش تولید 
نفت بود. اما آنگوال قرار بود تولید نفت خود را کاهش بدهد. 
به هر حال این دو کشور اکنون نفت خود را به آسیا و امریکا 
صادر می کنند و حتی به دنبال افزایش صادرات نفت خود 
هستند. در حالی  که کشورهایی مانند عربستان سعودی و ونزوئال ظاهراً جزو بازنده های توافق 

برای کاهش تولید نفت هستند، نیجریه و آنگوال روزهای شادی را پشت سر می گذارند. 

آیرینا اسالو
تحلیل گر بیزنس اینسایدر

اقتصاد کالن: رشد جهانی به بدهی چین بستگی دارد
بدهی های اخیر چین نشان می دهد اقتصاد جهان چگونه 
ممکن است گرفتار وضعیت بدتری بشود. دنیا از بحران 
بزرگ اقتصادی سال 2008 تاکنون، روزهای بسیار سختی 
را از سر گذرانده تا به بهبود اقتصادی دست پیدا کند. همه 
منتقدان و کارشناسان اقتصادی، رشد اقتصادی غول های 
جهان را هرروز رصد می کنند تا بهتر بتوانند وضعیت آینده 
را پیش بینی کنند. حاال بعد از گذشــت 8 سال از بحران 
بزرگ، صندوق بین المللی پول نیــز اعالم کرد که زخِم 
اقتصادهای بزرگ قدری بهبود پیدا کرده است. اما اخیرا 
بدهی چینی ها ثابت کــرده اگر عضوی در این اقتصادها 
همچنان زخم خورده باشــد، بقیه اعضا نیز در امان نخواهند ماند. صندوق بین المللی پول نیز 
بدهی چین را تهدیدی بزرگ برای اقتصاد جهان قلمداد کرده است. البته نگاه ها به چین عموماً 
افراطی است، یک روز همه با خوش بینی می گویند اقتصاد این کشور هیچ مشکلی ندارد و روز 
دیگر همه در اوج بدبینی اعالم می کنند که اقتصاد چین به زودی کِل دنیا را به زمین خواهد زد.

دانیل ماس
تحلیل گر بلومبرگ

افزایش حقوق: رشد دستمزد، پایین است
این روزها باید روزهای خوشــحالِی مردم امریکا باشــد. 
بررسی ها نشان می دهد امریکایی های بیشتری به شغل 
دست پیدا می کنند و نرخ بیکاری به کمترین میزان خود 
در 16سال گذشته رسیده است. قطعاً این خبر خوبی است. 
اما هنوز ارقامی در گزارش اشــتغاِل امریکا وجود دارد که 
نگران کننده است؛ ارقامی مثل رشد دستمزد. در امریکا هر 
نفر به طور متوســط در ازای هر یک ساعت دقیقاً 26.36 
دالر پول دریافت می کند. این رقم خوب اســت اما عالی 
نیســت. اکثر اقتصاددانان از جمله کارشناسان اقتصادی 
فدرال رزرو معتقدند رشد دستمزد با نرخ 3 تا 3.5 درصد، 
منطقی و سالم است چرا که به مصرف کننده اجازه می دهد همپای تورم جلو بیاید. در امریکا از 

سال 2007 تاکنون این رقم روی 3درصد باقی مانده است. 

پائول آر المونیکا
تحلیل گر سی ان ان مانی

تحلیلگران

فرید زکریا
تحلیل گر سی ان ان

پرسش ماه
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دولت دوازدهم پیِش روی کشورِ در حال  توسعه قرار گرفته 
و باید برای توسعه اقتصاد تالش های بیشتری کند. با توجه 
به اینکه در چهار سال گذشته دولت روحانی تمرکز زیادی 
بر توافق هسته ای و برجام داشت، برخی کارشناسان بر این 
باورند در بخش اقتصادی کارهایی را که باید، انجام نداده اســت؛ اما این طور که پیش بینی 
می شــود در این چهار سال پیش رو دولت دیگر تنش های سیاسی مانند گذشته نخواهد 

داشت و تنها باید بر سیاست های اقتصادی و برنامه ریزی خود تمرکز کند.
24 میلیون نفری که به حسن روحانی، تیم اقتصادی و سیاست های او رأی دادند به آینده 
کشور امید دارند و شاید به عبارتی توقع دارند روحانی، ماهاتیر محمِد ایران شود. بتواند با 
سیاست هایی که اتخاذ می کند از نیروی کار داخلی استفاده کند و کشوری صادرات محور در 
رقابت با بازارهای جهانی ایجاد کند. دولت یازدهم  زمانی که روی کار آمد قول تورم تک رقمی 
را داد. توانســت به این وعده پایبند باشد و تورم بیش از 40 درصدی را که در سال  92 در 
کشــور حاکم بود در سال 95 به 9 درصد برساند. این در حالی بود که کشور همچنان در 
یک رکود اقتصادی قرار داشت. به همین ترتیب اولین سؤال نظرخواهی این شماره آینده نگر 
از فعاالن بخش خصوصی و کارشناسان »آیا دولت همچنان اولویت خود را باید حفظ تورم 
تک رقمی بداند؟« است. اکثر فعاالن بر این باورند که دیگر تنها تمرکز دولت بر تورم تک رقمی 
فایده ندارد و باید بیشتر به رونق اقتصادی کشور توجه کند. حتی برخی معتقدند افزایش 
تورم در نتیجه رونق اقتصادی اشــکالی ندارد. حال با آغاز دولت دوازدهم، پیشنهادهایی از 

سوی فعاالن و کارشناسان برای 100 روز اول کاری دولت بیان شده است. برنامه هایی مانند 
اشتغال زایی، بهبود فضای کسب وکار و رونق در تولید که در چهار سال گذشته به درستی 
انجام نشد. رأی دهندگان توقع دارند که در این چهار سال حتما به این موارد رسیدگی شود، 
به همین ترتیب سؤال دوم نظرسنجی »در 100 روز اول کدام اقدام اساسی از سوی دولت 
باید صورت گیرد؟« اســت. اما مهم ترین کاری که دولت باید انجام دهد، مرور گذشــته و 
برنامه ریزی برای آینده است. اقتصاددانان معتقدند دولت باید بداند که در گذشته چه کارهایی 
را انجــام نداده تا در زمانی که باقی مانده بتواند آن را اصالح کند. در همین زمینه فعاالن 
اقتصادی به سؤال »فکر می کنید بعد از 4 سال چند درصد مشکالت اساسی اقتصاد ایران 
مثل مالیات و... حل  شده اســت؟« پاسخ داده اند. رضایت نسبی میان فعاالن در خصوص 
عملکرد اقتصادی دولت یازدهم وجود داشت اما آنها بر این باورند که همچنان دولت می تواند 
برای ارتقای ســطح اقتصاد کشور سیاســت های جدیدی را اتخاذ کند. در این نظرسنجی 
آینده نگر، سیدرضی حاجی آقامیری، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، حمیدرضا صالحی، 
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، سید حسین سلیمی، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و 
ســرمایه اتاق تهران، محمدرضا زهره وندی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، محمدرضا 
نجفی منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران، حیدر مستخدمین حسینی، 
کارشناس اقتصادی، غالمحسین دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، 
محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت، معدن استان تهران، سید حمید حسینی، عضو 

هیئت نمایندگان اتاق ایران و جعفر خیرخواهان، کارشناس اقتصادی شرکت کرده اند. 

 گام های اقتصادی تیم روحانی
اقتصاددانان  و فعاالن اقتصادی از دولت دوازدهم توقع رونق اقتصادی دارند

متین دخت والی نژاد
خبرنگار

خروج از رکود 
در کنار تورم تک رقمی

50 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند
تک  نرخی کردن ارز،

اشتغال و تولید باید در اولویت دولت باشد

60 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند
تالش بیشتری نیاز است

40 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند

کنترل تورم 
دیگر دست دولت نیست

10 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند
۱۰۰ روز اول کاری در دوره 
دوم دولت روحانی معنا ندارد

20 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند
مشکالت سیاسی وضعیت اقتصادی کشور را 

تحت تاثیر قرار داده است

20 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند
افزایش تورم درگرو رونق اقتصادی 

اشکالی ندارد

40 درصد اعتقاد دارند
تیم اقتصادی دولت باید

سامان بگیرد

20 درصد اعتقاد دارند
دولت مشکالت اساسی کشور را 

حل نکرده است

40 درصد اعتقاد دارند

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

فکر می کنید بعد از 4 سال چند درصد مشکالت اساسی 
اقتصاد ایران حل  شده است؟

آیا دولت همچنان اولویت خود را 
باید حفظ تورم تک رقمی بداند؟

123

کامنت ماه
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آیا دولت همچنان اولویت خود را باید حفظ تورم تک رقمی بداند؟

خروج از رکود 
در کنار تورم تک رقمی

50 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند

سیدحسین سلیمی
و  پول  بازار  کمیســیون  نایب رئیس 

سرمایه اتاق تهران
به هرحال دولت دوازدهم همان دولتی است که وعده 
داده بود بــرای تک رقمی کردن تورم قدم برمی دارد. 
رئیس جمهور نیز همان رئیس جمهور اســت قطعا 
تک رقمی کردن تورم را جزو اولویت هایشان می گذارند.

محمدرضا مرتضوی
رئیس خانه صنعت، معدن استان تهران

قطعا ما به عنــوان بخش خصوصی 
می خواهیــم که تورم پایین نگه  داشــته شــود و 
شاخص های اصلی از طرف دیگر کنترل شود. ولی 
باید در نظر داشــت که در حال حاضر رکود حاکم 
است و باید برای رونق اقتصادی تالش کرد و تورم را 
همچنان تک رقمی نگه داشت. در حال حاضر قدرت 
خرید مردم به شــدت پایین است به همین ترتیب 
اقتصاد باید بهبود پیدا کند و تورم هم ایجاد شود، 
این تورم ناشی از بهبود وضعیت اقتصادی خواهد 

بود.

جعفر خیرخواهان
کارشناس اقتصادی

تورم تک رقمی جزو ضروریات در دولت 
گذشته بوده است. خود رئیس جمهور گفته بود تورم 
را به تک رقمی می رســاند. تورم تک رقمی باید یکی 
از اولویت های دولت قرار بگیــرد زیرا تورم دورقمی 
زیان های زیــادی دارد و باید بتوانیــم آن را به طور 

همیشگی حفظ کنیم.

  محمدرضا نجفی منش
رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار 

اتاق تهران
مشابه شرایط اقتصادی ایران در دنیا زیاد بوده است. 
باید تورم به یک الی 3 درصد برسد و سود بانکی نیز 
کاهش پیدا کند که اقتصاد ما در مقابل اقتصاد دنیا 

بتواند رقابتی شود.

غالمحسین دوانی
عضو شورای عالی انجمن حسابداران 

خبره ایران
دولت نباید تنها یک هدفمندی را در دستور کار خود 
قرار دهد. تنها با تک رقمی کردن نمی شود اقتصاد را 
اداره کرد. دولت باید چندین هدف و اولویت داشــته 
باشد که میان آنها تورم تک رقمی نیز قرار داشته باشد.

افزایش تورم درگرو رونق اقتصادی 
اشکالی ندارد

40 درصد اعتقاد دارند

  حیدر مستخدمین حسینی
کارشناس اقتصادی

در بخش اقتصادی کشــور با توجه به 
اقداماتی که صورت گرفته توانستند تورم را مهار کنند 
اما زمانی که زمینه های اقتصادی رشــد و بروز پیدا 
می کند، اهرم هایی را باید به کار گرفت که متغیرهای 
اصلی تورم و رکود را کاهش دهد. اولویت سال گذشته 
دولت مهار تورم بوده است اما با توجه به سیاست هایی 
که دولــت می خواهد برای خروج از رکود اتخاذ کند، 
امکان افزایش تورم در کشــور وجود دارد. سال های 
گذشته به دلیل غیرفعال بودن بنگاه ها و رکودی بودن 
اقتصاد کشور تورم کاهش پیدا کرد اما در حال حاضر 
برای از بین بردن این مشکالت باید تورم را افزایش داد.

حمیدرضا صالحی
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

توســط  تــورم   مواقــع  برخــی  در 
سیاست گذاری بانکی از سوی بانک مرکزی افزایش 
پیدا می کند. اقتصادهایی که روبه جلو حرکت می کنند 
نیاز به تورم مصنوعی دارند که در گرو فشاری است که 
دولت به بازار وارد می کند. تورم منجر به این می شود 
که چرخ اقتصاد بچرخد و عرضه و تقاضا در بازار بیشتر 
شــود. در کل به نفع اقتصاد می شود. در ایران رکود 
وجود دارد و برای اینکه بتوانیــم از این رکود خارج 
شویم، تورم اندک بد نیســت. مهم این است که در 
کشــور به اندازه کافی تورم پایین آمده است. باید به 
نحوی برنامه ریزی شود که هم بتوانیم از رکود خارج 
شــویم و هم اینکه به اقشار آسیب پذیر کشور فشار 
وارد نشود. در کل در خیلی از اقتصادهای دنیا امروز 

سیاست گذار بانکی حتی میزانی تورم مصنوعی ایجاد 
می کند تا تحولی در اقتصاد ایجاد شود.

سید حمید حسینی
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران

من فکــر می کنم که دولــت باید در 
اولویت کاری خود اشــتغال و خــروج از رکود را قرار 
دهد. اگر بتواند این را هم زمان با تورم تک رقمی داشته 
باشد خیلی خوب است اما اگر درصدی تورم افزایش 

پیدا کند اشکالی ندارد.

محمدرضا زهره وندی
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

دولت در دوره اول نیاز داشــت تورم را 
مهار کند؛ زیرا تورم به شدت باال بود و شیب صعودی 
داشــت. کاری که دولت کرد نقدینگی ها را از دست 
مردم گرفت و با یک حرکت انقباضی توانست تورم را 
پایین آورد. زمانی که تورم با این روش پایین می آید 
گردش از بازار گرفته می شود. در حال حاضر فعاالن 
اقتصادی کمترین گردش ممکن را دارند. دولت حتما 
باید یک سری حرکت های انبساطی در اقتصاد داشته 
باشد ولو اینکه تورم از تک رقمی خارج شود. شاید تورم 
13 درصد شود ولی گردش در بازار افزایش پیدا کند و 

رونق اقتصادی صورت بگیرد.

کنترل تورم 
دیگر دست دولت نیست

10 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند

 سیدرضی حاجی آقا میری
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران

بلــه اما جدا از نگه داشــتن تــورم در 
سطح زیر 10 درصد، مسائل دیگری نیز وجود دارد. 
موضوع تنها تورم تک رقمی نیست. در شرایط فعلی 
دیگر دولــت نمی تواند تورم را کنتــرل کند. دولت 
نمی تواند تورم را تک رقمی نگه دارد زیرا تورم تحت 
تأثیر اقدامات اقتصــادی باال می رود. تا حدودی باید 
آماده باشیم و نباید افزایش تورم را برای خروج کشور 
از رکود، مشــکل تلقی کنیم. اگر دولت اقداماتی در 
جهت بیرون آمدن رکود انجــام دهد تورم مقداری 

افزایش پیدا می کند.  

اقتصادهایی که روبه جلو حرکت می کنند نیاز به تورم مصنوعی دارند که در گرو فشاری است که 
دولت به بازار وارد می کند. تورم منجر به این می شود که چرخ اقتصاد بچرخد و عرضه و تقاضا در 
بازار بیشتر شود. در کل به نفع اقتصاد می شود. 
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در 100 روز اول کدام اقدام اساسی از سوی دولت باید صورت گیرد؟

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

60 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند

حمیدرضا صالحی
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

باید در زمینه اقتصاد کالن به سمت 
واقعی کردن نرخ ارز با شیب مالیم حرکت کرد. دوم 
اینکه کاهش بهره های بانکی و تسهیالت بانکی باید 
در اولویت دولت قرار بگیرد. دولت باید از اختیارات 
رگوالتــوری که بانک مرکزی دارد اســتفاده کند و 
بانک مرکزی هم باید از ظرفیت هایش استفاده شود. 
از سوی دیگر کاهش قیمت های تمام شده کاالهای 
تولیدی صورت بگیرد که از طریق کاهش نرخ بهره 

بانکی و تسهیالت امکان پذیر است.

سیدحسین سلیمی
نایب رئیس کمیســیون بازار پول و 

سرمایه اتاق تهران
مهم ترین مسئله تولید و اشــتغال است. اگر به 
سرمایه گذاری و اشــتغال توجه نکنیم و در اولویت 
صدروزه کشور نباشد قطعا با مشکل اجتماعی مواجه 
خواهیم شد. این مســئله جزو اولویت های دولت، 
برنامه ششــم و فرمایش های مقــام معظم رهبری 
است. باید برای بهبود شرایط تولید و اشتغال جذب 
سرمایه گذاری کرد. دولت باید اقداماتی انجام دهد که 
سریع مسئله رکود در تولید به حالت عادی بازگردد و 

بتوانیم مشکالت را حل کنیم.

محمدرضا زهره وندی
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران 
دولت قبل از اینکه کار خود را شروع 
کند با یک تحریمی مواجه شــده اســت. اگر ابعاد 
این تحریم را باز کنیم واقعا شــدیدترین تحریمی 
اســت که در کل این دوران داشــتیم. دولت حتما 
در سیاســت های اقتصادی خود باید به این موضوع 
توجه کند. رویکرد دولت برای شکستن این تحریم ها 
باید این باشــد که ارتباطاتش را با اروپا قوی تر کند 
و راهکارهایی داشــته باشد که فشار تحریم بر بدنه 
اقتصادی کشــور کمتر جلوه کنــد. باید بر بحث 
اشتغال زایی و اقتصاد انبساطی تمرکز کند که گردش 

اقتصادی در کشــور ایجاد شود. به طور طبیعی اگر 
گردش اقتصادی در کشور ایجاد شود به نوعی باعث 

رونق اشتغال نیز خواهد شد. 

  محمدرضا نجفی منش
رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار 

اتاق تهران
 اولین اقدام باید کاهش سود بانکی باشد. سپس 
باید به سمت یکسان ســازی نرخ ارز رفت و نهایتا 

آزادسازی نرخ ارز بر اساس بازار انجام شود.

غالمحسین دوانی
عضو شورای عالی انجمن حسابداران 

خبره ایران
دولــت هیچ برنامه اقتصادی ای ندارد و تکلیفش 
با اقتصاد کشور مشخص نیســت. چند اقتصاددان 
با خوانــدن یک کتاب انگلیســی نباید فکر کنند 
که می توانند چرخ اقتصاد را در کشــور بچرخانند. 
مهم ترین اقدام باید متوقف کــردن واردات بی رویه 
باشد. در حال حاضر 60 الی 70 درصد اجناسی که 
صادر می کنیم در داخل تقاضا دارد و کاالهایی را که 
وارد می کنیم می توان در داخل کشور نیز تولید کرد.

جعفر خیرخواهان
کارشناس اقتصادی

هدف گذاری چهارساله و برنامه ریزی 
کنند که به چه نحوی اقتصاد کشور را حرکت دهند. 
اقتصاد باید به سمت رونق برود و این موضوع باید در 

اولویت قرار بگیرد.

تیم اقتصادی دولت باید سامان 
بگیرد 

20 درصد اعتقاد دارند

  حیدر مستخدمین حسینی
کارشناس اقتصادی

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

اضافه خواهد کرد. دومین کار بهبود فضای اقتصادی 
در کشور است. باید فضای کسب وکار در کشور آزاد 
شود و محدودیت هایی که در زمینه تجارت در کشور 
وجود دارد برداشته شود. نکته سوم بحث نقدینگی 
است. اگر نقدینگی در خدمت تولید قرار نگیرد مضر 
خواهد بود. افزایش نقدینگی وحشــت ندارد اگر در 

خدمت تولید باشد.

سید حمید حسینی
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران

در 100 روز اول وزرا باید مستقر 
شوند و ســازمان دهی کنند. خودشان را برای این 
چهار ســال آماده کنند. اولویتشــان نیز می تواند 
اولویت بندی مســائل کشور باشد. مشخص کردن 
رویکردهایی که می خواهند در این چهار سال در 
پیش بگیرند باید یکی از اقدام های دولت در 100 

روز اول باشد.

 

۱۰۰ روز اول کاری در دوره دوم 
دولت روحانی معنا ندارد

20 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند

 سیدرضی حاجی آقا میری
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران

من اصال به 100 روز اول اعتقادی 
ندارم. فکر می کنم 100 روز اول آقای روحانی دیگر 
تمام شــد؛ همــان 100 روزی که بــرای اولین بار 
رئیس جمهور شدن مطرح بود. در حال حاضر دولت 
دست اوست و 100 روز اول معنا پیدا نمی کند. باید 
به اســتراتژی ای که در دوره اول دولتش مشخص 

کرده پایبند باشد و ادامه آن راه را برود.

محمدرضا مرتضوی
رئیس خانه صنعت، معدن اســتان 

تهران
 خیلی طرفدار بحث 100 روز اول کاری نیســتم. 
دوباره دولت کنونــی روی کار می آید به همین دلیل 
100 روز اول کاری معنی پیدا نمی کند. دولت باید به 
وعده هایی که داده توجه کند. معموال دولت ها در دوره 

دوم به قول هایی که دادند توجهی نمی کنند.  

اگر به سرمایه گذاری و اشتغال توجه نکنیم و در اولویت صدروزه کشور نباشد قطعا با مشکل اجتماعی 
مواجه خواهیم شد. این مسئله جزو اولویت های دولت، برنامه ششم و فرمایش های مقام معظم رهبری است. 
باید برای بهبود شرایط تولید و اشتغال جذب سرمایه گذاری کرد. 
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فکر می کنید بعد از 4 سال چند درصد مشکالت اساسی اقتصاد ایران حل  شده است؟

تالش بیشتری نیاز است
40 درصد اعتقاد دارند

حمیدرضا صالحی
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

30  الــی 40 درصد مشــکالت را 
دولت تاکنون حل کرده اســت. دولت یک انضباط 
مالی را در کشــور ایجاد کرد که در گرو این انضباط 
مالی، تورم کاهش پیــدا کرد؛ اما دولت حرکت های 
اقتصادی ای را که منجر به خروج از رکود شود هنوز 
شروع نکرده است. ساختار اقتصاد کالن کشور نیاز 
به اصــالح دارد که جراحی مدیریت شــده باید در 
این زمینه انجام شــود. دولت شــجاعت الزم را در 
تصمیم گیری اساســی نداشته است و باید در دولت 

دوازدهم این کار را انجام دهد.

محمدرضا زهره وندی
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

کارهای خوبــی در بخش مالیات 
در کشور انجام شد. مالیات امسال با توافق 8 درصد 
نســبت به پارسال رشــد پیدا کرد. دولتمردان باید 
بدانند که بعد از یک رکود طوالنی و فشــار طوالنی 
وارد گردش اقتصادی شده ایم که هنوز کامل نشده 

است. دولت باید به این موارد توجه کند.

  محمدرضا نجفی منش
رئیس کمیسیون تسهیل کسب و 

کار اتاق تهران
 یکی از اتفاقات خوبی که در دولت گذشــته رخ 
داد کاهش تورم بوده است ولی این میزان باز هم باید 
پایین تر بیاید. باید مشکل تأمین اجتماعی را در کشور 
حل کنیم؛ در حال حاضر در بخش مالیات و تأمین 

اجتماعی مشکالت تا حدودی حل  شده است.

سیدحسین سلیمی
بازار پول و  نایب رئیس کمیسیون 

سرمایه اتاق تهران
درصدی نمی توان گفت ولی باید توجه داشت 
که یکی از معضالت مملکت ما داشتن تورم 30 
الی 40 درصدی بود که خوشبختانه به تک رقمی 
رســید. تثبیت نرخ دالر را نیز از سوی دیگر در 

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

ایجاد شود.

 

دولت مشکالت اساسی کشور را حل 
نکرده است

40 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند

  حیدر مستخدمین حسینی
کارشناس اقتصادی

وضعیت 4 ســال گذشــته اصال 
پیش برنده نبوده بلکه تنها درجا زدن بوده است. رکود 
ایجاد شد و خبری از ورود به کانال رونق نبود. از سوی 
دیگر نقدینگی کشــور 2 برابر کل دوران قبل شد و 
بیش از 50 درصد بهره های بانکی قفل  شــده و اگر 
این قفل باز شود نقدینگی در کشور سرریز می شود. از 
سوی دیگر عدم اعتماد به  نظام بانکی به شدت افزایش 
پیدا کرده است. خصوصی سازی اصال در کشور موفق 

نبوده است.

غالمحسین دوانی
عضو شورای عالی انجمن حسابداران 

خبره ایران
دولت نتوانسته مشــکالت اساسی کشور را در 4 
سال گذشته حل کند. دولت تنها توانسته تنش های 
سیاسی کشور را پایین آورد. تنش های سیاسی پایین 
آمده اما هیچ گامی برای اقتصاد برداشته نشده است. 
حتی گام اول برای پیشرفت اقتصاد نیز برداشته نشده 
به طوری که همچنان تولید معضل اقتصادی کشور 

است.

سید حمید حسینی
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران

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

انجام دهد؛ اما توانست سیاست های غلط را در زمینه 
نقدینگی، ارزی و مسکن مهر اصالح کند و آرامش را 

به اقتصاد کشور بازگرداند.

جعفر خیرخواهان
کارشناس اقتصادی

مشکالت اساسی کشور حل  نشده 
است. به تازگی روشن  شده است که این مشکالت چه 
بودند. درواقع تازه توانستیم مشکالت اساسی کشور را 
تشخیص دهیم و دولت باید در سال های آینده به این 

مشکالت با تمرکز بیشتر بپردازد.

 

مشکالت سیاسی وضعیت اقتصادی 
کشور را تحت تاثیر قرار داده است

20 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند

 سیدرضی حاجی آقا میری
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران

بستگی به وضعیت سیاسی ایران 
دارد. این موضوع را نمی توان به طور دقیق تحلیل 
کرد. در ایران، نقش سیاســت در اقتصاد بیش از 
هر کشــوری پررنگ و مهم است. چون سیاست 
کشور صد درصد دســت دولت نیست به همین 
ترتیب نمی توانیم بپرســیم که تا کی چه کاری را 
انجام می دهد؟ اگر قطعنامه یا تحریمی علیه کشور 
وضع شود، همه شرایط اقتصادی را مجدد دگرگون 

خواهد کرد. 

محمدرضا مرتضوی
اســتان  معدن  خانه صنعت،  رئیس 

تهران
دولت در دوره اول تعهداتی داشت که بخشی از آن 
را انجام داد اما باید در نظر داشت که فاکتورهای دیگر 
غیر از برنامه ریزی دولت برای رشد و توسعه در کشور 
وجود دارد. به طور مثال وجود امید در کشــور کامال 
تأثیرگذار است. اگر خوشحال باشید بیرون می روید 
و خرید می کنید. برخی عامدانه ناامیدی در کشــور 
ایجاد می کنند که اختالف در کشور ایجاد شود. دولت 
یازدهم توانست تورم را کاهش دهد و تعامل خود را با 
کشورهای خارجی نگه دارد. از سوی دیگر نرخ ارز را 

در چارچوب قرار داد.  

نقدینگی کشور ۲ برابر کل دوران قبل شد و بیش از ۵۰ درصد بهره های بانکی قفل  شده و اگر این قفل باز 
شود نقدینگی در کشور سرریز می شود. از سوی دیگر عدم اعتماد به  نظام بانکی به شدت افزایش پیدا کرده 
است. خصوصی سازی اصال در کشور موفق نبوده است.
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اعالنـات

گاردين نوشت

دنیا در محاصره خودروهای برقی
عصر جدیدی در راه اســت، عصر خودروهای جدید با موتورهای 
جدیــد؛ عالیم و نشــانه های کوچــک آن نیز همه جا مشــاهده 
می شــود. گاردین در همین راستا به خودروهای برقی و آینده آنها 
پرداخته است. بر اساس گزارش گاردین، بسیاری از تولیدکنندگان 
خودرو به تولید خودروهای هیبریدی روی آورده اند. شــرکت ولوو 
اعالم کرده که از ســال 2019 به بعد دیگر هیچ گونه خودرویی که 
تنها بنزین مصرف کند، تولید نخواهد کرد. اعداد و ارقام بسیاری در 
این زمینه وجود دارد که نشــان می دهد عصر خودروهای بنزینی 
کم کم به پایان خواهد رسید. ماشین های شخصی مانند تلفن های 
همراه در آینده اهمیت بسیاری دارند و نقش اقتصادی مهمی را ایفا 
خواهند کرد. البته تنها عنصری که هیچ گاه در تبلیغات خودروها 
نمی بینید در حالی  که همیشه حضور دارد »ترافیک« است. مردم 
بدون توجه به آن، خودرو می خرند و به زودی این خودروها همگی 

»برقی« خواهند بود. 

35هــزار دالر قیمت تسال 3 
كه در امریکا به عنوان خودروی 

برقــی بــه فــروش می رســد

بلومبرگ بررسی کرد

خانه های شنِی سعودی
بیش از نیم  قرن اســت که سعودی ها نفت به عنوان سوخت به 
اقتصاد خود تزریق می کنند. اما حاال که به نظر می رســد عصر 
نفت به پایان خود نزدیک می شود، سعودی ها قدمی فراتر از نفت 
برداشــته اند و به منبع دیگری روی آورده اند: »صحرا«. پادشاهی 
سعودی سعی دارد هزاران کیلومتر مربع شن را به شهرهای جدید 
تبدیل کند و از مسیر صحرا، تنوع بخشی را به اقتصاد خود هدیه 
بدهد. سرمایه گذاری در این زمینه می تواند شغل های بسیاری نیز 
ایجاد کند. در واقع قرار است یک سلسله شهرهای اقتصادی در 
این منطقه ساخته شود. ارزش مالی این منطقه حدود 10میلیارد 
دالر است. البته پیش از آنکه قیمت نفت سقوط کند نیز ساخت 
این شــهرها در دستور کار سعودی ها بود اما پیشرفت آن بسیار 
ُکند بود. حاال این شــهرها در برنامه چشم انداز 2030 سعودی ها 
قرار گرفته است. البته این پروژه پیچیده تر از ظاهر آن است؛ یعنی 
در ظاهِر کلمه به آن »شهرهای شنی« می گویند اما قرار است در 

زمینه توریسم و سرگرمی ارزآورِی بسیاری داشته باشد. 

لــِی  ما ش  ز ر ا ر  ال د د ر 10میلیــا
ی شــنی ها شــهر

سی ان ان مانی خبر داد

صعود سرمایه گذاری تأثیرگذار
ایــن روزها مردم به جای این که ســرمایه های خــود را در بانک ها 
بخوابانند و چشــم به نرخ بهره بدوزند؛ ســرمایه خود را وارد کارها 
و فعالیت های اجتماعی یا زیست محیطی می کنند تا در کنار سود 
اندکی که به آن دست می یابند، روی اجتماع یا محیط زیست نیز اثر 
مثبت گذاشته باشند. این سرمایه گذارِی تأثیرگذار است که بر اساس 
گزارش سی ان ان مانی این روزها به سرعت در حال افزایش است. یک 
جمعیِت ســرمایه گذاری در امریکا تشکیل شده که افراد می توانند 
حتــی 20 دالر نیز در آن ســرمایه گذاری کننــد. اما نکته جالب 
اینجاســت که این جمعیت تاکنون موفق شده به 1.5میلیون دالر 
سرمایه دست پیدا کند و در پروژه های کوچِک متعددی نیز شرکت 
کرده است. بررسی ها نشان می دهد در حال حاضر 114میلیارد دالر 
دارایی برای مدیریت در بخش سرمایه گذارِی تأثیرگذار وجود دارد. 
افراد از طریق این سرمایه گذاری ها هم به سود اقتصادی دست پیدا 

می کنند و هم در ایجاد جامعه ای پایدار شریک می شوند. 

114میلیارد دالر دارایی قابل مدیریت 
بــرای ســرمایه گذاری 

تأثیرگذار در دنیا وجــود دارد

رسانهها

نسیم بنایی
خبرنگار اعداد ماه

رويترز تحليل کرد

مک دونالد چینی 
شــرکت مک دونالد تا سال 2022 تعداد 
فروشــگاه های خود را در چین به 4هزار 
و 500 خواهــد رســاند. در حال حاضر 
تعداد فروشــگاه های مک دونالد در چین 
2هزار و 500 است. این یکی از برنامه های 
استراتژیِک چینی هاست که در دستور کار 
خود قرار داده اند. این فروشگاه زنجیره اِی 
غذا سعی دارد فروش خود را تا پنج ساِل 
آینده، دو برابر کنــد. مک دونالد یکی از 
چینی هاست.  عالقه  مورد  فروشگاه های 
از آنجا که مســئوالن این شرکت پی به 
عالقه چشم بادامی ها برده اند، به همراه دو 
شرکت دیگر پروژه ای را در این کشور آغاز 
کرده اند تا به کمک آن تعداد فروشگاه های 
خود را در این کشور افزایش بدهند. البته 
مک دونالد یک فروشگاه زنجیره اِی جهانی 
است اما به نظر می رسد چینی ها تقاضای 
بیشــتری برای آن دارند. اگر قــرارداِد 
مک دونالد نهایی بشــود و بتواند تعداد 
فروشــگاه های خود را افزایش بدهد، در 
حقیقت امپراتورِی مک دونالد را در چین 
به راه انداخته اســت. به این ترتیب این 
شرکت به یکی از اصلی ترین کسب وکارها 
در چین و هنگ کنگ تبدیل خواهد شد. 

2500 فروشــگاه 
جدیــد از طرف شــركت 
مک دونالد تا 
سال 2022 
در چین اضافه خواهد شد

بيزنس اينسايدر تحليل کرد

توسعه با اینترنت پر سرعت 
دسترسِی سریع و اتصال راحت به شبکه های اینترنتی، یکی از مهم ترین 
مسائل در کشورهای توسعه یافته به شمار می آید. با وجود اهمیت این 
مسئله، بســیاری از کشــورهایی که به لحاظ اقتصادی توسعه یافته 
محسوب می شــوند مانند بریتانیا، در زمینه سرعت دانلود، عملکرد 
بســیار ضعیفی دارند. برای نمونه در میان 40 کشور توسعه یافته ای 
که مورد بررســی قرار گرفته اند، بریتانیا رتبه 31 را به خود اختصاص 
داده که بسیار ضعیف به شمار می آید. این در حالی است که کشوری 
مانند سنگاپور در این زمینه عملکرد قابل دفاع تری دارد و شهروندان 
دسترسِی آسان تری به اینترنت و سرعت باالی دانلود دارند. برخی تصور 
می کنند تراکم جمعیت می تواند مانعی برای ایجاد اینترنت پرسرعت 
باشد، اما بررسی ها در برخی مناطق پرتراکم نشان می دهد اگر دولت ها 
به این مسئله رسیدگی کنند، تراکم جمعیت نمی تواند مانعی ایجاد 
کند. برخی از افراد نیز ادعا کرده اند که وســعت کشور می تواند مانعی 
برای افزایش سرعت اینترنت باشد، اما به گفته تحلیل گران در کشور 

پهناوری مانند کانادا، سرعت اینترنت بسیار باالست. 

55.13 مگابایــت در ثانیــه 
ســرعت دانلــود در 
سنگاپور كه به عنــوان كشوری 
كوچک بســیار خــوب برآورد شده اســت
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بانک جهانی خبر داد

یک میلیارد نفر در جهان برق ندارند
زندگی در خاموشــی در دنیای امروز عمالً غیرممکن به نظر می رسد. برق به بخشی 
ضروری در حیات بشــر تبدیل شده اســت. با این حال بررسی ها نشان می دهد هنوز 
بسیاری از انسان های عصر مدرن به برق دسترسی ندارند. گزارش ها نشان می دهد در 
ســال 2014 حدود 15درصد از جمعیت جهان که برابر با یک میلیارد و 100میلیون 
نفر می شود، به برق دسترسی نداشته اند. نیمی از این افراد، روستائیانی بوده اند که در 
افریقا یا جنوب آسیا زندگی می کنند. نیمی از مردم جهان که به برق دسترسی ندارند 
تنها در چهار کشورِ هند، نیجریه، اتیوپی و بنگالدش زندگی می کنند. این وضعیت در 
سال های اخیر بهبود چندانی پیدا نکرده و هنوز این کشورها راه زیادی را باید طی کنند 
تا به انرژی برق دست پیدا کنند. برخی از این کشورها راه انرژی های خورشیدی را در 
پیش گرفته اند و سعی دارند برق مورد نیاز خود را از این طریق تأمین کنند اما باز هم 

راه بسیاری مانده است. 

جمعیــت  ز  ا نفــر  د  ر 1میلیــا . 1
كــره زمیــن بــه بــرق دسترســی ندارنــد

صندوق بين المللی پول خبر داد

حرکت الک پشتِی اقتصاد جهان
اقتصاد جهان در حال رشد است اما حرکت آن به صورت بسیار ُکند و الک پشتی صورت می گیرد. 
بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، رشد تولید جهان در سال 2017 برابر با 3.5درصد 
و در ســال 2018 برابر با 3.6درصد خواهد بود. رشــد اقتصاد جهان نیز در سال های 2017 و 
2018 حدود 3.2درصد پیش بینی شده که هنوز هم پایین تر از متوسِط آن پیش از بحران بزرگ 
اقتصادی است. رشد اقتصادی به ویژه در کشورهای توسعه یافته و همچنین اقتصادهای نوظهور 
هنوز با شرایِط پیش از بروز بحران بزرگ اقتصادی در جهان فاصله دارد و باید افزایش پیدا کند. 
البته عالوه بر بحران اقتصادی مشــکالت دیگری نیز برای اقتصاد ایجاد شده؛ از جمله افزایش 
جمعیت و ضعف سرمایه گذاری باعث شده رشد اقتصادی به حد مطلوب خود دست پیدا نکند. 
اقتصادهایی مانند برزیل، چین و مکزیک باید تالش بیشتری کنند تا به وضعیت مطلوب تری 
دست پیدا کنند. شرایط اقتصادِی این کشورها برای سایر نقاط دنیا نیز تعیین کننده خواهد بود. 

قتصــادی  3.2 درصــد رشــد ا
جهــان در ســال های 2017 و 2018 خواهــد بــود

بانک جهانی بررسی کرد

انقالب تکنولوژی در مبارزه با فقر
دنیا هدفی بزرگ برای خود در نظر گرفته: تا سال 2030 فقر مفرط را ریشه کن کند. اما این کار 
بدون در اختیار داشتِن داده های دقیق و درست درباره فقر تقریباً غیرممکن است. الزم است که 
همه بدانند چه پیشرفت هایی حاصل شده و کدام بخش ها در مسیر صعود قرار گرفته تا بتوان 
برنامه های جدید را در دستور کار قرار داد. اکثر کشورها از طریق پژوهش هایی که خانه به خانه 
صورت می گیرد، میزان فقر را در جامعه خود رصد می کنند. اما اکنون تکنولوژی آن قدر پیشرفت 
کرده که می توان قلم و کاغذ را زمین گذاشت و به شیوه های مدرنی اقدام به جمع آورِی داده در 
زمینه فقر کرد. هرچند هنوز هم کسانی که می خواهند داده ها را جمع آوری کنند باید به نقاط 
دورافتاده سفر کنند اما به سیستم هایی مجهز هستند که می تواند شرایط را برای آنها تسهیل 
کند. ابزارهای جدیدی که در اختیار افراد قرار گرفته به آنها کمک می کند با آسانِی بیشتری اقدام 

به جمع آوری داده در زمینه فقر کنند. 

1.90 دالر نقطــه ای كــه فقر را مشــخص می كنــد؛ درآمد 
كمتــر از ایــن رقــم در روز یعنــی زیــر خط فقر

صندوق بين المللی پول هشدار داد

جلوی تراژدی اقتصادی را بگیرید
تراز مالی و تجاری کشــورها اهمیت بســیاری در اقتصاد جهان دارد. صندوق بین المللی پول 
مدت هاســت که با گزارش های منظم سعی دارد به مســئله تراز مالی در دنیا رسیدگی کند. 
بررسی ها نشان می دهد وضعیت تصمیم گیری درباره قیمت ها، پس اندازها و سرمایه گذاری ها به 
گونه ای نبوده که بتواند تراز الزم را ایجاد کند. این جریان نه تنها روی وضعیت ارزهای مختلف در 
جهان تأثیر منفی گذاشته، بلکه تغییراتی ساختاری نیز ایجاد کرده است. اگر این مسیر به همین 
شکل ادامه پیدا کند، در نهایت برخی از کشورها با مازاد سرمایه و پس انداز مواجه می شوند در 
حالی که برخی دیگر کمبود خواهند داشت. در نتیجه کشورها باید به صورت متحد، سیاست های 
اقتصادی جدیدی را در نظر بگیرند تا بتوانند جلوی تراژدِی احتمالی در اقتصاد جهان را بگیرند. 
البته بررسی ها نشان می دهد کشورهای توسعه یافته به درستی تمرکز خود را روی این مسئله 
گذاشــته اند اما الزم است همه کشورهای جهان دست به دست هم بدهند تا بتوانند مانع بروز 

فاجعه بشوند. تراز مالی و تجاری مسئله ای است که همه باید آن را جدی بگیرند. 

29 اقتصــاد بــزرگ جهان مســئله تــراز مالی 
و تجــاری را در دســتور كار خــود قــرار داده انــد

سازمانها

بر اساس گزارش فائو، چند اصل برای دست یافتن به کشاورزِی پایدار الزم است که مهم ترین آنها افزایش بهره ورِی 
استفاده از منابع طبیعی، افزایش انعطاف پذیری کشاورزان و به کارگیری مکانیسم های کنترلِی موثر برای بهبود وضعیت 
کشاورزی است که در نهایت به کشاورزی پایدار کمک خواهد کرد.

سازمان ملل پيش بينی کرد

افریقا سریع ترین رشد جمعیت دنیا را دارد
در سال 1950 یعنی پنج سال پس از تأسیس سازمان ملل، جمعیت جهان حدود 2میلیارد و 600میلیون نفر برآورد شده بود. در سال 1987 این رقم به 5میلیارد 
نفر رسید. در سال 1999نیز جمعیت جهان به 6میلیارد نفر رسید. در اکتبر 2011 طبق بررسی ها، جمعیت جهان 7میلیارد نفر بود. از همان زمان بود که برنامه هایی 
برای این 7میلیارد نفر در نظر گرفته شد. البته جمعیت جهان تا سال 2015 به 7میلیارد و 300میلیون نفر رسید. بررسی ها نشان می دهد 60درصد از جمعیت جهان 
در آسیا زندگی می کنند که برابر با 4میلیارد و 400میلیون نفر است. 16درصد نیز در افریقا زندگی می کنند که برابر با 1میلیارد و 200میلیون نفر است. 10درصد 
از کِل جمعیت جهان در اروپا و 9درصد در امریکای التین زندگی می کنند. از بین تمامِی این مناطق، رشد جمعیت در افریقا از همه جای دنیا بیشتر است. در واقع 

انتظار می رود تا سال 2050 بزرگ ترین تغییرات جمعیتی در افریقا رخ بدهد. 

د  ر 2میلیــا . 6
نفــر جمعیــت 
كــره زمین در 
سال 1950
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اعالنـات
کیوسک ماه

تايم

7 اوت 2017
داروی جدید برای 

درمان افسردگی جهان 
را دگرگون می كند

آخرن شــماره مجله تایم در 7 اوت منتشر شد 
و طــرح روی جلد خود را بــه یك گرافیك انتزاعی 
اختصاص داده درباره افسردگی و درمان افسردگی. 
گزارش مربوط به این جلد، رســیدن به روش های 
جدید درمان افسردگی اســت. نویسنده گزارش به 
مشكالت زیادی كه افســردگی در جوامع به وجود 
می آورد اشــاره می كند و می گوید كه تعداد زیادی 
از افراد گرفتار افســردگی هســتند و اگر روش های 
جدید درمانی ابداع شود و به نتیجه برسد،  بسیاری 
از مشــكالت جهانی ممكن است تغییر كند و حتی 
تصویر جهان عوض شــود. در این شــماره گزارش 
مفصلی هم منتشر شده است درباره امریكایی هایی 
كه خارج از این كشــور دستگیر شده اند و در زندان 
هســتند یا ناپدیدند. كار جالبی كه تایم كرده  این 
است كه عكس های زیادی از وسایلی منتشر كرده كه 

متعلق به این افرادند. 
شماره قبل تر مجله تایم، طرح جلدی داشت با یك 
تصویرسازی از چهره والدیمیر پوتین. عنوان تیتر این 
است: »برنامه سری: متوقف كردن برنامه انتخاباتی 
پوتین«. در انتخابات اخیر ریاســت جهوری امریكا، 
روس هــا نفوذ زیادی كرده بودند و طرح جلد و تیتر 
این شماره از مجله تایم به این موضوع اختصاص داده 
شده بود كه نیروهای نظامی امریكا و نیروهای امنیتی 
این كشور قصد داشتند مانع نفوذ روسیه و اثرگذاری 
این كشــور بر انتخابات شوند. در همین شماره یك 
گزارش جالب درباره مرگ و زندگی مال های خرید 

منتشر شده بود. مال ها كه زمانی بسیار مورد استقبال 
مردم بودند اكنون دیگر رونق سابق را ندارند و حتی 
گاهی در سراسر امریكا مال هایی دیده می شوند كه 
مثل شهرهای مرده خالی از سكنه و پر از سكوت اند. 
این گزارش نوشــته بود كه به موازات مال هایی كه 
بسته می شوند، مغازه های زیادی نیز در امریكا هستند 

كه تعطیل می شوند و دیگر مشتری ندارند. 

نیویورك تایمز

7 اوت 2017
از دست دادن وزن به 
هر قیمتی نمی ارزد به 

تلخ كردن زندگی

آخرین شــماره مجله نیویورك تایمز در 6 اوت 
منتشر شده است و طرح جلد بسیار انتزاعی و حتی 
نامفهوم آن به رژیم های غذایی و عادت همیشه رژیم 
گرفتن پرداخته اســت. مطلبی مربوط به این جلد 
می گوید مــا وارد دورانی شــده ایم كه دیگر چاق و 
الغر بودن خجالتی ندارد و الزم نیست مثل دهه های 
گذشــته سبك زندگی ای داشته باشــیم كه در آن 
همیشه افراد رژیم دارند. كافی است كه رژیم غذایی 
خود را سالم كنیم و با فیزیك بدن خود كنار بیاییم و 

از آن خجل نباشیم. 
مجله شــماره 23 جوالی عكس روی جلد خود 
را بــه پرتره مــردی عراقی اختصــاص داده بود كه 
چشم های خود را در نبرد با داعش در موصل از دست 
داده اســت. مجله نیویورك تایمز روی عكس جلد 
خود تیتر نمی گذارد اما در زیر عكس به عنوان تیتر 
نوشته است: »زندگی و مرگ«. در این شماره گزارش 
مفصلی همراه با عكس های زیاد درباره نبرد با داعش 

در بغداد منتشر شده است. 

نیوزویك

11 اوت 2017
ترامپ خسته است،  

ترامپ بی حوصله است

روی جلد آخرین شــماره نیوزویــك كه در 11 
اوت منتشر شــده، خیلی جالب است: »پسر تنبل: 
ترامپ خســته و بی حوصله اســت، تصور كنید اگر 
می خواست كار كند چه حالی داشت«. روی جلد این 
شــماره دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریكا، را نشان 
می دهد كه خسته و افسرده روی یك مبل افتاده و 
جعبه های مصرف شده فست فود در اطرافش ریخته 
اســت، در حالی كه كنترل تلویوزیون را در دســت 
دارد و مثل آدم های بی حال و حوصله و خســته، در 
حال مدام عوض كردن شــبكه های تلویزیون است. 
در كنار صفحه، ســه عدد نوشــته شده است: 6 ماه 
در كاخ ســفید، 40 روز در باشگاه گلف و صفر مورد 
قانون گذاری مهم. در مطلب دیگری در این شماره، 
به این مسئله پرداخته شده است كه آیا كسوف یك 
فاجعه غیرطبیعی است كه انسان باعث آن می شود 
یا اینكه انسان هنوز نتوانسته است در این مقوله اثر 
بگذارد و فاجعه به وجود بیاورد. مطلب جذاب دیگر 
این شماره، درباره ایموجی ها یا شكلك های تلفن های 
هوشمند است كه می گوید جامعه و فرهنگ امریكا را 
تغییر داده است و حركتی ضدروشنفكری و ضدعلمی 

است.  
شماره قبل تر نیوزویك در 21 ژوئیه منتشر شده 
بــود و طرح جلد آن مربوط به یك بمب اســت كه 
پرچم كره شــمالی روی آن نقش بسته و به صورت 
قلكی است كه دستی كه متعلق به ترامپ است درون 
آن ســكه می اندازد. تیتر اصلی جلد چنین بود: »به 

500 شركت 28هزار ميليارددالري
در آخرين رتبه بندي 500 شرکت برتر فوربز، آمازون پيشرفت بسيار خوبي داشته است

ترامپ همچنان سوژه مجالت ماه اوت است. به نظر مي رسد تا وقتي او رئیس جمهور امریکا باشد، همچنان این سوژه بودن ها ادامه داشته باشد. یکي از بهترین 
جلدهاي مجالت انگلیسي زبان در ماه گذشته، جلد هفته نامه اکونومیست بود که ترامپ را روي مبل و کنترل تلویزیون به دست نشان داده بود که بي حال و 
حوصله و خسته است. وضعیت روسیه در جهان، جدال امریکا با کره شمالي و رتبه بندي شرکت هاي برتر جهان در مجله فورچون، از دیگر مطالب مهمي بوده 

که در مجالت منتشر شده است. 
 .

ساعد یزدانجو
دبیر بخش کتاب ضمیمه
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صورت اتمی شــدن«. در گزارش این شماره، نوشته 
شــده اســت كه بمب هایی كه كره شمالی مدام در 
حال آزمایش كردن آنهاست، كاری بس خطرناك در 
سطح جهانی و در سطح منطقه است. گزارش دیگری 
در این شــماره منتشر شده كه در آن نوشته بود در 
روسیه به دلیل كارهای پوتین، استالین به عنوان یك 
شخصیت تاریخی این كشور، به بیشترین محبوبیت 
خود رسیده است. در همین شماره یك گزارش چاپ 
شده بود درباره فواید كلم بروكلی و اینكه اگر كسی 
می خواهد قند خون خود را متعادل كند،  باید از این 

سبزی زیاد بخورد. 

اكونومیست

5 اوت 2017
شاید روزی بیاید كه 
امریكا و كره شمالی 

درگیر جنگ هسته ای 
شوند

آخرین شــماره مجلــه اكونومیســت در 5 اوت 
منتشر شده اســت. طرح جلد این شماره یك موج 
انفجار قارچی بمب اتمی اســت كه در امواج حاصل 
از انفجار، چهره رؤسای جمهور امریكا و كره شمالی 
مشخص است. در كنار تصویر هم یك پرنده كه نماد 
توئیتر است بر یك شاخه خشكیده درخت نشسته 
و گرد و خاك چهره و بدنش را پوشــانده است. تیتر 
اكونومیست این است: »شاید اتفاق بیفتد«. در این 
روزها مقامات كره شــمالی و امریكا به شدت درگیر 
جنگ لفظی شده اند و مطلب اكونومیست می گوید 
كه شاید واقعا این حرف ها به درگیری اتمی بینجامد. 
مطلب دیگری در این شــماره منتشر شده كه روی 
جلد هم آمده اســت درباره این پیشــنهاد كه بهتر 
اســت به  جای مالیات گرفتن از سوخت،  از جاده ها 
مالیات گرفته شــود. كنار گذاشته شدن نواز شریف 
از نخست وزیری پاكستان به دلیل اتهام فساد، از دیگر 

گزارش های تحلیلی مهم این شماره است. 
شــماره قبل تر هفته نامه انگلیسی اكونومیست 
عكس روی جلدی داشت كه به بحران اقتصادی در 
ونزوئال پرداخته بود. معموال روی جلد اكونومیســت 
به جای عكس از تصویرســازی استفاده می شود اما 
در شماره 29 ژوئیه با طرح جلدی غیرمعمول برای 
اكونومیست، عكسی از اعتراضات در ونزوئال منتشر 
شده بود با تیتر »ونزوئال در آشوب«. مطلب مربوط به 
این جلد می گفت كه چطور بحران اقتصادی ونزوئال 
پیــش آمد و چطور این بحران تبدیل به یك بحران 
سیاسی گسترده تر شد و جهان در مقابل بی نظمی 
و آشوب سیاســی ونزوئال كه تلفات جانی نیز به بار 

آورده،  چه باید بكند. مطلب مهم دیگر این شــماره 
رابطه چین و روســیه بود و پیش بینی شده بود كه 
رقابت ها بین این دو قدرت جهانی احتماال وضعیتی 
را به وجــود خواهد آورد كه چین و روســیه رابطه 
دوســتانه ای با هم نداشته باشند. گزارش دیگری در 
بخش بین الملل این شماره منتشر شده بود كه خبر 
می داد جمعیت كودكان در حال افزایش است و این 
اتفاق جمعیت شناختی چه اثراتی می تواند بر جهان و 

اقتصاد و سیاست آن داشته باشد. 
شماره 22 ژوئیه به آینده یادگیری پرداخته بود. 
طرح جلد، دو نفر را نشــان می داد كــه از ابزارهای 
مدرن استفاده می كنند و به دو طرف درختی تكیه 
داده اند كه شاخه هایش به شكل مغز انسان است. در 
این مطلب نوشته شده بود كه فناوری چطور می تواند 
آموزش را تغییر بدهد و آینده یادگیری با مغزی كه 
حتی با فناوری ها تغییر شــكل یافته، چطور خواهد 
بود. در این شــماره، چند صفحه به صورت ویژه نامه 
به ارتباط بین دو كشور هند و پاكستان پرداخته بود. 
مسئله داماد ترامپ و رسوایی ارتباطاتی كه با روسیه 

داشته، در این شماره مطرح شده بود.
شــماره قبل تر اکونومیست، در 15 ژوئیه منتشر 
شــده بود که روی جلد آن، عکس لیو شیائوبو، یکی 
از معترضان به سیاست های چین و مطلبش درباره 
مرگ بود. یکی از گزارش های مهم این شماره، درباره 
همین جلد است که به سرنوشت معترضان سیاسی 
در چین پرداخته و گفتــه بود که اگر اقتصاد چین 
می خواهد باز شود، باید فضای سیاسی این کشور نیز 
باز شــود. گزارش دیگر این شماره، درباره اعتیاد به 
مواد مخدر بود که نویسنده آن معتقد بود بر خالف 
گفته های همیشگی، اعتیاد خیلی درمان پذیر نیست. 
سرنوشــت کودکانی که در پناهگاه های مهاجران و 
کمپ ها بــه دنیا می آیند و بزرگ می شــوند نیز از 
دیگر موضوعاتی بود که در این شــماره از هفته نامه 
اکونومیست به آن پرداخته شده بود. ماجرای برگزیت 
نیز همچون دیگر شماره های اکونومیست که به یکی 
از موضوعات همیشــگی تبدیل شده، در این شماره 
نیز  در میان مطالب مربوط به کشورهای انگلستان 

دیده می شد. 

فورچون

اوت 2017
28تریلیارد دالر، دارایی 

500 شرکت برتر جهان

جدیدترین شماره ماهنامه فورچون در اوت امسال 

منتشر شده اســت و طرح جلد خود را به رقابت دو 
شركت تاكسی خبر كردن تلفنی »اوبر« و »لیفت« 
اختصاص داده است. شركت اوبر در هفته های اخیر 
دچار مشكالتی در مدیریت خود شده كه با کنار رفتن 
كاالنیك از مدیرعاملی این شركت همراه بوده است. 
مطلب روی جلد این شماره می گوید كه اگر اوبر دچار 
افت شود، رقیب آن، لیفت، می تواند سرعت بیشتری 
بگیرد. اما مهم ترین مطلب این شــماره فورچون به 
رده بندی 500 شــركت برتر جهان در سال 2016 
اختصاص پیدا كرده اســت. فورچون اعالم كرده كه 
این 500 شــركت برتر، در مجموع 28 هزار میلیارد 
دالر دارایی و 67 میلیون كارمند و كارگر دارند. مجله 
فورچون به رده بندی شركت های برتر شهرت دارد و 
فهرست های آن به مرجع رتبه بندی شركت ها تبدیل 
شده است. در آخرین رتبه بندی فورچون، شركت های 
چینی و هندی نقش پررنگ تری از گذشته دارند. در 
این فهرست، وال مارت  برترین شركت است. شركت 
آمازون مهم ترین پیشرفت را داشته و از رتبه 44 در 
ســال 2015 به رتبه 26 در سال گذشته دست پیدا 

كرده است. 

فوربز

27 ژوئیه 2017
چطور آدم های هوشمند 

می توانند بیت كوین 
را از چنگ احمق های 

حریص درآورند؟

آخرین شــماره مجله فوربز تیتــِر یك خود را با 
عنوان »احمقانه ترین حباب تاكنون« به پول مجازی 
بیت كوین اختصاص داده است. طبق اعالم این مجله، 
تاكنون كل بیت كوین تولیدشده بر اساس زنجیره های 
رمزگذاری سیستمی كه با آن كار می كند، در سطح 
جهان به 100 میلیارد دالر رســیده است. گزارش 
فوربز می گوید كه این پول مجازی یك پول مسخره 
و احمقانه اســت كه در دست آدم های حریص قرار 
گرفته اما افراد هوشمند می توانند آن را از چنگ این 
افراد دربیاورند و نجاتش بدهند. از سوی دیگر، گزارش 
فوربــز می گوید كه بیت كوین به شــدت به صورت 
حبابی و به شكل احمقانه ای افزایش پیدا كرده است 
كه می تواند خطرناك باشــد. مطلب دیگری كه در 
این شماره منتشر شده مربوط به شركت استارت آپ 
»كلریفای« فعــال در زمینه هــوش مصنوعی در 
شاخه تشخیص چهره اســت. این گزارش می گوید 
محصوالت این شــركت به همان خوبی محصوالت 
شركت های گوگل، آی بی ام و مایكروسافت می تواند 

كار كند و غول های این شاخه را به چالش بكشد.  

روی جلد آخرین شماره نیوزویك خیلی جالب است: »پسر تنبل: ترامپ خسته و بی حوصله است، تصور كنید اگر می خواست كار كند چه حالی داشت«. این شماره دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور امریكا، را نشان می دهد كه خسته و افسرده روی یك مبل افتاده و جعبه های مصرف شده فست فود در اطرافش ریخته است، در حالی كه كنترل تلویوزیون 
را در دست دارد و مثل آدم های بی حال و حوصله و خسته، در حال مدام عوض كردن شبكه های تلویزیون است. 
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قاب ماه

سلطنت اردوغان
از نگاه اکونومیست

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه سوژه 
طنِز هفته نامه اکونومیست شده است. کارتونیسِت 
اکونومیست در این طرح تالش کرده به دیکتاتوری 
اردوغان در کشور ترکیه اشاره کند. به اعتقاد 
کارتونیست اکونومیست، اردوغان در حالی  که ظاهرًا به 
شیوه دموکراتیک به قدرت دست پیدا کرده اما مفهوم 
جدیدی از دموکراسی را به نمایش گذاشته که در آن 
قدرت حرف اول را می زند. 

انتقاد کارتونیست گاردین از سازمان ملل
نیکوال جنینگز، کارتونیست گاردین به خاطر عملکرد سازمان ملل در مورد رئیس جمهوری کره شمالی، در این کارتون از سازمان ملل 

انتقاد کرد. 

پیتر کوپر، کارتونیست نیویورکر
رئیس جمهوری »خط قرمز« را کشیده است.

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

بروس اریک کاپالن، کارتونیست نیویورکر
ما مدل مالِی جدیدی تعریف کرده ایم که در آن شما هیچ 

حقوقی دریافت نمی کنید.

نیویورکر

میشل رامیرز، کارتونیست برنده پولیتزر
دستاوردها / دونالد ترامپ به خاطر توئیتربازی هایش سوژه 

نقد همیشگِی کارتونیست ها در سرتاسر دنیاست.
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............................. پــاورقــی .............................

اقتصاد ایران در میانه اصالح و اضمحالل
اقتصاددان ها در جست وجوی توسعه پایدار

توسعه پایدار حلقه مفقوده اقتصاد ایران است؛ توسعه پایدار مفهومی است که در همه ابعاد 
توسعه از توسعه کشاورزی، صنعتی، محیط زیست و آب گرفته تا رشد اقتصادی معنا 

و مفهوم دارد؛ ابعادی به گستردگی همه مفاهیم اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و 
اجتماعی. در این پرونده اقتصاددان ها، استادان دانشگاه و کارشناسان 

درباره رشد اقتصادی، توسعه کشاورزی، محیط زیست، مدیریت 
آب و بودجه نویسی گفته اند. آنها ارتباط این موضوعات را با 

مفهوم توسعه پایدار بررسی کرده اند.
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پــاورقــی

J کلیات
چارچوب میان مدت مخارج دولتی ارتباط بین تخصیص 
منابع بودجه مبتنی بر اولویت های سیاستی و انضباط مالی 
موردنیاز بودجه را برقرار می سازد. مفاهیم چارچوب مذکور 
ارتباط نزدیکی با مفاهیم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد دارد 
و از طریق تخصیص بهینه منابع به برنامه ها و بودجه ریزی 
فراتر از افق ساالنه، موجب بهبود عملکرد برنامه ها می شود. 
نکات مهمی که قبل از شروع به اجرای نظام بودجه ریزی 
مبتنی بر عملکرد در چارچوب میان مدت مخارج دولتی باید 

موردتوجه قرار گیرد به شرح زیر است:
1- زمان موردنیاز برای اجرای فرآیند اصالح

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

موردتوجه قرار گیرد.
2- رهبری فرآیند

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

پشتیبانی گسترده برخوردار باشد.
3- تجربه و شور و شوق

در بخش دولتی الزم اســت یک گروه مرکزی نوگرا برای پشتیبانی در ایجاد انگیزه برای 
تصمیم گیران ایجاد، حفظ، حمایت و تشــویق شــود. این مشوق ها می تواند شامل پیشنهاد 
فرصت های آموزشی مرتبط برای نهادهای ذی ربط باشد. این گروه باید شامل کارکنان با کیفیت 

باال و آشــنا به روش های نوین بودجه ریزی و متخصص در چگونگی اجرای آنها باشــد. وجود 
حداقل یک سازمان مرکزی کارآمد و باتجربه مدیریت اصالحات می تواند برای راهنمایی و ارائه 

مشاوره به سایر دستگاه های اجرایی مفید باشد.
4- مهارت ها، استعدادهای مرتبط و ویژگی های کارکنان

تجهیز مهارت ها و استعدادهای موردنیاز در سازمان مسئول بودجه ریزی و سایر دستگاه های 
اجرایی عامل دیگری برای دست یابی به یک اصالح نظام مند  است. مهارت های مدیریت بودجه 
شامل دانش فنی جدید )تجزیه وتحلیل کالن اقتصادی، الگوسازی بخشی( و همچنین توانایی 
مدیریتی و حل مسائل بین پرسنلی است. محیط مدیریت دولتی باید ضمن تأکید بر سطوح 
جدید حرفه ای و همبستگی و تعهدات شخصی، انگیزه خودتوسعه ای را در کارکنان ایجاد کند.

5- وجود یک روش جامع و سازگار مرحله بندی شده
ممکن اســت این عامل واضح به نظر برسد، لیکن برای اجرای موفق هر اصالح پیشرفته 
مخارج عمومی ضروری است. بدین منظور بررسی دقیق نارسایی های فرآیند موجود مدیریت 
مالی دولتی و ارائه یک برنامه مرحله بندی شده منطقی مشتمل بر روش های پیشرفته باید انجام 
گیرد. این برنامه شــامل تغییرات فنی مرتبط با اصالحات مدیریت مالی )تغییر طبقه بندی، 
شکل جداول، ساختار برنامه ها و فعالیت ها(، اصالحات سازمانی دستگاه های اجرایی و کمک به 

تصمیم گیران از طریق ارائه اطالعات الزم به آنان است.
6- تشخیص پیچیدگی و مکمل بودن اصالحات

هر اصالحی شــامل ابعاد فنی است که به سایر بخش های اصالح مزبور و همچنین سایر 
مفاهیم جدید روش های بهبود مدیریت بودجه مرتبط هستند. اجرای یک چارچوب میان مدت 
مخارج دولتی مفید و مؤثر نیز ممکن است چالش هایی برای نظام و توانایی های موجود ایجاد 

کند که مهم ترین آنها به شرح زیر است:
 سیاست های کالن اقتصادی مناســب و پیش بینی های قابل اعتماد - در صورت نبود این 

سیاست ها و پیش بینی ها اعتبار چارچوب میان مدت مخارج دولتی زیر سؤال می رود.
 سیاست ها و ابزارهای مالی سازگار و انعطاف پذیر - مخارج پیش بینی شده باید با منابع موجود 

تطابق داشته باشد.
 اولویت بندی و تخصیص مجدد - چارچوب میان مدت مخارج دولتی باید به منظور افزایش 

میزان هماهنگی بین سیاست های بودجه ای و منابع مورداستفاده قرار گیرد.
 انضباط مالی - تخصیص های بودجه باید مبتنی بر سقف های کلی برای همه وزارت خانه ها و 

مؤسسات دولتی باشد.
 هماهنگی نهادی - چارچــوب میان مدت دولتی باید به عنــوان چارچوب اصلی که تمام 

تصمیمات هزینه ای دولت بر مبنای آن اخذ می شود موردپذیرش همه جانبه قرار گیرد.
 پارامترهای مناسب - این پارامترها شامل تعریف مخارج کلی، ارتباط بین نیازهای بخشی و 
مبانی سازمانی دولت برای تخصیص، محتوای بسته های هزینه ای، فروض قیمتی برای برآورد 
مخارج آینده و سازوکارهایی برای به کارگیری این پارامترها در فرآیند بودجه های ساالنه می شود.

 شفافیت - شفافیت هم شامل شفافیت مالی مانند ساختار و وظایف دولت، محدودیت های 
سیاست های مالی، حســاب های بخش دولتی و پیش بینی های مالی و هم شفافیت سیاسی 
مربوط به هدف های بودجه ای و مقاصد توسعه اقتصادی و اجتماعی می شود. شفافیت همچنین 

چطور باید بودجه بنویسیم؟
اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در یک چارچوب میان مدت مخارج دولتی*

محمد کردبچه
اقتصاددان

چرا باید خواند:
چرا نظام بودجه نویسی 

مهم است؛ چون و 
چراهای این علم کدام 

است؟ در این مقاله پاسخ 
سؤاالت خود را درباره 

نظام بودجه نویسی  
می یابید.

ـه
ـان
ـه
ب

مخارج دولتی بر اساس چه چارچوبی مشخص می شود؟ ارتباط بین تخصیص منابع بودجه براساس اولویت های سیاستی و انضباط مالی انجام می شود؛ این بهانه ای است که به سراغ محمد 
کردبچه می رویم تا از او درباره انضباط مالی دولت و نظام بودجه نویسی در ایران بپرسیم.
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 تفاهم و اعتمادسازی در مورد اصالحات در بین کارکنان دولت ضروری است. بدین منظور 
فراگیری مستمر و باثبات فرصت ها و انگیزه های مفید و مؤثر بری توسعه انسانی و مقابله با انگیزه 
فشارهای بوروکراتیک، باید مورد توجه قرار گیرد.

نکته هایی که باید بدانید

مقامات اجرایی کشور باید آمادگی یک دوره زمانی بلندمدت برای اجرا 	]
را داشته باشند. آنان درواقع وارد یک فرآیند مستمر اصالح نظام موجود 

می شوند.
رهبری قوی، همراه با تعهد سیاسی و توافق عمومی برای اصالح مستمر 	]

نظام بودجه ریزی ضروری است.
در بخش دولتی الزم است یک گروه مرکزی نوگرا برای پشتیبانی در 	]

ایجاد انگیزه برای تصمیم گیران ایجاد، حفظ، حمایت و تشویق شود.
محیط مدیریت دولتی باید ضمن تأکید بر سطوح جدید حرفه ای و 	]

همبستگی و تعهدات شخصی، انگیزه خودتوسعه ای را در کارکنان ایجاد کند.
ارزش الگوسازی در مشارکت دادن تصمیم گیران در بررسی آمار و 	]

اطالعات، بحث در خصوص روابط مناسب شاخص ها و تشخیص نیازهای 
آماری است.

برنامه ها »تک وظیفه ای« هستند، بنابراین هر برنامه فقط به یک وظیفه 	]
دستگاه اجرایی مربوط می شود.

به حسابداری و گزارش دهی برای عملکرد واقعی به نحوی که مخارج انجام شده را به کمیت و 
کیفیت محصول و نتایج به دست آمده مرتبط سازد، مربوط می شود.

7- چالش های فنی
اجــرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در یک چارچوب میان مدت مخارج دولتی با 

چالش های فنی نیز روبه رو است که مهم ترین آنها به شرح زیر است:
دست یابی به هماهنگی و ارتباط بین محصول )کاال و خدمات( با اهداف موردنظر. این مشکل 
ناشــی از برداشت محدود اولیه از مفاهیم مختلف هدف ها و در پاره ای موارد به دلیل ابهام در 

مسئولیت نظارت بر اجرای نظام است.
تلفیق نظام های اطالعاتی وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی یا فراهم کردن اطالعات معتبر و 
کامل موردنیاز. بررسی نظام اطالعاتی موجود و طراحی نظام اطالعاتی جدید برای به کارگیری 
اطالعات موردنیاز بودجه و مدیریت نه تنها به مهارت های خاص نیازمند اســت، بلکه نیازمند 

فرآیندهای کارآمدی برای تعریف و تشخیص نیازهای جدید است.
 8- تفاهم و اعتمادسازی

تفاهم و اعتمادسازی در مورد اصالحات در بین کارکنان دولت ضروری است. بدین منظور 
فراگیری مستمر و باثبات فرصت ها و انگیزه های مفید و مؤثر بری توسعه انسانی و مقابله با انگیزه 
فشارهای بوروکراتیک، باید موردتوجه قرار گیرد. با توجه به اینکه اصالح مدیریت مالی دولت 
فرآیندی فنی و پیچیده است، ارتباط در سطح عالی با سیاستمداران و تصمیم گیران نیز ضروری 
اســت. کمک به درک مقامات و تصمیم گیران نسبت به ارتباط بین مسائل اصالحات فنی و 
نوسازی و توسعه خدمات عمومی، مانند تغییر طبقه بندی و به کارگیری نظام حسابداری تعهدی، 
یک چالش مهم است. مؤسسات تخصصی در این زمینه نقش مهمی دارند و می توانند تجربیات 
بین المللی را برای به کارگیری در اصالحات نظام داخلی بومی سازی کنند. این وجود تفاوت در 

کیفیت و سرعت اجرای اصالحات در نهادهای مختلف دولتی گریزناپذیر است.
9- متقاعد کردن مدیران به توانایی اجرای روش های جدید

غالب اوقات مســئله اساســی به جای طراحی فنی، متقاعد کردن مسئوالن و کارکنان به 
توانایی اجرای اصالحات است. اگرچه بعضی از وجوه طراحی فنی را می توان به مشاوران بخش 
خصوصی محول کرد، اجرای نظام درهرحال در دست مدیران بخش دولتی است. تعامل مستمر 
بین گروه های مختلف بین گروه های مختلف فعال در اجرای نظام می تواند به درک مشترک 

مفاهیم و مبانی جدید اصالحات کمک شایان توجهی کند.
10- چالش های پیش رو

همان طور که در ابتدا اشاره شد، فرآیند پیش روی اصالحات پیچیده و طوالنی است. به تدریج 
که اصالحات پیش می رود توانایی های حرفه ای مدیران دولتی و انتظارات نسبت به عملکرد بهتر 
افزایش می یابد. نقشه راه اصالحات باید واقع بینانه باشد و اینکه تا چه حد اصالحات می تواند 
پیش برود از ابتدا مشــخص نیست. هدف اصلی، توسعه مستمر است، حتی برای کشورهایی 
که به پیشرفت هایی شایان توجه در این زمینه دست یافته اند. ارتباط موفقیت آمیز ابعاد انسانی 
و فنی اصالحات بودجه ای با دستور کار سیاستی اصالح عملکرد بخش دولتی مهم ترین شرط 

موفقیت اصالحات موردنظر است.

J پیشنهاد روش اجرایی
تهیه و اجرای یک چارچوب میان مدت مخارج دولتی در یک فرآیند یکپارچه از باال به پایین 
و از پایین به باالی برنامه ریزی راهبردی هفت مرحله ای انجام می گیرد که نتیجه هر مرحله در 
مرحله بعدی مورداستفاده قرار می گیرد. در نمودار یک ارتباط مراحل هفت گانه و اقدامات مهم 

هر مرحله نشان داده شده است. اقدامات تفصیلی هر مرحله به شرح زیر است:
مرحلــه 1- در این مرحله چارچوب کالن اقتصادی تهیه می شــود. از این چارچوب برای 
پیش بینی منابع و مصارف بودجه در دوره موردنظر )2 یا 3 ســاله( استفاده می شود. فعالیت 
اصلی و کلیدی این مرحله تجزیه وتحلیل کالن و الگوسازی است، که در دست یابی به انضباط 
مالی ضروری است. داشتن چارچوبی از آنچه از نظر مالی استحکام کافی برای اتخاذ تصمیم 
در شرایط متفاوت را داشته باشد، ضرورت دارد. بدین منظور، »مرتبط ساختن پیش بینی های 
اقتصادی به هدف های مالی« و همچنین »الزامات ساختن و استفاده از الگوها« از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است.

مرتبط کردن پیش بینی های اقتصادی به هدف های مالی- حرکت از برنامه ریزی به سوی 
بودجه ریزی غالباً با ناسازگاری هایی ازجمله تعهدات اضافی روبه رو است و دلیل این ناسازگاری 
این است که در تصمیمات متخذه محدودیت های منابع و هزینه های مربوطه موردتوجه قرار 
نمی گیرد. الگوها از طریق کنترل سازگاری داخلی و انجام پیش بینی های دقیق به تشخیص 
مشکالت می توانند کمک کنند. همچنین الگوها می توانند بده بستان های بین شقوق مختلف 
استفاده از منابع را تعیین کنند و نتایج فرضیات مربوط به روابط و اولویت ها را آشکار سازند. 
الگوسازی تفاوت نتایج حاصل از فرضیات یا اولویت ها را مشخص می کند و نارسایی های مربوط 

به آمار و اطالعات را روشن می سازد.
استفاده از الگوها و الگوسازی- ارزش الگوسازی در مشارکت دادن تصمیم گیران در بررسی 
آمار و اطالعات، بحث در خصوص روابط مناسب شاخص ها و تشخیص نیازهای آماری است. 
کارگروه مسئول تهیه الگوی کالن اقتصادی و مالی باید متشکل از متخصصان مالی، برنامه ریزی 
و آماری باشد. تجمیع این متخصصان می تواند مبنایی برای یک هماهنگی نظام مند در آینده 
محســوب شود. نکته دیگر این اســت که الگوی موردنظر در این زمینه الگوی مناسب برای 
پیش بینی های کوتاه مدت تا 3 سال است. بنابراین استفاده از نتایج حاصل از الگوهای میان مدت 
موجود برای هدف موردنظر نمی تواند کارایی داشته باشد و از نتایج آنها صرفاً یک راهنما بوده و 

نباید در بودجه های دوساالنه و سه ساالنه استفاده کرد.
مرحله 2- در این مرحله، سه مرحله از مراحل چهارگانه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به 
اجرا درمی آید، شامل بازبینی و احصای برنامه های اجرایی و فعالیت های دستگاه های اجرایی، 
تعیین شاخص های عملکرد و اهداف کمی مربوط به هریک، و هزینه یابی برنامه ها و فعالیت ها و 

تعیین هزینه تمام شده کاالها و خدمات ارائه شده از سوی دستگاه های اجرایی.
الف- بازبینی و احصای برنامه های اجرایی

مهم ترین عامل نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد »برنامه« اســت. برنامه مجموعه ای از 
فعالیت ها یا پروژه های تحت نظر دســتگاه یا واحد اجرایی خاص است که با استفاده از منابع 
موجود به دســت یابی به اهداف و نتایج موردنظر کمک می کند. اهداف عملیاتی برنامه باید 
قابل برآورد باشد. براین اساس بودجه ریزی و حسابداری باید به نحوی انجام گیرد که هزینه ها 
و درآمدهای هر برنامه یا فعالیت برای تصمیم گیران مشــخص باشد. با توجه به ویژگی های 
یادشده، نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد مطلوب باید دارای سه مشخصه اساسی باشد: اول، 
ساختار برنامه در یک چارچوب راهبردی وسیع تر تعریف شود؛ دوم، چارچوب برنامه به نحوی 
تعریف شود که تصمیم گیری و اولویت بندی را تسهیل کند؛ سوم، ساختار آن به گونه ای باشد 

که پاسخ گویی را تقویت کند.
درحالی که ساختار برنامه عامل ارتباط بودجه با اهداف راهبردی به شمار می آید، سؤالی که 
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پــاورقــی

مطرح می شود این است که چگونه برنامه ها باید طراحی شوند که دسترسی به اهداف با سهولت 
بیشــتری انجام گیرد؟ برای این منظور دو روش کلی وجود دارد: روش اول تعریف برنامه های 
خاص برای هر وزارت خانه یا دستگاه های اجرایی است. روش دوم تعریف یک چارچوب وسیع 
سیاستی و تشخیص برنامه ها در این چارچوب است و درواقع هر دستگاه اجرایی بخشی از برنامه 
کلی را به اجرا درمی آورد. در روش اول پاسخ گویی ساده تر بوده و نظارت و ارزش یابی با سهولت 
بیشتری انجام می گیرد. روش دوم نیاز به  نظام حسابداری در سطح پیشرفته برای تشخیص 

داده های مربوط به هر برنامه بدون توجه به مأخذ آن دارد.
نقطه شروع مناسب در تعیین چارچوب سیاستی در طراحی برنامه استفاده از طبقه بندی 
عملیاتی هزینه های دولت است. مناسب ترین شکل این طبقه بندی نظام طبقه بندی استاندارد 
پیشنهادی ســازمان ملل متحد )COFOG( است. با توجه به اینکه در طبقه بندی عملیاتی 
اطالعات مربوط به دســتگاه های اجرایی مجری فعالیت ها و برنامه های مشابه جمع می شود، 
تصویر جامعی از هزینه های دولت در ســرفصل های مختلف قابل ارائه خواهد بود و درنتیجه 
چارچوب مناســبی برای طراحی برنامه به دست می دهد. در این نظام طبقه های عملیاتی به 

برنامه ها تفکیک می شوند که هریک به سیاست خاصی مربوط است.
وقتی برنامه ها به طور مشترک توسط چند دستگاه اجرایی به اجرا درمی آید، مسئولیت نیز 
به همین ترتیب تقسیم می شود، به گونه ای که فعالیت های مشخص و محصوالت نهایی مربوط 

به هر دستگاه معلوم باشد.
نکاتی که در طراحی برنامه ها باید موردتوجه قرار گیرد به شرح زیر است:

  برنامه ها »تک وظیفه ای« هســتند، بنابراین هر برنامه فقط به یک وظیفه دستگاه اجرایی 
مربوط می شود.

 هر برنامه شامل تعدادی فعالیت یا طرح است. هر فعالیت یا طرح فقط به یک برنامه ارتباط 
پیدا می کند.

 هر برنامه به منظور مدیریت کارا، باید حجم و اندازه مناســبی داشــته باشد. این اندازه برای 
کشورهای مختلف ممکن است تفاوت کند. نکته شایان توجه این است که سطح پاسخ گویی 

عملکرد باید در سطح پایین تر از برنامه باشد.
 برنامه ها، فعالیت ها و طرح ها باید به نحوی تعریف شــوند که هماهنگ با تصمیم گیری ها و 
اولویت های دولت باشند. بدین منظور باید ارتباط مستقیمی بین منابع مورداستفاده و اهداف 

مربوط به محصوالت یا خدمات وجود داشته باشد.
 برنامه ها باید تمامی فعالیت ها و طرح ها را که درمجموع اهداف آن را محقق می کنند دربر 
گیرند. این نکته بدین معنی است که اعتبارات هزینه و سرمایه ای تواماً هدف برنامه را محقق 

می سازند.
 پاسخ گویی در مقابل طرح ها و فعالیت ها باید مسئولیت مدیران دستگاه های اجرایی تلقی شود.

 مســئولیت اجرای هر برنامه خاص باید در قالب یکــی از فصول، در چارچوب طبقه بندی 
عملیاتی، مشخص شود. در صورت عدم امکان، مسئولیت تحقق اهداف برنامه بر عهده فصل 

خواهد بود.
ب- تعیین شاخص های عملکرد و اهداف کمی مربوط به هریک

در زنجیره پاسخ گویی، هر مدیر برای تولید مجموعه ای از محصوالت متناسب با بودجه ای 
که در اختیار او گذاشته می شود از انعطافی نسبی باید برخوردار باشد. محصوالت مزبور اقالمی 
هستند که در سطح خاصی از عملکرد انتظار تحقق آن می رود. سطح باالتر محصول از طریق 
صرفه جویی در استفاده از منابع و یا از طریق تولید بیشتر همراه با کارایی باالتر و در یک نظام 
انگیزشی امکان پذیر است. مدیر باید در مقابل آنچه از او انتظار پاسخ گویی به آن می رود، کنترل 
الزم را داشته باشد. بدین منظور جزئیات شاخص های عملکردی که بر فعالیت های مدیر تأثیر 

می گذارد باید مشخص شود.
شــاخص های عملکرد باید در چارچوب اهداف برنامه یا وظایف دستگاه باشند. این اهداف 
باید مشخص، تفکیک شده و قابل  اندازه گیری باشند. بدین ترتیب به صورت پلی بین اهداف، 
منابع تخصیص یافته )داده ها( و ستانده ها و نتایج تلقی می شوند. به طور دقیق تر شاخص های 
عملکرد باید به گونه ای طراحی شوند که منعکس کننده وجوه زیر باشد: بهره وری، هزینه واحد، 
زمان موردنیاز، تقاضا برای خدمات، در دسترس بودن خدمات و نتایج مورد انتظار. هدف کمی 
هریک از شاخص های عملکرد با استفاده از نتایج الگوی موضوع مرحله اول تعیین خواهد شد.

در طراحی نظام شــاخص های عملکرد، به نیازهای اســتفاده کنندگان و ارتباط با فرآیند 
بودجه ریزی باید توجه خاص مبذول شود. از دیدگاه دستگاه های اجرایی، آمار جمع آوری شده 
در زمینه عملکرد باید در زمینه برنامه ریزی برای انجام فعالیت ها، هدف گذاری و تخصیص بهینه 
زمان، نیروی انسانی و مواد به کار برده شود. از نظر دستگاه های اجرایی مرکزی، پیشرفت در 
زمینه عملکرد و تأثیر آن بر منابع آینده و آثار سیاســتی آن حائز اهمیت است. بدین ترتیب 
اندازه گیری عملکرد را می توان یک زنجیره ارزشی تلقی کرد که در آن اهمیت هر عامل معادل 

ارتباط آن در زنجیره است.
شــاخص های عملکرد نقش مهمی در اصالح و بهبود مدیریت مخارج عمومی دارند. این 
نقش در بهبود کارآیی اجرایی بودجه چشم گیرتر است. برای مثال در کشور سوئد وزرا و رؤسای 
دستگاه های اجرایی مکلف اند در گزارش های عملکرد خود عالوه بر صورت حساب های مالی به 
شاخص های عملکرد نیز اشاره کنند. در کشور انگلیس بین وزرا و مدیران واحدهای مختلف 

موافقت نامه عملکرد مبادله می شود.
شاخص های عملکرد عالوه بر بهبود اجرای بودجه در بهبود فرآیند تخصیص منابع نیز نقش 
مؤثری دارند. با در اختیار داشتن ابزار شاخص های عملکرد، کارشناسان دفاتر مرکزی بودجه 
به طور مؤثرتری با پیشنهادهای مطرح شده از سوی دستگاه اجرایی برخورد می کنند. در کشور 
نیوزیلند اطالعات عملکرد نقش مهمی در تصمیمات تخصیص منابع در بودجه های ســاالنه 
دارد. بیشتر تخصیص های بودجه در این کشور بر مبنای قراردادهای خرید بین وزرا و رؤسای 
واحدهــای اجرایی انجام می گیرد. در ایــن قراردادها نوع، حجم، زمان بندی، کیفیت و هزینه 

محصوالت در مقابل تخصیص منابع منظور می شود.
به رغم اطالعات مفیدی که شــاخص های عملکرد فراهــم می کنند، که در بهبود کارآیی 
و اثربخشی نقش اساســی دارد، تجربه کشورهای مختلف اشاره به این دارد که در تشخیص 
محدودیت های ذاتی شاخص های عملکرد بخش عمومی )به خصوص اینکه شاخص ها باید به 
تصمیم گیری کمک کنند نه اینکه تصمیم سازی کنند( و همچنین در انتخاب شاخص های 
عملکرد دولت باید احتیاط شود. برای مثال عملکرد یک واحد مالیاتی ممکن است از طریق 
هزینه هر واحد درآمد کسب شده اندازه گیری شود. این شاخص ممکن است مدیران را به کنار 
گذاشتن فعالیت های مهمی که ممکن است هزینه واحد را افزایش دهد )مانند جلوگیری از فرار 

مالیاتی( تشویق کند.
 ج- هزینه یابی برنامه ها، فعالیت ها و محصوالت

متدولوژی »هزینه یابی« در نظام بودجه ریزی عملکرد معموالً موردتوجه الزم قرار نمی گیرد. 
تأکید بر محصول یا نتایج، نیاز به تعیین و تشــخیص داده )که از اصول روش های ســنتی 
بودجه ریزی است( را منتفی نمی سازد. برای اینکه برنامه قابل اجرا باشد، باید سازوکار کافی برای 
هزینه یابی آن وجود داشته باشد. به گونه ای که برای ارزیابی عملکرد برنامه، محصوالت برنامه ها 

را بتوان به هزینه های بودجه و درنهایت به منافع حاصل از آنها ارتباط داد.
هزینه ها را به روش های مختلف می توان بــه موضوع های هزینه اختصاص داد. از دیدگاه 
بودجه ریزی برنامه ای مهم ترین معیار، ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم آن با برنامه است. هزینه ها 
را می توان به موضوع های مختلفی ازجمله: واحدهای عملیاتی، مراکز هزینه، محصوالت و طرح ها 
و پروژه ها مربوط ســاخت. در هر معیاری که مورداستفاده قرار گیرد، نظام هزینه یابی نه تنها 
باید بتواند اطالعات هزینه ای دقیقی را در خصوص برنامه ها تولید کند، بلکه باید قادر باشــد 
این هزینه ها را به درســتی به موضوع های هزینه مرتبط سازد. برای برخورداری از دقت کافی، 
اختصاص هزینه به موضوع های ذی ربط باید از دو نوع اختالل دوری کند. اختالل اول ناتوانی 
مبانی هزینه های استفاده شــده در تشریح فعالیت های برنامه در مصرف منابع مربوطه است. 
راه حل این مشکل پیش بینی سازوکار الزم برای برقراری دقیق ارتباط بین هزینه و فعالیت است. 
راه حل دیگر تفکیک فعالیت های برنامه به گروه های با تجانس بیشتر است. البته هردو راه حل 

پیشنهادی موجب افزایش پیچیدگی و هزینه بیشتر نظام می شوند.
اختالل دوم، عدم توانایی انعکاس کمیت واقعی منابع مصرف شــده به وســیله هزینه های 
مرتبط شــده به محصول فعالیت های برنامه است. در نظام های هزینه ای ساده، معموالً فرض 
می شود منابع به کاررفته در یک واحد عملیاتی متناسب با میزان محصوالت تولیدشده توسط 
واحد به مصرف می رسد. اگر چنین تناسبی وجود نداشته باشد اختالل کمیتی بروز خواهد کرد. 
راه حل این مشکل برقراری ارتباط هزینه ای از طریق روش های مناسب تر و مجاز کردن واحد 
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شاخص های عملکرد باید در چارچوب اهداف برنامه یا وظایف دستگاه باشد. این اهداف باید 
مشخص، تفکیک شده و قابل  اندازه گیری باشند. بدین ترتیب به صورت پلی بین اهداف، منابع 
تخصیص یافته )داده ها(، و ستانده ها و نتایج تلقی می شود.

عملیاتی به استفاده از سازوکارهای چندگانه برقراری ارتباط هزینه ای است.
نظام های تخصیص هزینه  بــرای ارائه اطالعات هزینه ای در ابعاد مختلف مانند واحدهای 
سازمانی، مراکز هزینه ای، طرح ها و نظایر آن، طراحی شده اند. ابعاد یادشده به عنوان موضوع های 
هزینه نظام هزینه یابی شناخته می شوند. انتخاب موضوع هزینه  بر سطح پیچیدگی اداری تأثیر 
می گذارد و هزینه های اجرای نظام تخصیص هزینه را تعیین می کند. البته بین درجه تفصیل 
موضوع های هزینه، که از میزان اطالعات هزینه ای موردنیاز تصمیم گیران حاصل می شــود، و 
هزینه اجرای نظام نوعی بده بســتان یا رابطه جانشینی وجود دارد. باید توجه داشت اگر نظام 
تخصیص هزینه بیش ازاندازه ساده باشد، ممکن است نتیجه، تخصیص ضعیف هزینه و افزایش 

خطر اطالعات گمراه کننده برای تصمیم گیران باشد.
به منظور بودجه ریزی برنامه ای و مبتنی بر عملکرد، روش مصرف هزینه ها به وسیله برنامه ها، 
فعالیت ها و محصوالت یا مراکز )هزینه ای(، چگونگی تخصیص هزینه ها را به صورت مستقیم یا 
غیرمستقیم تعیین می کند. برای افزایش دقت تعیین هزینه های برنامه یا محصول، و درعین حال 
کاهش تخصیص اعتبارات هزینه ها، الزم اســت هرچه بیشتر، منابع مصرفی به صورت هزینه 
مستقیم تلقی شود. البته برای برخی از اقالم هزینه به دلیل اشتراک در بیش از یک موضوع، 
امکان ارتباط مســتقیم، با موضوع های هزینه ممکن اســت وجود نداشته باشد. هرچند که 
این هزینه های غیرمســتقیم )سربار( را می توان بر اساس میزان مصرف یا میزان تأثیر آنها به 

موضوع های هزینه مرتبط ساخت.
اگر واحد عملیاتی یا مرکز هزینه تنها با یک محصول، برنامه با فعالیت مرتبط باشد، فرآیند 
هزینه یابی در یک مرحله امکان پذیر است و نیازی به تخصیص هزینه در مرحله دوم نخواهد 
بود. این در حالی است که اغلب هزینه های تجمیع شده در مرکز هزینه به دو یا تعداد بیشتری 
محصول، فعالیت یا برنامه باید تخصیص یابند و یا بعضی واحدهای موجود در یک ســازمان، 
خدماتی به سایر واحدها ارائه می کنند. در چنین مواردی نظام پیچیده تر در مرحله تخصیص 
موردنیاز خواهد بود. در این روش، هزینه های تجمیع شــده به مجموعه دیگری از هزینه ها یا 
موضوع های هزینه مرتبط می شود، تا اینکه تمامی هزینه ها به موضوع های هزینه نهایی مرتبط 

شوند.
به طورکلی فرآیند نظام هزینه یابی بر مبنای برنامه یا فعالیت به شرح زیر است:

تفکیک برنامه به فعالیت ها، تعیین اهداف کمی برنامه ها و فعالیت ها و تعیین واحد مسئول 
هر فعالیت تشخیص منابع قابل استفاده و هزینه های ذی ربط آنها برحسب واحدهای مسئول 
انجام فعالیت در برنامه طبقه بندی و اندازه گیری هزینه های مستقیم و هزینه های غیرمستقیم 
یا باالسری مرتبط ساختن یا تخصیص هزینه های مستقیم و غیرمستقیم با فعالیت یا فعالیت ها 

برآورد هزینه تمام شده هر فعالیت یا در دست داشتن هزینه کل و شاخص کمی ذی ربط.
مرحله 3- با در دست داشــتن چارچوب کالن اقتصادی و نتیجه هزینه یابی پیشنهادی 
دستگاه های اجرایی، دستگاه مسئول بودجه ریزی اقدام به تهیه یک چارچوب هزینه ای راهبردی 
می کند. ایــن چارچوب تجزیه وتحلیل و تصمیم گیری برای توزیع اعتبارات درون بخشــی و 
بین بخشی را امکان پذیر می کند، ضمن اینکه مبنای تعیین سقف اعتبارات برای بودجه سال 

اول و سال های بعد خواهد بود.
چارچــوب هزینه ای راهبردی درواقع راهنمای مباحثی اســت که در هیئت دولت انجام 
می گیرد و به اتخاذ تصمیمات راهبردی در زمینه تخصیص منابع کمک می کند. سیاست های 
اتخاذشده در این مرحله اگر با توافق کلی صورت پذیرد موجب ارتقای انضباط مالی خواهد شد. 
این تفاهم ضروری است زیرا که نشان می دهد در سقف های هزینه ای و روش های توافق شده 
انضباط کافی وجود دارد. چارچوب یادشده باید دوره زمانی چارچوب میان مدت )2 یا 3 سال( 

را پوشش دهد و حاوی مالحظات مهم زیر باشد:
هدف ها و سیاست های ناظر بر نقش دولت در اقتصاد	]
ضرورت رعایت انضباط در مدیریت اقتصادی	]
هدف های مربوط به منابع و مصارف بودجه	]
روش های تعیین و تجدیدنظر در چارچوب مخارج	]
مسئولیت های دستگاه های اجرایی.	]

همان طور که مالحظه می شود بسته های تفاهم شده هم شامل جنبه های سیاستی و هم 
جنبه های فنی است. بنابراین برای اینکه بهبود روند بودجه ریزی تداوم داشته باشد، تعهد مراجع 

سیاسی و اقتصادی در اجرای آن ضرورت کامل دارد.
مرحله 4- مرحله چهارم مرحله حســاس نظام چارچوب میان مدت مخارج دولتی است. 
در این مرحله هیئت وزیران بر اســاس نتایج مرحله سوم نسبت به تخصیص منابع بر مبنای 
اولویت ها تصمیم می گیرد. این تصمیم شامل تعیین سقف اعتبارات دستگاه های اجرایی در دو 
تا سه سال آینده است. به هر میزان اطمینان نسبت به منابع و اجرای سیاست ها بیشتر باشد، 
اعتماد نسبت به سقف های پیشنهادی سال های آینده بیشتر خواهد بود. از طرف دیگر ضعیف 
بودن و عدم اطمینان نسبت به منابع پیش بینی شده اعتبار چارچوب های هزینه ای سال های 
بعد را به شدت کاهش می دهد. به بیان دیگر بسته مخارج سال های بعد از بودجه سال اول که 
در ابتدا به صورت یک راهنما تلقی می شود، در صورت استحکام منابع پیش بینی شده، مبنای 

مطمئن تری برای بودجه سال های مزبور خواهد بود.
بسته های مخارج دستگاهی با افق دو تا سه ساله مبنایی برای قابلیت پیش بینی آنها است و 
به اتخاذ تصمیمات مناسب برای اجرای آنها کمک می کند. وجود انضباط در تعریف بسته های 
مخارج دستگاهی، قابلیت پیش بینی جریانات درآمدی را افزایش می دهد و از این طریق کارآیی 
عملیاتی افزایش می یابد و انعطاف بیشتری در مدیریت منابع حاصل خواهد شد. برای تعیین 
بسته های مخارج دستگاه های اجرایی می توان ابتدا یک تصویر کالن پایدار از سقف های مخارج 
برای دوره موردنظر تعیین کرد و سپس بر اساس اولویت ها و نتایج حاصل از مرحله سه ارقام 
کالن را به جزئیات تقسیم کرد. همچنین تفکیکی بین مخارج قطعی )مانند جبران خدمت 
کارکنان( و مخارج غیرقطعی باید صورت گیرد. انجام پیش بینی های الزم برای مخارج اضطراری 

و نیز قابل پیش بینی ضروری است.
رســیدن به تفاهم در خصوص ضوابط تخصیص منابع بسیار مهم است. وجود یک 
مجموعه از ضوابط مورد تفاهم، راهنمای خوبی برای تخصیص منابع جدید و یا اصالح 
و تجدیدنظر تخصیص های قبلی است و موجب ارتقای انضباط مالی می شود. بسته های 
مخارج دستگاه های اجرایی منعکس کننده سیاست های فعلی و پویایی تغییر اولویت های 
اقتصادی، سیاســی و اجتماعی دولت است. این بسته ها باید به گونه ای تعیین شوند که 
انگیزه الزم برای بده بستان های بین برنامه های اجرایی ذیل دستگاه های اجرایی را فراهم 
آورند. بســته مخارج هر دســتگاه باید از جامعیت کافی در خصوص دربرگیری مخارج 

هزینه ای و سرمایه ای برخوردار باشد.
مرحله 5- در این مرحله، دستگاه های اجرایی بر مبنای سقف های ابالغی در برآورد 
اهداف کمی و اعتبارات ذی ربط اولیه خود تجدیدنظر الزم را به عمل می آورند و نتیجه را 

به دستگاه مرکزی بودجه ریزی اعالم می کنند.
مرحله 6- بودجه های دستگاه های اجرایی ارسال شده از سوی دستگاه های اجرایی در 
دستگاه مرکزی بودجه ریزی جمع بندی می شود و پس از تصویب در هیئت وزیران، الیحه 

بودجه برای تصویب به مجلس ارائه می شود.
همان طور که در باال اشاره شد، اجرای چارچوب میان مدت مخارج دولتی کار نسبتاً 
پیچیده ای است و نیازمند انجام اصالحات گسترده در فرآیندهای موجود است. موفقیت در 
این زمینه به عوامل متعددی وابسته است ازجمله: پذیرش و تعهد باالترین مراجع سیاسی 
و اقتصادی نسبت به انجام اصالحات موردنیاز. شاید الزم باشد برای تأمین منابع موردنیاز 
بعضی از فعالیت های یک دســتگاه، بخشی از فعالیت های دستگاه یا دستگاه های دیگر 
حذف شود؛ مدیریت کارآمدتر در چارچوب سازوکار جدید؛ اجرای تصمیمات اتخاذشده 
در خارج از فرآیند بودجه که دارای بار مالی هستند در چارچوب انضباط مالی چارچوب 
میان مدت مخارج دولتی؛ تعهد نسبت به عدم اتخاذ تصمیمات بودجه ای در مرحله اجرای 
بودجــه که موجب تخصیص مجدد منابع شــود )در غیر این صورت تصمیمات جدید 
بــه معنی عدم رعایت بودجه مصوب مجلس خواهد بود.(؛ بهبود نظام نظارت بر بودجه 
به گونه ای که تصمیمات دستگاه اجرایی موجب هزینه اضافه و تخصیص مجدد وجوه در 
مرحله اجرای بودجه نشود؛ بهبود مدیریت کالن اقتصادی و جمع آوری منابع به منظور 
جلوگیری از تعدیل برآوردهای بودجه در صورت کاهش منابع؛ توجیه مراجع سیاسی و 
اقتصادی در مرحله اجرای بودجه؛ بهبود نظام ارزش یابی و گزارش گیری؛ بهبود و توسعه 

نظام اطالعاتی بودجه. 
* Medium Term Expenditure Framework (MTEF)
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پــاورقــی

زندگی ما و زندگی آنها
مقایسه تجربه زندگی در دو کشور توسعه یافته و در حال توسعه

ـه
ـان
ـه
ب

سیســتم با شهروندان خود در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته چه می کند؟ نظارت این کشورها بر شهروندان خود چقدر است؟ برای درک این رویه ها، این مقاله نوشته 
شده است تا تجربه زیسته و دانش عملِی علی دادپی را با شما در میان بگذاریم. 

علی دادپی
استاد اقتصاد دانشگاه سنت 

ادوارد در آستین تگزاس

چرا باید خواند:
اگر تصمیم بگیرید در 

یک کشور توسعه یافته 
یا در حال توسعه ماشین 

بخرید، چه مسیری 
را پیش می گیرید؟ این 

مقاله را بخوانید تا ببینید 
چگونه در کشورهای 

توسعه یافته رفتار 
شهروندان ثبت می شود.

حجم داده ها و مشاهدات آماری سطح جدیدی از دانش و خودآگاهی را پدید 
آورده اســت که انگیزه های جدیدی را برای مصرف کنندگان در بازارها ایجاد 
کرده است. بیایید نگاهی بیندازیم به فرآیند خرید ماشین برای درک این تغییر. 

صبح به خیر! بیدار شده اید و می خواهید بروید ماشین بخرید؟ این فرآیند با 
توجه به کشور محل زندگی تان می تواند بسیار متفاوت باشد. در یک کشور در 
حال توسعه، که برای همه بسیار عزیز است، زندگی می کنید. بیدار می شوید، 
موجودی حساب بانکی را چک می کنید. می روید نمایندگی احتماالً ماشین 
صفری را برای شما دارد که چند وقت پیش به نام یک نفر دیگر از کارخانه 
دریافت کرده است. پرداخت نقدی بهای خودرو را شروع می کنید تا با انتقال 
سند فرآیند خرید و پرداخت پول تکمیل شود. فرض کنید شما صاحب یک 
خودرو در اقتصادی هســتید که نرخ تورم آن ناچیز نیست ولی خوشحالید 
که به زیادِی گذشته نیست. حاال فرض کنید در یک کشور غیرتوسعه یافته 
بیدار شــده اید. آنالین می شوید، یک ماشین حساب آنالین پیدا می کنید، با 
پیش پرداخت هــا      ی مختلف و نرخ بهره های مختلف بــرای مدت زمان ها      ی 
مختلف بازپرداخت سناریوهای مختلف دریافت وام را چک می کنید تا ببینید 
قسطتان چقدر می شود. به نمایشگاه ماشین می روید، بعد از انتخاب خودرو 
و قبول شــدن قیمت پیشنهادی تان، یا با مدیر مالی مشغول پیدا کردن وام 
مناسبی می شوید یا وام مناسبی از بانکتان دریافت کرده اید که می خواهید 
از آن اســتفاده کنید. نامه یا پرینت ایمیل ارسالی را به مدیر مالی می دهید 
و کارها خاتمه پیدا می کند. ماشــین را بیمه می کنید و راه می         افتید. حاال از 
3 تا ۶ سال باید قســط بپردازید ولی این همه داستان نیست. در کشور در 
حال توسعه فقط بانک شما متوجه برداشت شما از حسابتان شده است. این 
برداشت در صورت حساِب حساب بانکی شما ثبت می شود و اتفاق خاصی هم 
نیست. در کشور توسعه یافته در گزارش اعتباری شما، چند یا چندین قسمت 
اضافه شــده اند. اول تعداد دفعاتی که مدیر مالی برای شما تقاضای وام کرده 
است به گزارش اضافه شده است و بعد بانکی که وام داده است و بعد خود وام. 
حاال هر عضو معتبر شبکه بانکی و مؤسسات اعطای وام می تواند با استفاده 
از شناســه ملی شما به این گزارش دسترسی پیدا کند و ببیند که تعهدات 
مالی شما چه تغییری کرده است و میزان قسط ها      ی ماهیانه شما چقدر است. 

بعضی از بانک ها       دیگر برای شما نامه یا ایمیل اعطای وام خودرو نمی فرستند. 
در عوض بعضی دیگر بعد از چند ماه شروع می کنند وام ها      یی با بهره کمتر به 
شما پیشنهاد دادن تا وام اصلی را پرداخت کنید و با قسط کمتری از ایشان 

وام بگیرید. چه اتفاقی دارد می         افتد؟  مگر شما جاسوس دارید؟ 
واقعیت اینجاست که در یک نظام بانکی الکترونیکی که همه از شناسه های 
ملی شان استفاده می کنند، کوچک ترین رفتار مالی ثبت می شود؛ این ثبت 
یعنی مشــاهده. به عبارت دیگر هربار که شــما خریدی می کنید یا وامی 
می گیرید یک ردیف به کارنامه مالی شــما اضافه می شود. این مشاهدات به 
خودی خود مهم نیستند، آنچه مهم هست اطالعات نهفته در این مشاهدات 
اســت که به مدد مدل های اقتصادسنجی که الگوهای رفتار مصرف کننده را 
در بازارها کمی می کنند، آشــکار می شــود. این اطالعات که در نتیجه این 
مشاهدات گردآوری می شود به آموخته های همه بازیگران اقتصادی در یک 
بازار می افزاید. مصرف کننده خیلی زود می فهمد که از چندین بانک تقاضای 
وام کردن یا تأخیر در پرداخت وام به ضرر اوســت و از نمره اعتباری کارنامه 
مالی اش می کاهد. عرضه کننده، در اینجا بانک، خیلی زود متوجه می شــود 
برخی متغیرها و رفتارها خبر از بدقولی احتمالی وام گیرنده در بازپرداخت وام 
می دهند و روند آنها را دنبال می کند. از توانایی ثبت داد و ســتد در بازار به 
توانایی تولید دانش درباره رفتار مصرف کننده و عرضه کننده در بازار می رسیم. 
خیلی زود این دانش باعث خودآگاهی افراد از هزینه و اثر رفتارهایشان می شود. 
این خودآگاهی تغییر و اصالح رفتار را به دنبال دارد. ناگهان متوجه می شوید 
که شما ممکن است در یک کشور توسعه یافته خوش حساب تر باشید تا در 
یک کشور در حال توسعه. چون در اولی بدحسابی شما به طور کامالً شخصی و 
خصوصی ثبت می شود و در تصمیم گیری بانک ها و مؤسسات مالی به حساب 
می آید. در دومی ثبتی در کار نیست و وقتی مشاهده نیست، خبری از افزایش 
آگاهی و دانسته های اقتصادی هم نیست.  تحولی که در نتیجه انقالب رایانه ای 
عصر ما روی داده است این توانایی کسب و گردآوری دانستنی های مختلف 
درباره افراد مختلف با سالیق گوناگون در بازارهای مختلف است. به این ترتیب 
مشاهده به اطالعات و اطالعات به دانش و توانایی پیش بینی تبدیل می شود. 
این توانایی در همه سطوح تعریف و عرضه کاال و خدمات مورد استفاده قرار 
می گیرد. حاال این روزها این ســؤال مطرح است که مرحله بعدی این تحول 
چه خواهد بود؟ آیا خواهیم توانســت مدل هایی بسازیم که بر مبنای رفتار 
مصرف کنندگان در شبکه های اجتماعی رفتار آنها را در بازارها پیش بینی کند؟ 
خیلی زود ابررایانه ها خواهند توانست ابرهای اطالعات و داده ها را با هم تلفیق 
کنند. آن وقت اگر می خواهید ماشین بخرید شاید باید نگران پستی باشید که 
درباره قیمت نفت گذاشته اید و اثرش بر نرخ بهره وامی که دریافت می کنید. 
همان طور که گفتم ماشین خریدن مهم نیست، اینکه کجا ماشین می خرید 

مهم است و اینکه چقدر از رفتار شما ثبت شده است. 

نکته هایی که باید بدانید

مشاهده به اطالعات و اطالعات به دانش و توانایی پیش بینی پذیر تبدیل می شود.	]
در کشور در حال توسعه فقط بانک شما متوجه برداشت شما از حسابتان می شود؛ این 	]

برداشت در صورت حساِب حساب بانکی شما ثبت می شود.
در یک نظام بانکی الکترونیکی که همه از شناسه های ملی شان استفاده می کنند، 	]

کوچک ترین رفتار مالی ثبت می شود؛ این ثبت یعنی مشاهده.
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در ســال 1395، پس از قریب به هشت سال بی ثباتی 
و رکــود اقتصادی، جهش قابل مالحظه ای در رشــد 
اقتصادی حاصل شد. این رشد چشم گیر، عمدتاً محصول 
گشایش های پس از برجام، بهبود انتظارات، جهش تولید 
نفت و فعال شــدن ظرفیت های بیکار به ویژه در بخش 
تولید محصوالت شیمیایی و خودرو بود. با وجود خروج 
اقتصاد ایران از رکود عمیق ســال های گذشته، نگرانی 
جدی نسبت به ناپایداری رشد اقتصادی و کاهش مجدد 
رشد وجود دارد. مهم ترین دالیل و شواهد برای طرح این 
نگرانی، روند تغییرات عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی 
در ایران است. الزم است اشاره کرد که رشد اقتصادی، 
همان طور که در مباحث رشد مطرح می شود، به واسطه 
رشد موجودی سرمایه، نیروی کار و بهره وری کل عوامل 
تعیین می شود. مطالعات تجربی نشان می دهد در اقتصاد 
ایران، عامل رشد موجودی سرمایه ثابت خالص، عامل 
اصلی تعیین کننده رشد اقتصادی است. برخی مطالعات 
درزمینه تحلیل پویایی های رشد اقتصادی بلندمدت در 
اقتصاد ایران نشان می دهد انباشت دارایی های سرمایه ای 
اعم از زیرساخت ها، تأسیسات، ماشین آالت و تجهیزات 
تولیدی، مهم ترین عامل توضیح دهنده رشد اقتصادی 

بلندمدت در ایران بوده است.
از طــرف دیگــر، طی ده ســال گذشــته، تحت 
تأثیــر عوامــل مختلف ازجملــه بی ثباتــی اقتصاد 
کالن، تحریم های بین المللی، افزایش ریســک سرمایه گذاری و کم توجهی به توسعه 
زیرساخت های اساسی، روند تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران ناپایدار و نزولی بوده است. 
به دنبال کاهش سرمایه گذاری ها، به تدریج رشد موجودی سرمایه ثابت خالص به ویژه 
از سال 1391 به بعد کاهش یافته است. به طور خاص، رشد موجودی سرمایه ثابت در 
بخش ماشین آالت، با شیب بسیار تندی رو به کاهش نهاده است به طوری که در سال 
1394، رشــد موجودی سرمایه در بخش ماشــین آالت به رقم منفی 1.7 رسید. این 
واقعیت آماری بدان معنی اســت که در اقتصاد ایران، تشکیل  سرمایه ساالنه درزمینه 
ماشین آالت، کمتر از میزان استهالک دارایی های سرمایه ای بوده است ولذا به طور ساالنه 
نه تنها به مقدار خالص دارایی های سرمایه ای در بخش ماشین آالت افزوده نشده است 
بلکه طی چهار سال گذشته، از مقدار واقعی آن دارایی ها نیز به تدریج کاسته شده است. 
بر اساس برآوردهای انجام شده، در صورت ادامه روند موجود، رشد موجودی سرمایه در 
بخش ماشین آالت، تا پایان سال 1398 همچنان منفی خواهد بود و این به معنی یک 
وضعیت بحرانی است. کاهش شدید رشد موجودی سرمایه ثابت به طور عام و کاهش 
میزان دارایی های سرمایه ای در بخش ماشین آالت و تأسیسات بنگاه های تولیدی به طور 

خاص، مستقیماً بر کاهش رشد اقتصادی سال های آینده و ناپایداری رشد اثر می گذارد. 
تغییرات موجودی سرمایه، آثار ماندگاری بر رشد اقتصادی دارد و حتی در صورت یک 
جهش سرمایه گذاری در کشور، افزایش رشد موجودی سرمایه و تأثیرگذاری آن بر رشد 
اقتصادی، به تدریج و با یک  روند مالیم حاصل خواهد شد. به لحاظ نظری، به جز عامل 
موجودی سرمایه، عوامل رشد نهاده کار و رشد بهره وری نیز می توانند بر رشد اقتصادی 
تأثیرگذار باشند. در اقتصاد ایران، عامل نهاده کار، متغیری نسبتاً باثبات و با نوسانات کم 
است. در یک افق زمانی بلندمدت، عامل رشد بهره وری کل عوامل تولید، به رغم نقش 
تعیین کننده آن در کشــورهای با رشد اقتصادی باال به ویژه کشورهای شرق آسیا، در 
رشد اقتصادی ایران نقشی نداشته است. مطالعات حسابداری رشد نشان می دهد سهم 
رشد بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی، در بلندمدت تقریباً نزدیک به صفر 

بوده است.
بنابراین،  از بین ســه متغیر تأثیرگذار بر رشــد اقتصادی ایران در ســال های آینده، 
عامل رشــد نهاده کار و رشد بهره وری کل عوامل تولید تأثیر ناچیزی بر رشد اقتصادی 
خواهند داشت. در مقابل، نرخ رشد منفی موجودی سرمایه ثابت خالص در ماشین آالت 
و تأسیسات، طی ســال های آینده نقش بازدارنده ای را برای افزایش رشد اقتصادی ایفا 

خواهد کرد.
از سوی دیگر، ظرفیت های خالی موجود در اقتصاد ایران، به ویژه در صنایعی مانند نفت، 
خودروسازی و صنایع شیمیایی که در اثر رکود عمیق سال های گذشته شکل گرفته بود، 
طی ســه سال گذشته به روند بلندمدت خود بازگشته اند ولذا در سال های آینده، از این 
محل، جهشی در رشد اقتصادی کشور انتظار نمی رود. درزمینه سیاست تحریک تقاضای 
کل نیز مالحظاتی وجود دارد. از یک سو محدودیت های شدید موجود در منابع بودجه ای 
دولت و همچنین مشکالت ساختاری نظام بانکی، امکان اتکا بر سیاست افزایش تقاضای 
کل برای اثرگذاری بر رشــد اقتصادی را سلب می کند. از سوی دیگر نیز، سیاست های 
تحریک تقاضای کل، بدون افزایش سطح تولید بالقوه و بدون افزایش ظرفیت های تولید 
در اقتصاد، اثر ماندگاری بر رشد اقتصادی ندارند و پافشاری بر این گونه سیاست ها درنهایت 
منجر به افزایش تورم در اقتصاد خواهد شد. درمجموع باید تأکید کرد که شواهدی مانند 
سهم ناچیز بهره وری در رشد اقتصادی بلندمدت، روند نزولی رشد موجودی سرمایه کل، 
نرخ رشد منفی موجودی سرمایه ماشین آالت، رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و 
تداوم آن تاکنون، عدم بهبود قابل توجه در محیط کسب وکار، مشکالت جدی نظام بانکی 
و مشکالت تنگنای مالی بنگاه ها و نظایر آن، همگی موجبات نگرانی از ناپایداری و کاهش 

مجدد رشد اقتصادی را فراهم می کنند.
در مقابل، فرصت ها و امیدهایی مانند گشایش های پس از برجام، وجود ظرفیت های 
ســرمایه گذاری در بخش هایی مانند معادن، صنایع معدنی، نفت و گاز، پتروشــیمی، 
حمل ونقل، گردشگری، فناوری ارتباطات و انرژی های تجدیدپذیر و همچنین عوامل مهم 
و تعیین کننده ای مانند وجود امنیت و ثبات نسبی در کشور، بازار بزرگ داخلی، سرمایه 
انسانی قابل توجه و نظایر آن، فرصت هایی را فراهم می کند که می توان به اتکای آنها، امید 

به بهبود شرایط اقتصادی در سال های آینده داشت. 

محدودیت های شدید موجود در منابع بودجه ای دولت و مشکالت 
ساختاری نظام بانکی، امکان اتکا بر سیاست افزایش تقاضای کل 
برای اثرگذاری بر رشد اقتصادی را سلب می کند.

کدام رشد؟
شواهدی از ناپایداری رشد اقتصادی

ـه
ـان
ـه
رشد اقتصادی، چرایی و چگونگی آن بارها مورد پرسش فعاالن اقتصادی و کنشگران سیاسی بوده است. رشد اقتصادی پایدار به چه عواملی بستگی دارد و دولت ها برای رسیدن ب

به آن، چه بایدها و نبایدهایی را پیش روی خود دارند؛ آیا اقتصاد ایران ظرفیت رشــد پایدار را دارد یا نه؟ این پرســش ها بهانه ای است برای طرح این موضوع با حمید آذرمند، 
تحلیل گر اقتصادی.

چرا باید خواند:
عوامل تعیین کننده 

برای رشد اقتصادی 
ایران کدام است؟ در 

کنار عوامل متعدد دیگر، 
رشد موجودی سرمایه 

ثابت خالص، عامل 
اصلی تعیین کننده رشد 
اقتصادی است. در این 

مقاله عوامل تعیین کننده 
رشد تبیین شده است؛ 

باهم بخوانیم.

حمید آذرمند
تحلیل گر اقتصاد ایران



آینده نگر | tccim.ir |  شماره شصت وسه، شهریور 301396

پــاورقــی

هوازدگی و قابلیت فرسایش از مهم ترین عوامل ایجاد گردوغبار 
در نواحی خشک سیاره زمین مانند نوار خشک شمال افریقا 
تا صحرای گبی1 در کشــور چین شناخته شده است. بخش 
عمده ای از فرســایش زمین، ناشــی از فرسایش باد یا عمل 
باد در کندن و همراه بردن ذرات میکرومتری خاک از سطح 
زمین های بایر، بیابانی، بدون پوشش گیاهی و رطوبت خاک 
است. در اثر این عمل باد توده های عظیم گردوغبار در ارتفاعات 
باال به فواصل دورتر حمل می شوند و فضا را تیره وتار می کنند.

J پیشینه
سال هاســت که پهنه ایران زمین از دو ســو مورد هجوم 
ریزگردها یا طوفان های گردوغبار قرارگرفته اســت. یکی از 
سمت سیستان و بلوچستان در دوره بادهای معروف 120 روزه 
که زندگی را بر مردم ناحیه به ویژه اهالی زابل بسیار سخت و 
توان فرسا کرده اســت. دیگری از ناحیه غرب و جنوب غربی 
کشور با منشأ کشورهای مختلف مانند شمال افریقا از مصر و 
لیبی، عربستان، عراق، سوریه و اردن. هجوم ریزگردها از این 
نواحی زندگی مردم خوزستان و سایر نواحی کشور را مختل 
کرده و به تعطیلی مدارس، کندی و توقف کسب وکار و فعالیت 
مردم منجر شــده اســت. برای مثال، تراکم و انباشت ذرات 
گردوغبار روی مقرهای ایستگاه های توزیع برق اهواز در طوفان 
ریزگردهای بهمن 1395، سبب قطع برق و به تبع آن قطع آب 
و از کار افتادن دستگاه های خنک کننده منازل، بیمارستان ها 
و اماکــن عمومی و ادارات شــد. در این طوفان 11 شــهر و 

روستاهای خوزستان با دشواری های گوناگون روبه رو شدند.
خوزستان در جنوب غربی ایران با دو پدیده ماسه های روان و پدیده ریزگردها روبه رو بوده است. 
نگارنده در دهه های 1340 1350 به دفعات انسداد جاده اندیمشک - اهواز توسط حرکت تپه های 
ماسه روان و هجوم ریزگردها را در خاطر دارد. خوزستان شدیدترین طوفان ریزگردها با تراکم زیاد را 
در تیرماه 134۶ که کمتر از 24 ساعت به طول انجامید شاهد بوده است. انسداد جاده اندیمشک - 
اهواز در شمال غرب اهواز در دهه 1340 با کاشت نوعی بوته یا درختان سازگار با اقلیم گرم و کم آب 
مانند کهور، تا امروز برطرف شده است. گفتنی است که آثار مخرب طوفان ریزگردها در دهه 1340 

و 1350 به شدت طوفان های ده سال اخیر نبوده است )ازنظر تراکم غبار و طول مدت طوفان(.
اولین طوفان گردوغبار در جنوب غرب ایران و کشور عراق بعد از انقالب در بین سال های 13۶3 
تا 13۶7 گزارش شده است. این ریزگردها مناطق وسیعی از عراق و مرزهای جنوب غرب کشور را 
تحت تأثیر قرار داد. ریزگردها برای مدت طوالنی ظاهر نشدند تا اواخر زمستان 1384 و سال 138۶. 
در سال های 1387 و 1388 هجوم طوفان ها اوج گرفت و مناطق وسیعی را دربر گرفت. در طوفان 
گردوغبار بهمن 1393 خوزستان خیابان های اهواز از مردم تهی شد و آنها به خانه های خود پناه 

بردند اگرچه درون منازل هم از شدت گردوغبار در امان نماندند. شدت طوفان ریزگردها در بهمن 
1395 به حدی رسید که آب و برق شهر قطع شد و بیمارستان ها با هجوم آسیب دیدگان تنفسی 
و قلبی روبه رو شدند. ریزگردها دانه های بسیار ریز با قطر کمتر از بیست میکرون و غالباً با منشأ 
رســی است که در فرآیند بیابان زایی و فرسایش خاکی صورت می گیرد. بادهای غرب به شرق از 
کشورهای شمال افریقا، عربستان، عراق و سوریه حامل بیشترین گردوغبار به نواحی غربی و جنوب 

غربی ایران بوده اند.
بعد از ورود ریزگردها به جریان های هوا، دیگر نمی توان از انتشار و صدمات آن جلوگیری کرد. 
بنابراین باید پیش از شروع فرسایش بادی و بلند شدن گردوغبار از سطح زمین، آن را زمین گیر و 
تثبیت کرد. مانند پاشیدن مالچ، کاشت بوته ها و درختان سازگار با محیط های کم آب و یا در صورت 
امکان پوشش سطح کانون های تولید گردوغبار با الیه رسی متراکم و یا الیه شنی که در پی عملیات 

گسترده وگران قیمت با ماشین آالت سنگین میسر خواهند بود.

J علت پیدایش ریزگردها
علت اصلی پیدایش ریز گردها گرم شدن اقلیم، کاهش باران ناشی از تغییرات اقلیمی، کاهش 
پوشــش گیاهی، از دســت رفتن رطوبت خاک در شــمال خاورمیانه و منطقه میان رودان، رشد 
بیابان زایی با ازکارافتادن زمین های کشاورزی در هالل حاصل خیز به دلیل بی آبی و نابودی پهنه های 
آبی شناخته شده است. از دســت دادن رطوبت خاک، سبب لق شدن و جدا شدن ذرات خاک از 
یکدیگر شده و به آسانی در اثر باد از جا کنده و همراه جریان بادها به علت ریزی دانه ها و سبکی وزن 

به فواصل دورتر حمل می شوند.

J کانون های پیدایش ریزگردها
بر اســاس گزارش برنامه محیط زیســت سازمان ملل، خاورمیانه و شــمال افریقا کانون های 
ریزگردهاست. از بخش هایی از شمال کرانه های خلیج فارس و دریای عمان، جنوب دریاچه ارومیه، 
تاالب خشک شده هامون، تاالب هورالعظیم در مرز ایران و عراق و بخش هایی از دشت کویر و دشت 

لوت به عنوان کانون های داخلی ریزگردها نام  برده اند.
ایران از نظر جغرافیایی، در مدار بیست  تا چهل درجه نیم کره شمالی قرارگرفته است. در نواری 
که از صحرای شمال افریقا شروع می شود و پس از دربر گرفتن صفحه عربستان و ایران تا صحرای 

از ناممکن تا ممکن
ریزگردها، از علل داخلی تا منطقه ای

احمد آل یاسین
تحلیل گر بین المللی حوزه آب و 

محیط زیست

چرا باید خواند:
آیا به مسائل 

محیط زیستی عالقه مند 
هستید؟ می خواهید 
ببینید چرا ایران گاه 

به گاه اسیر گرد و غبار 
می شود؟ چرا خوزستان، 

کردستان و ایالم در 
چنبره گردوغبار اسیر 

است؟ حتما این مقاله را 
بخوانید؛ به سواالت شما 

در این مقاله پاسخ داده 
شده است.

ـه
ـان
ـه
ب

گاه و بی گاه طوفان گرد و غبار جنوب و شمال غربی کشور را گرفتار می کند؛ منشأ این گردوغبار کجاست و چه باید کرد؟ آیا این یک مسئله داخلی است و یا کشورهای منطقه هم در پیدایش 
کانون های گردوغبار و ریزگردها دخالت دارند؟ این پرسش بهانه طرح موضوعی است که احمد آل  یاسین به آن پاسخ می دهد.

نوار خشک و نیمه خشکی که ایران و خاورمیانه را دربر گرفته است
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 بعد از ورود ریزگردها به جریان های هوا، دیگر نمی توان از انتشار و صدمات آن جلوگیری کرد. بنابراین باید پیش از شروع فرسایش بادی و بلند شدن گردوغبار از سطح زمین، 
آن را زمین گیر و تثبیت کرد. مانند پاشیدن مالچ، کاشت بوته ها و درختان سازگار با محیط های کم آب و یا در صورت امکان پوشش سطح کانون های تولید گردوغبار با الیه 
رسی متراکم و یا الیه شنی که در پی عملیات گسترده و گران قیمت با ماشین آالت سنگین میسر خواهند بود.

تاک المان2 و صحرای گبی چین ادامه پیدا می کند. و جزو مناطق خشــک و نیمه خشک جهان 
طبقه بندی شده است.

بنا به نظر کارشناســان منشأ برون مرزی تولید ریزگردها بیابان های عراق، عربستان و یا بستر 
خشــکیده تاالب های بین النهرین شناخته شــده و این بحث پیچیده ای اســت که حتی تصاویر 
ماهواره ای هم نتوانسته به آن پاسخ دهد. چراکه در برخی تصاویر، منشأ غبارها، عربستان و شمال 
افریقا و در زمان دیگر بیابان های عراق و ســوریه و گاهی نیز بستر خشک به جامانده از تاالب های 
بین النهرین است. تاالب های بین النهرین در منتهی الیه رودخانه کرخه و دجله و فرات قرار دارند و در 
40 سال گذشته ترکیه و عراق بیش از 32 سد بزرگ روی دو رودخانه دجله و فرات احداث کردند 
و پروژه های بزرگ انتقال آب مانند کانال صدام، نیز وسعت این مجموعه تاالب ها را به یک دهم مقدار 

طبیعی خود تقلیل داد.3
ناامنی و آشــوب از ســوریه تا لبنان و عراق، مهار ریزگردها با کانون خارجی را دشــوار کرده 
اســت. از سال 2008 به این  سو 9 موافقت نامه بین ایران و کشورهای عراق، ترکیه و سوریه برای 
کنترل ریزگردها امضاشــده اســت. با توجه به وضعیت حاکم بر منطقه، بعید به نظر می رسد که 
سیاست گذاران کشور قادر باشند ابتکار عمل را به دست  گیرند و سران کشورهایی را که کانون اصلی 
ریزگردها هستند پای میز مذاکره بکشانند. نقشی که 42 سال پیش ایران در مهار بیابان گستری در 

منطقه ایفا کرد امروز به خاطره ها پیوسته است.

J آثار مخرب ریزگردها در سالمت جامعه
بنا بر خبرنامه فرهنگستان علوم4 مهم ترین آثار زیان بار طوفان ریزگردها عبارت اند از:

  اثرات زیست محیطی و بهداشتی
  هر گرم از ذرات گردوغبار، محتوی یک میلیون سلول از باکتری هایی است که می تواند خطراتی 

جدی در سیستم تنفسی ایجاد کند و حتی منجر به اپیدمی های مرگبار جهانی شود.
 ایجاد اختالل در ناوبری زمینی و هوایی
  پیامدهای مخرب اقتصادی و اجتماعی

  اثرات زیان بار در بخش های کشاورزی، مراتع و دامداری
  اثر متقابل بر پدیده ها و پارامترهای جوی

J سیاست گذاری و اتخاذ تصمیمات مورد نیاز برای مقابله با ریزگردها
برای مبارزه با پدیده زیان بار ریزگردها و آثار جانبی آن در تخریب محیط زیست، تندرستی مردم، 
بهداشت جامعه، کاهش تلفات جانی به سبب حمالت تنفسی و ریوی، خسارات اقتصادی و غیره 
می توان با تشکیل »ستاد اجرایی دائمی پایش ریزگردها« اقدامات گوناگونی ازجمله محورهای زیر 

را بنا بر خبرنامه فرهنگستان علوم در دستور کار قرار داد:
  گســترش همکاری های بین المللی با کشورهای همســایه برای رهیافت های مناسب کنترل 

ریزگردها

  شناخت سامانه های جوی مؤثر بر پدیده ریزگرد
  بررسی ویژگی های اقلیمی منطقه و محیط زیست

  بررسی شدت و دوره تناوب خشک سالی
  بررسی اثرات طوالنی مدت و اقلیمی ریزگرد
  بررسی عوامل انسانی مؤثر در ایجاد ریزگرد

  ایجاد شبکه دیده بانی و دسترسی به داده های منطقه ای و جهانی
  ایجاد سامانه مدل سازی عددی برای پیش بینی.

پس از تشدید و تکرار طوفان های گردوغبار در کشور، هیئت  وزیران در جلسه مورخ 21 تیرماه 
1388 و بر پایه اصل صدوسی وهفتم قانون اساسی، به تدوین و تصویب آیین نامه مقابله با پدیده 
گردوغبار مبادرت ورزید. ازآنجاکه کانون تولید گردوغبار منشــأ برون مرزی دارد، دولت و نهادهای 
مدنی مربوطه باید با فعال کردن ســتادی اجرایی مانند »ســتاد اجرایی دائمی پایش ریزگردها« 
در ســطح کشورهای منطقه به همکاری و هماهنگی های الزم برای تخفیف و کنترل آثار زیان بار 

ریزگردها تا دست یابی به نتایج مطلوب بپردازند. 

پی نوشت ها
1. Gobi
2. Taklaman
3. دکترحسین آخانی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم دانشگاه تهران، هفته نامه آسمان، خوزنیوز

4. دکتر حسن احمدی، عضو پیوسته گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم و استاد دانشگاه تهران 

حرکت ریزگردها از سمت غرب به درون کشور

حرکت ریزگردها به سمت کرانه های خلیج فارس

طوفان ریزگردها برفراز عراق و به سمت ایران
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پــاورقــی

ایران زمیْن سرزمین همه ی »ایرانیان« است. ایرانیان ناِم 1 
عام همه ی »ما«، یعنی مردمانی است که به طور تاریخی، 
از کهن ترین روزگاران، در آن سکونت گزیده و تقدیر تاریخی 
آن سرزمین و تقدیر تاریخی خود را رقم زده اند.این »ما« هیچ 
قید و تخصیصی ندارد و هیچ قید و تخصیصی نباید به هیچ 
نامی و به هیچ بهانه ای بر آن وارد شــود. این »ما« بر همه ی 
مردم ایران شموِل عام دارد و هیچ ایرانی را نمی توان به هیچ 
نامی و هیچ بهانه ای از شــمول عام آن خارج کرد. این »ما« 
فرآورده ی وحدت کلمه ی سیاســی نیست، به طور تاریخی 
نیز چنین نبوده اســت، بلکه مانند خود ایران زمین، به طور 
خودجوش، وحدتی درکثرت است. این »ما« کثرت همه ی ایرانیانی است که از هزاره های پیشین، 
در زمان هایی و از مکان های گوناگون، مهاجرت کرده و این سرزمین بزرگ را برای سکونت خود 

برگزیده اند، سهمی در نیک و بد آن دارند و تاریخ، تمدن و فرهنگ آن را آفریده اند.

ایران زمین، در معنای دقیق آن، »ایرانِ  بزرِگ  فرهنگی« است. ایراِن جغرافیای سیاسی کنونی 2 
تنها ناحیه هایی از این ایران زمیِن فرهنگی است که به برخی از ویژگی های آن اشاره خواهد 
شد. ایراِن  بزرِگ  فرهنگی تنها از آِن ایرانیان محدوده ی جغرافیای سیاسی امروز ایران نیست، میراث 
همه ی اقوامی است که سهمی در آفریدن آن میراث مشترک داشته اند، اگرچه بسیاری از آن اقوام، 
به لحاِظ سیاسی، به ملّت های مستقل تبدیل شده و سرنوشت سیاسی جدای خود را رقم زده اند.  
به عنوان مثال، ملت هایی که در آسیای مرکزی و نیز در قفقاز کشورهایی مستقل ایجاد کرده اند، 
در معنای سیاسی کلمه، ایرانی نیستند، اما در میراثی که در ایران بزرگ آفریده شده، به درجات 
متفاوت، سهیم بوده اند و هستند. امروزه، این اقوام به زبان های »ملّی« خود سخن می گویند، اما 
بخش بزرگی از آنچه در این زبان های »ملّی«ِ ناحیه ای بیان می شود ایرانی است. حتی ترکیه، که 
از ســده ها پیش هویت قومی متمایز از هویت قومی ایرانی یا، به تعبیر من، ایرانشهری داشته، تا 
گسســتی که بنیادگذار ترکیه ی نوین ایجاد کرد، بخش مهمی از ادِب ترکِی عثمانی، ایرانی و از 

شاخه های فرهنگ ایرانی است که به زبان ترکی عثمانی بیان شده است.

ایــن حکم، به طریق اولــی، در درون مرزهای ایران کنونی نیز مصــداق دارد. ایرانیان، در 3 
محدوده ی مرزهای سیاســی کنونی، اعم از اینکه به یکــی از زبان های ایرانی یا غیرایرانی 
سخن بگویند، درون مایه های ادب و فرهنگ ایرانی را بیان می کنند. از این حیث، ادب کردی به 
همان اندازه ناحیه ای از ادب ایرانی اســت که ادب ترکی آذری. این زبان های محلی، اعم از ایرانی 
و غیرایرانی، نه تنها زبان هایی که در درون مرزهای کنونی ایران به آنها سخن گفته می شود، بلکه 
حتی زبان هایی مانند اردو و ترکی عثمانی، که زبان های ایرانی نیستند، از طریق زبان فارسی و بر 

اثر جاذبه ی ادب و فرهنگ ایرانی به زبان های فرهنگی تبدیل شده اند.

ایراِن  بزرگِ  فرهنگی، چنان که از ناِم آن برمی آید، فرهنگی است و هیچ داعیه ی سیاسی ندارد. 4 
اینکه تاریِخ بخِش بزرگی از ادب و فرهنگی که در ناحیه هایی از شبه جزیره ی هند، ترکیه، 
تاجیکستان، ازبکستان و... آفریده شده ایرانی است، امروزه به لحاظ سیاسی هیچ اعتباری ندارد. 
سیاست خارجی همه ی این کشورها باید بر اساس مناسبات ُحسِن همجواری، ُعلقه های فرهنگی، 
منافع مشترک برابر و رعایت منطق منافع ملّی کشورها باشد. اینکه ایراِن بزرگ خاستگاه ادب و 
فرهنگی بوده که در بسیاری از کشورهای منطقه جاری است، به لحاظ سیاسی، برای ایران سیاسی 
کنونی اعتباری به شمار نمی آید. در مناسبات فرهنگی وضع متفاوت است: نه تنها ابن سینا ازبک 
و موالنا ترک نیســتند، بلکه بسیاری از نویسندگان اردو، ترک و ازبک نیز به ایرانِ فرهنگی تعلق 
دارند، چنان که دیوان فضولی و شاه اسماعیل، به رغم ترکی بودن آن ها، آثاری در ادب ایران هستند. 
تاریِخ ایراِن جغرفیاِی سیاسِی کنونی، تاریِخ مرزهای سیاسِی کنونی است، اما تاریِخ ادب و فرهنِگ 

ایرانْی ایرانشهری است، یعنی تاریِخ ایرانِ  بزرِگ  فرهنگی است. به هرحال، مرزهای سیاسی ایران 
آنهایی هستند که اینک هستند، اما مرزهای فرهنگی ایران زمین آنهایی هستند که از آغاز بوده اند. 
آن که بخواهد مرزهای ایران سیاســی را بر هم زند، به یکی از وجوه ماجرا جویی ناسیونالیســتی 
دست زده است، حتی اگر خود نداند، اما پاسداری از مرزهای فرهنگی، و حتی گسترش آنها، مندرج 

در تحت وطن خواهی است.

ایران سیاسی کنونی یک »کشور« است. مرزهای سیاسی آن همان است که هست، اما 5 
مرزهای ایران فرهنگی همان مرزهایی اســت که به طور تاریخی بوده اند. از این رو، ایران، 
به خالف بسیاری از کشورها، تنها یک کشور نیست، بلکه یک تمدن با فرهنگی فراگیر است. 
معنای شطح آن وزیر مختار فرانسه، که »نام ایران را می توان از آن گرفت، اما ایران نخواهد مرد 
و ایراْن ایران خواهد ماند«، این است که ایراِن سیاسی می تواند به صورتی که هست نباشد، ولی 
تمدن ایران باقی خواهد ماند. از این رو، برای بسیاری از کشورهایی که ایران را احاطه کرده اند، 
اما از سده ها پیش از آن جدا شده، یا در بیرون قلمرو سیاسی ایران قرار گرفته اند، اگر بخواهند 
تنها یکی از واپسین کشورهایی نباشند که در دهه های اخیر به افتخار پیوستن به سازمان ملل 
نایل شده و یکی از واپسین رقم های در پایان سیاهه ی آن را به دست آورده اند، نفی ایران نفی 
خویشــتِن خویش است. میراث تاریخ سیاسی گذشته این کشورها را به بخش هایی از قلمرو 

فرهنگی ایران تبدیل کرده است.

دفاع ما از تاریخ سیاسی ایران کنونی و وحدت سرزمینی آن در چهارچوب منافع ملّی باید 6 
دفاع همه جانبه و تمام عیار باشــد. به لحاِظ فرهنگی، ایران همچنان کانون آفرینش ادب و 
فرهنگ ایرانی است. کشورهایی که ابن سینا و موالنا را ِملِک ِطلق خود می دانند، می توانند به مزایای 
درآمد گردشگری آنها دل خوش کنند، اما نه ترکان و نه ازبکان، برای فهم سرمایه های »ملّی« خود، 
هرگز از ایرانیان بی نیاز نخواهند شد. ابن سینا و  موالنا هرگز بخشی از ادب ترکی - چنان که امروزه 
به آن زبان سخن گفته می شود و نه ترکی عثمانی که عمده ی آن برای ترکان امروزی قابل فهم 
نیست- نبوده اند، در حالی که اگرچه ابونصر فارابی، حتی اگر چنان که گفته اند، ترک تبار می بوده، 
و جز به عربی ننوشته، اما پیوسته جزیی از تاریخ اندیشیدن ایرانی بوده و فصلی مهم از فلسفه ای 

است که به طور عمده در ایران بسط پیدا کرده است.

ایراِن سیاسْی واحدی سیاسی است و برای فهم و دفاع از آن به ضرورت باید ملّی اندیشید، اما 7 
ملّی بودن و ملّی اندیشیدن زمانی و به شرطی ممکن است که معنای ملّت و ملّی اندیشیدن 

به درستی فهمیده شده باشد.

همه ی ایرانیانی که از کهن ترین روزگاران تا کنون در بخش هایی از ایران زمین ساکن شده اند، 8 
در گذر تاریخ به »ملّت« در معنای دقیق و جدید آن تبدیل شده اند. تبدیل ایرانیان به یک 
»ملّت«، به لحاظ تاریخی، بسیار زود ممکن شده است. اگرچه واژه ی ملّت در تداول جدید آن در 
آغاز دوران جدید تکوین پیدا کرده و مضمون مفهوم آن نیز در دوران جدید تعّین پیدا کرده است، 
اما واقعیت آن، در ایران، به ســده های پیش از دوران جدید تعلق دارد و در شــرایط متفاوتی نیز 
پدیدارشــدن واژه تعّین مضمون آن ممکن شده است. به عنوان مثال، در اروپا، پدیدار شدن ملّت 
جدید با فروپاشی امپراتوری مقدس ُرمی-ژرمنی، که مبتنی بر سلطنت خالفتی نظام اّمت مسیحی 
بود، ممکن شد. در ایران، که هرگز بخشی از دستگاه خالفت و نظام اّمت آن نبود، فروپاشی اّمت 
شرط تکوین ملّت نبود، بلکه مخالفت ایرانیان با چیرگی دستگاه خالفت و رویارویی آنان با منطق 
سیاسی خالفت موجب شد که واقعیت »ملّت« پیش از جعل واژه ی آن تکوین پیدا کند. این امِر 
مسلِّم تاریخی، از شدت بداهت آن برای وجدان ایرانیان، مورد توجه قرار نگرفته است، اما با توجه به 
بحران کنونی و دگرگونی های در رابطه ی نیروها، و اینکه ایران زمین دوره ی پرمخاطره ای را سپری 
می کند، باید با توضیح تاریخی و فلسفی معنای آن را روشن کرد تا به شالوده ای برای تکوین هویت 

جدید در حاِل تکوین تبدیل شود. 

تزهایی درباره ایران 
ایران زمین، در معنای دقیق آن، »ایرانِ  بزرِگ  فرهنگی« است

جواد طباطبایی
استاد علوم سیاسی
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چرا نظام برنامه های توسعه در ایران محقق نشده است؟ چرا 
بسیاری از سیاســت گذاری های اقتصادی در ایران شکست 
می خورد؟ چرا الگو ها و برنامه  های اقتصادی در برابر مشکالت 
اقتصادی راه گشــا نیستند؟ و چرا سیاســت های اقتصادی 
دولت ها در ایران متفاوت و گاه مبهم اســت؟ چه الگویی از توســعه برای ایران کارساز است؟ و... 
اینها پرسش هایی است که مدت ها در فضای اقتصادی ایران مطرح بوده است. پاسخ بخش بزرگی 
از این پرسش ها     را باید در سپهر اقتصاد سیاسی جست وجو کرد. حوزه ای از دانش که به مطالعه  
رابطه  میان بازار و   دولت می پردازد. بازار به معنی کالن آن و دولت  به عنوان تجسم مصالح عالی و 
تامین کننده  آن. اقتصاد سیاسی به عنوان شاخهی مهمی از دانش اجتماعی، بی شک ذیل اندیشه 
سیاسی شکل گرفت. اندیشه سیاسی، در معنای دقیق آن  به نظامی از اندیشیدن درباره  مناسبات 
قدرت اطالق می شود. سیدجواد طباطبایی متفكری است كه با دقتی فلسفی و با محوریت اندیشه 
و به خصوص اندیشه سیاسی كمر به بازخوانی انتقادی سنت و مرور دوباره تاریخ از منظری فلسفی 
بسته است. ثمره دقت فلسفی طباطبایی در تاریخ ایران زمین نظریه زوال اندیشه و امتناع تفكر بوده 
است كه به انحطاط تاریخی ایران انجامیده است. او هجوم ایدئولوژی ها را یکی از دالیل این زوال 
می پندارد. پروژه فکری سید جواد طباطبایی طیف وسیعی از اندیشه سیاسی غرب و تمدن ایران، 
اندیشه ایران شهری ، تاریخ سده های میانه و... را شامل می شود. در این پارادایم و به عنوان نمونه، 
آنجا که   طباطبایی به بحث توسعه و توسعه یافتگی وارد می شود، به درستی از بنیان های اندیشگی 
آن می پرسد و در گیر و دار این بحث، علل و عوامل توسعه نیافتگی ایران معاصر را در جداافتادگی 
از نوسازی فرهنگی و تجدد فکری شناسایی می کند؛ طباطبایی بر این باور است که بحث توسعه 
از آنجا که به هویت و بحران مربوط می شــود، سؤالی فلسفی است و باید از موضع فلسفی طرح 
شود. به سخن طباطبایی در واقع بحث بر سر آن نیست که چه الگویی برای توسعه ایران مناسب 
است؛ پرسش بنیادین این است که خود آن »الگوها« بر مبنای کدام تلقی از آدم و عالم قابل طرح 
است. در شرایطی که جامعه ما در بن بست فرهنگی به دنبال یافتن روزنه ای برای نیل به توسعه 
است شاید بتوان یکی از راه حل های مهم را مسئله نقد سنت یا به تعبیری عالمانه مناقشه با سنت 
دانست. این سخن بدین معناست که تا ما از دیدگاه نقد سنت وارد مباحث جدیدی چون هویت و  
بازگشت به خویشتن و... نشویم راه برای توسعه همه جانبه گشوده نخواهد شد. در گذشته نظراتی 
مبنی بر بازگشت به هویت و تثبیت سنت خود به هویت مستقل طرح شده اما  این در حالی است 
که این نظریه پردازان از منظر تحلیل تاریخ اندیشه و از دیدگاه تاریخی این مسئله را مورد بررسی 
قــرار نداده اند، آنان وجهی از امروز ما را به صورت آرمانی طرح و آن را هویت ما قلمداد کردند.]1[ 
در این میان نظریه داللتی- پارادایمی، یکی از چهارچوب هایی است که می تواند عدم توفیق را از 
منظر رابطه بین نظریه های توسعه و اندیشه سیاسی تببین کند. بنا بر این نظریه، شرایط توفیق 
اســتراتژی ها     و برنامه های توسعه به بنیاد اندیشگانی سیاسی نظریه های توسعه ارجاع دارد؛ زیرا 
اندیشه سیاسی، معرفتی، تاریخی هنجاری است که امکانات آینده تاریخی هر جامعه را در خود 
نهفته دارد و متضمن داللت های تاریخی، بنیادین، هنجاری، راهبردی و کاربردی است که نظریه 
توســعه یکی از داللت های کاربردی آن محسوب می شــود و داللت های پیش از خود را در خود 
مندرج دارد.]2[  با این وصف توفیق نظریه توسعه به موثر بودن اندیشه سیاسی آن ارجاع دارد. این 
تاثیر در گام اول به تناسب داللت تاریخی اندیشه سیاسی با زمینه اجتماعی تاریخی کاربرد نظریه 
توسعه بازمی گردد زیرا داللت تاریخی بیانگر تناسب و ربط تاریخی اندیشه سیاسی   است که در 
نظریه توسعه انعکاس و امتداد یافته است.]3[  نظریه فوق الذکر گویای تاثیر عمیق نظام اندیشگانی و 
به ویژه اندیشه سیاسی بر نظام توسعه و در تصویری کالن تر، اندیشه اقتصاد سیاسی است. این مقاله 
تفسیری است از قرائت سید جواد طباطبایی از اقتصاد سیاسی که گویای چگونگی زایش اندیشه 

اقتصاد سیاسی در غرب و البته شکست آن در ایران زمین است. 

اقتصاد سیاسی هم از نظر ماهیت و هم از نظر ساختار، دربرگیرنده نوعی از تکثرگرایی است و در نتیجه یک تفسیر جهان شمول از اقتصاد سیاسی وجود ندارد. بدین معنی که 
ایدئولوژی های مختلف سیاسی، بر اساس مبانی خود تفسیری از اقتصاد سیاسی ارائه داده اند. با وجود این تفاسیر، می توان این مفروض را پذیرفت که اندیشه اقتصاد سیاسی 
امری تاسیسی است، امری که با توجه به مبانی فکری، نظری و فلسفی می تواند تاسیس شود.

زوال اقتصاد سیاسی در ایران
آیا می توان از اقتصاد سیاسی به روایت جواد طباطبایی سخن گفت؟

J  زایش اقتصاد سیاسی
به نظر می رســد اقتصاد سیاســی هم از نظر ماهیت و هم از نظر ساختار، دربرگیرنده نوعی 
از تکثرگرایی اســت و در نتیجه یک تفسیر جهان شمول از اقتصاد سیاسی وجود ندارد.]4[ بدین 
معنی که ایدئولوژی های مختلف سیاسی، بر اساس مبانی خود تفسیری از اقتصاد سیاسی ارائه 
داده اند. با وجود این تفاســیر، می توان این مفروض را پذیرفت که اندیشه اقتصاد سیاسی امری 
تاسیسی است، امری که با توجه به مبانی فکری، نظری و فلسفی می تواند تاسیس شود. با وجود 
نگاه کثرت گرایانه در اقتصاد سیاســی، بسیاری از اندیشمندان و من جمله سید جواد طباطبایی 
معتقدند   اندیشه اقتصاد سیاسی به عنوان شاخه ای از عاوم اجتماعی حاصل مجادله های نظری 
بوده اســت و دیالکتیک نظری در این خصوص منجر به زایش آن در انگلستان و اسکاتلند شده 
است.  مجادله هایی در حوزه  الهیات مسیحی که در سده های میانهی متاخر در انگلستان درگرفته 
بود، و تاسیس مکتب اصالت تسمیه متأله  انگلیسی ویلیام اکامی، زمینه را برای طرح مبانی جدید 
و به ویژه تدوین برخی از مفاهیم بنیادین، مانند نظریه اصالت فرد و نظریه حقوق شخصی، فراهم 
آورد. وانگهی، انگلستان و اســکاتلند کانون بنیان گذاری و تدوین یکی از شاخه های مهم دانش 
اجتماعی جدید، »اقتصاد سیاســی« بود و در گهواره همین دانش اقتصاِد نوبنیاد بود که یکی از 
عمده ترین مفاهیم آنچه »تجدد سیاسی« خوانده اند، یعنی »جامعه مدنی«، در تمایز آن با دولت 
تدوین شد.]5[ الزم به توضیح است که بحث درباره  امر اجتماعی به عنوان امری مستقل و قانونمند، 
در تاریخ اندیشــه مغرب زمین، در آغاز، در درون اندیشه اقتصادی ممکن شد، همچنان که بحث 
درباره امر اقتصادی نیز در درون اندیشــه سیاسی امکان پذیر شده بود. به عبارت دیگر نخستین 
بحث »اقتصادیات«، در برخی از نوشته های سیاسی صورت گرفت و چنان که می دانیم، ارسطو در 
»سیاست« خود، به تفاریق، زیر عنوان تدبیر منزل، مباحثی را به »اقتصادیات« اختصاص داد، اما تا 
تاسیس علم اقتصاد، به ویژه در مکتب اسکاتلند، از سویی، استقالل امر اقتصادی و قانونمند بودن 
آن شناخته نشد و از سوی دیگر، مناسبات اجتماعی، به عنوان عاملی در حیات سیاسی-اقتصادی 
نتوانست مطرح شود و بدین سان، اگرچه بحثی در مناسبات اجتماعی، در درون اندیشه سیاسی 
جدید و علم اقتصاد، آغاز شــده بود، اما درک آن مناســبات، به عنوان امری مستقل، قانونمند و 
موضوع علمی متمایز از دیگر علوم اجتماعی، دســت کم، تا زمان اعالم تاسیس جامعه شناسی از 

سوی آگوست کنت، به تعویق افتاد]۶[.
J  دیالکتیک مفاهیم دولت و مفاهیم اقتصادی

همان طور که پیش تر اشاره شد بسیاری از مفاهیم اقتصادی از دل مجادالت اندیشه سیاسی 
شکل گرفته و قوام یافته است در ادامه به منظور اثبات این ادعا به برخی از مهم ترین اندیشمندان 
سیاسی و مفاهیم نزدیک به اندیشه اقتصادی که این اندیشمندان در نظریات سیاسی خود طرح 

کرده اند پرداخته شده است.
J ماکیاولی: گسست از نظریات قدیم

همان طور که پیش تر اشاره شد اندیشه اقتصاد سیاسی ماحصل مجادالتی نظری بود، در واقع 
بسیاری از مفاهیم اندیشه اقتصاد سیاسی و البته پس از آن، اقتصاد نظری، در دل جدال قدیم و 
جدید و در پی تدوین   اندیشه سیاسی   بازتعریف و نمایان شدند. مبدأ این تحوالت، گذار از اندیشه 
قدیم به جدید بود. پیش از آن نیز  در هزاره ای از تاریخ تدوین الهیات مســیحی که با آگوستین 
قدیس آغاز شد و با ویلیام اکامی به پایان رسید، برای تدوین اندیشه سیاسی در محدوده  شریعت 
کوشش های عمده ای صورت گرفت اما به تبع اصول دیانت مسیحی سیاست آن از محدوده  اخالق 
فراتر نمی رفت و اندیشــه ای اخالقی بود. اما ماکیاولی با گسست از سیاست ُمُدِن ناظر بر غایات 
ســده های میانه، راه بنیان گذاری اندیشه سیاسی را هموار کرد. ماکیاولی با نظریه عمل سیاسی 
خود گامی بلند به ســوی تدوین نظریه جمهوری خواهی برداشت و در قلمرو نظر چنان شالوده 
استواری برای آن فراهم آورد که پس از او هیچ نظریه پردازی نتوانست به مبانی نظری او بی اعتنا 

حبیب اله آرین
کارشناس ارشد علوم سیاسی
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باشد]7[. با تاسیس مبانی نظری ماکیاولی، نظریه پردازان پس از او نیز با گسست از نظریات قدیم، به 
نظریه پردازی در سپهر اندیشه سیاسی دست زدند. ناگفته پیداست که این مجادالت نمی توانست 

بی اعتنا به مفاهیم اقتصادی باشد.
J ژان بدن: مالکیت، مهم ترین نشانه وجود نظام سیاسی

پس از ماکیاولی، ژان بُدن مفهوم »حاکمیت« را تدوین کرد و بسط داد. بدن مفهوم انتزاعی 
حاکمیت را به عنوان جانشین مفهوم »والیت مطلقه« پاپ و کلیسا مطرح کرد. با این همه از نظر 
بدن، اطالق حاکمیت به معنای بسط ید حاکم در همه امور نیست بلکه قانون الهی یا طبیعی دست 
او را می بندد. افزون بر ضرورت رعایت قانون الهی و طبیعی، می توان به حق مالکیت اشاره کرد که 
بدن آن را مصون از هر تعرضی می داند. او به نقل از سنکا می نویسد: »همه امور در قدرت پادشاه 
است، اما افراد صاحب مالکیت خود هستند.« بدن بر آن بود که مصون بودن مالکیت از تعرض و 
اینکه مردم ترسی از شرف، جان و ناموس خود نداشته باشند، یگانه مبانی »آزادی راستین مردم« 
است. همچنین به نظر بدن، مالکیت مهم ترین نشانه  وجود نظام سیاسی در کشور است و اگر نظام 
سیاسی وجود نداشته باشد اساس کشور نابود خواهد شد]8[.  بحث دیگر ژان بدن اشاره او به مفهوم 
شــهروندی بود، هر کشوری از گردآمدن شهروندان )citoyen( بسیار فراهم می آید و از این رو، 
مفهوم شهروندی پیوندی ناگسستنی با مفهوم حاکمیت دارد و شهروندی از زمانی پدیدار شد که 

حاکمیت به وجود آمد]9[.
J هابز: تفکیک حوزه عمومی و خصوصی و تحقق حکومت قانون

همچنین مبانی نظری تامس  ها    بز در دریافت جدیدی از فلسفه طبیعی جدید و در تعارض با 
نظام سنت قدمایی بود. او معتقد است که »بنیاد قانون طبیعی را نه در غایت انسان، بلکه باید در 
آغاز او جست وجو کرد. آنچه برای بیشتر افراد انسانی از بیشترین نفوذ برخوردار است، عقل نیست، 
بلکه هواهای نفسانی است.« از این رو قانون طبیعی باید از قوی ترین انفعاالت نفس استنتاج شود. 
از دیگر نوآوری های  ها    بز، تحول اساسی از تکالیف طبیعی به حقوق طبیعی بود. در چنین نظریه ای 
»وظیفه دولت دفاع و حمایت از همین حقوق اســت.« در واقع دولت مصنوع افرادی اســت که 
برای بیرون آمدن از وضع طبیعی قراردادی را میان خود منعقد می کنند تا هواهای نفسانی خود 
را به نیروی عقلی که می توان آن را عقل ُعقالیی خواند مهار کنند )عقل عقالیی خردی است که 
با کاربرد صرف اصول صوری حســابگری، نسبت میان وسیله و هدف را به تجربه ها و خواست ها 
مشخص می کند.( یکی دیگر از تامالت نظری  ها    بز ثبت  تمایز میان حوزه خصوصی و عمومی به 

عنوان اساسی ترین مفردات حکومت قانون بود]10[.
J      الک: آزادی فردی و حفاظت از دارایی ها

جان الک با عرضه   جدیدی از قدرت سیاســی آن را »حِق وضع قانون و اجرای کیفر مرگ 
و دیگر مجازات ها برای تنظیم مناســبات مالکانه و حمایت از دارایی های مردم و دفاع از مرز های 
کشــور« تعریف می کند. الک در بســط نظریه سیاسی خود معتقد است که آزادی انسان تحت 
قانونی تبدیل می شــود که با توافق همگانی وضع شده است. وانگهی معنای آزادی فرد آن است 
که شخص تحت سلطه هیچ اراده ای نداشته، یا محدود به هیچ قانونی نباشد، مگر قانونی که قوه  
قانون گذاری به موجب اعتمادی که از طرف مردم به آن تفویض شده، وضع کرده باشد. او معتقد 
است هر فردی به طور کامل آزاد به دنیا می آید و حق بهره مند شدن از همه حقوق و و امتیازاتی 
را که قانون طبیعی در دسترس همگان قرار می دهد دارد و کسی را نیز نمی رسد که به دارایی های 
او »که همان زندگی، آزادی و اموال« اوســت تجاوز کند. او غایت اجتماع سیاســی را حفاظت از 
»دارایی« های فردی می داند. غایتی که افراد انســانی از ورود به اجتماع سیاسی دنبال می کنند، 
صلح و امنیت و امکان بهره مندی از دارایی ها و مهم ترین ابزار برای نیل به این هدف نیز قانون هایی 
اســت که در اجتماع وضع می شود: »نخستین قانون موضوعه بنیادین هر کشوری استقرار قوه 

قانون گذاری است.« ]11[
J مونتسکیو: تبیین قانونمندی های حیات اجتماعی

در میان مفاهیم نظری، می توان جامعه مدنی را مهم ترین مفهوم به منظور شکل گیری و زایش 
اقتصاد سیاســی دانست. مفهومی که مانند مفاهیمی همچون اصالت فرد، نظریه حقوق فردی، 
مالکیت و دارایی فردی، عقل عقالیی و...  از میانه    مجادالتی در حوزه اندیشه سیاسی تکوین شد. 
امروزه، همه  نویســندگان تاریخ اندیشه، به ویژه تاریخ اندیشه  سیاسی، بر آن اند که با منتسکیو 
و »روح القوانین« او تحول بنیادین دیگری در قلمرو اندیشــه سیاسی جدید پیدا شد و پیوندی 
میان نظریه پردازی در حوزه سیاست، تاریخ و نیز نظریه اقتصادی برقرار شد. منتسکیو »جامعه« 

و وجوه متنوع مناســبات اجتماعی را، در استقالل آن، موضوِع دانش سیاسی قرار داد و به راهی 
رفت که پیش از او ماکیاولی رفت، که بررسی قانونمندی های رابطه  نیرو های سیاسی را به تبیین 
قانونمندی های وجوه متنوع حیات اجتماعی تعمیم داد که بررسی پدیدار های تاریخی، اجتماعی 
و اقتصادی و پیوستگی آنها با رابطه  نیروهای سیاسی جایگاهی پراهمیت در آن داشت. پیش تر، 
ماکیاولی تبیین امر سیاسی را در استقالل آن نسبت به احکام الهیات و قواعد مابعدالطبیعه تثبیت 
کرده بود؛ منتسکیو با تبیین قانونمندی های حیات اجتماعی با توجه به حاق ِ واقعیت، نفس االمر 
یا »طبیعت امور«، دریافت نویی از اندیشه سیاسی به دست داد که علم سیاست، تاریخ و اقتصاد 
را به دانشی جدید تبدیل می کرد]12[.  در واقع منتسکیو، به دنبال تدوین اندیشه سیاسی نویی بود 
که توانست راهی به سوی درک جامعه شناختی اجتماع انسانی باز کند، به عبارت دیگر، اندیشه 
جامعه شــناختی او درون اندیشه سیاسی او تاسیس شده است. به تعبیری مونتسکیو نخستین 

فیلسوف سیاسی بود که طبقه بندی نظام های سیاسی را با تحلیل انواع اجتماعی پیوند داد.
J هگل: ادغام اقتصاد سیاسی جدید در فلسفه

هگل جوان  نیز در نخستین نوشته های خود  با نقادی رویکرد آرمانی به واقعیت اجتماع انسانی  
که بر مبنای تمایز و تباین وجودی و معرفتی میان واقعیت و ارزش استوار بود، روشی نو عرضه 
کرد که بر شالوده  نظریه  وحدت استوار بود. هگل با تکیه بر این وجود و روش شناسی جدید که آن 
را فلسفه  sprkulativ نامید، توانست نتایجی بگیرد که یکی از اساسی ترین آن نتایج، طرح نظریه 
اجتماعی جدیدی بر مبنای ادغام اقتصاد سیاسی جدید در فلسفه بود. هگل با ادغام اقتصاد سیاسی 
در فلسفه توانست تمایزی بنیادین میان دو مفهوم »جامعه مدنی« و دولت ایجاد کند. تمایزی که 
تا آن زمان در اندیشــه سیاسی که همه  وجوه زندگی اجتماعی را به ساحت سیاسی آن محدود 
می کرد، جایی نداشت. ادغام اقتصاد سیاسی جدید در فلسفه بر پایه شالوده فلسفی جدیدی که 
هگل، به تدریج در نوشته های فلسفی خود تدوین کرده بود، انقالبی در فلسفه و اندیشه سیاسی در 

تحول به علوم اجتماعی ایجاد کرد. ]13[
J آدام فرگوسن: جامعه مدنی، قلمرو منافع فردی

اگرچه در نوشته  جان الک قرینه ای بر آگاهی او به نوعی از تمایز میان دو مفهوم دولت و جامعه 
مدنی وجود دارد، اما نخستین کاربرد مفهوم جامعه  مدنی را در رساله ای در باب تاریخ جامعه  مدنی 
آدام فرگوسن می توان یافت و هم از این کتاب بود که هگل آن مفهوم را وام گرفت  و در تمایز با 
مفهوم دولت به کار گرفت. ]14[ در رساله آدام فرگوسن نخستین تعریف از جامعه مدنی ارائه شد. 
به نظر او جامعه  مدنی در تمایز با دولت که حوزه  مصلحت عمومی است، قلمرو منافع فردی است. 
فرگوسن می نویسد: »نفع، انسان را به کار کردن و پذیرش مشاغل سودآور وامی دارد. حاصل کار 
کارگر را برای او تضمین کنید، افقی در برابر او قرار دهید که استقالل و آزادی او را تضمین کند، در 
این صورت، فردی در اختیار دولت قرار خواهید داد که توانایی کسب ثروت را دارد و می تواند آنچه 
را که به دست آورده، حفظ کند.« این توانایی کسب ثروت هر فرد در سطح جامعه مدنی، در نظر 
آدام فرگوسن، نه تنها نظم اجتماعی را به هم نمی زند، بلکه در نهایت، عاملی در جهت هماهنگی و 
انسجام اجتماعی نیز هست، زیرا بر اثر آزادی و به دنبال آن »آشتی طبیعی« ناهماهنگی و بی نظمی 
آغازین، به تدریج، جای خود را به هماهنگی میان نفع خصوصی و مصلحت عمومی خواهد داد.

]...[ در جای جای نوشته آدام فرگوسن مالحظاتی اساسی به چشم می خورد در باب تمایز دولت 
و جامعــه مدنی که پس از او هگل عمده  آن مالحظــات را، با تکمیل آنها با مباحث برگرفته از 

بنیان گذاران اقتصاد سیاسی، در اصول فلسفه حق خود خواهد آورد.
J جیمز استوارت و آدام اسمیت: دوگانه مصلحت عمومی

یکی از کسانی که به دنبال آدام فرگوسن تمایز میان دو مفهوم دولت و جامعه مدنی را به تصریح 
بیان کرد، جیمز استوارت بود که با وارد کردن مفهوم سیاستمدار یا statesman آن را موضوع 
اقتصاد سیاسی قرار داد، زیرا در نظر او اگر در رأس جامعه سیاستمداری وجود نداشته باشد، نظم 
اجتماعی مختل و حیات اجتماعی دچار تالشی خواهد شد، اما نقش سیاستمدار در نظریه  اقتصادی 
جیمز استوارت به جنبه نظارت و نمایندگی مصلحت عمومی آن محدود می شود تا استقالل جامعه 
مدنی که از نتایج تحول دوران جدید است، نتواند شالوده  حیات اجتماعی را متالشی کند. جالب 
توجه است که تحلیل هگلی دولت از مفهوم سیاستمدار جیمز استوارت و تحلیل جامعه مدنی از 
اقتصاد سیاسی آدام اسمیت برگرفته شده است. آدام اسمیت به خالف جیمز استوارت که ایجاد 
هماهنگی میان قلمرو منافع خصوصی در سطح جامعه  مدنی و مصلحت عمومی در سطح دولت را 
امری طبیعی نمی داند، بر آن است که اگر همه  امتیازات و موانع را از سر راه آزادی طبیعی جامعه 



35 آینده نگر | tccim.ir |   شماره شصت وسه، شهریور 1396

بردارند و هرکس تا جایی که از قانون تجاوز نکرده و به حقوق دیگران دســت درازی نکند، در به 
کارگرفتن توانایی ها و ابتکارهای خود آزادی عمل داشته باشد، به ضرورت، جامعه ای آزاد و شکوفا 
ایجاد خواهد شــد. عاملی که در نظریه اقتصادی آدام اسمیت، این آزادی و شکوفایی را تضمین 
می کند، سیاستمدار جیمز استوارت نیست که از باال و با اشراف خود بر جامعه، هماهنگی را به 
جامعه بازگرداند، بلکه عامل هماهنگی در نظریه اقتصادی آدام اسمیت، ناشی از عملکرد مکانیسم 

بازار است که چونان »دستی نامرئی« عمل می کند و مانع اختالل جامعه می شود ]15[.
J اقتصاد در تمدن اسالمی - ایرانی

همان طور که اندیشه سیاسی در ایران زمین مسیر متفاوتی با غرب در پیش گرفت و در نهایت 
به دالیلی همچون فتح مغوالن و هزیمت ســپاه ایران در برابر روس به زوال دچار شــد، اندیشه 
اقتصادی نیز به کوره راه دیگری جز آنچه که در مغرب زمین طی شده بود رفت. تاسیس علم اقتصاد 
جدید به دنبال تحولی امکان پذیر شد که در مبانی دانش غربی صورت گرفت. به تعبیر طباطبایی 
بازیابی نوشته های ارســطو در سده های دوازدهم و سیزدهم میالدی که از طریق ترجمه ی آثار 
فیلســوفان دوره  اسالمی صورت گرفت و بازگشــت به دانش و منطق ارسطویی، آغازگر تحولی 
اساسی در مغرب زمین بود.]1۶[ اگرچه در میان نوشته های فیلسوفان اسالمی رساله هایی را با عنوان 
تدبیر منزل می توان یافت، اما در مضمون آنها اشارات ژرفی از آن دست که در نوشته های ارسطو 
درباره  »تحلیل پدیدار های اقتصادی« می توان یافت، وجود ندارد، زیرا فیلسوفان دوره  اسالمی رساله  
تدبیر منزل منسوب به ارسطو و بخش های مربوط به »تدبیر منزل در سیاست« را نمی شناختند. 
از این حیث، بدیهی اســت که در نوشته های فلیسوفان دوره  اسالمی، بحثی که بتوان با تحلیل 

پدیدار های اقتصادی ارسطو مقایسه کرد، وجود ندارد]17[. 
J انسان مجنون در برابر انسان خردگرا

در تمدن اسالمی و با توجه به مبانی نظری آن امکان پذیر نشد، به ویژه اینکه در سده های متاخر 
این دوره، با نیرومند شدن تصوف که اساس آن قناعت و امساک بود، جمعی میان بازپرداخت از 
ظاهر شریعت که غزالی بزرگ ترین نماینده آن به شمار می آمد، و تصوف فراهم آمد و سده های 
پی در پی به مذهب مختار تبدیل شد که راه هرگونه تحول در مبانی را به طور کلی و برای همیشه 
مسدود می کرد. اساس این جمع میان ظاهر شریعت و تصوف، تاکید بر نوعی خردستیزی بنیادین 
و فرار از کاربرد عقل در امور معاش و معاد بود و در نهایت به تلقی ویژه ای از انسان منتهی می شد 

که برترین اســوه  آن مجنون بود و از این حیث، این »انسان مجنون« در تعارض کامل با 
انسان خردگرایی بود که به دوران جدید تعلق داشت و یکی از اساسی ترین ویژگی های 

آن این بود که در همه  امور و به ویژه در امور معاش عقل را راهنمای عمل خویش 
 Homo economicus قرار می داد و به همین ســبب »انســان اقتصادی« یا
خوانده شد.تلقی نویی که به تدریج، از انسان دوران جدید پیدا شد و اینکه انسان، 
افزون بر اینکه حیوانی سیاســی- اجتماعی است، عامل تولید و توزیع ثروت نیز 

هست که نمی تواند به شئون دیگر حیات اجتماعی فروکاسته شود، وضعیتی را به 
دنبال آورد که در تاریخ دوران قدیم شناخته شده نبود. اینک، »انسان اقتصادی« 

و حیات اقتصادی به عنوان دو عامل عمده و در واقع نیروی محرک 
دوران جدید مورد توجه قرار گرفته بود و این امر امکان پذیر 
نمی شد مگر آنکه ماکس وبر و نویسندگان دیگری با اقتدا 
به او کوشیده اند توضیح دهند راه این تلقی نو با تحولی در 

مبانی نظری اندیشه شرعی هموار می شد]18[.
J  سیاست نامه نویسی توضیح دهنده مفهوم عدل

بوده و نه تحلیل کننده پدیدار های اقتصادی
بسیاری از اندیشمندان تمدن اسالمی و به تعبیر سید 
جواد طباطبایی سیاست نامه نویســانی نیز وجود داشته اند 
که در بــاب موضوعات اقتصادی اظهار نظر کرده اند.  برخی، 
در ایران یکی از این نویســندگان )ابن خلدون( را  به اشتباه 

پدر اقتصاد می دانند. در حالی که طباطبایی این دیدگاه را رد 
می کند زیرا اساس اندیشه ابن خلدون را در نظام سنت قدمایی 

می انگارد. شالوده  نظری ابن خلدون، مانند دیگر سیاست نامه نویسان 
در تحلیل پدیدار های اقتصادی، عدالت را اساســی ترین عامل قوام 

نظم و نسق اجتماعی می دانند و از این حیث ]...[ نباید توضیح آنان را درباره  را با تحلیل پدیدار های 
اقتصادی یکسان انگاشت ]19[. 

J فقدان گسست، امتناع تاسیس
نظیر این رویکرد در کتاب محمد بن هندوشاه نخجوانی که از کارگزاران بزرگ پس از یورش 
و چیرگی مغوالن بود و آسیب و آفت جدی واردشده به کشور را به خوبی می شناخت و تحلیل 
می کرد کم نیست. وانگهی، کتاب »دســتور الکاتب فی تعیین المراتب« مانند همه  کتاب های 
سیاست نامه که به ویژه پس از چیرگی ترکان بر ایران زمین و نابودی توان بازسازی کشور نوشته 
شــده اند، توجهی ویژه به مشکل اقتصادی- اجتماعی دارد و بنابراین، خالی از تاملی اساسی در 
این باره نیســت. این وسوسه »تحلیل پدیدار های   اقتصادی اجتماعی« با خواجه نظام الملک در 
»سیاست نامه« آغاز و در نوشته های نویسندگان و وزیران دوره  مغول در کتاب هایی مانند »تاریخ 
غازانی« و »ســوانح رشیدی« خواجه رشید الدین فضل اهلل همدانی، تاریخ »وصاف الحضره« و در 
برخی از رســاله های خواجه نصیر طوسی دنبال می شود. اما حتی مالحظات بسیار واقع بینانه و 
ژرف نگرانه ای که کارگزار سیاسی- اقتصادی کشور دارد و اندیشه منضبطی از »سیاست اقتصادی« 
را می تــوان در آثار او یافت، نمی توان به معنای دقیق کلمه اقتصادی دانســت. به عبارت دیگر 
»پارادایم« تحلیل سیاست نامه نویسان است و »گسست معرفتی« الزم برای تاسیس علم اقتصاد 

ایجاد نشده است. ]20[
J ظاهر شدن امر اقتصادی با تلقی نو از انسان ممکن است

اندیشــمندان تمدن اسالمی مانند ابن خلدون نمی توانستند امر اقتصادی را در استقالل آن 
نسبت به امر سیاسی مورد بررسی قرار دهند. لوئی دومن به درستی توضیح می دهد که عدم تمایز 
میان دو ساحت یا شأن سیاسی و اقتصادی جامعه از ویژگی های همه  اجتماعات پیش از دوران 
جدید یا »جوامع سنتی« بوده است. زیرا در این اجتماعات، روابط میان انسان ها دارای ارزشی برتر 
از روابط میان انســان و اشیا بوده و این نســبت با ظهور و آغاز دوران جدید بود که واژگون شد، 
دورانی که روابط میان انسان ها وابسته به روابط میان انسان و اشیاست. به دنبال باژگونی ارزش ها، 
دریافت نویی از ثروت پیدا شد]21[. تمایز میان امر سیاسی و اقتصادی جامعه در آغاز دوران جدید، 
گامی بلند در جهت استقالل شأنی از پدیدار های اجتماعی بود که از آن به »امر اقتصادی« تعبیر 
شده است. فارغ از بحث در مورد زمان تاسیس اقتصاد مسئله اساسی این است که بدانیم تاسیس 
اقتصاد در چه شرایطی امکان پذیر شده است. لوئی دومن توضیح داده است که افزون بر اینکه علم 
اقتصاد، در آغاز به عنوان علمی مستقل باید از سیاست تمایزی اصولی پیدا کند، اخالق نیز 
قلمروی دیگری بود که اقتصاد باید نسبت به آن خود را مستقل اعالم می کرد. نکته پراهمیت 
دیگر در فرآهم آمدن شرایط امکان تاسیس علم اقتصاد، پیدایش تلقی نویی از انسان است 
که به عنوان فردی آزاد و برابر دیگر افراد جامعه، با خارج شدن از وضعیت امت و جماعت، 
به انسانی تبدیل می شود که در فلسفه جدید از آن به عاقل فعال یا Subject تعبیر شده 
است]22[. از این حیث، تاکید لوئی دومن بر ظاهر شدن قلمرو ویژه امر اقتصادی، با توجه به تلقی 
نویی از انسان، به عنوان انسان اقتصادی که با آغاز دوران جدید و فلسفه  جدید، چونان مفهوم 
اساسی علوم انسانی مطرح شد، دیدگاهی بنیادی است و تا زمانی که این تلقی از 
انسان، به دایر مدار و شالوده  استوار علوم انسانی جدید تبدیل نشود، شرایط 

امتناع همچنان ادامه خواهد داشت.
J  امتداد امتناع

سده های دوره  اسالمی از آغاز تا پیروزی جنبش مشروطه خواهی 
را می توان سده های میانه نامید. در نظام استبدادی و خودکامه ایران 
در این دوره، شاه در رأس هرم قدرت سیاسی قرار داشت و حوزه ای 
بیرون از قلمرو قدرت سیاســی که بتوان آن را »حوزه  عمومی« و 
»مصالح عمومی« نامید، به وجود نیامد. کشور و همه شئون آن، 
ملک طلق و خصوصی شاه به حساب می آمد. به عنوان مثال شاه 
صفوی، افزون بر انحصار قدرت سیاسی و بنابراین، همه  امور کشور، 
انحصار بازرگانی بیشــتر کاالهای صادراتی ایران را نیز در دست 
داشت و همین امر موجب شد طبقه بازرگان مستقلی تکوین پیدا 
نکند تا همراه با مبادله کاال برای تامین سود خود، راه مبادله  فرهنگی 

را نیز هموار کند]23[.

تاسیس علم اقتصاد جدید به دنبال تحولی امکان پذیر شد که در مبانی دانش غربی صورت گرفت. به تعبیر طباطبایی 
بازیابی نوشته های ارسطو در سده های دوازدهم و سیزدهم میالدی که از طریق ترجمه ی آثار فیلسوفان دوره  اسالمی 
صورت گرفت و بازگشت به دانش و منطق ارسطویی، آغازگر تحولی اساسی در مغرب زمین بود.
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پــاورقــی

J  تامل در جنبه های اقتصادی ناشناخته ترین بخش در تاریخ اندیشه ایران
به دنبال شکست ایران در جنگ های ایران و روس و در میان کسانی از رجال دارالسلطنه 
تبریز نطفه اندیشــه اصالحات بسته شــد اما اکثریت مردم ایران و حتی بیشتر گروه های 
اهل نظر، همچنان تخته بند روایتی انحطاط یافته از نظام سنت قدمایی باقی ماندند.از این 
رو فرمانروایی قاجار تا پدیدار شــدن روشنفکران در افق بحث های نظری ایران به نوعی در 
خأل اندیشه سیاسی سپری شد. در فقدان اندیشه عقالیی و زوال اندیشه سیاسی در ایران، 
مردم، رجال و کارگزاران حکومتی به یکسان تخته بند وجه انحطاط یافته نظام سنت قدمایی 
بودند و نمی توانستند تصوری از دگرگونی ها پیدا کنند. ایرانیان با رفتار غیرعقالیی خود راه 
تحمیل مناسبات امپریالیســتی را به خود هموار کردند. این در حالی است که با توجه به 
برخی از رساله های عصر ناصری و دوره  مشروطیت تامل در جنبه های اقتصادی حیات انسان 
ناشناحته ترین بخش در تاریخ اندیشه ایران بود. به نحوی که کمتر بحثی را می شناسیم که 
بیگانه تر از اندیشه معاش از نظام سنت قدمایی ایران باشد. به ویژه به دنبال یورش مغوالن، 
صوفیان به متفکران قوم تبدیل شدند و عرفان مبتذل هرزه درایی، تن آسایی و مفت خواری 
بود. بدیهی است با چنین »مذهب مختاری« حتی اگر در دوره هایی تولید اقتصادی یکسره 
از میان نرفت اما به هر حال جایی برای اندیشیدن درباره  آن وجود نداشت و راه بر هر اندیشه 
عقالیی تولید ثروت بسته بود. با وجود این شرایط توجه روشنفکران به اندیشه اقتصادی با 
تاخیر بسیار در افق بحث های نظری ایران پدیدار شد و هرگز نیز چندان ژرفایی پیدا نکرد. در 
واقع استقرار حکومت قانون و نظام مشروطیت تنها وجه سیاسی خواست های اصالح طلبان 
و مشروطه خواهان بود اما بدون اصالحات اقتصادی، شالوده نهاد های آزادی تثبیت نمی شد. 
در واقع اصالحات سیاسی و اقتصادی دو روی سکه واحد حکومت قانون  و مشروطه خواهی 

بود و فقدان یکی مانع راه تحقق دیگری به شمار می آمد.]2۶[
J  تفسیر امتداد زوال

در نگاه طباطبایی دو ضربه سخت به ازمیان رفتن خردورزی پاگرفته در عصر زرین ایران 
ـ یعنی خالفتی که به یاری  انجامید. یکی دوباره ســربرآوردن راست کیشــی مذهبی بودـ 
سلجوقیان بر ایران و جهان اسالم سایه گسترد و تا حمله مغول ها به ایران ادامه یافت. در این 
دوره تاریخی، دســتگاه خودکامه خالفت در برابر نوزایش هرگونه اندیشه عقالنی/ عرفی که 
می توانست دلیل های راستین نابسامانی های اجتماعیـ  سیاسی را بکاود، ایستاد. ]31[ دوران 
دامنه دار »زوال« آغاز شــده بود. این دوران که تا جنگ چالدران )ســال 920 ق( و از آن تا 
شکست در دو جنگ ویرانگر با روسیه )سال های 1192 و 1207( ادامه داشت، به پدیداری 
»اسالم غیرعرفی« به سان شیوه  زندگی و دین ورزی انجامید.  در نگاه طباطبایی، در سحرگاه 
دیدار ایرانیان با اروپاییان مدرن، این پیوستار زوال و رکود فکری، هر تکاپویی برای سامان دهی 
نظام تازه    اندیشــه  فلسفی که بتواند با سنت فکری کهن ایران پیوندی انتقادی بخورد به 
شکست واداشته می شــد. ]32[ مشروطه خواهان ایرانی نیز به هیچ رو نمی توانسته اند به درک 
درستی از ایده های بنیادی مشروطیت اروپایی راه ببرند: آنان از فهم پایه های فکری فلسفه 
مدرن حقوق بشر )یعنی مفهوم هایی چون شهروند مستقل و مختار، حکومت انتخابی و قانون 
به سان جلوه اراده همگانی، که در کنار هم ایده  »آزادی« در عصر روشنگری را شکل می دهند( 
ناتوان بوده اند. ]33[ این پاره های کانونی اندیشه و عصر روشنگری با سنت ایرانی سازگار نبودند؛ 
ســنتی که هم گرفتار رکود بود و هم افق آشنایی با دیگری را فروبسته بود. ازاین رو در نگاه 
طباطبایی، هنگامی که هیچ یک از پیش نیازهای فلسفی مدرنیته در زمانه و زمینه ایران عصر 

مشروطه جای گیر نشده بودند، خود مدرنیته نیز نمی توانست در ایران پا بگیرد.
J تفسیر اقتصاد سیاسی از منظر انگاره جدال قدیم و جدید

 اشاره به نگاه و روش شناسی سید جواد طباطبایی علی رغم طوالنی بودن تصویر روشن تری 
از موقعیت زوال یافته اندیشه سیاسی  را در ایران به نمایش می گذارد. یک انگاره  کانونی در 
فهم طباطبایی  بحران »جدال قدیم و جدید« است. در عین حال طباطبایی مهم ترین رسالت 
خود را تبیین نقطه مختصات »ایران« در نسبت با سنت و غرب می داند. با توجه به آنچه 
که در این مقاله گذشت، به نظر می رسد سید جواد طباطبایی زایش اقتصاد سیاسی را از 
این انگاره کانونی تفسیر می کند. بدین معنی که جدال نظری در سپهر اندیشه سیاسی بستر 
مناسبی برای خلق مبانی و مفاهیم اندیشه سیاسی خلق کرده است. »ما به غرب که نگاه 
می کنیم، می بینیم در درجه اول بحث دموکراسی در قلمرو سیاسی است که در اروپا آغاز 

می شود یعنی علم سیاست جدید با اندیشه سیاسی جدید است که بر اقتصاد تقدم دارد و 
وقتی که مقدمات یک حکومت قانونی تا حدی در اروپا آغاز شد، سپس به نظریه پردازی روی 
مباحث اقتصادی پرداختند. آدام اسمیت در زمانی نظریه اقتصاد آزاد خود را مطرح کرد که 
قبال بحث حکومت قانون، دموکراسی و نهاد های دموکراتیک جا افتاده بود و تا حدی هم در 
اروپای آن زمان تحقق خارجی پیدا کرده بود، بنابراین عامل حاکمیت مردم و حاکمیت قانون 
بر توسعه اقتصادی تقدم دارد؛ یعنی تا زمانی که مردم به عنوان موجوداتی عاقل و بالغ در نظر 
نیایند و نتوانند منافع و مصالح خود را بیان کنند، مصلحت و منفعت جمعی عمومی و ملی 
اصال ظاهر نخواهد شد.« ]34[  طباطبایی در   این گفت وگو تاکید می کند که اندیشه اقتصاد 
سیاسی به موجب تکوین اندیشه سیاسی فرصت امکان یافته است. در ایران اما به واسطه 
دامنه  طوالنی زوال اندیشه سیاسی و البته عدم امکان جدال زاینده قدیم و جدید، اندیشه 
سیاسی مجال تکوین نیافت. بی شک اندیشه اقتصاد سیاسی نیز به همان سرنوشتی دچار 
شد که اندیشه سیاسی با آن دست به گریبان است. بدان معنی که در بی توجهی به سنت 
و نقد آن، و البته عدم شــناخت کافی از مبانی نظری آن در مغرب زمین، این ایدئولوژی ها 
بودند که در خأل نظری در اندیشــه اقتصاد سیاسی، به ایران وارد شدند و راه تاسیس این 
اندیشه را که به تبیین بنیاد های نظری در ارتباط میان دولت و اقتصاد می پردازد بستند. با 
وجود این، باید تاکید کرد با وجود اینکه در بحران ها و گسست های   تاریخی اندیشه سیاسی 
به مسئله ای قابل مداقه بدل شد، اندیشه اقتصاد سیاسی به مراتب بیشتر از اندیشه سیاسی 
مورد بی مهری قرار گرفته است. یکی از مهم ترین نشانه های زوال یا به تعبیری بهتر   مرده 
زاییده شدن اقتصاد سیاسی، سردرگمی در تبیین مبانی توسعه و برنامه ریزی های توسعه در 
سال های اخیر است. برنامه هایی که در بی توجهی به مبانی نظری در تالش برای پوشاندن 
قبای بدقواره »الگوهای« توسعه   وارداتی به تن ایران است. در انتها باید اشاره کرد که پروژه 
فکری سید جواد طباطبایی می تواند رویکرد مناسب و راه جدیدی برای پژوهش در این حوزه 
اندیشه انسانی، یعنی اندیشه اقتصاد سیاسی فراهم کند. رویکردی که با نقادی سنت مقدمات 

تاسیس این اندیشه را فراهم می سازد.    
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................................ راهربد ................................

در گندم خودکفا شدیم و در تولید شکر هم توانسته ایم کارنامه قابل قبولی ارائه دهیم. اما آیا می توانیم در تمام صنایع و محصوالت خودکفایی را در پیش بگیریم؟ 
تجربه دنیا نشان می دهد کشورهایی که قصد داشتند در تمام بخش ها به خودکفایی برسند هیچ یک موفق نبوده اند و مجبور به تغییر رویه شده اند. کشورهای 
پیشرفته حتی پا را فراتر گذاشته و سرمایه گذاری در برخی از بخش ها را نیز ممنوع کرده اند. چراکه تولید همه کاالها و محصوالت را اقتصادی نمی دانند. بنابراین 
برای رسیدن به خودکفایی نیاز است به این موضوع توجه شود که تولید یک محصول را با پرداخت چه هزینه هایی از منابع طبیعی گرفته تا پولی، در دستور کار 

قرار می دهیم.

 آینده نگر کارنامه خودکفایی در ایران را بررسی می کند

ایستادن میان زمین و هوا
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راهربد

سیاست یا اقتصاد؟!
آیا خودکفایی باید بازتعریف شود؟

خودکفایــی به عنوان یک هدف، در زمان 
مرکانتیلیست ها در ســده های ۱۷ و ۱۸ 
میــادی مورد توجه بــود و با ظهور علم 
اقتصاد و پیدایش اقتصاددانان کاسیک، به 
حاشیه رفت. کسانی چون ریکاردو اثبات کردند که تجارت و دادوستد باعث 
افزایش رفاه برای هردو سو خواهد شد. موضوع جالب این بود که آنها نشان 
دادند حتی اگر در کشوری امکان تولید ارزان تر همه کاالها نسبت به کشور 
دیگری وجود داشته باشد، باز همچنان امکان رسیدن به رفاه بیشتر برای آنها 
ممکن است. هرچند خودکفایی معموالً به میزان تولید داخلی وابسته است، 
اما بر پایه برخی نظریات، عاوه بر آن، به قابلیت و توانایی کشــور در واردات 
محصوالت راهبردی در شرایط مطلوب اقتصادی نیز وابسته است. بنا به باور 
شماری از کارشناســان حداقل در خصوص برخی »کاالهای استراتژیک«، 
رسیدن به خودکفایی و قطع وابستگی به دیگران اهمیت بسیاری دارد و اقتدار 

ملی را برای آن کشور به ارمغان می آورد. )منبع: ویکی پدیا(
آنچه امروز در ایران به عنوان خودکفایی از آن یاد می شــود، از نظر برخی از 
کارشناسان نمی تواند اهداف مورد نظر دولتمردان و سیاستمداران را محقق 
کند. بسیاری از صاحب نظران، شعار خودکفایی را بیش از آنکه در مسیر توسعه 
اقتصادی بدانند، سیاسی می دانند و ریشه های آن را نیز منتسب به پس از 
انقاب می شمارند. زمانی که تفکر چپ ها بر اکثر تصمیمات سایه افکنده بود 
و امروز شــاهد تاثیر آنها هستیم. تجربه کشورها نشان داده که تا زمانی که 
چنین تفکراتی در یک کشور حکم فرما بوده، مسیر توسعه اقتصادی آن کشور 

مسدود شده است.
برخی از کارشناســان عنوان می کنند که مســئله خودکفایی امروز باید با 
هوشمندی و مطالعه عملی همراه باشد. باید دید در کشور ما چه ظرفیت هایی 
وجود دارد که می تواند ایران را در آن زمینه خودکفا کند. البته این موضوع نیز 
مورد توجه قرار گرفته است که در برخی از بخش های غیراقتصادی دست یابی 
به خودکفایی ضروری اســت. مانند تجهیزات نظامی که برای امنیت کشور 
الزم اســت. همچنین در بخش غذایی. اما از این موضوع نیز نباید غافل شد 
کــه ایران در منطقه کم آب قرار گرفته اســت و تامین مواد غذایی باالخص 
محصوالت کشــاورزی باید با توجه به این امر مورد توجه قرار گیرد. به گفته 
برخی از صاحب نظران حوزه کشاورزی، در حال حاضر ایران دچار بحران است. 
بحرانی که گاهی جنگ های قومی و قبیله ای را نیز به دنبال داشــته است. 
در نتیجه جنگ آب در ایران آغاز شــده و نیاز است برای ممانعت از وخیم تر 
شدن اوضاع، با بی رحمی نسبت به صرفه جویی در آب اقدام کرد. شاید بتوان 
یکی از مهم ترین راه های صرفه جویی در مصرف آب را اصاح تولید برخی از 
محصوالت کشاورزی دانست. باید دید به ازای خودکفایی به دست آمده، چه 
منابعی از دســت می رود. حساب دودوتا چهارتای قدیمی است. این دیدگاه 
باید در مورد صنایع هم به کار رود. سرمایه های هنگفتی که برای پابرجا نگه 
داشــتن برخی از صنایع صرف شده، تا چه اندازه توانسته برای کشور مزیت 
ایجاد کند، آیا در این میان کسی به صادرات هم فکر می کند؟ کارشناسان بر 
این باورند که چنانچه تولید هر کاالیی با هدف صادرات صورت نگیرد، سرمایه 

نیز بازگشت نخواهد داشت. 

نمونه های 
سرمایه گذاری های 
هنگفت در کشور 

نشان دهنده 
این است که 

سیاست های 
صنعتی اتخاذشده 
جواب نمی دهند 
و پایبندی به این 

سیاست ها به معنی 
ابطال سرمایه های 
ملی است. در ایران 

دو برابر ترکیه 
سرمایه گذاری 
صنعتی صورت 
گرفته است، اما 

صادرات صنعتی 
کشور، کمتر از 

یک دهم ترکیه در 
بازار صادراتی است

نفوذ نامحسوس چپ ها
صفایی فراهانی از سیاست خودکفایی در ایران می گوید

این روزها جریان های مختلف سیاســی و اقتصادی ایده های  �
متفاوتی را در خصوص خودکفایی مطرح می کنند. این موضوع گاه 
از ســوی برخی مورد مخالفت قرار می گیرد و در مقابل، برخی از آن 
استقبال می کنند. این ایده از چه زمانی در ایران مطرح شد؟ آیا این 

خودکفایی الگوی جهانی دارد یا خیر؟
بحث خودکفایی در ایران عمدتا بعد از انقاب مطرح شد. پیش از اینکه 
این موضوع در ایران مطرح شود، در هند به عنوان یک سیاست بلندمدت 
مورد توجه بود. اوایل انقاب، جایگزینی واردات به جای توسعه صادرات 
مطرح شــد. یعنی به جای اینکه تولیدات صادرات محور باشد، صنعت و 
کشــاورزی آنچه که نیاز به وارد کردنش باشد، تولید کنند. علت هم این 
بود که اوایل انقاب تفکرات چپ در ایران رشد کرد و می شود گفت وجه 
غالب تصمیم گیری های کشور بود که نهایتا منجر به تعطیلی بانک ها و 
بیمه های خصوصی و مصادره بسیاری از کارخانه ها شد. هند هم تفکری 
مانند ایران در این زمینه داشت. ولی نه ما در ایران از این موضوع نتیجه 
مثبت گرفتیم و نه هند به نتیجه رسید. هند هم پس از دهه ۸0 میادی 
این سیاســت را کنار گذاشت و به دنبال توسعه صادرات رفت و می توان 
گفت از همان زمان صنایع هند شکوفا شد و روند توسعه اقتصادی هند 
شکل گرفت. در دهه های اخیر به ظاهر سیاست گذاران از تفکرات چپ 
فاصله گرفتند، اما در عمل همان نگاه سابق همچنان بر اقتصاد ایران سایه 
سنگینی دارد و کماکان موضوع خودکفایی، و حمایت از تولید داخلی به 
هر قیمت حرف اول را می  زند! اگر صادرات مشتقات نفتی را کنار بگذارید، 
می بینید حجم صادرات صنعتی ایران نسبت به سرمایه گذاری ای که در 
صنایع کشــور شده چقدر ناچیز است. اتخاذ این سیاست به عقیده من 
ضررهای هنگفتی به اقتصاد ایــران وارد کرد. محصوالت ایران عموما با 
تکنولوژی کهنه تولید می  شود و غیررقابتی است. نمونه بارز این زیان در 
صنعت خودرو که نسبت به بقیه صنایع، بیشترین سرمایه گذاری در آن 
اتفاق افتاده، دیده می شود. می  توان گفت بزرگ ترین واحدهای تولیدی 
خودروی خاورمیانه و شمال افریقا و آسیای میانه در ایران قرار دارد و بازار 
ایران هم بزرگ ترین بازار خودروی منطقه است. ساالنه حدود یک میلیون 
دســتگاه اتومبیل در ایران تولید می  شود و حدود 5 درصد از نیاز داخلی 

محسن صفایی فراهانی، اقتصاددان، در مورد روند تاریخی ایجاد تفکر خودکفایی در کشور سخن می  گوید. 
او عنوان می  کند که  استارت چنین طرز فکری، دوره بعد از انقالب خورده است. دوره ای که تفکر 

چپ گرایانه در تار و پود ایران به صورت محسوس و نامحسوس ریشه دوانده و بیشتر تصمیم های آن دوره 
هم تحت تاثیر این نوع تفکر بود. هرچند سیاستمداران در این سال ها چنین القا می کنند که ایده های 

چپ ها را قبول ندارند، اما در عمل می بینیم که همچنان نگاه گذشته، بر اقتصاد کشور سایه افکنده است. 
به گفته صفایی فراهانی، هنوز هم از خودکفایی و حمایت از تولید داخلی آن هم به هر قیمتی، سخن به 
میان می آید بدون اینکه ظرفیت ها و مزیت های تولید آن کاالها و محصوالت مورد بررسی قرار گیرد. او 

می گوید هرچند سیاست خودکفایی، شرایط اقتصادی ایران را  نامناسب ساخته است اما فرقی نمی کند که 
خودکفایی را برای چه کاال و محصولی استفاده کنیم؛ در ایران امروز، خودکفایی به عنوان یک سیاست کلی 

مطرح است. در ادامه مشروح گفت وگوی آینده نگر با او را می  خوانید.

بمانجان ندیمی
دبیر بخش راهبرد
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اوایل انقالب، جایگزینی واردات به جای توسعه صادرات مطرح شد. یعنی به جای اینکه تولیدات صادرات محور باشد، صنعت و کشاورزی 
آنچه که نیاز به وارد کردنش باشد، تولید کنند. علت هم این بود که اوایل انقالب تفکرات چپ در ایران رشد کرد و می شود گفت وجه 
غالب تصمیم گیری های کشور بود که نهایتا منجر به تعطیلی بانک ها و بیمه های خصوصی و مصادره بسیاری از کارخانه ها شد.

نکته هایی که باید بدانید

محصوالت ایران عموما با تکنولوژی کهنه تولید می شود و غیررقابتی است.	]
بحث خودکفایی در ایران عمدتا بعد از انقالب مطرح شد.	]
حجم صادرات صنعتی ایران نسبت به سرمایه گذاری در صنایع ناچیز است.	]
بسیاری از سرمایه گذاری ها در ایران بازگشت مطلوبی ندارند.	]
مسئوالن به ایجاد بازار رقابتی و باال بردن توان مدیریت کشور توجهی ندارند.	]

مفهوم بازگشت 
سرمایه این است 

که سرمایه ای که از 
محل فروش نفت خام 

تامین می شود، در 
مدت محدودی بتواند 

اصل سرمایه را به 
صورت ارزی بازگشت 

دهد. نه اینکه نفت 
خام را بفروشیم، 

ماشین آالت 
خریداری کنیم 
و در داخل ایران 
این ماشین آالت 

را نصب کنیم. بعد 
محصوالتی با این 
ماشین آالت تولید 
شوند که صرفا با 
ریال و با کیفیت 

پایین در کشور قابل 
فروش باشند

نیز وارد می شــود. ولی متاسفانه محصوالت تولید ایران قابلیت صادرات 
ندارد. وزارت صنایع کیفیت استاندارد خودرو را به 5 درجه تقسیم کرده 
و بیش از ۷0 درصد خودروهــای تولید داخل در پایین ترین درجه این 
رده بندی قرار گرفته اند. و صد درصد آنها زیر درجه 3  هستند، یعنی این 
محصول مطلقاً نمی تواند بازار صادراتی داشته باشد، حتی شرایط مناسب 
بــرای مصرف داخل را نیز ندارد. خودروی تولید داخل عمر خوبی ندارد، 
مصرف سوخت آن باال است، آلودگی های زیست محیطی ایجاد می  کند. 
و اکثر آنها ایمنی الزم را دارا نیستند! این تولید به اقتصاد ملی هم هزینه 
سنگینی وارد می کند و به جای اینکه به نفع اقتصاد باشد، در نگاه کان 
به ضرر کشور است. یا به طور مثال در صنایع خانگی هم چنین وضعیتی 
را می  بینیم. عموم محصوالت صنایع خانگی تولیدی، نسبت به محصوالت 
مشابه مصرف برق خیلی باالیی دارند و دارای کیفیت مناسبی نیستند. 
امروزه در دنیا وسایلی که با راندمان مناسب برق کمتری مصرف می  کنند 
و اتومبیلی که در ۱00 کیلومتر زیر 6 لیتر بنزین مصرف می کند، مورد 
توجه است. اینها نشان دهنده این است که سیاست های صنعتی اتخاذشده 
جواب نمی دهند و پایبندی به این سیاست ها به معنی ابطال سرمایه های 
ملی است. در ایران دو برابر ترکیه سرمایه گذاری صنعتی صورت گرفته 
است، اما صادرات صنعتی کشور، کمتر از یک دهم ترکیه در بازار صادراتی 

است.
یعنی بازگشت سرمایه در ایران قابل قبول نیست؟ �

بسیاری از سرمایه گذاری ها در ایران بازگشت مطلوبی ندارند، وقتی از 
بازگشت سرمایه صحبت می  کنیم، مفهوم آن این است که سرمایه ای که 
از محل فروش نفت خام تامین می شود، در مدت محدودی بتواند اصل 
سرمایه را به صورت ارزی بازگشت دهد. نه اینکه نفت خام را بفروشیم، 
ماشــین آالت خریداری کنیم و در داخل ایران این ماشین آالت را نصب 
کنیم. بعد محصوالتی با این ماشین آالت تولید شود که صرفا با ریال و با 
کیفیت پایین در کشور قابل فروش باشند. ایران در 2۸ سال گذشته بیش 
از ۱200 میلیارد دالر درآمد از محل صادرات نفت و گاز داشــته اســت. 
اگر به آماری که مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده نگاهی بیندازیم، 
درمی  یابیم که بر اساس قیمت پایه 20۱0 در  ۸ سال دولت آقای هاشمی 
22۸ میلیارد دالر، ۸ سال دولت آقای خاتمی 222 میلیارد دالر، ۸ سال 
آقای احمدی نژاد 62۱ میلیارد دالر و در 4 سال آقای روحانی ۱64 میلیارد 
دالر درآمد حاصل شده است )آمارها بر اساس قیمت پایه 20۱0 است(. 
کشور به طور متوسط ساالنه نزدیک 40 میلیارد دالر درآمد ارزی از محل 
نفت داشته است. حاصل فروش این حجم نفت خام و آثار آن در صادرات 

صنعتی کشور چه میزان است؟ 
در ایران چه فرصت هایی برای رسیدن به بهره وری بیشتر وجود  �
دارد؟

فرصت های مناسبی در ایران داریم، هزینه استخراج و تولید هر بشکه 
نفت ایران، پایین ترین رده جهانی است.  بین ۱0 تا ۱۱ دالر در هر بشکه 
هزینه دارد. این هزینه در امریکا حدود 3۷ دالر و در روســیه نزدیک 2۸ 
دالر برای هر بشکه است. پس نشان می دهد که ما یک مزیت نسبی بسیار 
خوبی در این زمینه داریم. امروزه بزرگ ترین ذخایر گاز دنیا در ایران است 
و استخراج و تولید گاز معادل یک بشکه نفت ۷ دالر است. امروز بعد از 
۱۱5 ســال که از کشف نفت در کشورمان می  گذرد سرمایه گذاری های 
صنعتی کشور چه میزان می  تواند در تولید تجهیزات استخراج، تولید و 
پاالیش نفت و گاز و پتروشــیمی کمک کنــد؟ صنعت ایران چه میزان 
در بقیه کشورهای نفتی منطقه حرف برای گفتن دارد، چرا صنایع کره 
جنوبی امروز عمده تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی مورد نیاز ایران را 

باید تامین کند؟ پروژه هایی که به شرکت های داخلی واگذار می شود آیا 
قادر هستند در رقابت ، چه زمان و چه قیمت با کره ای ها برابری کنند؟ 
کی می  خواهیم واقع بین شــویم، آیا بهتر نیست به جای شعار دادن این 
کاســتی ها را به درســتی نگاه کنیم؟ و به اصاح  مسیر صنعتی کشور 

روی بیاوریم؟!
شما به اندیشــه چپ در ایده خودکفایی هم اشاره کردید. اما  �

چینی ها با وجود اینکه کمونیست هستند، چرا موفق اند؟
در چین نیز مانند کره شمالی، مادام که اندیشه چپ در اقتصاد حاکم 
بود، بیشتر از کره شمالی مشکل داشتند. یعنی اگر گذشته چین را بررسی 
کنید، می بینید که ریخته گری را با کوره های زیر یک تن انجام می دادند 
به دلیل اینکه فکر می کردند باید خودکفا شوند. تغییر نگرشی که تنگ 
شیائو پینگ از ســال ۱9۸0 در اقتصاد چین به وجود آورد، اقتصاد را از 
روال کمونیستی خارج کرد و چین به اقتصاد آزاد روی آورد. پس از این 
زمان چین هم متحول شــد. تا پیــش از ۱9۸0 چین صادرات صنعتی 
نداشت و پس از آن است که چین وارد دنیای صنعتی می شود و رشدی 
که امروز می بینیم حاصل همین 3۷ ســال کار است. تا سال ۱990 آنها 
واحدهای ۱00 مگاواتی بخاری روســی را کپی می  کردند و توان تولید 
ماشین سواری نداشتند. اما تغییر نگرش اقتصاد آنها را نجات داد. متوجه 
شــدند اگر بخواهند اقتصاد را به همان روش نگــه دارند، چیزی غیر از 
فقر توزیع نمی کنند. پس برای اینکه از این شــرایط خارج شوند، نظام 
اقتصادی شان را از نگاه سیاسی کاما منفک کردند. امروز چین 45درصد 
کشــتی های جهان، 50درصد ذغال سنگ ، 60درصد سیمان، ۷0درصد 
تلفن همراه، ۸0درصد دستگاه تهویه مطبوع و ۸0درصد المپ کم مصرف 

و... را می سازد و صادر می کند!
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راهربد

دردهه ٥0 صنایع ایران با سیاست مونتاژ رشد کردند. چرا این  �
نگاه در دهه  هاي بعدي متوقف شد؟

در این باره دو نگرش وجود دارد. زمانی شما اقتصاد مونتاژ را در صنایع 
وابســته می بینید و زمانی به عنوان زنجیره تولیــد و حضور در اقتصاد 
جهانی. اگر نگرش شــما نوع اول باشد، مردود است. اگر زنجیره جهانی 
یک محصول را در نظر بگیریم و بخواهیم بخشی از آن باشیم و این کار 
را به عنوان صادرات در جهان انجام دهیم قابل توجیه است. به طور مثال 
بخشــی از قطعات یک محصول را از کشور دیگری وارد کنیم و بخشی 
از قطعــات را در ایران تولید کنیم؛ اما بازار آن محصول در منطقه به نام 
محصول ایرانی ولی با برند اصلی باشد، این رشد است. در این مدل شما 
پتانسیل جدیدی را در کشور به وجود می  آورید و می  توانید در بازار منطقه 
و تجارت جهانی حضور داشته باشید. مطمئناً دقت در این کار می  تواند 

ارزش افزوده مناسبی نصیب اقتصاد کشور کند.
اشاره کردید که خودکفایی بعد از انقالب در ایران مطرح شد.  �

کدام دولت و چرا این اندیشه را به وجود آورد؟
این روند از انقاب شــروع شــد. اگر به ســال 5۸ و 59 بازگردید 
می بینید که بانک ها ملی شدند، سرمایه ها در اختیار دولت قرار گرفت، 
کارخانه های بزرگ مانند اتومبیل و فوالد دولتی شد، بیمه ها در اختیار 
دولت قرار گرفتند. این فرآیندی بود که آن زمان آغاز شد، اما در ادامه راه 
تعطیل نشد. به ظاهر این نگرش کنار گذاشته شد؛ اما در عمل همچنان 
با همان روش اقتصاد ایران اداره می  شــود. درســت است که دوباره به 
بانک های خصوصی اجازه فعالیت داده شد اما در بازار مالی حق هیچ گونه 
تحرک خاصی ندارند و مجبور هستند تمام نقطه نظرات و دستورهایی 
را که به آنها داده می شــود رعایت کنند. حتی درمورد ارائه تسهیات 
دستوری باید نظر بانک مرکزی را عینا اجرا کنند. پاالیشگاه ها چند سال 
است که خصوصی شده اند، اما نمی توانند در میزان و قیمت محصولشان 
تغییری حاصل کنند و عما شما شرایط گذشته را حاکم می بینید. در 
سراسر ایران نرخ فروش بنزین یکسان است و کیفیت آن در سراسر ایران 
مشابه است. در دنیا این طور نیست و برندهای مختلف کیفیت و قیمت 
متفاوتی در یک محصول یکسان مانند بنزین ارائه می کنند که منجر به 
رقابت و حفظ بازار توسط صاحبان صنایع می شود. در ایران همه چیز در 
ظاهر تغییر می  کند!  به ایجاد بازار رقابتی و باال بردن توان مدیریت کشور 
توجهی ندارند. بهره وری نیروی کار در طول 30 ســال گذشته، ساالنه 
0.2 درصد رشــد کرده، اما چین در همین زمان به رشــد ۷ درصدی 
رسیده است. این نشان می  دهد که از سرمایه گذاری استفاده نمی شود، 
و نمی توانند محصوالت بــا ارزش افزوده باال تولید کنند. اگر بخواهیم 
واقعــا تحول به وجود بیاید، باید اصــل رقابت و اقتصاد رقابتی و ایجاد 

فضای تحرک مدیریت و پتانســیل های نوآورانه مورد توجه قرار گیرد. 
این در دنیا حرف اول را می  زند. در ایران هم در شعار گفته می شود که 
اقتصاد دانش بنیان باید رشد پیدا کند. اقتصاد دانش بنیان زمینه خودش 
را می  طلبد. باید بستری فراهم شود که وقتی دانش تبدیل به محصول 
می شود، امکان حضور در بازار رقابتی را داشته باشد. اما متاسفانه به آنها 

اعتقاد ندارند.
چرا در دولت خاتمي بر موضوع خودکفایي گندم پافشاري شد؟ �

دولت آقای خاتمی هم مثل بقیه در چارچوب این سیاست های کلی 
مانور می  داد و خارج ازآن نبود، عموما فرقی نمی کند خودکفایی را در چه 
محصولی تعریف می  کنیم. خودکفایی جزو سیاست های کلی کشور است. 
امروز هم بحث خودکفایی گندم مطرح اســت. سال گذشته هم یکی از 
افتخارات دولت روحانی خودکفایی گندم بود. این مقوله به این دولت و 

آن دولت ربطی ندارد.
آیا در تمام محصوالت کشــاورزی نیاز است که به خودکفایی  �

برسیم؟
ما به عنوان یک کشور کم آب نباید به دنبال تولید تمام محصوالت برویم، 
باید ببینیم کدام محصوالت ارزش افزوده بیشتری برای اقتصاد کشور دارد؟ 
اگر محصولی را با آب کمتر از آب مصرفی گندم بتوانیم تولید کنیم، با قیمت 
خوبی صادر کنیم و در ازای آن کسری گندم را با قیمت پایین تر وارد کنیم، 
آیا این عقانی نیست؟ اما نگاه ما در صنعت و در کشاورزی این نیست! ما 
بهترین زمین های کشاورزی را که امکان تولید محصوالت با ارزش افزوده 
باال دارد هندوانه می  کاریم. نگاه ما اقتصادی و برای باال بردن پتانسیل کشور 
نیست و همان نگاه خودکفایی است. بزرگ ترین کارخانه ای را که می تواند 
قطعات سنگین را آهنگری و ماشین کاری کند در شهر اسفراین گذاشتند که 
نه راه آهن آنجاست و نه جاذبه ای برای زندگی مهندسان دارد. این کارخانه 
باید در خوزستان که به آب نزدیک است و هم مسیر حمل و نقلِی وسیعی 
دارد، دایر می  شد و محصوالت آن در صنایع کشتی سازی، توربین و...  مورد 
استفاده قرار می  گرفت و با این حجم از سرمایه گذاری می  توانست صادراتی 
باشد. در زمان رژیم گذشته هم متاسفانه همین نگرش حاکم بود. به طور 
مثال شــرکت ایرالکو در اراک احداث شد که اصا عقانی نیست! آلومینا 
از اســترالیا به بندر امام می  آید، با قطار به اراک مــی  رود. برق کارخانه از 
خوزستان می آید و محصول را باید به بندر امام برد تا صادر شود. چون نگاه 
اصا اقتصادی و با هدف توسعه صادرات نبوده این مشکات به وجود آمد. در 
امارات این کارخانه در ساحل احداث شد. سرمایه گذاری ما با هدف توسعه 
صادرات نبوده اســت. در دنیا توسعه صنایع با رعایت مزیت های نسبی و با 
هدف حضور در بازارهای جهانی صورت می  گیرد. با توجه به داشتن صنایع 
نفت و گاز و معادن غنی باید امروز در مهندســی و تولید تجهیزات مورد 
نیاز نفت و گاز و محصوالت معدنی، کشــور در منطقه حرف اول را می زد. 
مزیت های نســبی ایران کاما مشخص است. باید سرمایه گذاری به سمت 
آنها برود تا در زنجیره تولید جهانی قرار بگیریم تا از این راه، در بازار رقابتی 
نه تنها توان مدیریتی خود را باال ببریم بلکه توان فنی و اجرایی کشور را هم  
ارتقا دهیم تا بتوانیم رقابت کنیم. اگر نگاه به تولید غیر از این بود در صنعت 
خودرو می توانستیم در زنجیره تولید جهانی قرار بگیریم؛ هم می توانستیم 
بازار خاورمیانه را از آن خود کنیم و هم نیاز داخلی را به خوبی تامین کنیم. 
خودروسازی کره جنوبی و ایران خودرو با هم کار را شروع کردند، اما می  بینیم 
که هیوندا بازار جهان را فتح کرده است. باید نگاه مسئوالن به تولید داخلی 
اصاح شود. اگر نگاه به تولید داخلی جایگزین واردات باشد، صنعت کشور 
رشد نخواهد کرد. اما اگر به دنبال توسعه صادرات برویم این سرمایه گذاری ها 

می تواند جایگزین نفت شود.  

نکته هایی که باید بدانید

بهره وری نیروی کار در طول 30 سال گذشته، ساالنه 0.2 درصد رشد کرده که در مقایسه با 	]
چین بسیار ناچیز است.

فرقی نمی کند خودکفایی در چه محصولی تعریف می  شود؛ خودکفایی جزو سیاست های 	]
کلی کشور است.

ما به عنوان یک کشور کم آب نباید به دنبال تولید تمام محصوالت برویم؛ اما نگاه ما در 	]
صنعت و کشاورزی این نیست.

سرمایه گذاری هایی که در ایران ایجاد شده با هدف توسعه صادرات نبوده است.	]
اگر نگاه به تولید داخلی جایگزین واردات باشد، صنعت کشور رشد نخواهد کرد.	]

اگر بخواهیم 
واقعا تحول به 

وجود بیاید، باید 
اصل رقابت و 

اقتصاد رقابتی 
و ایجاد فضای 
تحرک مدیریت 
و پتانسیل های 
نوآورانه مورد 

توجه قرار گیرد. 
این در دنیا حرف 
اول را می زند. در 
ایران هم در شعار 
گفته می شود که 

اقتصاد دانش بنیان 
باید رشد پیدا کند. 
اقتصاد دانش بنیان 

زمینه خودش 
را می  طلبد. باید 
بستری فراهم 

شود که وقتی دانش 
تبدیل به محصول 

می شود، امکان 
حضور در بازار 
رقابتی را داشته 

باشد. اما متاسفانه 
به آنها اعتقاد 

ندارند
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جالل پور بایدها و نبایدهای ورود سرمایه              به کشور را بررسی کرد: 

هدف منسوخ 

آیا ایده خودکفایی در تمام بخش های اقتصادی ایده درستی است؟ �
موضوع خودکفایی باید به چند بخش تقســیم شــود. اول، امروز در دنیا خودکفایی معنا و 
مفهومی ندارد. زمانی خودکفایی مطرح می شود که شرایط ارتباط نامناسب و تکنولوژی عقب افتاده 
باشد. امروزه وقتی من با شما صحبت می کنم، سراسر دنیا می تواند تصویر ما را ببیند. ارتباط کاری 
و خرید و فروش محصول، کاال و تولیدات در لحظه اتفاق می افتد. پس نمی شود گفت که شرایط 
کشور مانند 50 یا حتی 30 سال پیش است و از آن زاویه به تولید نگاه کنیم. من اعتقاد دارم که 
دهه آینده، یعنی سال  ۱400 به بعد، این نگاه در کشور قابل تداوم نیست. ببینیم در سال های 
گذشته چه وضعیتی داشتیم و در آینده به کجا خواهیم رسید. فاصله امروز کشور در زمینه های 
حمل و نقل، ارتباطات، تولید، وضعیت جمعیتی و سطح سواد با شرایط 50 سال پیش بسیار زیاد 
اســت، شاید به اندازه چند قرن. در 5 سال گذشته هم این اتفاق افتاده است. در اوایل دهه 90 
بسیاری  از افراد به دنبال تقلید فضاهای تجاری و مراکز خرید بزرگ دنیا بودند و امروزه پیش بینی 
می شود  تا سال ۱400، بیش از 5 درصد از مراودات خانواده ها در فضای مجازی صورت گیرد. اگر 
یک روز به شما می گفتند که در سال 2020 به جایی خواهیم رسید که ۱0 درصد از مال های دنیا 
و در 2025، 30 درصد و در 2030، 50 درصد از مال های دنیا، که بزرگ ترین سرمایه گذاری ها در 
آنها شده است، غیر قابل استفاده و تعطیل خواهند شد، شاید تصور این امر مشکل بود. اما با وجود 
مجموعه های بزرگی که امروز در فضای مجازی ایجاد شده که نمونه آن در دنیا آمازون و علی بابا و 
در ایران دیجی کاال و مجموعه های این چنینی است، می بینید که این گفته در حال وقوع است. این 
روند و از همه مهم تر وصل شدن تمام کشورهای دنیا به همدیگر در سازمان جهانی تجارت، که 
امروز 90 درصد کشورهای دنیا در این شبکه هستند، عما خودکفایی را از فضای تولید کشورها 
ساقط می کند. اما در بعضی محصوالت، به دلیل برخی مسائل امنیتی و دیدگاه های غیراقتصادی، 

شاید هنوز بتوان به خودکفایی فکر کرد.
منظورتان از مسائل امنیتی و غیراقتصادی چیست؟  �

به طور مثال اگر در دفاع از کشور و مجموعه نیازهای دفاعی مان به سمت خودکفایی پیش 
برویم، نگاه درستی است، زیرا در زمان نیاز به این گونه امکانات، ما در محذوریت قرار می گیریم. در 
بحث امنیت غذایی، با درنظر گرفتن نوع محصول، مواد اولیه و مولفه های تولید، در خصوص مواد 
اولیه حیاتی تر و امنیتی تر باید این نگاه را داشته باشیم و این نگاه قابل تامل و قابل دفاع است. به 
طور مثال در محصول گندم خودکفا شده ایم. این بسیار هم خوب است. در روزهای اخیر نشستی 
در خصوص افزایش تولید و نزدیکی به خودکفایی شکر در اتاق برگزار شد. امروز ۷5 درصد شکر 
کشــور در داخل تولید می شود و کمتر از 25 درصد با خودکفایی فاصله داریم. در حالی که در 

دهه های گذشته، بیش از ۷5 درصد نیاز کشور از واردات این محصول مرتفع می شد. امروزه باید 
به این نکته توجه کرد که محصوالتی همچون گندم و شکر که محصوالت امنیتی ما هستند و به 
عنوان کاالی استراتژیک به آنها نگاه کنیم، با چه شرایط، نیازها و مولفه هایی تولید می شوند و چه 
هزینه هایی برای تولید آنها به کشور تحمیل می شود. این طرز فکر یک  نگاه هوشمندانه می خواهد. 
اگر ما گندم را به روشی تولید کنیم که از کشت دیم به جای منابع تجدیدپذیر استفاده شود یا 
به هیچ وجه از منابع تجدیدناپذیر استفاده نکنیم، خیلی هم خوب است؛ ولی وقتی در برخی نقاط 
کشور، گندم با استفاده از منابع تجدیدناپذیر تولید می شود که نمی توانیم هرگز آنها را جایگزین 
کنیم، مشکاتی ایجاد می کند. در اینجا باید به این سؤال پاسخ داد که آیا آب که سرمایه              ملی 
تجدیدناپذیر است و برای امنیت کشور اهمیت دارد، مولفه مهم تری است یا گندمی که امروز با 
چنین روشی تولید می کنیم؟ من بارها به این نکته اشاره کردم، کشوری مانند جمهوری اسامی 
که از نظر خاک پهناور است و توان تولید در بسیاری از محصوالت را در این یک میلیون و 650 
هزار کیلومتر مربع دارد، باید برای هر قطره آب برنامه ریزی کند. باید بداند محصولی که به ازای 
مصرف این گنجینه ملی تولید می شود، مقرون به صرفه، عقانی، امنیتی، علمی و کارشناسی 
هست یا خیر. بنابراین در بحث محصوالت کشاورزی باید بدانیم ابتدا باید منابع اساسی مانند آب، 
خاک و هوا را حفظ کنیم و بعد برای تولید محصوالتی برنامه ریزی کنیم که به خاک و آب و هوای 

کشور صدمه ای وارد نکند. باید محصوالت استراتژیک را در کشور تولید کنیم.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که با توجه به اینکه ما کشور کم آبی هستیم، به جای کشت  �

برخی از محصوالت بهتر است که به سمت واردات آنها برویم. نظر شما در این باره چیست؟

پای صحبت محسن جالل پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، نشسته ایم. گپ و گفتی 
در مورد مسئله خودکفایی داشتیم و نظر او را در مورد این سیاست جویا شدیم. جالل پور 
می گوید در دنیای امروز خودکفایی معنی ندارد.چراکه شرایط حال حاضر بسیار متفاوت از 
روزهایی است که این ایده مطرح شده است. اما در عین حال او به خودکفایی در برخی از 
حوزه ها باور دارد. از جمله آنها، حوزه های نظامی و امنیتی است.  همچنین در بحث امنیت 
غذایی، با درنظر گرفتن نوع محصول، مواد اولیه و مولفه های تولید، در خصوص مواد اولیه 
حیاتی تر و امنیتی تر باید چنین نگاهی وجود داشته باشد. او اعتقاد دارد باید به این سؤال 
پاسخ داده شود که آیا آب که سرمایه              ملی تجدیدناپذیر است و برای امنیت کشور اهمیت 

دارد، مولفه مهم تری است یا تولید برخی از محصوالت کشاورزی؟ جالل پور همچنین در 
مورد چگونگی شکل گیری ایده خودکفایی، بخش هایی که قابلیت خودکفایی در آنها وجود 

دارد و باید ها و نباید های ورود سرمایه              مطالبی را بیان کرده که در ادامه می خوانید.

امروزه باید به این نکته توجه کرد که محصوالتی همچون گندم و شکر که محصوالت امنیتی ما هستند 
و به عنوان کاالی استراتژیک به آنها نگاه می کنیم، با چه شرایط، نیازها و مولفه هایی تولید می شوند و چه 
هزینه هایی برای تولید آنها به کشور تحمیل می شود. این طرز فکر یک  نگاه هوشمندانه می خواهد.

نکته هایی که باید بدانید

امروز در دنیا خودکفایی معنا و مفهومی ندارد.	]
ما با کشور طوری برخورد می کنیم که گویی برای همه چیز جایگزین داریم.	]
ما تنها کشور از بیست اقتصاد بزرگ دنیا هستیم که امروز بایدها و 	]

نبایدهایمان تعریف نشده است.
پس از انقالب در بسیاری از زمینه های اقتصادی بسیار کم اطالع و کم تجربه بودیم.	]
باید در دفاع از کشور و مجموعه نیازهای دفاعی مان به سمت خودکفایی 	]

پیش برویم.
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راهربد

این نگاه مثبتی است که در جهت اصاح اتفاق می افتد. در دهه های گذشته بدون توجه به 
این مسائل، قصد رسیدن به خودکفایی به هر قیمتی داشتیم. در حال حاضر  مهم ترین نکته 
تولید ۷5 درصدی شکر مصرفی کشور در داخل، این موضوع است که در سال ۸0 به ازای هر 
متر مکعب آب، 220 گرم شکر تولید می کردیم، ولی امروزه به ازای هر متر مکعب آب، 600 گرم 
تولید شکر داریم. پس به جای توسعه کشت، به سمت استفاده بهینه از آب و منابع و باال بردن 
بهره وری پیش می رویم. با این نگاه ســیر انجام کار، مثبت است. از طرفی توقف ناگهانی تولید 
گندم یا شکر به جهت حفظ منابع آب و حذف حجم زیادی از مشاغل مربوط به این محصوالت، 
معقول نیســت. زیرا غیر از امنیت و امنیت غذایی، باید اشــتغال هم دیده شود. اما حرکت به 
سمت باال بردن بهره وری، حفظ معقول آب های تجدیدناپذیر، کارآمدی و بهینه سازی برداشت و 
صرفه جویی آب، اشکال ندارد. در سه سال آخر وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم اقداماتی 
جهت بهره وری آب کشــاورزی صورت گرفت و ساالنه 6 درصد یعنی در سه سال ۱۸ درصد از 
آب کشاورزی ذخیره شد. اما در مجموع، سیاست های گذشته کشور، خصوصا در دو دهه اول 
انقاب، به همه مولفه ها که اصلی ترین نیازهای بشــر برای زندگی هستند صدمه زده است. ما 
نه تنها به آب، که به خاک، اکوسیستم و فضای زندگی هم صدمه زده ایم. امروز ما با مشکاتی 
چون ریزگردها، خشک شدن دریاچه ارومیه، نابود شدن آب های تجدیدناپذیر، نابودی جنگل ها و 
مراتع و نشست غیرقابل قبول خاک مواجه هستیم. همه اینها مشکات زیست محیطی هست که 
به واسطه سیاست های اشتباه به وجود آمده اند. ما با کشور طوری برخورد می کنیم که گویی برای 
همه چیز جایگزین داریم، در صورتی که چنین چیزی نیست و بعضی از اینها غیرقابل برگشت 
است. بسیاری از اقتصاددانان و فعاالن اجتماعی معتقدند در همه زمینه ها امکان حل مشکل را 
نداریم و باید به سمت مدیریت مشکل برویم. امروزه از مرحله حل مشکل محیط زیست عبور 
کرده ایم. تنها باید وجود مشکات را بپذیریم و آنها را مدیریت کنیم. در غیر این صورت در ده 

سال آینده این امکان هم وجود ندارد. 
 چنین ایده هایی در خصوص خودکفایی از کجا نشئت گرفته است؟ �

به جرئت می توانم بگویم پایه بسیاری از اشتباهات ما در دهه اول انقاب، به سه دلیل گذاشته 
شد. اول اینکه ما در بسیاری از زمینه های اقتصادی بسیار کم اطاع، کم تجربه و کم دانش بودیم. 
متاسفانه پیش از انقاب هیچ برنامه و استراتژی ای برای جمهوری اسامی بعد از استقال نداشتیم 
و به دلیل نگاه تند و بغض آلودی که به رژیم قبل داشتیم، از برنامه های کارشناسی آن دوره هم 
بهره نبردیم. اما امروز داریم بسیاری از آنها را دوباره به صحنه می آوریم. دوم اینکه جنگ مسئله 
بزرگی برای کشور بود و تمام نیرو، بودجه و مدیریت ما صرف مسئله جنگ می شد. عما سال های 
زیادی نتوانستیم دانش نو کسب کنیم. سوم هم استقرار نظام جمهوری اسامی بود. بعد از 2500 
سال نظام پادشاهی ما زیربنای یک نظام جمهوری را نداشتیم و پایه ریزی آن کار ساده ای نبود. 
تثبیت مردم ســاالری دینی در دهه اول انقاب و تنظیم و تایید قانون اساسی کار بزرگی بود. با 
توجه به شرایطی که داشتیم، تصمیماتی در آن دوره گرفته شد که بسیاری از مشکات امروز 
به خاطر آنها اســت. بعدها هم به آنها نپرداختیم. برای مثال بعد از جنگ، بدون در نظر گرفتن 
اکوسیستم و اقلیم، به سدسازی پرداختیم. بسیاری از سدهایی که امروزه وجود دارد، اصا مورد 
نیاز کشور نیستند. یعنی کار به صورت ناقص و بدون کارشناسی، بدون محاسبات و نگاه جامع و 
همه جانبه از نظر اقلیمی، جغرافیایی، تاریخی، اکوسیستم، اقتصادی و اجتماعی انجام می شد. البته 
در کنار هم قرار دادن تمام این مولفه ها کار خیلی سختی است. ما در همه اینها به صورت مقطعی 

و جزیره ای عمل کردیم و بسیاری از مشکات امروزه خود را نشان می دهد.
در مورد صنعت هم به نظر می رسد ایده های خودکفایی غالب بوده است.  به عنوان مثال  �

در صنعت خودرو این اتفاق افتاده است.
ما تنها کشوری از بیست اقتصاد بزرگ دنیا هستیم که امروز بایدها و نبایدهایمان تعریف نشده 
است. من همیشه گفته ام که نبایدهای ما از بایدهایمان بیشتر است. اما به آن توجه نداریم. در 
طول چهل سال گذشته نیز به این موضوع که در چه زمینه هایی نباید ورود کنیم و توان و ظرفیت 
نداریم، نپرداخته ایم. همه قطب های اقتصادی دنیا، حداقل ۱0 و حداکثر 20 مولفه در اقتصادشان 
انتخاب کرده و روی آنها متمرکز شــده اند. امروز در کشور در همه زمینه های معدنی، صنعتی، 
خودروسازی، پتروشیمی، فوالد، فرآورده های کشاورزی و... ورود کرده ایم. بزرگ ترین سؤالی که 
شرکت ها و سرمایه              گذاران دارند این است که استراتژی توسعه کشور بر مبنای کدام اولویت ها و 
بایدها و نبایدهاست. ما تنها اقتصاد از این بیست اقتصاد هستیم که در بحث سرمایه گذاری باید و 

نباید نداریم. کشورهای دیگر، در برخی زمینه ها به هیچ عنوان سرمایه گذار خارجی نمی پذیرند؛ 
در بعضی زمینه ها تا 50 درصد و در برخی زمینه ها ۱00 درصد سرمایه گذاران خارجی هستند. 

ما اصا چنین برنامه ریزی ای نداریم.  
برای اینکه چنین موضوعی در کشــور اجرا شود، باید یک منو در اختیار سرمایه گذار  �

خارجی قرار گیرد.  
ما در اتاق ایران این کار را کردیم. پیش از ورود ســرمایه گذار امکانات را بررسی می کردیم و 
براساس آن برنامه ریزی صورت می گرفت. این کار بر عهده ما نیست و باید به صورت استراتژی 
جامع در کشــور مورد توجه قرار بگیرد و اتاق هم در آن نقش داشته باشد. وزارت خانه، مجلس، 
مجموعه ســرمایه گذار و ســرمایه پذیر دخیل باشــند. به طور مثال اگر امروز در استان کرمان 
ســرمایه              گذاری برای ورود به صنعت فوالد تمایل داشته باشد، هر 23 شهرستان استان تاش 
می کنند سرمایه              گذار را به سمت خودشان هدایت کنند و فکر می کنند بهترین موقعیت را دارند. 
درحالی که در کل استان کرمان فقط سه شهرستان ظرفیت تولید فوالد دارند. این اتفاق زمانی 

رخ می دهد که استراتژی منطقه ای و استانی نداشته باشیم.
یکی از سیاست هایی که در گذشته اجرا می شد، بحث مونتاژ بود. اما امروز شاهد آن  �

هستیم که این سیاست کنار گذاشته شده است. آیا مونتاژ منافاتی با سیاست های کنونی 
دارد؟

نمی توان گفت صنعت مونتاژ خوب است یا بد. باید محصول را بررسی کرد. من فکر می کنم 
ایده آقای عالیخانی بسیار خوب بود و بعد از 40 سال که آن دوره را بررسی می کنیم، می بینیم 
که تنها دهه ای که رشــد دورقمی، تورم زیر 5 درصد و توسعه پایدار داشته ایم همان دوره است 
که هنوز آثارش هست. مبنای کار ایشان این بود که کاالهای قابل مصرف و در سبد خرید مردم  
را بررسی کردند. متوجه شدند بیش از 90 درصد آنها از کشورهای دیگر وارد می شد. عما توليد 
وجود نداشت. ايشان واردكننده هاى كاال را دعوت كرد و گفت از االن تا سه سال آينده به شما 
تضمين مى دهم كه اين كاال را فقط شما وارد كنيد، تعرفه گمركى را كم مى كنم و امكانات براى 
واردات شما فراهم مى كنم، اما بعد از 3 سال ٣٠ درصد و ظرف ٥ سال آينده بايد ٥٠ درصد آن 
کاال را در كشور توليد كنيد. در طول دوره هفت ساله وزارت آقاى عاليخانى صنعتى پايه گذارى 
شد كه تا پیش از آن نداشتيم. اين يعنى ما در مقطعى مونتاژ را پذيرفتيم ولى نه براى هميشه. 
امروزه در بعضى كاالها امكان كار و رقابت با دنیا را نداريم. شايد به هيچ وجه صاح نباشد كارخانه 
توليد محصول را در کشور احداث کنیم و بهتر باشد مونتاژ كنيم. در بعضى كاالها شايد مونتاژ 
هم هزينه بر باشد و بايد از كاالى آماده استفاده كنيم. امروزه  نباید بر اساس سليقه، عایق و افكار 
خودمان كارى انجام دهيم، بايد بر اساس منافع تصميم گيرى كنيم. بابد ببينيم تامین كاال به 
چه روشی براى كشور سود، منفعت، ارزآورى، بازده و اشتغال بيشتری  دارد و همه اينها در كنار 
يكديگر ديده شود. بنابراين مونتاژ، هم خوب است و هم خوب نيست. بايد از كارى كه در دهه 40 
اتفاق افتاده و نتيجه داشته و به رشد و توسعه منجر شده، استفاده کنیم. در آن زمان انقابى در 
توليد كشور اتفاق افتاد و زمينه احداث بسيارى از كارخانه هاى ما در همان دهه 40 ایجاد شد. اما 
با تكنولوژى پیش نرفتند. به دليل به روز نشدن مشكاتى ایجاد شد. امروزه پايه اقتصاد ما می تواند 

در معدن، صنعت و كشاورزى باشد.
به نظر شما ما در چه صنایعی قابلیت خودکفایی داریم؟  �

من فكر مى كنم در چند زمينه مى توانيم خيلى خوب وارد شويم و حتى منطقه را هم پوشش 
دهيم. به طور مثال در حوزه دارو، با توجه به نوآورى ها، علم، دانش، تخصص و ماشين آالتى كه 
وجود دارد، كاما اين امكان وجود دارد که نه تنها براى ٨٠ ميليون جمعيت کشور، بلكه براى 
٤٠٠ ميليون جمعيت منطقه توليد داشــته باشیم. نیاز دارویی دنیا با توجه به مسائل زيست 
محيطى و امراض و بيمارى ها روز به روز در حال افزايش است. به نظرم این امکان وجود دارد 
که دارو به عنوان يك هدف اقتصادى در نظر گرفته شود. همچنین در بحث صنايع دستى كه 
در ايران توليد مي شود، نه تنها مى توانيم بازار داخل بلكه بازار منطقه و در بعضى موارد بازار دنيا 
را هــم هدف قرار دهيم. اما در بحث محصوالت صنعتى من فكر مى كنم در هيچ زمينه اى ما 
نمى توانيم و نبايد منابع را هدر دهيم. بخش خصوصى بايد خودش را با دنيا هماهنگ كند و 
مطابقت دهــد. اگر فضا را باز بگذاريم، خود بخش خصوصى راه و چاه كار خودش را مى داند. 
خودش ورود پیدا می کند و قطعا نیازها را مهیا می کند. تحميل، تصميمات اجبارى و بعضى 

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

شعار خودکفایی همواره از گوشه و کنار کشور به گوش می                                                                 رسد. 
اما بســیاری بدون کار کارشناسی در این باره سخن می                                                                 گویند. به 
اعتقاد نگارنده، چنانچه خودکفایی در راستای توسعه پایدار باشد، 
اشــکالی به آن وارد نیست. اگر اصول توسعه پایدار رعایت شود و 
بتوان در هر محصولی خودکفا شد بسیار هم خوب است. اما زمانی 
که اصول توســعه پایدار رعایت نشــود، این خودکفایی نه تنها در 
میان مدت در راستای تخریب منابع و در راستای بر هم زدن اقتصاد 

کشور است، بلکه مسلما هیچ فردی این موضوع را تایید نمی کند.
بنابراین باید دید که خودکفایی در چه محصوالتی در راستای 
توسعه پایدار است. باید به این پرسش پاسخ داد که آیا ما مستحق 
خودکفایی در این شــرایط هستیم یا خیر. البته درمورد محصول 
گندم چون در دولت قبل قیمت نان اصاح شــد، مصرف آن 4 تا 
5 میلیون تن کاهش پیدا کرد. با توجه به کشت آبی که در کشور 
استفاده می                                                                 شود و رعایت تناوب ها                              ی کشت، ناچار هستیم با توجه 
به اینکه 6.۱ میلیون هکتار زراعت آبی  و حدود 6 میلیون هکتار 
زراعت دیم داریم، 2.5 تا 2.۷ میلیون هکتار باید زیر کشت زمستانه 
باشد. عملکرد محصول گندم به طور متوسط 3.۷ تا 4 تن در هکتار 
در شــرایط آبی اســت، پس برای خودکفایی گندم که 9.5 تا ۱0 
میلیون تن است، مشکلی نخواهیم داشت. ما در هر شرایطی حدود 
9 میلیون تن را می                                                                 توانیم تولید کنیم و مشکلی برای کشاورزی و 

مصرف آب ایجاد نمی کند. 
اما بیش از این مقدار کشــور را با مشکاتی رو به رو می                                                                 کند. اگر 
تعدیل قیمت نان صورت نمی گرفت، نیاز گندم ما حدود ۱6 میلیون 
تن بود و از پس آن بر نمی آمدیم. اما در سایر محصوالت، محدودیت 
آب داریم. توسعه پایدار چهار اصل دارد که باید رعایت شود. مسائل 
اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و درنظرگرفتن و حفظ حقوق 
آیندگان در تمام رفتارهای خود با طبیعت و منابع در توسعه پایدار 
باید مدنظر قرار بگیرد. ما حق نداریم چون تکنولوژی باالســت یا 
دستگاه ها                              ی حفاری در اختیار داریم و سرعت کار باال است، تمام 
آب ها                              ی کشــور را غارت کنیم. اما در حال حاضر این اتفاق افتاده 
است؛ حدود ۱5 یا ۱6 ساِل گذشته این اتفاق افتاده است که مغایر 
با توسعه پایدار است. در نتیجه خودکفایی به این شیوه، اشتباه است. 
امروزه در حدود 4۷ میلیارد متر مکعب از چاه ها                               آب اســتحصال 
می                                                                 کنیم و حدود 4.5 میلیارد متر مکعب از قنوات، که به این مقادیر 
آب ها                              ی سطحی هم اضافه می                                                                 شود. یعنی ما حدود 52 میلیارد متر 
مکعب آب را از زیر زمین بیرون می                                                                 کشــیم. آب ها                              ی تجدیدپذیر 
زیرزمینی ما ســاالنه 20 میلیارد متر مکعب است. یعنی حتی ما 
اگر ۱00 درصد آب ها                              ی زیرزمینی را بخواهیم مصرف کنیم، باید 
20 میلیارد متر مکعب برداشت کنیم. این یعنی ناپایداری. آبی که 
مصرف می                                                                 شود از آب ها                              ی فسیلی است که از میلیون ها                               سال پیش 
ذخیره شده و ما آن را استخراج کرده ایم. از حدود 200 میلیارد متر 
مکعب آب ها                              ی شــیرین زیرزمینی باالی ۱50 میلیارد آن مصرف 

شــده و اگر با این ترتیب پیش رویم نســل بعد هیچ ذخیره آبی 
نخواهد داشت. 

طبق ضوابط بین المللی هیچ کشــوری حق ندارد بیش از 40 
درصد از آب ها                              ی تجدیدپذیر خود را مصرف کند. ما ۸۸  میلیارد متر 
مکعب آب تجدیدپذیر داریم که با رعایت قانون 40 درصد، ساالنه 
اجازه مصرف 36 میلیارد متر مکعب را داریم. طبق آمار وزارت نیرو 
آب مصرفی ما در سال حدود 9۷ میلیارد متر مکعب است. در حالی 
که کل آب ها                              ی زیرزمینی و جاری ۸۸ میلیارد متر مکعب است و 
مــا ۱۱0 درصد آب ها                              ی تجدیدپذیر را مصرف می                                                                 کنیم. در حالی 
که، از نظر قوانین علمی و مهندسی هیدرولوژی حداکثر باید 40 
درصد استفاده کنیم. به عبارتی ۷0 درصد مصرف اضافه داریم. این 
یعنی از بین بردن حقوق نسل بعد، کشتن سرزمین، تخریب منابع، 
فرونشست اراضی و  اینکه برای همیشه باروری زمین ها                               را از دست 
بدهیم. زیرا اگر بارندگی ما هزاران میلی متر هم باشد، به دلیل نبودن 

امکان ذخیره، تبخیر می                                                                 شود و این امر به معنی ناپایداری است. 
اگر در راستای توسعه پایدار و علم مهندسی هیدرولوژی رفتار 
کنیم، نمی توانیم در همه محصوالت خودکفا شویم. این امکان در 
یک محصول مانند گندم وجــود دارد. زیرا 40 درصد در مصرف 
گندم صرفه جویی کردیم، حــدود 25 درصد آن از طریق زراعت 
دیم تامین می                                                                 شــود و بخشــی از ۱0 میلیون تن مصرف آن، در 
زمین ها                              ی آبی تولید می                                                                 شود. بنابراین کاما پاسخ گو است. اما در 
بقیه محصوالت، اگر فشار بر طبیعت را افزایش دهیم عمر سرزمین 
را کوتاه می                                                                 کنیم. در ابتدای انقاب برداشت اضافی از آب ها                              ی کشور 
صفر بود. به مرور این رقم افزایش یافت تا امروز که حدود ۱۷ تا ۱۸ 
میلیارد متر مکعب بیان منفی داریم. به طور قطع می                                                                 توان گفت 
کشور توان خودکفایی در همه محصوالت ندارد و با حفظ پایداری 
سرزمین و با توجه به اینکه صدها نسل دیگر باید در این سرزمین 
زندگی کنند، نســل ما نسل خودخواهی است. چرا که می                                                                 خواهد 
تمام منابع را مصرف کند. حتی به فکر فرزندان خود هم نیستیم 
چه رسد به نسل ها                              ی بعدی و این روش درستی در استفاده از منابع 
و دولت مداری نیســت. با وجود اینکه شاید برای گفتن بسیاری از 
صحبت ها                               دیر شده باشد، اما باید باز هم این نکته را یادآور شد که 
کاهش اســتحصال آب ضروری است؛ حداقل برداشت آب باید به 

آغاز جنگ آب
با کشور خودمان دوستی خاله خرسه کردیم

عیسی کالنتری 
رئیس سازمان محیط زیست

نکته هایی که باید بدانید

شدیدترین برخوردها باید با کسانی صورت بگیرد که در مسائل آب تخلف می                                                                 کنند.	]
خارج از علم تولید و علم اقتصاد نمی توان رفتار کرد.	]
با احساسات برای تولید و منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر نمی توان تصمیم گرفت.	]
امروزه آبیاری بارانی به سبک گذشته از نظر علمی رد شده است.	]
باید ببینیم به ازای به دست آوردن محصوالت کشاورزی چه چیزی را از دست می                                                                 دهیم.	]

هر قدمی که 
برداشته شد، 
طبیعت کشور 

بیشتر تهدید شد 
و ماندگاری این 
سرزمین کاهش 

یافت. امروزه 
خیلی دیر شده 
است اما باز هم 

فرصت هست که 
با محدودیت ها                              ی 
خیلی شدید، از 
قهقرا و انحطاط 
خود جلوگیری 

کنیم 



آینده نگر | tccim.ir | شماره شصت وسه، شهریور 441396

راهربد

نصف مقدار کنونی کاهش داده شــود. در حال حاضر ارتباط بین 
آب ها                              ی مصرفی و بهره وری از هم گسیخته است. ما باید استحصال 
را کم کنیم و با باقی مانده آن بهره وری را به ۱00 درصد برسانیم. 
این روشــی که در بخش کشــاورزی در بحث مصرف منابع آبی 
می                                                                 بینیم، به شدت ناپایدار و خطرناک و بحران آفرین است. امروز 
ما در میانه خطر هستیم. برخی می                                                                 گویند جنگ آینده کشورها بر 
سر آب خواهد بود. اما هم اکنون در داخل کشور بین قومیت ها                               و اس

تان ها                               و شهرها جنگ آب شروع شده است. کشت و کشتار شروع 
شده و آب به مسئله ای امنیتی تبدیل شده است. این روند ادامه دار و 
پایداری نیست و خطرات ادامه این روند به مراتب بیشتر از خطرات 
تهدیدهای کشورهایی مانند امریکا و اسرائیل است. تخریب منابع 

آبی کشور را ویران می                                                                 کند. 
اما اینکه چرا خودکفایی در کشور مطرح شد، باید به این نکته 
اشاره کرد که ریشه خودکفایی در محصوالت کشاورزی، سیاسی 
است و از زمانی که بعد از انقاب، ایران با امریکا اختاف پیدا کرد، 
چنین ایده ای هم رشد یافت. دولتمردان تصور کردند امریکایی ها                               
ایران را تحریم غذایی می                                                                 کنند. این توهمات باعث شد منابع کشور 

را به بدترین شکل ممکن از بین ببرند. 
در واقع این موضوع، نوعی تحمیل تفکرات سیاسی بر تفکرات 
علمی استفاده از منابع است. هر قدمی که برداشته شد، طبیعت 
کشور بیشتر تهدید شد و ماندگاری این سرزمین کاهش یافت. 
امروزه خیلی دیر شــده اســت اما باز هم فرصت هســت که با 
محدودیت ها                              ی خیلی شدید، از قهقرا و انحطاط خود جلوگیری 
کنیم. با کشــور خود دوستی خاله خرسه کردیم. برای تولید یک 
کیلو گوشــت گاو 25 هزار کیلو آب شــیرین، یک کیلو گوشت 
گوسفند حدود 9 هزار کیلو آب شیرین و یک کیلو گندم حدود 
۱200 کیلو آب شیرین استفاده می                                                                 شود. باید کشور تعادل داشته 
باشــد و مجموعه واردات و صادرات با نسبت معقولی انجام شود. 
گرچه با وادرات نفتی که منابع تمام شدنی است، صادرات مثبت 
شد، اما برای صادرات محصوالت کشاورزی باید ببینیم یک کیلو 
آب بــا تولید کدام محصول چند دالر  تولید می                                                                 کند. باید بدانیم 
که تولید کدام محصول برای ما اقتصادی است و تولید کدام یک 
به ضرر کشور است. برخی می                                                                 گویند چرا در کشور هندوانه تولید 
می                                                                 شود. هر کیلو هندوانه حدود ۱00 لیتر آب می                                                                 خواهد و قیمت 
آن معادل گندم اســت، در حالی که هر کیلو گندم ۱200 کیلو 
آب می                                                                 خواهد. کشور با ســرمایه گذاری ها                              ی فراوان، بیش از 60 
درصد نیاز خود را از نیشکر تامین می                                                                 کند. بنابراین در این حوزه 
سرمایه گذاری شده است. اما محصولی مانند چغندر، خراسان را 
خشک کرده است و در غرب کشور نیز شرایط بحرانی ایجاد کرده 
اســت. به ازای مصرف آب، اگر تولید اقتصادی داشته باشیم، هر 

تن شکر چیزی در حدود ۱500 تن آب شیرین می                                                                 خواهد. باید 
بررسی کنیم و ببینیم به ازای به دست آوردن محصوالت کشاورزی 
چه چیزی را از دست می                                                                 دهیم. نباید شعاری پیش برویم. کشور 
باید به ســرعت، به شدت و با بی رحمی به سمت صرفه جویی در 
مصرف آب برود. در غیر این صورت نابود می                                                                 شــویم. مصرف کل 
آب کشور باید به زیر 45 میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کند که 
از این مقدار سهم بخش کشاورزی 30 تا 35 میلیارد متر مکعب 
خواهد بــود. در حالی که امروزه بیش از ۸0 میلیارد متر مکعب 
در کشــور آب مصرف می                                                                 شــود و این امر با پایداری و ماندگاری 
کشور در تضاد است. اگر بتوانیم با 30 میلیارد متر مکعب، همین 
تولیدات را داشته باشیم، خیلی خوب است و امکان پذیر هم هست 
اما سرمایه گذاری سنگینی بیش از ۱20 میلیارد دالر نیاز دارد. که 

امکان آن وجود ندارد. 
امروزه آبیاری بارانی به سبک گذشته از نظر علمی رد شده است. 
ممکن بود تا 20 یا ۱5 سال پیش از این روش به عنوان یک روش 
بهینه برای کاهش مصرف آب استفاده شود اما امروزه این روش نیاز 

به تغییرات اساسی دارد. 
به طور خاصه می                                                                 توان گفت که خارج از علم تولید و علم اقتصاد 
نمی توان رفتار کرد و با احساسات برای تولید و منابع تجدیدپذیر و 
تجدیدناپذیر نمی توان تصمیم گرفت. با توجه به رفتارهای سیاسی 
کشور هم نمی توان برای آنها                               تصمیم گرفت. اینها                               بسته ای به هم 
پیوســته و کاما علمی است و اگر رفتارهای ما در آن چهارچوب 

بگنجد خوب است و اگر نگنجد باید آن را اصاح کنیم. 
به نظر می                                                                 رسد خیلی کم به سمت بهینه کردن مصرف آب و 
اقتصادی کردن محصوالت کشاورزی پیش رفته ایم و این پاسخ گوی 
خطراتی که کشــور را تهدید می                                                                 کند نیست. اول باید آب مصرفی 
کشاورزی برای تعاد ل بخشی و حفظ محیط زیست قطع و سهمیه 
آن داده شــود و با توجه به باقی مانده آن تصمیم گیری شود. نباید 
تمام این مقدار آب را بگیریم و به فکر بهره وری و توســعه باشیم. 
این گونه عمل کردن هیچ کمکی نمی کند. اگر قرار باشد با اصاح 
سیستم ها                              ی آبیاری توسعه کشاورزی صورت بگیرد، بهتر است از 
همان روش ها                              ی قدیمی استفاده کنیم. چون در غرقابی بازچرخانی 
منابــع آب ها                              ی زیرزمینی اســت، ولی در روش هــا                              ی جدید این 
بازچرخانی و نفوذ آب و رسیدن به سفره ها                              ی آب زیرزمینی وجود 

ندارد و یک طرفه است و آب ها                              ی زیرزمینی تخلیه می                                                                 شود.
رفتارهــای بی رحمانه زیادی درمورد آب دیده می                                                                 شــود. پس 
باید با بی رحمی درمورد آب سیاســت گذاری کرد. دیگر نمی توان 
با کدخدامنشی و روش ها                              ی هیجانی حیات کشور را تضمین کرد. 
امروزه کشــور در این باب به شدت در خطر است. پس نمی توان 
در رفتار با آب تعارف داشت. امیدوارم که دولت جدید آقای دکتر 
روحانی مسئله آب را به شدت جدی  تر از دولت قبل بگیرد. باید با 
خاطیان برخورد جدی شود. شدیدترین برخوردها باید با کسانی 
صورت بگیرد که در مسائل آب تخلف می                                                                 کنند. امروزه از چاه ها                              ی 
غیرمجاز، ۷.5 میلیارد متر مکعب آب برداشــت می                                                                 کنند. حتی از 
چاه هــا                              ی مجاز نیز ۸ میلیارد متر مکعب آب غیرمجاز برداشــت 
می                                                                 کنند. نه تنها باید از مصرف این ۱5 میلیارد متر مکعب جلوگیری 
کنیم، بلکــه باید معادل این حجــم از آب را از مردم خریداری و 
چاه ها                              ی آنها                               را تعطیل کنیم. البته به تبع آن کشاورزی هم تعطیل 

می                                                                 شود، اما کشور نجات پیدا می                                                                 کند.  

نکته هایی که باید بدانید

کشور باید به سرعت، به شدت و با بی رحمی به سمت صرفه جویی در مصرف آب برود.	]
مصرف کل آب کشور باید به زیر 45 میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کند.	]
خودکفایی نوعی تحمیل تفکرات سیاسی بر تفکرات علمی استفاده از منابع است.	]
ریشه خودکفایی در محصوالت کشاورزی، سیاسی است.	]
چنانچه خودکفایی در راستای توسعه پایدار باشد، اشکالی به آن وارد نیست.	]

رفتارهای 
بی رحمانه زیادی 
درمورد آب دیده 

می                                                                 شود. پس باید با 
بی رحمی درمورد 
آب سیاست  گذاری 
کرد. دیگر نمی توان 
با کدخدامنشی و 

روش ها                              ی هیجانی 
حیات کشور را 
تضمین کرد. 

امروزه کشور در 
این باب به شدت 

در خطر است. پس 
نمی توان در رفتار با 

آب تعارف داشت



راه رهایی شهر از گرفتاری ها کدام است؟

شهری در حصار دود و اقتصاد
شــهر بی نماد شده است؛ حاال دیگر نماد تهران، نه میدان آزادی و نه برج میالد، که هاله دود اطرافش است: صدای بوق ممتد اتومبیل ها در ترافیک 
سرسام آور؛ ساختمان های بی قواره و رنگ پریده و ناامن؛ مردمانی که دم غروب با صورت های درمانده و بی لبخند، کنار خیابان منتظر وسیله ای هستند 
که آنها را به خانه برساند. حاال تهران، زیر چتری از دود دراز کشیده و سرفه می کند. چتری که راه اکسیژن را سد کرده و با ابرهای باران زا در ستیز است. 
شهر در انتظار آغاز فصل جدید است؛ چند روز مانده به شروع کار پنجمین شورای شهر و شهردار دیگر؛ شاید آنها بتوانند برای شهر طرحی نو دراندازند؛ 

برای اقتصاد شهر؛ برای شهری اسیر در بند دود و سیاست. باید در شهر گرفتار برای حق شهروند چاره ای اندیشید.

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

شهر سیاست زده
تهران:شهربینماد،نمادبینشان

لیال ابراهیمیان
دبیر بخش توسعه

یاقــوت حموی، تهران قرن ششــم و هفتم هجری را یکی 
از »دیه« هــای بــزرگ اطــراف ری توصیــف می کند که 
ساختمان هایش در زیر زمین قرارگرفته است. هیچ سلطانی 
بر سرنوشت مردمش والیت ندارد و والیان در حسرت دیناری 
مالیات مانده اند. حفره های زیرزمینی، پناهگاه فراریان و شورشگران بر حکومت است و باغ ها 
و تاکستان های اطراف این قریه خوش آب وهوا، راه هجوم غارتگران را سد کرده است. به گفته 
یاقوت حموی، تهران آن زمان، دارای دوازده محله بوده و هر محله شیخی داشته است. ساکنان 
هر محله با اهالی محله های دیگر بر سر نزاع بوده اند، به خاطر همین، به ندرت از محله ای به محله 
دیگر می رفتند. این وصف از دهات تهران، به فیلم فارسی های دهه 40 و 50 طعنه می زند که هر 
محله قلمرو قلندری بوده و »چاقوی دسته گوزن اصل زنجان« حکم بین افراد بوده است. انگار 

روح سرکش و تسلیم ناپذیر اجداد تهرانی ها، نسل به نسل منتقل شده است.
در سال 1335، جمعیت تهران یک میلیون و 500 هزار نفر بوده است. از همان سال ها، با 
سرازیرشدن درآمدهای نفتی، طرح های گسترش تهران کلید می خورد و زمین های موات به 
ساختمان تبدیل می شود. حکومت وقت، زمین های عباس آباد را به ارتشیان می دهد و تهران 
رفته رفته در آغوش شــمیران پناه می گیرد. افزون بر رشد عرضی شهر، قد ساختمان ها هم 
بلند می شود. ساختمان های بلند به نماد مدرن شدن شهر تبدیل می شوند. کم کم معضالتی 
همچون ترافیک و آلودگی هوا نمایان می شود. ازجمله قوانینی که برای مقابله با این معضالت به 
تصویب می رسد، محدودیت تأسیس صنایع در شعاع 120 کیلومتری شهر است. شاه به خاطر 
فشار درباریان، به سه واحد اجازه تأسیس می دهد و علینقی عالیخانی در اعتراض به این کار، 
از وزارت استعفا می دهد. دعوای قدیمی رانت خواران و قانون، پس  از آن هم ادامه دارد. گویی 
جثه نحیف قانون، در محاصره زورمداران گیر افتاده و آماج مشت و لگد است. زمین می خورد 

و تا می آید نفس نفس زنان بلند شود، دوباره سکندری می خورد.
اما در آن زمان نه چندان دور خیابان های تهران، هنوز مجبور نبودند سنگینی وزن این همه 
خودرو، موتورســیکلت و عابران پیاده را تحمل کنند؛ هنوز آن روزها زمین و فضای شهر در 
اختیار شهر بود نه در چنبره ساختمان هایی از آهن و سیمان و شهروندان حق برحق بر شهر 
داشتند؛ مردمی که شاید غروب هایشان را به تماشای تئاتر می گذراندند، سیگار می کشیدند، 
قدم می زدند در میان انبوه کافه ها، مغازه ها و کارگاه های کوچک. شــاید زیر درختان تنومند 
خیابان ولی عصر یا شریعتِی امروز تن خود را به سایه سار آنها می سپردند. اما شهر، کالن شهر 
تهران سال هاست که به بیماری مزمنی دچار شده است. اگر روزگاری، در زمان انقالب مشروطه 
»استقالل شهر« را به رسمیت شناختند و در 12 خرداد سال 12۸۶ خورشیدی، بلدیه تهران با 
استقالل از حکومت تأسیس شد، اما در دوران رضاخان و محمدرضا این استقالل به یغما رفت 

و شهر را حکومت از مردم بازپس گرفت تا دوران انقالب و جنگ.
اما در کنار استقالل بلدیه، تقابل تهران قدیم با تهران جدیدی که پدیدار می شد و تهدید 
می کرد که تهران کهنه را ببلعد، آغاز شد. ساختمان های بلند غول پیکر در اطراف شهر تهدید 
می کردند و به شهر حمله می کردند و امروز دستان برج میالد و زمانی دست ساختمان فلزی 
پالسکو را به نماد مفتضح، یا دشمن سرسخت عصر سنت و شوالیه شهر مدرن می فشردند. 
حاال آن ساختمان های بی روح روزبه روز خیابان را چون کاالیی دربر می گیرد و فضا را از آن خود 
می کند. توتستان ها و صدای سار و بلبل هردو خشکیده اند و آهن چون کمباینی همه سرسبزی 
را درون خود فرو برده است. طرح جامع شهر هم از زمان غالمرضا نیک پی، شهردار تهران در 

پیش ار انقالب، نتوانست شادابی را به شهر بازگرداند.
انقالب که شــد دیوارهای شهر در میان ماژیک ها، اسپری ها و قلم موها شادی خود را به 
جهانیان می نمایاند تا آمدن محمد توسلی اولین شهردار تهران؛ نام های انقالبی، خیابان هایی 

به نام قهرمان ها. شهر انقالب کرده بود؛ کهنه دیگر نمی توانست ادامه یابد. اما شور و شعار زود 
جای خود را به زره پوش ها و تانک ها داد؛ جنگ آغاز شده بود؛ شهرداری هم طرح جامع شهر 
را که طرحی 25 ساله برای آبادانی تهران بود، به کنار گذاشت و خود طرحی نو درانداخت؛ گل 
و سبزه خشکید، کسی هم هوس باغبانی نداشت، شهر درگیر جنگ بود، جنگی هشت ساله. 
زمانی میرحسین موسوی، نخست وزیر برای جمع کردن آشغال ها از شهر، از ماشین های ارتش 
کمک می گرفت و نظم و پاکیزگی تنها خواست شهر از شهرداری بود. شهرداران در دوران جنگ 
عالقه چندانی به ماندن در ساختمان شهرداری نداشتند، توسلی که بعد از 24 ماه کنار رفت، 
در مدت 34 ماه، تهران پنج شهردار به خود دید تا آمدن 44 ماهه محمدنبی حبیبی، دبیرکل 
فعلی حزب موتلفه و بعد از آن سیدمرتضی طباطبایی. ولی یکی از تاثیرگذارترین شهرداران 
تهران غالمحسین کرباسچی بود؛ او به طور هم زمان تقبیح و تشویق می شود. عده ای می گویند 
در دوره کرباسچی، شهر در چنبره بسازوبفروش ها و پیمانکاران گرفتار شد و تراکم فروشی تنها 
راه خودکفایی شهر شد. شهر شد »دگرشهر«، شهری با ظهور سرمایه داری نوین، ساختمان های 
تجاری، نمادهای مصرف گرایی؛ و تحسین گران او به پل ها، به بزرگراه همت، نواب و نیایش، به 
فرهنگ سراها اشاره می کنند، به گل ها و سبزه های شهر تاکید دارند. او از طرف آیت اهلل اکبر 
هاشمی رفسنجانی انتخاب و حمایت می شد و از طرف عبداهلل نوری وزیر کشور وقت برایش 
حکم شهرداری زدند. شاید مهم ترین حامی کرباسچی، رئیس دولت سازندگی بود در همان 
هشت  سال و هربار در اختالف او با وزرا، به خصوص وزیر مسکن و شهرسازی این شهردار بود 
که موفق به پیش بردن اهداف خود بود؛ شهرداری موفق در ساخت »دگرشهر« و فضای دیگر 

شهر تهران؛ در این دوره شهر ساخته و بازساخته می شد در گرداب دگرگونی.
اما این محمود احمدی نژاد بود که می خواســت راهی از بهشــت تا پاستور را بپماید و در 
نهایت این گونه شــد؛ او اگرچه اولین شهردار سیاسی تهران نبود، شهرداری بود که در مسیر 
سیاست از شهرداری به طور جدی طی طریق کرد؛ از زمانی که از فهرست 1۶نفره »ائتالف 
جمعیت آبادگران ایران اسالمی« 15 نفرشان وارد شورای شهر شدند و بعد احمدی نژاد شهردار 
پایتخت شد. شهر در تالطم سیاست آتش گرفت؛ در میان دود و سیاست. کالن شهر تهران 
تهویه مطبوع خود را از دست می داد و سیاست می رفت که شهر را جوالنگاه برنامه های زودگذر 
قرار دهد. در دوران 10ساله حضور احمدی نژاد در شهر نهادهای شهری به حاشیه رفت، برنامه 
ســوم توسعه، طرح جامع شهری از اولویت افتاد و در دوران ریاست جمهوری هشت ساله اش 

برنامه های آنی او تهران را به مرکز ورشکستگی بدل می کرد.
او جــای خود را به محمدباقر قالیبــاف داد، اما همان دعوای قدیم او با قالیباف ادامه 
یافت. قرار بود در سال 13۸2 و 13۸4 قالیباف جای احمدی نژاد بنشیند ولی در لحظه 
آخر این گونه نشد و این کینه تا به امروز هم ادامه دارد. در دوران شهرداری قالیباف شهر 
دیگر طغیان کرد با حضور مگامال ها و نماد مصرف گرایی شهری. در همین دوران سنگ 
بنای کجی را گذاشتند؛ خواستند شهر درآمد پایدار داشته باشد نه اقتصاد پایدار؛ اما درآمد 
در غیبت اقتصاد به ســربرآوردن رانت و رانت جویی، شهر و شهرفروشی بدل شد و شد 
تهران امروز، اسیر در چنبره دود و سیاست که شهرداران شهر را سکوی پرتابی می دانند 
تا ساختمان پاستور؛ قالیباف هم چنین سودایی در سر داشت در اردیبهشت 139۶. ولی 
چنین وفادار نبود به او این عروس هزارداماد؛ این سیاست. او سرمایه موهومی را در شهر 
بنا گذاشت با نمادهایی موهوم؛ می گویند همین نماد او هم خم شده است چند ماه بعد از 
ریزش ساختمان پالسکو که اگر به طراح و مدیر اولیه اش خلق را دسترسی نیست و مدیر 
کنونی اش ساکت از پاسخ گویی درباره سرنوشت شهر است، اما باید برای استحکام سازی 
میالد نور چاره اندیشــی کرد و برای کل شهر اندیشید؛ برای شهر گرفتار در میان دود، 

سیاست و حق فراموش شده شهروندان بر شهر. 
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بزرگ ترین ضربه ای که در اواخر سال  59 و 60 به کشور وارد شد، حاکم شدن جو خشونت بر جامعه بود و این 
باعث شد فضای جامعه بسته شود. ما راهبرد مدیریت از پایین و سپردن کارها به دست مردم را مطابق اصول قانون 
اساسی هدف قرار داده بودیم، اما با بسته شدن فضای سیاسی کشور، متأسفانه این روند متوقف شد.

می خواستیم ساختار 
اداره شهر متحول شود

محمدتوسلیدرگفتوگوباآیندهنگر
ازشهرداریاولانقالبمیگوید

چرا باید خواند:
برای درک وضعیت و 

عملکرد شهرداری تهران، 
باید تاریخ آن را خواند؛ 

آنچه بر شهرداری 
تهران گذشته است. این 

مصاحبه خاطرات و نگاه 
اولین شهردار تهران به 

وضعیت امروز شهرداری 
تهران است؛ با هم 

بخوانیم.

شما نخستین شهردار تهران بعد از انقالب هستید که  �
قانون شوراها در نخســتین ماه های بعد ازانقالب اسالمی با 
پیگیری شما در دستور کار قرار گرفت. تجربه اداره پایتخت 

در آن روزها چگونه بود؟
در شرایطی مسئولیت مدیریت شهرداری تهران را پذیرفتم 
که کل کشور و شهر تهران در یک برهه و شرایط بحرانی بود. 
بعد از 22 بهمن اولین مسئولیتم تهیه پیش نویس اساس نامه 
طــرح گارد ملی بود که امام )ره( مطرح کرده بودند و اجرای 
آن را به عهده دولت موقت و معاونت امور انقالب آقای دکتر 
ابراهیم یزدی گذارده بودند. مرحوم آیت اهلل الهوتی هم نماینده 
امام )ره( در این مجموعه بودند. نام ســپاه پاسداران انقالب 
اسالمی را بنده طراحی کردم چون گارد ملی که تداعی گارد 
شاهنشــاهی را می کرد، واژه خوبی نبود. واژه سپاه با توجه به 
عملکرد سپاه دانش و سپاه بهداشت و... زمینه فرهنگی و اجتماعی خوبی در ذهنیت جامعه داشت. 
نگاه این طور بود که با توجه به نگرانی از تکرار کودتای 2۸ مرداد، تا استقرار نهادهای رسمی، باید 
نهادی موقت ایجاد می شد تا از آرمان های تاریخی ملت ایران و از آرمان هایی که مردم در انقالب 
داشتند پاســداری کند و این واژه سپاه پاسداران انقالب اسالمی از همان جا کلید خورد و پس از 

تصویب رهبر فقید انقالب، اعالم شد.
دولت موقت، هفتم اسفندماه 57 به بنده مأموریت داد که مدیریت شهرداری تهران را بر عهده 
بگیرم و بنده توان خود را برای انجام این مسئولیت سنگین متمرکز ساختم. این انتخاب و پذیرش 
آن به استناد سوابق تحصیلی و تجربیات مدیریتی و اجتماعی بنده بود. به لحاظ تحصیلی کارشناس 
ارشد مهندسی راه و ساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تهران و دکترای ناتمام حمل ونقل و ترافیک 
را از امریکا و آلمان داشتم و ده سال هم در جایگاه مدیریت مهندسان مشاور با شهرداری تهران در 
خصوص مسائل مختلف شهری کار کرده بودم. به لحاظ اجتماعی - سیاسی هم از سال 3۶ در دوره 

دانشجویی و سپس از سال 41 در خارج از کشور، در اروپا، امریکا و خاورمیانه و پس از سال 4۶ که 
به ایران برگشتم و ممنوع الخروج شدم، تا سال 57 در فعالیت های اجتماعی و سیاسی و مدیریت 
انقالب، تجربه الزم را کســب کرده بودم. با این ســوابق و شرایط خاص بعد از انقالب، مسئولیت 
سنگینی بر دوش خود احساس می کردم. از مدیران بعد از انقالب انتظار می رفت طوری برنامه ریزی 

و عمل کنند که به مطالبات تاریخی و نیازهای مردم پاسخ داده شود.
چند موضوع مهم در همان اســفندماه در دستور کار ما قرار گرفت. یکی از موضوعات شوراها 
و ضرورت برنامه ریزی برای ســپردن کار مردم به دســت خود مردم بود. از دوره مشــروطه بحث 
راه اندازی بلدیه مطرح بود. زمان دکتر مصدق این گفتمان توسعه پیدا کرد و اصالح قانون انتخابات 
و شهرداری ها و بحث توسعه مدیریت شهری و تقویت آن یکی از محورهای برنامه راهبردی دکتر 
مصدق در کنار اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت بود. در دوران تحصیل در اروپا و امریکا شاهد 
روش های نوین مدیریت شــهری بودم و می دیدم در آنجا مردم چطور در اداره شــهرها حضور و 
مشارکت مستقیم دارند. در این کشورها، دولت های مرکزی کاری به جزئیات زندگی مردم ندارند. 
کار را به خود مردم به صورت حکمروایی محلی (Local Goverment)، سپرده اند. دولت ها نگاه 
کالن مدیریتی، منافع ملی و مسائل امنیتی و اجرای قانون و نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارند 

و به همین دلیل سازمان و نیروی انسانی دولت های مرکزی کارآمد ولی کوچک است.
در کنار این تجربه بشــری، ما با توجه به آموزه های قرآنی اصل شوراها را یکی از اصول تعالیم 
اسالمی می دانستیم که بر پایه آن مردم باید در اداره کشور جایگاه تصمیم ساز داشته باشند. از سوی 
دیگر حضور مردم در انقالب و مطالباتی که در شعارهایشان مطرح بود صرفاً به دلیل مخالفت با 
شخص شاه نبود بلکه »نظام« استبدادی شاه را که در آن مردم جایگاهی نداشتند و مدیریت جامعه 
از باال بود نمی خواستند. بنابراین مطالبات و انتظار مردم از مدیران انقالب فراهم کردن زمینه های 
عینی دست یابی به شرایطی بود که مردم بتوانند برای اداره شهر و کشورشان نقش اصلی داشته 
باشند. این مطالبات در شعار استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی مردم در انقالب منعکس بود که 
در اصول قانون اساسی از جمله اصول ششم، هفتم، پنجاه و ششم و به طور مشخص در فصل هفتم 

شوراها، اصل های یکصدم تا یکصد و ششم آن، تبلور پیدا کرد.

چند روز از اول انقالب می گذشت که دولت موقت، محمد توسلی را 
به عنوان اولین شهردار تهران بعد از انقالب انتخاب کرد. محمد توسلی 

از روزهای حضورش در شهرداری تهران می گوید: »در ابتدای کار، چند 
موضوع مهم در دستور کار ما قرار گرفت. یکی از موضوعات شوراها و 

ضرورت برنامه ریزی برای سپردن کار مردم به دست خود مردم بود.« او 
به »بلدیه« اشاره می کند که در گفتمان مشروطه مطرح بود، دکتر محمد 

مصدق پرورشش داد و با شروع انقالب در صدر قرار گرفت. او معتقد است 
بعدها این مطالبات به دلیل خشونت از اولویت خارج شد.
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توسعه

آیا در ابتدای کار مدل جدیدی را برای اداره شهر مطرح کردید؟ �
بله، از همان اسفندماه 1357، دو گروه کارشناسی تشکیل شد تا مطالعاتی را درزمینه اصالح 
ساختار تقسیمات شهری و همچنین تهیه پیش نویس قانون شوراها انجام دهند. هدف اصلی از این 
مطالعات فراهم کردن زیرساخت هایی بود که براساس آن بتوان اداره شهر را در چارچوب مدیریت 

واحد شهری، کل خدمات موردنیاز مردم به دست خود مردم، سپرد.
بر اساس مطالعات گروه تقسیمات شهری، با توجه به اینکه محدوده غربی شهر تهران مسیل َکن 
بود، در شهر تهران 341 محله با اشتراکات فرهنگی و اجتماعی شناسایی شد. از ترکیب تعدادی 
از محالت، نواحی شهری و از ترکیب چند ناحیه 20 منطقه شهری مشخص شد که محدوده آنها 
کامالً مرزهای طبیعی و منظمی دارند. براین اساس شهر تهران به 20 منطقه و هر منطقه به تعدادی 
نواحی و محالت تقسیم بندی شدند. بر طبق قانون شوراهای مطالعه شده مقرر شد کوچک ترین واحد 
حکمروایی محله باشــد و هر محله بین 10 تا 20 هزار نفر جمعیت داشته باشد. پیش بینی شده 
بود از هر محله حداقل پنج نفر نماینده انتخاب شوند و از نمایندگان محالت در هر منطقه شورای 
منطقه تشکیل شود و از هر منطقه نیز حداقل یک نماینده در شورای شهر حضور داشته باشد. به این 
ترتیب ارتباط ارگانیک بین نمایندگان محالت و مناطق با شورای شهر برقرار می شود. در سال های 
اخیر که محدوده غرب مسیل کن وارد محدوده شهر شده، دو منطقه 21 و 22 نیز به مناطق شهر 
تهران اضافه شده است. بر اساس مطالعاتی که با مناطق جدید به عمل آمده تعداد کل محالت شهر 
تهران به 354 محله رسیده است. گروه مطالعات قانون شوراها، ابتدا »طرح تشکیل شوراهای شهری 
و نحوه اداره شهر تهران« را در شش فصل و چهل و چهار ماده تهیه کرد. این طرح پس از بررسی 
در وزارت کشور و اصالحات به عمل آمده مجدداً در پنج فصل و سی ماده با عنوان »قانون تشکیل 
شــوراهای شهری و نحوه اداره شهر تهران« در تیرماه به دولت موقت ارسال شد. مرحوم مهندس 
مهدی بازرگان طرح را با دقت مطالعه و نظرات خودشان را در حاشیه آن منعکس کردند. بر اساس 
این نظرات پیش نویس اصالح و طرح جدید در اول مهرماه سال 135۸ در شورای انقالب به تصویب 
رسید. در اجرای مواد 42 و 44 این قانون مجدداً طرح آیین نامه های وظایف و اختیارات شورای شهر 
تهیه و برای تصویب دولت موقت، ارسال شد. یادداشت های مرحوم مهندس بازرگان نخست وزیر 
دولت موقت در حاشیه پیش نویس این آیین نامه ها )که در اسناد موجود است( نیز توجه و دقت نظر 

ایشان را برای سامان بخشیدن به مدیریت شهری و اهمیت آن نشان می دهد.
این طرح نقطه عطف مهمی در تاریخ شــهرداری های ایران اســت. اداره شهر به شکل  �

ساختاری چه تغییراتی پیدا می کرد؟
نگاه ما در جایگاه موقت مدیریت شهری و به عنوان کارشناس این بود که ساختار اداره شهر به 
کلی متحول شود؛ نه تنها مردم از طریق شورای محالت، مناطق و شورای شهر برخدمات شهری 
نظارت داشته باشند، بلکه ســاختار مدیریتی بقیه خدمات مورد استفاده شهروندان را نیز با این 
تقسیم بندی هماهنگ کنند و زیر نظر مردم اداره شود؛ البته به غیر از خدمات قضایی، امنیتی و 
مسائلی که جنبه ملی دارد و ضرورتاً در اختیار دولت مرکزی قرار می گیرد. به این ترتیب شورای شهر 
از وضعیت کنونی شورای شهرداری خارج خواهد شد و به صورت مدیریت واحد شهری درخواهد 
آمد. در این صورت کلیه خدمات شهری و موردنیاز زندگی مردم زیر نظر مردم قرار خواهد گرفت 
و سازمان دولت هم کوچک خواهد شد. در کشور ما متأسفانه سازمان های دولتی از جمله وزارت 
کشور تشکیالت گسترده ای در سراسر کشور دارند و با اجرای قانون مدیریت واحد شهری و سپردن 
خدمات روســتاها و شهرها به دســت خود مردم، همان گونه که در سایر کشورها مورد عمل قرار 
گرفته است، سازمان دولت مرکزی کوچک خواهد شد و بر وظایف ملی و نظارت بر اجرای قانون 
متمرکز خواهد شد. خوشبختانه، در سال 1393 وزارت کشور این مهم را در دستور کار خود قرار 
داده و پیش نویس الیحه مدیریت شهری را تهیه و به دولت تقدیم کرد. در حال حاضر موضوع در 
کمیسیون خاصی در دست بررسی است و تاکنون دو کنفرانس هم اندیشی برای بررسی این الیحه 
برگزار شده است. به طور خالصه اهداف مطرح شده در این الیحه هماهنگ با تجربه جهانی است 
اما ضوابط تعریف شــده برای شورای شهر و مدیریت اجرایی شهر واقع بینانه نیست؛ به طوری که 
پیامد آن افزایش تمرکز اختیارات در مدیریت اجرایی شهر و کاهش جایگاه شورای شهر برای انجام 

وظایف محوله خواهد شد.
چرا اجرای قانون »مدیریت واحد شهری« مصوب شورای انقالب پیگیری نشد؟ �

بزرگ ترین ضربه ای که در اواخر سال 59 و ۶0 به کشور وارد شد، حاکم شدن جو خشونت بر 
جامعه بود و این باعث شد فضای جامعه بسته شود. ما راهبرد مدیریت از پایین و سپردن کارها به 

دست مردم را مطابق اصول قانون اساسی هدف قرار داده بودیم، اما با بسته شدن فضای سیاسی 
کشور، متأسفانه این روند متوقف شد.

اما شوراها باالخره شکل گرفتند و حاال هم به دوره پنجم رسیده اند... �
بله. بعد از دوم خرداد 7۶ به همت جناب آقای خاتمی، در راستای برنامه توسعه سیاسی، ایشان 
جهت پایه گذاری نهاد شوراها، به رغم ناکارآمدی قانون شوراهای مصوب مجلس پنجم، نسبت به 

انجام انتخابات شوراها در سال 77 همت گماشتند.
شــما اولین شهرداری بودید که بعد از مهندس جواد شهرستانی آمدید. شما شهرداری  �

شدید بدون داشتن »انجمن بلدیه« اما درصدد برآمدید که شوراها را تشکیل دهید. تعریف 
آن زمان شما از شورا با آنچه امروز شاهد آن هستیم چه تفاوتی دارد؟ درواقع بگذارید شفاف 
بپرسم: چه نمره ای می دهید به شورای شــهر؟ قرار بود شوراها برخالف انجمن بلدیه، نماد 

حکومت از پایین باشند. این اتفاق افتاد؟
قانون شوراهای مصوب مجلس پنجم با قانون مصوب شورای انقالب تفاوت زیادی دارد. اما در 
طی این چهار دوره شورای شهر یک فرآیند یادگیری طی شده است. شورای اول یک تجربه خاص 
بود که به علت برخوردهای سیاسی، عمالً موفق نبود و متوقف هم شد و تأثیر منفی در نگاه مردم 
نسبت به شوراها در پی داشت. ما متأسفانه فکر می کنیم تحوالت باید یک شبه انجام شود و این 
ناشی از زمینه های فرهنگ استبدادی ما در سطح کالن جامعه است؛ فرهنگ زور و زود. الزم است 
بپذیریم که تحوالت فرهنگی و اجتماعی زمان بر و تدریجی است و ممکن است چند نسل طول 
بکشد. تحوالت مشــابه در اروپا چند قرن طول کشید. اما ما انتظار داریم در این صد سالی که از 
انقالب مشروطه می گذرد باید به جایگاه جامعه صددرصد دموکراتیک رسیده باشیم. همین نگاه بود 
که باعث شد با شکست شورای اول، مردم به این باور برسند که شورا از اساس به درد نمی خورد و 
به همین علت بود که در انتخابات شورای دوم تهران فقط 11 درصد مردم شرکت کردند و با اینکه 
این انتخابات هم زمان با مجلس ششم بود و وضعیت تأیید صالحیت ها متعادل بود، رأی اقلیتی که 
فقط کمی بیشتر رأی داشتند به کرسی نشست و از دل آن شورا، آقای احمدی نژاد شهردار شد و 

شهرداری هم برای او سکوی پرشی به سمت دو دوره ریاست جمهوری شد.
در آن انتخابــات عمالً مردم با قهر از صندوق انتخابــات، خودزنی کردند و عمالً رأی به آقای 
احمدی نژاد دادند و این تجربه گران قدری بود که مردم هوشمند ما در انتخابات های بعدی به کار 
گرفتند. شورای سوم و چهارم هم از نظر من در همان راستای یادگیری طی شده است. ناکارآمدی 
قانون و مشکالت شورای شهر با مدیریت متمرکز شهرداری در این دو دوره کامالً برجسته است. 
برخی از اعضای شــورای شــهر در خصوص اقدامات خالف قانون و عدم شفافیت مالی شهرداری 
اظهارنظر کردند و مدیریت شهرداری را به چالش کشیدند. امروز هم مردم، هم دولت، هم وزارت 
کشور و هم شهرداری ها به این نتیجه رسیده اند که ادامه وضع موجود قابل تحمل نیست. به همین 
دلیل اســت که افراد زیادی آمدند و برای انتخابات نام نویسی کردند. 3 هزار نفر داوطلب برای 21 
کرســی. فکر می کنم که وظیفه ما به عنوان کارشناس و وظیفه شما به عنوان رسانه این است که 
کوشش کنیم که در این تجربه تاریخی شرکت کنیم و راهکارهای مشکالت را ارائه دهیم. کوشش 
کنیم با همکاری نزدیک دولت، مجلس و شوراهای شهر پنجم با آگاهی بیشتر و عزم راسخ بتوانند 

راه را برای اصالح الیحه مدیریت شهری، تصویب و اجرای آن هموار کنند.
شورای بعدی را چطور می بینید؟ قرار است دولت الیحه مدیریت یکپارچه شهری را نهایی  �

و برای تصویب به مجلس ارائه کند. تا تصویب این الیحه شورای پنجم در چارچوب قانون موجود 
چگونه عمل کند؟ شورای پنجم چه کمکی به فرآیند تصویب این الیحه می تواند داشته باشد؟

نگاه بنده خوش بینانه اســت؛ زیرا تجربه نشان داده است که باید همه در مسیر آموختن قرار 
بگیریم. توصیه بنده به اعضای منتخب شورای پنجم این است که از دو زاویه به وظیفه شان عمل 
کنند. یکی اینکه در چارچوب قانون موجود عمل کنند زیرا قانون یک شبه تغییر نمی کند. دوم آنکه 
کوشش کنند شهرداری را انتخاب کنند که بتواند قانونمند و در راستای اصالح مدیریت شهری عمل 
کند. بررسی نقایص الیحه مدیریت شهری و پیگیری رفع آنها ضروری است. زیرا در مواردی این 
الیحه دچار تناقص است. شورای شهر اختیاراتش روشن نیست. شورای شهر نیاز به کادر فنی دارد 
تا بتواند خود برنامه ریزی کند تا نظارت بر برنامه ها امکان پذیر شود. ساختار شهرداری باید عوض 
شود و برخی از قسمت های آن باید زیرمجموعه شورای شهر قرار گیرد. اما در مورد محدوده وظایف 
مدیریت شهری، به غیر از خدمات شهری، خدماتی همچون آموزش و پرورش، محیط زیست، آب و 
برق و گاز، راهنمایی و رانندگی و... هم باید به تدریج زیرمجموعه مدیریت شهری قرار بگیرند. امروز، 
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شورای شهر باید به طور طبیعی ریشه در مردم و شهروندان داشته باشد و از مردم محالت شهر نشئت گرفته باشد. برای این 
منظور شورا باید با پیگیری الیحه مدیریت شهری زمینه اصالحاتی را در مدیریت شهری فراهم سازد تا در انتخابات بعدی 
مردم در محله های خود، نمایندگان محالت را انتخاب کنند.

نکته هایی که باید بدانید

در اسفندماه 1357 یکی از موضوعات شوراها ضرورت برنامه ریزی برای سپردن 	]
کار مردم به دست خود مردم بود. از دوره مشروطه بحث راه اندازی بلدیه مطرح بود.

اصالح تقسیمات شهری و قانون مدیریت واحد شهری تهیه شد و به تصویب 	]
شورای انقالب رسید اما در چهار دهه گذشته مورد عمل قرار نگرفته است.

از همان اسفند57 دو گروه کارشناسی تشکیل شد تا مطالعاتی را درزمینه اصالح 	]
ساختار تقسیمات شهری و همچنین تهیه پیش نویس قانون شوراها انجام دهند.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی هم آمادگی این همکاری را دارند که نسبت به رفع نقایص الیحه 
اقدام کنند. لذا شوراهای جدید می توانند در خصوص نهایی شدن این الیحه در دولت و در مجلس 

پیگیری های الزم را داشته باشند.
به نظر شما مشکالت و چالش های پیش روی شورای شهر پنجم چیست و این شورا چگونه  �

باید درصدد حل این مسائل برآید؟
ببینید! در این دوازده ســال اخیر و می توان گفت حتی بیش از دوازده ســال، مدیریت شهر 
تهران، قدرت مدار بوده است. به این معنا که شهرداری و شورای شهر تهران بیشتر، سکوی پرشی 
برای تصدی قدرت باالتر تلقی شده است. این موضوع در دوره دوازده ساله آقای محمدباقر قالیباف 
کامالً مشخص است. در طول این 12 سال، برخی اقدامات مفیدی نیز صورت گرفته، اما کارنامه 
دوران شهرداری آقای قالیباف در نظر مردم مثبت نبوده و مردم در این انتخابات، به مدیریت او و 
همکارانش رأی منفی دادند. دلیل این موضوع آن است که آقای قالیباف و بسیاری از محافظه کارانی 
که مؤید حضور او در شهرداری بودند، به دنبال قدرت بودند. شورای پنجم و مدیریت منتخب آنان 
شایسته است هماهنگ با گفتمان اصالحات، نگاه شهروندمدار را سرلوحه بینش و برنامه های خود 
قرار دهند. بررسی کنند که شهروندان چه نیازهایی دارند و همه برنامه های خود را در راستای تأمین 
نیازها و مطالبات مردم به کار گیرند. اگر چه برخی از اعضای شورای شهر، نمایندگان احزاب سیاسی 
هستند، اما فضای مدیریت جدید شهر تهران بایستی به سمت »شهروندمداری« متحول شود. البته 
سابقه سیاسی این افراد و پایبندی آنان به کار جمعی بسیار مفید است، زیرا این تجربیات می تواند 
از بروز مشکالتی که در شورای اول رخ داد، جلوگیری کند؛ اما این سابقه سیاسی و وابستگی های 
حزبی نباید باعث شود که شورای شهر، بار دیگر سمت و سوی حزب گرایی و قدرت مداری به خود 
بگیرد. خوشبختانه مردم تهران هم توجه دارند که رأی دادن و انتخاب نمایندگان، پایان کار نیست. 
جامعه باید در جایگاه »دیده بان« همچنان پیگیر اقدامات شوراها باشند. همچنین نهادهای مدنی، 
احزاب و گروه های سیاسی نیز باید به عنوان »دیده بان« فعالیت های شورای شهر را زیر نظر داشته 
باشند. در این میان، رسانه ها نیز نقش مهمی دارند. رسانه ها به عنوان دیده بان باید به عملکرد شوراها 
و شــهرداری ها نظارت کنند، نظرات مردم را منعکس کنند و همواره چنین تعاملی را میان آحاد 
جامعه و مدیریت شهری شکل دهند. شورای شهر بایستی نگاه جدیدی به شهروندان داشته باشد. 
در کشورهای پیشرفته نه تنها شوراها مستقیماً به عنوان نمایندگان مردم به عملکرد مدیریت اجرایی 
شهر نظارت می کنند، بلکه خود شهروندان نیز در مقاطع مختلف به طور مستقیم نظر خود را به 
مدیریت شهری می دهند. به این معنا که در پروژه ها و تصمیم های کلیدی، مدیریت شهری از مردم 
دعوت به عمل می آورند که در »سیتی هال« یا همان سالن شهر، حضور پیدا کنند و نظر خود را به 
صورت مستقیم اعالم کنند. در واقع یک چنین فرآیندی می تواند به تدریج شکل بگیرد که نه تنها 
کارشناســان و گروه های مرتبط شوراها بلکه در فضای عمومی هم مردم بتوانند درباره پروژه های 
کلیدی شهری و ایده های جدید مدیریت شهری نظر بدهند. این تعامل با شهروندان می تواند جایگاه 
شهروندمداری شوراها و مدیریت شهری را تقویت کند. البته رسانه ها در این فرآیند همواره می توانند 

نقش مؤثری داشته باشند.
شهر تهران با مشکالت فراوانی مانند ازدحام جمعیت، ترافیک، آلودگی هوا، آسیب های  �

اجتماعی و... مواجه است. مدیران شهر تهران با چه برنامه ای می توانند مسائل و مشکالت شهر 
تهران را حل و فصل کنند؟

نخستین اقدامی که شورای شهر در دســتور کار خود دارد انتخاب شهرداری است که بتواند 
مجری سیاســت ها و برنامه های شورا باشد. این شــخص عالوه بر خصوصیاتی مانند پاکدستی، 
شــهروندمداری و توان مدیریت باال و برخورداری از روحیه کار جمعی، باید بتواند از پس مسائل 
پیچیده شهر تهران بربیاید. هرکسی نمی تواند چنین مسئولیتی را به عهده بگیرد. این شخص باید 
مشکالت شهر را بداند، سابقه اجرایی و مدیریتی باالیی داشته باشد. این نکته بسیار مهمی است 
که شهردار قادر باشد با شورا و دستگاه های اجرایی کشور تعامل سازنده ای داشته باشد. به نظر بنده 
فقط شخص شهردار مهم نیست. سوابق و توانایی جمع همکاران او نیز بسیار اهمیت دارد؛ در زمینه 
برنامه ها نیز شورای شهر باید دو نگاه کوتاه مدت و بلندمدت داشته باشد. در بخشی که مربوط به 
برنامه های کوتاه مدت است، شورا می تواند در چارچوب قانون فعلی، تالش کند که وضع موجود را 
سامان دهی کند. پس از انتخاب شهردار، سنگین ترین وظیفه شورای شهر پیگیری برنامه سامان دهی 
وضع موجود است. چراکه در همه کالن شهرها به ویژه تهران، وضعیت موجود با سطح انتظار مردم 
فاصله زیادی دارد و شورای شهر می تواند در چارچوب قانون، وضعیت موجود را سامان ببخشد. با 

توجه به مشــکالتی مانند بدهی های سنگین، پرسنل انبوه، فقدان منابع سالم درآمدی و... که در 
شهرداری تهران مشاهده می کنیم، نمی توان انتظار داشت همه مشکالت تهران یک شبه حل شود. 
این نیاز به برنامه ریزی جهت سامان دهی وضعیت موجود دارد که در چارچوب اختیارات، امکانات و 

قانون موجود در کوتاه مدت می تواند صورت گیرد.
شما معتقدید که مدیران شهری امروز الزم است برنامه کوتاه مدت و برنامه بلندمدتی را  �

در دستور کار داشته باشند. برنامه بلندمدتی که شورای پنجم باید در دستور کار داشته باشد 
و آن را دنبال کند چیست؟

شورای شهر باید به طور طبیعی ریشه در مردم و شهروندان داشته باشد و از مردم محالت شهر 
نشئت گرفته باشد. برای این منظور شورا باید با پیگیری الیحه مدیریت شهری زمینه اصالحاتی را 
در مدیریت شهری فراهم سازد تا در انتخابات بعدی مردم در محله های خود، نمایندگان محالت 
را انتخاب کنند، از درون نمایندگان محالت، شــورای مناطق را تشکیل دهند و درنهایت، شورای 
شهر یا پارلمان شهری انتخاب شود. این فرآیند امروز در شهرهای کشورهای توسعه یافته و حتی 
درحال توسعه اجرا می شود. در چنین شرایطی است که نمایندگان شورای شهر نمایندگان واقعی 
مردم شهر هستند و پارلمان شــهری را شکل می دهند. مردم در پارلمان شهری نه تنها خدمات 
شهرداری بلکه همه خدماتی را که نیاز دارند مانند آب، برق، حمل ونقل و... پیگیری می کنند؛ البته 
به جز مسائل امنیتی، نظامی و ملی که در اختیار دولت مرکزی است؛ مابقی امور در اختیار مردم 
قرار می گیرد که به »دولت محلی« معروف است. این ساختار جدیدی است که شورای شهر پنجم 
باید به دنبال آن باشد و پایه ریزی های اولیه آن را پیگیری کند. خوشبختانه در دولت یازدهم نیز 
گام های نخســتین چنین تحولی برداشته شده است. در چنین جایگاهی، شورای شهر سازمان و 
نهادهای زیرمجموعه خود را خواهد داشت تا بتواند سیاست گذاری و برنامه ریزی الزم را انجام دهد و 
برنامه های مصوب را برای اجرا در اختیار مدیریت اجرایی شهر قرار دهد. در شرایط کنونی که چنین 
امکانات کارشناســی ای وجود ندارد، شورای شهر عمال نقش ماشین امضا جهت تأیید برنامه های 
شهرداری را خواهد داشت. انتظار هست که شورای شهر پنجم پیگیری این تحول ساختاری را در 
دستور کار خود قرار دهد تا شورای شهر و شهرداری در جایگاه طبیعی خود قرار گیرند و همان طور 
که اشاره شد مدیریت واحد شهری و پارلمان شهری شکل بگیرد. این چشم اندازها است که وظایف 
شورای شهر را سنگین می کند که عالوه بر برنامه های کوتاه مدت خود، نقشی کلیدی در واگذاری 
واقعی حق تصمیم گیری به مردم و در ایفا کردن نقش اصالح طلبانه خود داشته باشد. این موضوع 
ممکن است در یک دوره شورا عملی نشود و زمان بر باشد؛ اما این شورا می تواند هموارکننده این راه 
باشد و گام های مؤثری را در این خصوص بردارد. این موضوع، چالش های متعددی را برای مدیریت 
شــهری جدید پدید خواهد آورد؛ اما مدیریت شــهری در برنامه کوتاه مدت خود، الزم است این 
مشکالت را بررسی کند و به جمع بندی دقیقی برسد تا بتواند این مشکالت را با درایت برطرف کند. 

بعد از پیروزی انقالب اسالمی، الگوی اداره شهرها چگونه شد و قبل از آن چگونه بود؟ �
همان گونه که توضیح داده شد برنامه راهبردی ما بعد از انقالب ایجاد تحول در ساختار مدیریت 
شــهری بود تا با بهره گیری از تجربه بشری و در چارچوب ارزش های دینی و ملی زمینه های عملی 
سپردن کار مردم به دست مردم فراهم شود. اصالح تقسیمات شهری و قانون مدیریت واحد شهری تهیه 
شد و به تصویب شورای انقالب رسید اما به دالیلی که گفته شد در چهار دهه گذشته مورد عمل قرار 
نگرفته است. امروز از دولت دوازدهم و مجلس و پنجمین شوراهای شهری انتظار می رود با بهره گیری 
از توان کارشناســی کشور الیحه مدیریت شهری را با اصالحات الزم تکمیل کنند و پس از تصویب 
مجلس مورد عمل قرار دهند. به نظر بنده کلید موفقیت دولت دوازدهم اجرای الیحه مدیریت واحد 

شهری است که هم زمان زمینه های الزم برای کوچک و چابک شدن دولت را فراهم خواهد کرد. 
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توسعه

در شهرداری با نهاد ناقص 
روبه رو هستیم

کمالاطهاریدرگفتوگوباآیندهنگر
ازدرآمدپایدارشهرداریمیگوید

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

از زمان رضاشــاه تــا پایان دوره پهلوی شــهرداری ها 
کمابیش جزئی از حکومت مرکزی بود و استقالل نداشت. 
البته در ســال 134۸ انجمن شهر تهران تشکیل شد و از 
جمله کارهایی که انجام داد وضع عوارض شهری بود. جالب 
است بدانید که شهردار انتخابی آنها یعنی نیک پی به جرم 
حل نکردن معضل ترافیک، اخذ رشــوه فــراوان، واگذاری 
مناقصه های دولتی به اشــخاص به جهت منافع شخصی، 
تغییر طرح جامــع تهران، ایجاد بازار بــرای فروش ابزار و 
ماشین های خارجی و جلوگیری از بورژوازی ملی و کاهش 
تولید ملــی و... به اعدام محکــوم و در تاریخ 22 فروردین 
135۸ تیرباران شد. یعنی اموری که اخالف او گاه با شدت 
بیشتری به انجام رسانده اند! تا سال 13۶۸ شهرداری عمدتاً 
از دولت بودجه می گرفت. بعد از 13۶۸ دولت تصمیم می گیرد شهرداری کالن شهرها از لحاظ 
مالی مستقل شــوند ؛ غافل از اینکه یک شبه نمی توان نهاد مستقل شهری ساخت. برای این 
استقالل مالی دو شرط الزم است: به طور مقدم رشد پایدار اقتصادی که مازاد اقتصادی الزم برای 
اداره شهر را به دست دهد؛ و مشارکت مردم تا پشتیبان این رشد پایدار شوند. در اینجا هزار نکته 
باریک تر از مو را ندیده اند. منشأ تراکم فروشی یا به تعبیری قانون فروشی از همین تصمیم عجوالنه 
ناشی شده است. یعنی کژفهمی از علم اقتصاد که به کژکارکردی و کژاندامی شهر انجامید. باید 
شــهر مازاد اقتصادی و رشد پایدار اقتصادی داشته باشد تا به درآمد پایدار شهری برسد، ولی 
شهرهای غیردموکراتیک و کژکارکردشده ایران )ابتدا با پول نفت و بعد تراکم فروشی( در هیچ 
دوره ای مازاد اقتصادی کافی نداشته اند که به درآمد پایدار برسند. در اینجاست که همه حرف های 

قبلی ما معنادار می شود. شهر باید در فعالیت اقتصادی حضور داشته باشد.
 چگونه؟ �

شورای شهر و شهرداری ها باید رابطه هم افزایی بین اقتصاد محلی و اقتصاد ملی تعریف کند؛ 
در اینجا اقتصاد مورد نظر من است نه درآمد. من در این چند سال هرچه شنیدم بازآرایی رابطه 
مالی شهرداری با دولت بود؛ هیچ کس نگفته است بازآرایی اقتصادی شهر و نقش شهرداری با 

دولت چگونه باشد.
 تفاوت این دو چیست؟ �

ببینید بخــش واقعی اقتصادی با بخش مالی اقتصاد فرق دارد. بخش مالی اقتصاد گردش 
در تولید و بازتولید اقتصادی تاثیرگذار اســت. پول و سرمایه را در اقتصاد واقعی سرمایه گذاری 
می کنید تا ارزش  افزوده تولید کند؛ خود پول به تنهایی ارزش نیست؛ اگر سرمایه به سود یا ارزش 
 افزوده یا مازاد اقتصاد بدل شود، رشد پایدار اقتصادی ایجاد می کند نه اینکه آن را به صورت رانت 

از کشور خارج کنند یا تبدیل به مسکن لوکس، پورشه و مگامال شود.
 در این میان شهرداری ها باید چه کنند؟ �

نقش شهرداری این است که شهر باید به درآمد پایدار برسد؛ راه این درآمد پایدار، رشد پایدار 
اقتصادی است. اما به نظر می رسد کسی به اهمیت این مسئله پی نبرده است؛ کالن شهر بدون 
اقتصاد دانش پایه نمی تواند رشد کند. عده ای آن زمان این گفته را کهکشانی می دانستند و در 
جواب می گفتند ما امروز برای اداره شهر به درآمدی نیاز داریم که آشغال های شهر را جمع کند. 
درنهایت همه »مالیچی« شدند. بخش مالی، سهمی کوچک در اقتصاد دارد. سیستم دولت و قوه 
مقننه اهمیت اقتصاد پایدار را متوجه نیستند و هنوز نمی دانند موضوع شهرداری، موضوع مالی 
نیســت. گویا دولت قدرقدرتی اقتصاد را در دست دارد و شهرداری باید آشغال ها را جمع کند، 
برای کسب درآمد هم باید تراکم فروشی کند. ما در سطح شهری به لحاظ اقتصادی خأل قانونی 

داریم. این خأل جنبه معرفتی و قانونی دارد.
 این خأل چیست؟ �

ببینید در خأل قانونی دولت قدرقدرت نمی خواهد در درآمدها با شــهرداری شــریک شود. 
این در تشکل هراسی و جغرافیای شــهری هم نمود دارد. مثالً  فردی در نهاد »بازآفرینی«! ـ  
با این واژه عیب نهادها را در بافت فرســوده و سکونتگاه غیررسمی می پوشانندـ  خود را رقیب 
شهرداری می داند و نمی تواند رابطه هم افزایی را تعریف کند. در چارچوب بازنگری طرح جامع 

چرا باید خواند:
اقتصاد شهری در 

ایران، همچون اقتصاد 
شهرهای آن، در دو 

دهه اخیر راه زوال را 
پیموده است، چرا که 
درباره آن به درستی 

یا به طور ماهوی فکر 
نشده است. در این 
مصاحبه دلیل این 
مسئله به درستی 
واکاوی شده است.

یک نوستالژی تاریخی، یک حسرت و یک افسوس؛ اینها چکیده سیر تاریخ نهاد شهری در ایران است؛ تاریخ مشروطه با قانون بلدیه اداره شهری را از ید قدرت بیرون آورد؛ در دوره 
دولت اصالحات نهادسازی مورد توجه بود و این همان حسرتی است که با آمدن دولت نهم به حاشیه رفت. افسوس کالن شهرها و نهاد شهری در اثر قدرت توتالیتر دچار کژکارکردی شده 

است؛ این بخشی از گفته های کمال اطهاری، کارشناس اقتصاد توسعه است. او شهر و نهاد شهر را می شناسد و چگونگی توسعه شهر را نه با درآمد پایدار، که با اقتصاد توسعه یافته می بیند. 
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دولت یازدهم گیج بود، چون اقتصاددان توسعه و شهری نداشت. کسی در دولت اقتصاد فضا نمی دانست؛ دولت نمی دانست درباره 
اقتصاد شهری و مسکن چه باید بکند. اما هنوز فکر می کنم این دولت یازدهم حداقل کاری که کرد این بود که وضعیت را بدتر از 
قبل نکرد بلکه وضع موجود را حفظ کرد.

مسکن ما گفتیم شــهرداری ها محل اصلی بازسازی مسکن اجتماعی برای اقشار پایین دست 
شوند، ولی دولت اجازه این کار را نمی دهد. بنیاد مسکن یا وزارت مسکن و شهرسازی برای حفظ 
بوروکراســی خود، حاضر به هیچ تفویض اختیاری نیست. یا شروط تحقق طرح جامع تهران، 
اگرچه آقای قالیباف به قول و قرارهای خود پشت پا زد، ولی دولت هم همین کار را کرد. وقتی 
این خأل وجود دارد، بخش اقتصادی مازاد اقتصادی ندارد. تراکم فروشی به همین بهانه همیشه 

وجود داشته است.
 آنها با چه سیاستی برای درآمد پایدار شهری می رسند؟ �

سیستم تعریف درآمد شهرداری در هر دوره ناقص است؛ همان زمان که شهرداری به بدنه 
دولت وابســته بود و هم االن تعریف نادرســتی از درآمد شهری و شــهرداری وجود دارد. پول 
شهرداری را زمانی دولت می گرفت و به آنها سهم می داد و االن هم به نوعی این گونه است. مالیات 
را دولت جمع آوری می کند ولی این درآمد مال شهری است. این ردیابی نهادی و مقایسه تطبیقی 
باید در چارچوب کار قرار گیرد. وابسته به مسیر و وابسته به تاریخ بودن سیستم نهادی فقط واژه 
نیست، باید اینها را دقیق بررسی کنیم. ما در اینجا اقتصاددان توسعه نداریم؛ البته معنای گفته 
این نیست که من اقصاددان توسعه هستم، بلکه من جهل مرکب ندارم. مسئله اقتصاد شهری 
رویکرد مکان پایه به اقتصاد است و نباید آن را به مالیه تقلیل داد. ولی کسی به این مسئله توجه 
ندارد. در الیحه مدیریت پایدار اصالً به این اصل توجه نشده است. این الیحه داعیه فئودالی است 
که می خواهد عادل باشد. شهر محل تولید ثروت است و باید شهرداری ها در تولید ثروت دخالت 
کنند. شهر نباید محل اخذ رانت باشند؛ وظیفه شهرداری فقط وضع عوارض نیست. اما متاسفانه 
اقتصاددان ها و شــهرداری ما وارد دوران نوین نشده اند؛ اما این فهم را روشنفکران مشروطه ما 
داشتند. ما االن نوعی عقب گرد داریم. باید در الیحه های شهر رویکرد اقتصادی موردتوجه باشد 

نه رویکرد مالی.
 ایرادی که شما به الیحه مدیریت شهری می گیرید چیست؟ �

این الیحه بر مبنای اصول فئودالی است؛ در آن به وضع عوارض به عنوان یک اصل توجه شده 
است، درحالی که اصالً از اصل اقتصاد توسعه یافته خبری نیست. چرا گفته نشده که بر پایه چه 
اقتصادی عوارض وضع شده است؟ شاید همین عوارض ضد اقتصاد دانش پایه باشد. این الیجه 
درآمد پایدار است نه الیحه اقتصاد پایدار. اینها باید پاسخ گویند که چرا به درآمد فکر می کنند نه 
اقتصاد. اگر این رویکرد درست شد دیگر الزم نیست شهردار تهران به کابینه دولت برود. )که چرا 
بقیه کالن شهرها نروند؟!( چون به نهادسازی فکر نمی کنند. طبق معمول با رویکردی سازمان گرا، 

برای حل مسئله می خواهند شهردار را به کابین دولت درآورند!
 چقدر این تأمین درآمد با حقوق شهروندی تناسب دارد؟ �

هیچ تناســبی وجود ندارد چرا که در شــکل کنونی حق مردم به توسعه اقتصادی برآورده 
نمی شود؛ شهرداری باید الیحه ای برای داشتن حق برنامه اقتصادی بدهد.

 آیا این توان و حق این پیشنهاد را دارد؟ �
یــا   LED طــرح  بــا  دنیــا  در  دهــد.  پیشــنهاد  می توانــد  شــهرداری  بلــه، 
Local Economic Development شهرداری ها سعی می کنند طرح اقتصادی را در فضای 
منطقه ای سامان دهند؛ ما هم می توانیم به این اصل توجه کنیم. طرح جامع شهری هم چنین 
امکانی به شهرداری ها داده است. من خودم از این طرح دفاع کرده ام که تهران شهری دانش پایه، 
هوشمند و جهانی است. همه دستگاه ها و سازمان ها به این طرح رأی داده اند که این طرح در 
راستای برنامه چهارم توسعه و سیاست کلی نظام است. اما هنوز این طرح را شهرداری ها اجرا 

نکرده اند.
چرا؟ �

برای اینکه دستگاه هایی که این طرح را تصویب و به شهرداری ابالغ کرده اند برای خودشان 
به آن به صورت ارجاعی نگاه می کنند. یعنی مرگ خوب اســت برای همسایه!. طرح جامع به 
لحاظ نهادی خیلی اهمیت دارد؛ این طرح به صورت قانونی به شــهرداری ابالغ می شــود ولی 
تصویب کننده، طرح جامع را به خود ابالغ نمی کند تا مســئولیتی نداشته باشد. در حالی که 

نماینده های دولت در سطح وزیر در شورای عالی شهرسازی و معماری حضور دارند.
 اعضا کدام اند؟ �

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

هستند. اما همه این اعضا بعد از تصویب طرح در اجرای آن خود را سهیم نمی دانند.
 سهمی که شهرداری ها از عوارض و مالیات می گیرند چقدر است؟ �

نُه درصد مالیات بر ارزش  افزوده اخیراً تصویب  شده که به شهرداری داده شود؛ بعد از الیحه 
تجمیع عوارض، این ســهم هم به شــهرداری داده می شود که به سازمان شهرداری ها تجمیع 
می شود. نوعی اتوریته هم هست که دولت و وزارت کشور برای سر جا نشاندن شهرداری از این 
اســتفاده می کنند. درحالی که مالیات بر مستغالت و نقل وانتقال ها اساساً مال شهرداری است؛ 
ولی نُه درصدآن به شــهرداری داده می شود؛ ولی این سهم باید معکوس باشد. شهرداری نباید 
خیابان کشی، پل سازی، پارک سازی یا متروسازی را با تراکم فروشی انجام دهد، بلکه باید از این 
منبع درآمدی اســتفاده کند. اگرچه درهرصورت پول آن را مردم شهر می دهند نه دولت. ولی 
نباید شهر به محل رانت جویی تبدیل شود؛ حق مرغوبیت شهر مال شهرداری است اما مالیات 
آن را دولت می گیرد. سیستم نهادی ناقص به این کژکارکردی اقتصادی و نهادی کمک می کند.

 حلقه مفقوده چیست؟ �
ببینید موضوع معرفت ساخت نهاد مسئله کوچکی نیست. یک نظامی یا مهندس نمی تواند 
این معرفت ساخت نهاد را به همین راحتی به دست آورد. باید الگوی توسعه وابسته به مسیر 
باشد. از طرفی در توسعه شهری باید موضوع درآمد پایدار جای خود را به اقتصاد پایدار بدهد. 
درآمدســازی کار حسابداری است. درآمد پایدار گفتمان اشتباهی است که از زمان رضاشاه در 
ایران معمول شده است. در دوره مشروطه اقتصاد شهری مطرح بود اما درآمد شهری یک گفتمان 
اشتباه است. در اقتصاد شهری رویکرد مکان پایه مطرح است. چگونه گرفتن مهم نیست، زمینه 
ایجاد اقتصاد پایدار مهم است. باید اول واژه ها را درست استفاده کنیم و گفتمان سازی درستی 

انجام شود. شهر به اقتصاد پایدار و پویا نیاز دارد نه درآمد پایدار.
 ما زمانی شهرداری را دولتی کرده بودیم؟ �

بله، در عمل و اجرا وابســته به دولت شــده بود. ولی عده ای می خواستند این را قانونی هم 
بکنند. ما باید سازمان ها را درست کنیم نه اینکه صورت مسئله مدیریت شهری را پاک  کنیم. 
باید نهادهای توسعه پایدار را برای شهر برپا کنیم. باید شهر را توانمند کرد. این نیاز به برنامه و 

زمان دارد.
 این الزامات نهادسازی چیست؟ �

به جای بردن شهرداری به هیئت دولت، اختیاراتی به شهرداری بدهند - در برنامه سوم این 
اختیارات پیش بینی  شده بود- که شهرداری تبدیل به رشدگاه شود؛ یعنی شهر به محلی برای 
استقرار فضایی فعالیت مستقر بدل شود که درنهایت هم افزایی داشته باشد. وظیفه شهرداری 
پاکبانی نیست؛ شهرداری باید رشدگاه باشد. یعنی شهرداری هم پیوندی کارکردی و هم پیوندی 
هم افزایی را بین فعالیت اقتصادی، شهری برقرار کند، درنتیجه این اقدام هم شهر به توسعه پایدار 
می رسد و هم اقتصاد شهری توسعه یافته می شود. این  یک شبه به دست نمی آید و نیاز به اصول و 
سازوکاری دارد که چندین سال انجام آن به طول می کشد. باید نهادسازی الزم انجام شود. البته 

از زمان برنامه سوم توسعه این مسئله مطرح بود که در دوره بعدی فراموش شد.
 در این دولت چقدر به بازگشت به مسیر توسعه کمک شد؟ �

دولت یازدهم گیج بود، چون اقتصاددان توســعه و شهری نداشت. کسی در دولت اقتصاد 
فضا )space economy( نمی دانست؛ دولت نمی دانست درباره اقتصاد شهری و مسکن چه 

باید بکند. 

نکته هایی که باید بدانید

سال 1368 به بعد شهرداری ها را خودکفا اعالم کردند اما این مسئله 	]
سبب شد تراکم فروشی رونق یابد.

ما در شهرداری ها با نهاد ناقص روبه رو هستیم، همین نقص خود را در 	]
قالب قوانین و طرح جامع شهری نشان داد.

 کژفهمی از علم اقتصاد به کژکارکردی و کژاندامی شهر انجامید.	]
گفتمان درآمد پایدار شهر تهران را نجات نمی دهد؛ راه نجات شهر در 	]

گفتمان اقتصاد توسعه یافته و دانش بنیان است.
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توسعه

تراکمفروشی،ایدهصحیحیکهبهانحرافرفت

بدقوارگی شهر از بدقوارگی اقتصاد و سیاست است
آنچهبرشهرداریتهرانگذشتدرگفتوگوباغالمحسینکرباسچی

شــهرداری ها چگونه شهرها را اداره می کنند؛  �
هزینه اداره شهر از کجا و چگونه تأمین می شود؟

روش اداره شــهرها در کشورهای مختلف جهان، 
متفاوت است و بستگی به الگوی اقتصادی، سیاسی 
و اجتماعــی هر کشــوری دارد. اگر شــهرها را به 
مجتمع های مسکونی تشــبیه کنیم؛ همان طور که 
در چنین مجتمع هایی افرادی انتخاب می شوند که 
آن مجتمــع را اداره کنند و روش هایی به کار می رود 
که هزینه اداره مجتمع تأمین بشــود، در شــهر هم 
همین طور اســت. برای خدمات عمومی و فضاهایی 
که همه در آن مشــترک هستند، مدیریتی انتخاب 
می کنند. افراد هزینه ها را به هیئت مدیره مجتمع یا 
مدیر مجتمع پرداخت می کنند و با تمهیداتی مثاًل 
سالن اجتماعات، مجموعه ورزشی یا مجموعه تجاری 
مجتمع اداره می شود و هزینه های اقتصادی مجتمع 
تأمین می شود. الگوی رفتاری مشابهی را در سطح شهری می توانیم گسترش بدهیم. 
هیئت مدیره می شود همان شورایی که در شهر تصمیم می گیرد و مدیریت مجتمع 
فردی است که به عنوان شــهردار انتخاب می شود. بودجه شهرداری هم همان حق 
شارژی است که افراد ماهانه، سه ماهه یا ساالنه پرداخت می کنند و درآمدهای دیگر 

مجتمع با آن اداره می شود.
در بعضی از نظام های اجرایی و اقتصادی ممکن است که دولت یا حکومت به عنوان 
کسی که بخشی از امکانات اقتصادی کشور را در دست دارد به کمک شهرداری بیاید. 
این شیوه را در کشورهای نفتخیز حوزه خلیج فارس می توانیم ببینیم. در شوروی سابق 
هم الگو این بود؛ چون امکانات بخش خصوصی خیلی محدود بود و بسیاری از جاها 

مربوط به دولت بود، حکومت به اداره شهر کمک می کرد.
بعد از انقالب اسالمی چه الگوهایی در اداره شهر در تهران حاکم بوده است؟ �

همان الگویی که در همه جای دنیا حاکم است.
الگوی شرق یا الگوی غرب؟ �

در نظام جمهوری اســالمی یک تحوالتی در نحوه اداره شهرها ایجادشده است. 
ازجمله این بحث اســتقالل مالی و یا خودکفایی شــهرداری ها. قبل انقالب هم این 
استقالل مالی تا حدودی بوده ولی کمک هایی هم دولت ها به شهرداری داشته اند. ولی 
استقالل از دولت و حکومت زیاد پررنگ نبود. مثالً در مورد تهران  همه می گویند و در 

خاطرات برخی مسئوالن هم نوشته شده است که شهردار تهران را همیشه خود شاه 
تعیین می کرد. به این دلیل که شاه هم در نظام سیاسی مداخله داشت و هم در انتخاب 
انجمن شهری و شهرداری دخالت می کرد. البته بخشی از این دخالت هم به خاطر این 
بود که شهرداری از کمک های مالی و اجرایی دولتی استفاده می کرد. در امور اجرایی 
هم همین طور بود. مثالً اگر از کنار پادگانی می خواست اتوبانی رد شود، حتماً شاه باید 
دستور می داد که همکاری بشود. بعد انقالب تالش شد انتخابات واقعی و حکومت های 
مردمی محقق شود و تا حدودی هم پیاده شد، البته برخی قیودات و محدودیت ها در 
این زمینه ایجاد شد که شاید آن قیود را بشود تعبیر به برخی مداخله ها کرد تا روی 
کارها نظارت هایی شود. تا اینکه »قانون شوراها« در دولت آقای خاتمی پیاده شد. قبل 
آن  هم صحبت از انتخاب شــهردار و شــورای اسالمی شهر و روستا بود. همان اوایل 
هم کارهایی شد ولی درنهایت تا زمان دولت آقای خاتمی انتخاب شهردار در اختیار 
قائم مقام وزارت کشور بود و دولت در آن مداخله داشت. الگوی اداره مالی هم گرفتن 

عوارض از مردم بود.
یعنی همان طرح خودکفایی شهرداری که از سال 1368 آغاز شد برای تأمین  �

درآمد بود؟
به طورکلی کمک دولت به شهرداری ها زیاد نبود و بیشتر درآمد شهرداری توسط 
خود شهرداری بود؛ مثالً در آن سالی که من شهردار شدم بودجه شهرداری 5 میلیارد 
و ۶00 میلیون تومان بود. درواقع 7 میلیارد بود ولی آنچه توانســتند تحقق بدهند 
همین رقم بود. همان موقع کل کمک دولت 200 الی 300 میلیون بود؛ یعنی نزدیک 
5 درصد درآمد شــهرداری. آن  هم در پروژه های خاصی تأمین می شد؛ مثالً آب های 
زیرزمینی. بعد که کم کم درآمدها و بودجه شهرداری باال رفت، دولت سعی کرد پول ها 

را به شهرهای کوچک بدهد که درآمد چندانی ندارند.
 دی ماه 68 که شما از اصفهان به تهران آمدید وضعیت شهرداری تهران  �

ازنظر درآمدی و طرح هایی که شروع شــده بود چطور بود؟ یک ِشمایی از آن 
روزها بدهید.

واقعیت این است که پیش از آن، زمان جنگ تحمیلی بود و خیلی خدمات عمرانی 
در شــهر نبود. یعنی شــهرداری همین کارهای جاری را انجام می داد. حتی نظافت 
شهری هم دچار اخالل بود. علت این بود که شرایط جنگی بود؛ نه کسی توقع داشت 
و نه امکانات کارهای بیشتری وجود داشت. گردش اقتصادی در شهر هم طوری نبود 
که بتواند این بار را تأمین کند. به تدریج و بعد از جنگ و با راه افتادن کارها در بخش 
کشــاورزی و خدمات، در ساخت وســاز، جریان اقتصادی در همه جا و به خصوص در 
تهران راه افتاد و عمران و آبادی شــهری که در جنگ بسیار خسارت دیده بود شروع 

چرا باید خواند:
دوره شهرداری 

غالمحسین کرباسچی 
یکی از مهم ترین ادوار 

شهرداری تهران است؛ 
فراز و نشیبی از پایان 
دوران جنگ تا شروع 
سازندگی در تهران؛ 
کرباسچی از هشت 

سال دوره حضورش 
در شهرداری می گوید 

و مشکالتی که در 
آنجا داشته است. این 
مصاحبه را بخوانید.

روزی که به شهرداری تهران آمد، بعد از تالش عبداهلل نوری، وزیر کشور و محمد عطریانفر بود؛ آنها پیام آیت اهلل هاشمی  رفسنجانی را به استاندار اصفهان می رسانند و او عازم تهران 
می شود. کار خود را با حمایت رئیس دولت شروع می کند. زمانی که غالمحسین کرباسچی در سال 1368 به شهرداری می آید، بودجه شهرداری 5 میلیارد و ششصدمیلیون تومان بود و به 
روایت خودش تنها دغدغه شهر، جمع آوری آشغال ها از سطح خیابان بود. او با مجموعه مشاوران 100 نفره کار خود را شروع می کند که از گفتن نام تک تک شان امتناع می کند. کرباسچی 
می گوید: در اول الگویی برای شهرسازی نداشت و بعدها در روند کار طرحی را انتخاب می کند که در نهایت هم ناقص می ماند. او افسوس می خورد از طرح نیمه تمام خود؛ اما معتقد است: 

بلندپرواز نبود. به واقعیت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهر بدقواره تهران نگاه می کند؛ این بدقوارگی در همه این وجوه قابل مشاهده بود.
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واقعاً الگوی مشخصی برای اداره شهر در ابتدا مطرح نبود ولی بعداً با بازسازی های بافت های 
فرسوده ای که در شهرهای بزرگ دیگر مثل پاریس )ل دفانس( و یا لندن )کناری ولف( اجراشده 
مشابهت پیدا کرد و از موسسه آغاخان جایزه معماری و شهرسازی دریافت کرد.

شد. سال ها بود که کسی در ساخت وساز و عمران تهران سرمایه گذاری نکرده بود. با 
آغاز این دوره فعالیت هایی را شهرداری شروع  کرد.

 شما معتقدید کسی که سمت شهرداری را می پذیرد باید اولویت هایی را در  �
نظر بگیرد. شما اولویت هایتان چه بود وقتی شهرداری تهران را بر عهده گرفتید؟

آن زمان شــهر خیلی مخروبه و تقریباً رهاشــده بود. در زمان جنگ حتی از نظر 
دفع زباله و خدمات شــهری مشکل داشتیم؛ و آن قدر شهرداری فشل بود که مردم 
شکایت می کردند و در دولت مهندس موسوی یادم هست که چند بار مجبور شدند از 

ماشینهای ارتشی برای دور کردن زباله از شهر کمک بگیرند.
توقع مرحوم آیت اهلل هاشمی رفســنجانی در آغاز ریاســت جمهوری این بود که 
مدیریت شهر سیمای قابل قبولی برای شهر تهران بسازد. در ابتدا بحث عمران شهری 
مثل اتوبان، مترو یا پل مدنظرشان نبود. ظواهر و سیمای شهری که خیلی به هم ریخته 
و زننده بود مدنظر ایشــان بود. به مرور با ساخت وسازها و خدمات شهری و نظافت و 
فضای سبز و تغییر الگوهای معماری، درخواست ها برای گسترش خدمات زیربنایی 
شــهری زیاد شــد. بحث دفع آب های زیرزمینی، تونل های شهری، بحث اتوبان ها و 

تقاطع های غیرهم سطح و مترو هم به مرور مطرح شد. متأسفانه در ابتدا مدیریت مترو 
دولتی بود و کارآمد نبود. بعد مدیریت مترو به شهرداری رسید. اولین مدیری که مترو 
را فعال کرد هم آقای محســن هاشمی بود. قبل از ایشان مترو چون پولی در اختیار 
نداشت متمرکزشده بود روی یک سری کارهایی که بتواند انجام بدهد و پول این کار 
را دربیاورد. ولی این کارها آن قدر زیاد شده بودند که وقتی برای ساختن مترو نمانده 
بود. کار اول محسن هاشمی این بود که کلیه آن فعالیت های غیر مترو را متوقف کرد 
و گفت ما قرار است مترو بسازیم نه اینکه چهل، پنجاه تا پروژه از معدن و ساخت وساز 
در سراسر کشور پیش ببریم. این مقدمه ای شد و با کمک شهرداری و کمی هم کمک 

دولت مترو راه افتاد.
توقع اول از شــهرداری نظافت شهری بود. دغدغه دولت این بود که وسط خیابان 
اصلی شهر گاهی تا نصفه پر زباله بود. از چند کیلومتری شهر هم دپوی زباله بود و بوی 
تعفن داشت و گاهی این قسمت آتش می گرفت و دودش شهر را فرامی گرفت. همه 

اینها به تدریج حتی از خاطره ها هم فراموش شده است.
 آیت اهلل هاشمی چگونه به این شناخت رســیده بودند که شما می توانید  �

شهردار دوران سازندگی باشید؛ آیا کارنامه ای از شما دیده بودند؟
در اصفهان غیر از شهر اصفهان 4۸ شهرداری وجود داشت. اداره همه کارهای این 
شهرداری ها و بودجه ها با استانداری بود. طرح های هادی، طرح های شهری و طرح های 
تفصیلی شــهرهای اصفهان با استاندار بود. مدیریت استان در جریان نیازمندی های 
شهری و توقعات مردم بود. اصفهان شهری زنده و قدیمی بود و در حین جنگ یعنی 
ســال ۶1 تا ۶۸ بازسازی شده بود. شــاید اولین نقطه ای که به عنوان عمران شهری 
فعالیتش آغاز شد شهر اصفهان باشد. آقای هاشمی هم الگوی اصفهان را دیده بودند و 

اصرار داشتند که این الگو در تهران هم پیاده شود.
 خود آیت اهلل هاشمی از شما درخواست کرد شهردار شوید؟ �

نه. آقای عبداهلل نوری که وزیر کشــور بودند ابتدا مطــرح کردند و بعد افرادی را 
فرســتادند، یک  بار هم آقای عطریان را فرســتادند، اما من موافق نبودم. چون فکر 
می کردم شهرداری تهران خیلی کار دشواری است. من ۸ سال استاندار اصفهان بودم 
یعنی از ســال 13۶1 تا 13۶۸. استانداری و مسئولیت آن  یک کار روتینی شده بود. 
دوران جنگ را پشــت سر گذاشته بودیم. به خصوص چون اصفهان هم مورد حمله 
بود و از طرفی هم پشتیبان جبهه ها بود، دوران سختی داشت و  به تدریج خرابی های 
جنگ را برطرف می کردیم و شهر در حال شکل گرفتن بود. من خیلی موافق نبودم به 
تهران بیایم و کار جدیدی را بر عهده بگیرم. اما ایشان اصرار کردند که تهران پیشانی 
کشور است. درواقع حکم کردند که در دولت سازندگی این مسئولیت را بپذیرم چون 

پای آبروی شهر مطرح است.
  شما وقتی به تهران آمدید اتاق فکری داشتید که اولویت ها را برای شروع  �

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

مدیران تشکیل می شد.
 این افراد چه کسانی بودند؟ �

من خیلی مایل نیستم افراد را نام ببرم. باید اسم حدود صد نفر مدیر را بیاوریم که 
نمی شود و اگر اسم بعضی را ببرم و بعضی را نبرم خیلی جالب نیست. یک گروه بود و 
به شکل سازمانی کار می کرد. در آن دوره شرکت واحد، سازمان پارک ها، میدان میوه 
و تره بار، سازمان بهشت زهرا، سازمان ترمینال ها و... همه به لحاظ قانونی جزو ادارات 
شــهرداری بودند. همه این واحدها سازمان دهی مستقل شد به طوری که هر سازمان 
به صورت واحد مجزا اداره شود تا خودشان بتوانند کار کنند و درآمدهای خود را داشته 
باشند. همه مدیران این سازمان ها مؤثر بودند و جزو تیمی بودند که با هم کار کردند. 

کار فردی نبود و معتقد هم نیستم که کسی قهرمان بود.
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توسعه

 حامی اصلی شما در دوره شهرداری برای اجرای طرح ها چه کسی بود؟ �
دولت پنجم و ششم خیلی کمک می کرد. خود آقای هاشمی رفسنجانی هم خیلی 
پشــتیبان بود. خیلی از کارهای شــهرداری کارهای جدیدی بود که با آنها مخالفت 
می شد. همه اینها را آقای هاشمی حل می کردند. من بارها گفته ام که شهرداری کار 
یک نفر و یک مجموعه و یک تیم نبود؛ همه به خصوص رئیس دولت به شــهرداری 

کمک می کردند.
 یعنی تصمیمات شما فردی نبود؟ �
خیر!
شما در جلسات هیئت دولت هم بودید؟ �

بله. یکی، دو سال بعد از آمدنم در هیئت دولت هم شرکت می کردم.
 چه کسی از شما دعوت کرد؛ خودتان خواستید یا پیشنهاد آنها بود؟ �

خود رئیس جمهور چنین خواستند. ما حرفمان این بود که می گفتیم  شهرداری 
مستقل از دولت است و چون جدا از دولت است تمام بخش های دولتی برایش مثل 
بخش های خصوصی به حســاب می آید. همان طور کــه مردم وقتی می خواهند یک 
ساختمان بسازند با ضابطه آن را می سازند، اگر دولت هم بخواهد ساختمانی بسازد باید 
با ضابطه بسازد. یا اگر در شهر یک قسمت هایی را اجازه نمی دهیم مردم ماشینشان را 

در آن پارک کنند، به وزارت خانه ها هم نباید اجازه بدهیم چنین کاری بکنند.
یادم هســت  زمانی جلوی سازمان ها و وزارت خانه ها را پارکینگ اختصاصی کرده 
بودند. کســی هم با ماشــین دولتی نه برخورد می کرد و نــه آن را جریمه می کرد. 
مؤسســات دولتی در ساخت وسازها عقب نشــینی را رعایت نمی کردند یا پارکینگ 
مؤسســات دولتی رعایت نمی کردند. یکی از کارهای جدی این بود که با مؤسسات 

دولتی هم که می خواستند از خدمات شهری استفاده کنند، برخورد می کردیم.
 مثل کدام وزارت خانه؟ �

بــا همه وزارت خانه ها، فرقی نمی کرد. بعضی وزارت خانه ها مثالً وزارت دفاع با این 
عنوان که ما زیر نظر فرماندهی هستیم می خواست کارهای بدون مجوزی بکند، که 
ما جلوی آنها هم ایستادیم. مثالً خود وزارت اطالعات که وزارت خانه بسته ای بود، ما 
آمدیم اتوبان همت را که شریان محوری شهر بود از وسط این وزارت خانه گذراندیم. 
با همکاری دولت و وزارت اطالعات این اتوبان را کشــیدیم و دو طرفش را دیوارهای 

بلند کشیدیم.
 آن موقع مخالفتی نمی شد؟ �

چرا، مخالفت می شــد ولی چون دولت و رئیس جمهور حمایت می کرد، وزیر هم 
کمک می کرد و مسئله حل می شــد. به هرحال نمی شد اتوبانی به عظمت همت تا 
آنجا کشــیده می شد و بعد به کوچه و پس کوچه کشیده می شد. این جور مسائل که 
پیش می آمد، وزرا می رفتند پیش رئیس جمهور و شکایت می کردند، اما آقای هاشمی 

از فعالیت های شــهرداری حمایت می کردند، چون می دیدند کــه مردم از کارهای 
شهرداری راضی اند و احساس می کنند که کاری دارد برایشان انجام می شود. به همین 
خاطر ایشان گفتند که بهتر است شهردار در جلسات هیئت دولت شرکت کند. چون 
ارتباط کاری ما با همه وزارت خانه ها روزمره شــده بود. مثالً ما عبور کامیون در روز 
را ممنوع کرده بودیم. وقتی یک ســازمان غله می خواست بار بیاورد، ما سازمان ها را 
مجبور می کردیم. به هرحال دولت همیشه خود را تافته جدابافته می داند. آقای هاشمی 
گفتند فالنی بیاید در جلسات شرکت کند که توضیح بدهد چه کارهایی را مجبور است 
بکند. اتفاقاً این خیلی مؤثر شد. و وقتی هر هفته به دولت می رفتیم بین شهرداری و 

سازمان های مختلف دولتی هماهنگی به وجود می آمد.
 آیا پیش آمده بود که گاهی وزارت خانه طرف دعوی شما را بگیرد؟ �

 خیلی کم. تا آنجا که یادم هست از برنامه های شهرداری حمایت می کردند البته اگر 
دستوری ضروری بود طبعاً عمل می شد.

  تعامل وزارت مسکن و شهرسازی با شهرداری به چه نحوی بود؟ �
یکی از وزارت خانه ها که با شــهرداری خیلی اصطکاک داشــت، وزارت مسکن و 
شهرســازی بود. ایــن را  قبالً هم در اصفهان تجربه کرده بــودم. یک دلیل این بود 
که شــهرداری خود را متولی اداره شــهر می دانست. وزارت مسکن و شهرسازی هم 
می خواست در همه امور دخالت کند. من می گفتم که اگر وزارت مسکن می خواهد 
در هر بخشــی نظری بدهد باید عواقب آن را هم در نظر بگیرد. مثالً اگر یک جایی 
قرار اســت اتوبانی کشیده شود، اگر وزارت مسکن می گوید اینجا نباید ساخته شود، 
باید بگوید کجا ساخته شود. یا اگر مردم می خواهند جایی ساختمان مسکونی بسازند 
و وزارت مسکن می گوید اینجا نسازید، باید بگوید کجا این را بسازید یا تکلیف زمین 
مردم چه می شــود. باالخره یک زمینی را مردم  دارند که در طرح جامع گفته شــده 
است اینجا ساخت وساز مسکونی نشود. این که مال ما نیست مال مردم است و وزارت 
مسکن باید پاسخ گو باشد و بگوید این فرد کجا بسازد و این ضرر را برایش جبران کند. 
شــهرداری در این مواقع که زمینی را در طرحی می گذاشت یا آن زمین را می خرید 
یا مابه ازایی به افراد می داد. وزارت مسکن اظهارنظر و دخالت در مسائل می کرد بدون 
اینکه عواقب آن را در نظر بگیرد. البته بعداً وزارت مسکن فهمید که باید پاسخ گو باشد.

دلیل دوم این بود که وزارت مســکن معتقد بود تمام زمین های شهری متعلق به 
دولت است، ولی شهرداری معتقد بود که زمین های شهری »ذخیره های شهرسازی 
شــهر« است و باید در اختیار شهرداری باشد تا بتواند طرح ها را اجرا بکند. با وزارت 
مسکن این دو اختالف وجود داشت. شهرداری می گفت همه زمین های شهری باید 
به عنوان »معّوض« در اختیار شهرداری قرار بگیرد و مجبور به پرداخت غرامت سنگین 
برای خانه هایی که خراب می شود نباشد، به ازای هر ملکی زمینی دیگر از زمین های 
شهری را در اختیار آن افراد قرار دهد. وزارت مسکن این را قبول نداشت و البته این 

ضعف قانون بود و باید این قانون اصالح می شد.
 این مسئله حل شد؟ �

نه، متأسفانه هنوز هم حل نشده است و بین شهرداری و وزارت مسکن در شهرهای 
مختلف این درگیری وجود دارد و نتوانسته اند این موضوع را حل کنند. این زمین ها 
برای وزارت مســکن و ســازمان زمین سرمایه ای هنگفت است و این طور نیست که 
بتوانند از آن دســت بکشــند. اوالً خیلی از زمین ها برای طرح های دولتی الزم است 
و برخی هم سرمایه آنها برای پروژه های عمرانی است. به هرحال این اختالف مهمی 
بود که وجود داشت. در یک سری جلسات مشترک کاری مثل کمیسیون ماده 5 یا 
شورای شهرسازی بر سر طرح های جامع شهری یا طرح های تفصیلی یا موردی، موارد 
اختالف شهرداری و وزارت مسکن مطرح می شد. در شهرداری این قانون خاص وجود 

داشت که اختیار طرح های تفصیلی با شهردار بود لذا این اختالفات شدیدتر می شد.
 شما طرح جامع شهری را در دوره خودتان به کار گرفتید؟ �

کدام طرح جامع؟
 طرح جامع اول که اتوبان نواب هم در آن مطرح شده است. �

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

نکته هایی که باید بدانید

روش اداره شهرها در کشورهای مختلف جهان، متفاوت است و بستگی به 	]
الگوی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هر کشوری دارد.

توقع مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در آغاز ریاست جمهوری این بود 	]
که مدیریت شهر سیمای قابل قبولی برای شهر تهران بسازد. توقع اول از 

شهرداری نظافت شهری بود. 
دولت پنجم و ششم خیلی به شهرداری کمک می کرد. خود آقای 	]

هاشمی رفسنجانی هم خیلی پشتیبان بود. خیلی کارهای شهرداری کارهای 
جدیدی بود که با آن مخالفت می شد.

طرح جامع اول تهران در سال 1349 تهیه شد و به طرح »فرمانفرماییان« 	]
معروف است. مشاور این طرح هم خارجی ها بودند و طرحی 25 ساله بوده 

است.
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یکی از وزارت خانه ها که با شهرداری خیلی اصطکاک داشت، وزارت مسکن و شهرسازی بود. این 
را  قباًل هم در اصفهان تجربه کرده بودم. یک دلیل این بود که شهرداری خود را متولی اداره شهر 
می دانست. وزارت مسکن و شهرسازی هم می خواست در همه امور دخالت کند.

معروف است. مشاور این طرح هم خارجی ها بودند و طرحی 25ساله بوده است یعنی 
از ســال 49 تا 73- 74 دوره طرح جامع تمام می شود. البته معنای تمام شدن طرح 
به این معنا نیست که بعد از آن هرکسی هرکاری خواست بکند؛ یعنی در این دوره 
25ساله طرح جامع این پروژه ها و طرح ها باید انجام بشود. این اتوبان ها کشیده بشود، 
این نوسازی ها انجام بشود، این پارک، مدرسه و خانه ها ساخته بشود. در سال 13۶۸ و 
آغاز دوره جدید به اعتراف مسئوالن شهری 5 درصد از طرح جامع سال 49 انجام شده 
بود. یک  بخشی به خاطر کمبودهای شهرداری در زمان جنگ انجام نشده بود و بخشی 
هم به خاطر هرج ومرج سال های آخر رژیم پهلوی و اوایل انقالب. لذا عمالً طرح جامع 

اول شهری تهران اجرانشده بود.
آقای مهندس موسوی که خودش معمار و صاحب نظر در این مسائل بود، پیش از 
آن مأموریتی را  به وزارت مســکن داده بود که طرح جامع را بررسی کنند و باعنوان 

»طرح سامان دهی« درواقع تجدیدنظری در طرح جامع بکنند.
 یعنی این طرح به جای طرح جامعه شهری مطرح می شود؟ �

بله، درواقع طرح جامع را کنار نمی گذارند. در خیلی موارد که خالف طرح جامع 
عمل شده بود و راه اصالحی نبود تجدیدنظری انجام می شد. مثالً در مواردی جایی 
که باید خیابان کشــیده می شد به مردم اجازه داده بودند که در آن منازل مسکونی 
بســازند، و می دیدند تبدیل دوباره مناطق مسکونی به خیابان به این راحتی ممکن 
نیســت، وظیفه این گروه این بود که این طرح جامع را که آخر دوره زمانی اش بود و 
هنوز اجرانشده بود ببینند چقدر از آن اجرانشده یا به جایش کار دیگری شده است. 
یک کارهایی آقایان انجام دادند اما این طرح سامان دهی هم طرح کاملی نشد. امروز 
روشن شده است که هر طرح جامعی باید یک ضمیمه اجرایی اقتصادی داشته باشد. 
یعنی وقتی می گوییم ظرف 5 سال می خواهیم یک اتوبان بکشیم، باید بگوییم پولش 

را از کجا می آوریم..
 استدالل شما برای اجرای طرح ها چه بود؟ �

مــا گفتیم قبل از اینکه هر طرحی را اجرا کنیم اول باید بفهمیم پولش را از کجا 
بیاوریم. اگر دولت قرار اســت پول بدهد مشخص بشود و اگر شهرداری قرار است آن 
پول را تأمین کند اول بگوید کجا چاله آن پول را می کند. از موارد اختالف ما با وزارت 
مسکن همین بود. مثالً در همین طرح نواب که خیلی طرح سختی بود، حدود 10 
هزار واحد مسکونی و تجاری در مسیر این خیابان بود. 20 سال بود می گفتند اینجا 
قرار است خیابان بشود و روی خانه ها پرچم قرمز زده بودند. این خانه ها نه اجازه تعمیر 
و نه اجازه ساخت وســاز داشت. این محل تبدیل شده بود به یک محل مخروبه ای که 
هم خودش مرکز فساد شده بود هم اطرافش. در این منطقه گاراژهای عجیب وغریبی 
بود که احیاناً ولگردها و معتادها در آن جمع شده بودند. به هرحال این منطقه یک لکه 
عجیب وغریبی شده بود. ما دیدیم که نه هزینه آن را داریم و نه می توانیم بدون دادن 
این هزینه مردم را از ملکشان بلند کنیم. طرحی که آن موقع به عقل ما رسید و انجام 
دادیم و یک نقدهایی هم به آن شد این بود که ما گفتیم ما به جای خیابانی با عرض 
45 متر بیاییم خیابانی 120 متری آزاد کنیم و بعد دو طرف این خیابان را ساخت وساز 
بکنیم و از  این ساخت وساز به کسانی که این وسط هستند این ساختمان ها را بدهیم و 
اگر نخواستند هم اینها را بفروشیم و پولش را بدهیم. درواقع از وسط این بافت پهن شده 
راهی بازکنیم. مورد دیگر اتوبان نیایش بود. ما زمینی را پیش بینی کردیم که یا کاربری 
نداشت یا کاربری ویژه ای داشت و آن را به ساخت وساز اختصاص دادیم. می خواستیم 
از محل درآمدی که از این طرح کسب شد، آن اتوبان را که االن گشایشی برای تهران 
است بسازیم. یا اتوبان یادگار امام؛ بحث این بود که زیر این اتوبان  یک واحدهای تجاری 
ساخته بشود که به درد مردم بخورد و از باالی آن  هم اتوبان رد بشود. ممکن است این 
موارد را برخی دیدگاه های شهری نپسندد که چرا شما از وسط یک منطقه قدیمی یک 
اتوبان رد می کنی و یک گسل اجتماعی یا شهری ایجاد می کنی؛ ولی در آن تاریخ و با 

شرایط بحرانی ترافیک و مشکالت آن منطقه راه بهتری واقعاً مطرح نبود.
 آیا شــما در طراحی این الگو، از روی الگویی کپی برداری کرده بودید؟ این  �

محصول تجربه شما بود یا مطالعه؟

واقعاً الگوی مشــخصی در ابتدا مطرح نبود ولی بعداً با بازســازی های بافت های 
فرســوده ای که در شهرهای بزرگ دیگر مثل پاریس )ل دفانس( و یا لندن )کاناری 
وارف( اجراشــده مشابهت پیدا کرد و از موسسه آغاخان جایزه معماری و شهرسازی 

دریافت کرد.
 آیا به الگوی آلترناتیوی فکر نمی کردید یا به شــما پیشنهاد نمی شد؛ و اگر  �

پیشنهاد می شد چرا به آنها توجه نمی کردید؟
گفتم آن موقع طرح دیگری مطرح نبود و چند شرکت مشاور بزرگ و مطرح آن 

سال ها روی طرح کار می کردند 
  امروز انتقاد خود شما به آن طرح چیست؟ �

متأسفانه به خاطر تغییر و تحول در شهرداری آن طرح کامل نشد. مطالعات این بود 
که آن طرح به صورت مادوالر تکرار شود؛ یعنی از شرق و غرب خیابان نواب و پایین 
خیابان انقالب مطالعه شده بود و قرار نبود این طرح اینجا متوقف شود ولذا قسمت های 
انتهایی اش ساخت وســاز نشــد و آن بردی را که باید نداشت. قرار بود بافت فرسوده 
پایین انقالب به جز بافت هایی که به لحاظ تاریخی ارزش این را داشــت که نگهداری 
شود بقیه نوسازی شود و از زمین بهتر استفاده شود. هم  بافت ها نوسازی شود و هم 
مردم گشایشی برایشان حاصل شود و با کمک بخش خصوصی این همه ساخت های 
بی قواره فرسوده را به سمت نوسازی هدایت بکنیم. خطرات زلزله و این موارد را کم 
کنیم و خدمات را هم زیاد کنیم. مثالً می شد برای جنوب به شمال تهران به جای یک 
خیابان نواب 5 خیابان مثل نواب داشته باشیم. یا شرقی- غربی ها مثل خیابان انقالب 
هم می توانست بیشتر باشد و یک گشایشی برای شهر می شد؛ یعنی از تهران پارس و 
افسریه تا آزادی به صورت مادوالر اجرا می شد. به نظر من اگر این طرح به طور کامل 
اجرا می شد ممکن بود 15 الی 20 سال هم ادامه پیدا بکند؛ خصوصاً با سیستم اوراق 

قرضه که در این طرح انجام شد به نظرم می توانست گشایشی در تهران ایجاد شود.
 ولی به خود طرح نواب هم انتقادهایی مطرح است. اینکه در شروع آن تعجیل  �

صورت گرفت یا بخشی از پیمانکاران از آن منتفع شدند نه مردم.
خب هر طرحی که اجرا شود کارگر و مهندس و سایر عوامل کار می کنند و منتفع 
می شــوند ولی استفاده از طرح و خیابان که مختص آنها نیست؛ مردم از آن استفاده 

می کنند.
  شما به بی قوارگی یا بدقوارگی شهر تهران اشاره کردید، اگر از باال به شهر  �

تهران نگاه کنیم می بینیم که هیچ شکلی ندارد. بافت زیگزاگی دارد. آیا در دوره 
شما برای این مسئله فکری شده بود؟ این امر چرا اتفاق افتاده است؟ از بی برنامگی 

نکته هایی که باید بدانید

در سال 1368 و آغاز دوره جدید به اعتراف مسئوالن شهری 5 درصد از 	]
طرح جامع سال 49 انجام شده بود. 

قواره شهرها چیزی جدا از زندگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی شهرها 	]
نیست. شما وقتی شهری را می بینید که بدقواره است و فرازوفرود دارد 

می بینید که تقسیم ثروت و قدرت به همان بدقوارگی در آن جامعه است. 
توسعه یافتگی هم در اقتصاد، هم سیاست و هم فرهنگ باید باشد. شما 	]

جایی را پیدا نمی کنید که توسعه یافته باشد و شهرش درب و داغون باشد و 
بالعکس. هرجا توسعه می رود همراه خودش توسعه شهری را می برد. 

نوعی انحراف و تبلیغات منفی درباره ایده ای کامالً صحیح تراکم فروشی 	]
است. اصل ایده این نبود که شما تراکم بفروشید اصل ایده همان حرفی بود 

که من درباره خیابان نواب زدم.
اصل مسئله این است که شهر را برای مردم ساکن آن قابل سکونت 	]

کنیم. باید وضع موجود را مطالعه و مشکالت را اولویت بندی کرد و با امکانات 
موجود طرح های ضروری را اجرا کرد.
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توسعه

است یا تراکم فروشی ای که شهرداری انجام داده است؟
قواره شهرها چیزی جدا از زندگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی شهرها نیست. شما 
وقتی شهری را می بینید که بدقواره است و فرازوفرود دارد، می بینید که تقسیم ثروت و 
قدرت به همان بدقوارگی در آن جامعه اســت. شهر درواقع نمود و چهره واقعیت جامعه 
اســت. اگر به یک سری شهرهای شوروی ســابق نگاه کنید، می فهمید اینجا شهرهای 
اقتدارگرای سوسیالیستی استالینیستی است. شهرهایی با فضاهای عمومی بسیار وسیع، 
مثالً با اتوبان های به عرض 150 متر برای رژه نظامی ساالنه جلوی استالین، اما با خانه های 
النه زنبوری. این نمودار چهره حکومت آنجاســت. اگر شما به یک شهر صنعتی و کشور 
توسعه یافته هم سفر کنید، جایی که الگوی ثروت و قدرت در آن الگوی قابل قبولی است، 
هیچ وقت شهرش هم حالت غیرقابل قبولی ندارد. اگر شما به پایتخت های قدیمی برزیل، 
سائوپائولو یا ریودوژانیرو بروید، می بینید که به دلیل افزایش جمعیت شهری، تا 1۸ الی 20 
میلیون نفر آنجا شهری شده که هم ثروتمندان بسیاری دارد و هم فقرای بسیاری و این 
عیناً الگوی شهر شده است؛ یعنی شهر پرشده است از کاخ های ثروتمندان و بیغوله های 
فقرا. بعد هم که پایتخت را به برازیلیا منتقل کردند، قرار بود در شهر از آن به هم ریختگی 
خبری نباشد و یک پایتخت خوب منظم دیگر داشته باشند، با همین هدف با زحمت بسیار 
پایتخت را منتقل کردند به شهر جدید برازیلیا. برای ساخت شهر از بانک جهانی 97 میلیارد 
دالر وام گرفتند اما باز هم شهری که قرار بود محل زندگی 500 هزار نفر باشد جایگاه 4 
میلیون نفری شد. امروز هم اگر هر شهری را ببینید تقریباً همین طور است. چهره شهر 
نمایشگر چهره تقسیم قدرت و منافع در آن کشور است. تهران هم همین بوده است، هم  

زمان شاه و هم متأسفانه بعد از انقالب.
 شما مدل و سیستم کدام شهر را ایده آل دیدید و دوست داشتید برای تهران آن  �

را الگو قرار دهید؟
ببینید، آدم که نمی تواند خیال بافی کند. آن شهرها با تحوالت اقتصادی و فرهنگی و 
شهری خود در زمان شکل گرفت. قطعاً شهری که درآمد سرانه مردم 30 الی 40 هزار دالر 
است با شهری که درآمد سرانه مردم آن 200 الی 300 دالر است، فرق دارد. به نظر من 
نمی شود شما شهری را ایده آل با معماری، رفاه و آسایش عالی تصور کنید ولی وضعیت 
اقتصادی مردم یا وضعیت توزیع قدرت و منافع در آن شــهر ناعادالنه باشد. نمی شود که 
خانه هایی ساخته شود که یک شیر دست شویی آن معادل 5 هزار یورو باشد و یک  خانه 
را در جنوب شهر با کمتر از این مبلغ بشود ساخت. این الگو در معماری و در ظاهر شهر 
خودش را خواه ناخواه نشان می دهد. مدیریت های محلی و شهری توان آن را ندارد که در 
برابر سیل قدرت و ثروت مقاومت کند. به خصوص که آن شهرداری و اداره حکومت بخواهد 

تحت عنوان مدیریت مردم ساالرانه اداره بشود.
 درواقع اقتصاد توسعه یافته سبب می شود که یک شهر درآمد پایدار داشته باشد؟ �

نه فقط اقتصاد. توسعه یافتگی هم در اقتصاد، هم سیاست و هم فرهنگ باید باشد. شما 
جایی را پیدا نمی کنید که توســعه یافته باشد و شــهرش درب و داغان باشد و بالعکس. 
هرجا توســعه می رود همراه خودش توسعه شــهری را می برد. ما هم نباید با حرف های 
دل خوش کنک فضای غیرواقعی برای مردم درست کنیم. اگر ما بخواهیم شهرهایمان به 
لحاظ الگوی رفاهی وضعیت مطلوبی پیدا بکنند، چاره ای نداریم جز اینکه کل اقتصاد و 
سیاست و توزیع قدرتمان متحول بشود. اگر فکر کنیم با یک اقتصاد و صنعت ورشکسته 
و یک سیل جمعیت بیکار و نصف جمعیت زیرخط فقر می توانیم شهرهای توسعه یافته 

بسازیم، خوش خیالی است.
 انتقادی که به مدیریت شما وارد می کنند مکانیسم تراکم فروشی است که از  �

سال 68 وارد چرخه درآمدی شهرداری ها شد. چرا چنین مکانیسم درآمدی ای را 
انتخاب کردید؟

من چند جا و در چند مصاحبه به این پرسش جواب داده ام. این حرف از عنوانش 
که شعار تراکم فروشی است، نوعی انحراف و تبلیغات منفی درباره ایده ای کامالً صحیح 
است. اصل ایده این نبود که شما تراکم بفروشید؛ اصل ایده همان حرفی بود که من 
درباره خیابان نواب زدم. اگر یک مجموعه ای را در یک شهر در نظر بگیرید شما دو جور 
می توانید در آن ساخت وساز کنید: اول اینکه بیایید به همه بگویید یکی دوطبقه بسازید 

و بعد هیچ کوچه ای برای عبور نیست؛ راه دوم این است که بگویید کوچه را بازکنید و 
کسی را که خانه اش این وسط است بردارید و بگذارید روی خانه بغلی. مکانیسم اجرایی 
چنین کاری این است که در طرح های شهری که یکی اتوبان و یکی کوچه و فضای 
سبز و بیمارستان و ورزشگاه است، آن واحدهای مسکونی را بگذاریم روی این مراکز. 
در آن ســال ها شورایی بود به ریاست رئیس جمهور و وزرایی مثل وزیر راه و برنامه  و 
بودجه و اقتصاد در آن حاضر می شدند و در این موارد با هم مشورت می کردند. آن شورا 
که اسمش »شورای گسترش شهر تهران« بود تصمیم می گرفت شهر تهران چطور 
گسترده بشود. درواقع اختیارات ساخت وساز در شهر تهران در اختیار این شورا بود. آن 
شورا بعد از مطالعاتش به این نتیجه رسید که استفاده ما از زمین در تهران خیلی اشتباه 
است. ما از زمین خیلی کم استفاده می کردیم درحالی که در شهرهای مشابه ما مثاًل 
در دمشق که ازنظر الگو تقریباً شبیه ما بود از زمین بهتر استفاده می کردند. مثالً در آن 
زمان متوسط طبقات در دمشق 5 طبقه بود ولی همان زمان در تهران متوسط طبقات 
یک و نیم  طبقه بود. لذا اجازه دادند که اســتفاده از زمین را در تهران بیشــتر کنیم. 
به جای اینکه گسترش شهر را بیرون ببریم و اطراف شهر را به مردم بدهیم که در آن 
خانه بسازند، اجازه بدهیم اینجا در شهر ساخت وساز کنند. این ایده افزایش تراکم بود.

طبیعی است که اگر کسی به جای دوطبقه، خانه اش را پنج طبقه می کند و استفاده 
بیشــتری از زمین می کند باید از آن عوارض بیشتری بدهد. خاطرم نیست ولی فکر 
می کنم آن وقت این مبلغ 5 برابر قیمت منطقه ای شــد. یک فرمولی داشت، همین 
فرمولی که االن تقریباً وجود دارد. یعنی اگر برای ساخت وساز معمولی یک هزار تومان 
می گرفتیم از چنین فردی 5 هزار تومان می گرفتیم. این پول قرار بود در یک حساب 
مخصوصی برای گسترش خدمات شهری ذخیره شود. پس الگوی افزایش تراکم برای 

سامان دهی شهر بود، نه کسب درآمد.
ایده هایی وجود داشت و گفته می شد در 20 منطقه تهران باید 20 منطقه خدماتی 
تجاری ساخته شود که هرکسی خرید دارد به منطقه 12 و بازار نرود و ترافیک درست 
کند، ولی االن در هر منطقه و در هر کوچه ای ما به شدت با ساخت وسازهای تجاری 
روبه رو می شویم. ما با این کارها مقابله می کردیم و پلمب می کردیم. ما می گفتیم در 
هر مرکزی باید امکانات پارکینگ و ســایر خدمات باشــد؛ بنابراین اصل تراکم برای 
سامان دهی شهری به هم ریخته، ایده درستی بود. ما از اول نمی خواستیم شهر بسازیم. 
وقتی به یک نفر می گفتیم باید خانه ات را خراب کنیم، می گفتیم برو باالی خانه این 
آقا خانه ات را بساز. مکانیسم حقوقی این کار این بود که از آن فردی که می خواست 
خانه چندطبقه بسازد عوارضی بگیریم و آن را به این فرد بدهیم. اصل این ایده این بود 

ولی اینکه تبدیل به چه چیزی شد مسئله دیگری است.
 تبدیل به چه شد؟ �

ما مراکز بلندمرتبه ســازی با خدمات ویژه در هر منطقه یک ساختمان تجاری، 
خدماتی ساختیم ولی االن شهر به محل مگامال ها و مال ها تبدیل شده است. اصل ایده 
این بود که کسی که از زمین بیشتر استفاده می کند باید عوارض بیشتری بدهد. حاال 

اینکه االن منبع درآمد کارهای جاری شهرداری شده است، مسئله نامعقولی است.
 در این دوره چه باید کرد؛ باید و نبایدهای شهرداری برای توسعه شهری چه  �

باید باشد؟
اصل مســئله این است که شهر را برای مردم ساکن آن قابل سکونت کنیم. باید 
وضع موجود را مطالعه کرد. مشکالت را اولویت بندی کرد. با امکانات موجود طرح های 
ضروری را اجرا کرد. طبعاً امکان متوقف کردن همه ساخت وسازهای مردم را نداریم. 
نیاز مردم است، باید آن  را سازمان داد و معقول کرد. از واگذاری اراضی اطراف شهر به 
مهاجران جدید خصوصی و عمومی و نهادهای دولتی و نظامی خودداری کرد. مراکز 
غیرضروری را از تهران منتقل کرد )این کار در همان سال های دهه 70 مطالعه شده 
اســت( تا مهاجرت معکوس به تدریج شکل بگیرد. حضور نامتوازن انبوه خودروهای 
شخصی را با ابزار عوارض و قیمت پارکینگ )مثل شهرهای بزرگ دیگر( کنترل کرد. 
حمل ونقل عمومی و به خصوص مترو را کارا ســاخت )قرار بوده با خطوط مترو 15 

میلیون سفر انجام شود اما االن حدود 2.5 میلیون انجام می شود(. و... .



آیانظامبانکیایران،ادغامرامیپذیرد؟

طرح مبهم

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

ادغامبانکهادرایرانقصهایدیرینهاستکهبازهمبرسرزبانهاجاریشده؛مسئوالنبازارپولاینبارهممیخواهندبرایاصالحنظام
بانکیوبهبودشرایطآنهااینسیاسترادرپیشبگیرند.اماهنوزجزئیاتیدراینبارهمنتشرنشدهکهکارشناسانبتوانندنظرقطعیبدهند.
ازاینروآنچهازســویصاحبنظرانارائهمیشود،یانظربهتجربیاتگذشتهدرادغامبانکهادرایراناستوآنراناموفقمیدانند،یا
اشارهبهتجربیاتموفقدنیاستوازآنبهعنوانگاممهمیبهسویاصالحنظامبانکییادمیکنند.آنچهمسلماستادغامبانکهانیازبه

بررسیهایدقیقوکارشناسیدارد.همچنینتحققاهدافدنبالشدهشروطیداردکهبایدآنهاراموردمتوجهودردستورکارقرارداد.
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روایت

کورسوی تغییر
راهکار اصالح نظام بانکی چیست؟

رئیس کل بانک مرکزی از ادغام بانک های غیرمجاز خبر داده اســت. 
البته طرح ادغام بانک ها طرح جدیدی نیســت و سال هاست زمزمه آن 
مطرح شده اســت. این اقدام قرار است در راستای اصالح نظام بانکی و 
عبور از چالش هایی صورت گیرد که امروز گریبان گیر اقتصاد کشور است. 
تاکید ولی اهلل سیف بر ادغام بانک ها در حالی مطرح شده که رئیس اتاق 
ایران نیز ضمن اشاره به بانک محور بودن اقتصاد کشور، خواستار تسریع 
در اجرای این وعده شده است. هرچند برخی از مشتریان بانک ها نسبت 
به این تصمیم نگرانی هایی دارند اما ســیف گفته است: سپرده گذاران، 
سرمایه گذاران بانک ها هســتند و بانک مرکزی هرگز اجازه  نخواهد داد 
منافع ســپرده گذاران دچار مشکل شود. از سوی دیگر بانک ها در فضای 
رقابتی به هیچ عنوان اقدامی نخواهند کرد که مشتریان خود را از دست 
بدهنــد؛ از این رو جای نگرانی برای آنها وجود ندارد. همچنین این مقام 
مسئول بازار پول، ادغام را یکی از روش های نزدیک شدن صورت های مالی 

بانک ها به استاندارد های روز دنیا دانسته است. 
تجربه ادغام بانک ها در دنیا نشان می دهد که آنها به منظور افزایش 
قدرت رقابت و بهبود عملکرد بانکی دست به این اقدام زده اند. در حالی 
که به گفته تحلیل گران، تجربــه ایران در ادغام بانک ها چنین هدفی را 
محقق نساخته است. البته آنها به این موضوع نیز اذعان دارند که ادغام های 
صورت گرفته در گذشــته، چنین اهدافــی را دنبال نمی کردند و فضای 
سیاسی آن روزها موجب چنین تصمیم گیری هایی شده بود. به همین 
دلیل  ادغام های ناموفق در این بخش که بیشتر به تجمیع شبیه است، 
تجربه تلخی را در اذهان جامعه به جا گذاشته و گاهی موجب نگرانی هایی 

در بین مشتریان بانک ها می شود.  
در حال حاضر نیز به نظر می رسد ساز و کار ادغام بانک ها در ایران هنوز 
شفاف نیست و در این باره هیچ گزارش کارشناسی از سوی بانک مرکزی 
ارائه نشــده تا بتوان بر اساس آن در این خصوص رأی صادر کرد. یکی از 
مواردی که در مورد بانک ها مطرح است، عدم شفافیت صورت های مالی 
آنها است. این عدم شفافیت موجب می شود که در مورد وضعیت بانک ها 
اطالعات دقیقی در دسترس قرار نگیرد. در نتیجه نتوان رأی قاطعی در 

مورد درست بودن یا نبودن ادغام بانک ها صادر کرد.  
اما پــس از اعالم موضع رئیــس کل بانک مرکزی کشــور، یکی از 
گمانه زنی هایی که شد در خصوص ارتباط ادغام با ورشکستگی بانک ها بود. 

نکته هایی که باید بدانید

ادغام بانک ها قرار است در راستای اصالح نظام بانکی و عبور از چالش های این نظام صورت گیرد.	]
ادغام یکی از روش های نزدیک شدن صورت های مالی بانک ها به استاندارد های روز دنیا است. 	]
در دنیا به منظور افزایش قدرت رقابت و بهبود عملکرد بانکی، ادغام انجام شده است. 	]
ادغام بانک ها با ورشکستگی آنها ارتباطی ندارد.	]
عدم شفافیت صورت مالی موجب می شود در مورد وضعیت بانک ها اطالعات دقیقی در 	]

دسترس قرار نگیرد.

به نظر می رسد ساز 
و کار ادغام بانک ها 

در ایران هنوز 
شفاف نیست و در 

این باره هیچ گزارش 
کارشناسی از سوی 
بانک مرکزی ارائه 
نشده تا بتوان بر 
اساس آن در این 
خصوص رأی 

صادر کرد

بمانجان ندیمی
دبیر بخش روایت

اما این موضوع نیز توسط علی دیوانداری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی 
بانک مرکزی رد شد. او گفته است: براساس تقسیم کار صورت گرفته در 
بانک مرکزی قرار شده است که صرفا خود بانک مرکزی و معاونت نظارت 
این بانک در این زمینه صحبت کنند؛ به طور کلی می توانم بگویم که این 
شایعات ریشه در واقعیت ندارد. به گفته دیواندری پیام های مقامات بانک 
مرکزی نیز حکایت از این دارد که در این زمینه مشکل خاصی وجود ندارد 
و نباید آرامش و اعتماد از بین برود. ادغام بانک ها یک استراتژی و انتخاب 
در جهت بهینه ســازی و کم کردن از هزینه ها در تمامی صنایع از جمله 
صنعت بانک داری اســت ولی در ماه های اخیر مقداری با مباحث دیگر 
خلط شــده است. به گفته دیواندری، ادغام به معنای مشکل در بانک ها 
نیســت و آن را باید از موضوع مربوط به رســیدگی در بازار غیرمتشکل 
پولی تفکیک کرد. به عقیده رئیس پژوهشکده پولی  و بانکی مشکلی در 
زمینه موسســات مجاز و بانک ها وجود ندارد و بانک مرکزی نظارت ها و 
کنترل های خود را دارد. طبیعتا ادغام برای بهینه ســازی و ایجاد ارزش 
افزوده و کم کردن هزینه ها صورت می گیرد و اگر مشکلی وجود داشته 
باشد با ادغام حل نمی شود و بانک مرکزی چنین اقدامی نخواهد کرد. او 
با بیان اینکه از ابتدای انقالب بحث ادغام را نداشتیم، بلکه بیشتر بانک ها 
و موسسات در یکدیگر تجمیع شدند، اظهار کرد: این تجمیع نیز برای این 
بود که برخی موسســات مجاز یا غیرمجاز بتوانند مجوز تبدیل شدن به 
بانک را بگیرند. البته کارشناسان نیز بر این ادعا مهر تایید می زنند و عنوان 
می کنند که ادغام ها در ایران شفاف نیست و شاید دلیل مهم عدم موفقیت 
ادغام هایی که تاکنون انجام شده به همین موضوع برگردد. کارشناسان 
و صاحب نظران بانکی بر این باورند که چنانچه قرار باشــد بانک مرکزی 
تصمیم خود را در خصوص ادغام بانک ها بگیرد، باید پس از ادغام از بانک 
پذیرنده حمایت کند. در غیر این صورت، این طرح شکست می خورد. اما 
همه آنها به این موضوع اذعان دارند که مسئله ادغام، کار آسانی نیست. 
براساس قوانین کشور ما، اعمال مقررات ورشکستگی صرفا در مورد تجار 
و اشخاص حقوقی تجاری صادق است. براساس مواد 1 و 2 قانون تجارت 
ایران، بانک ها نیز در ردیف اشــخاص تجاری قــرار دارند. بنابراین ادغام 

بانک ها مسئله ای کامال قانونی است اما فاقد جزئیات الزم است. 
یكي از نكاتي كه در بحث ادغام بانك هاي ايراني وجود دارد، موضوع 
تضاد منافع، ميزان رأي و قدرت تصميم گيري و مديريت و سهم هريك 
از هلدينگ هاي ســرمايه گذاري، آورده سرمايه و... است. به عبارت ديگر، 
در بانك هاي غيردولتي ايران كه در ســال هاي اخير خصوصي شده اند، 
همچنان بخشي از سهام آنها متعلق به هلدينگ هاي بزرگ سرمايه گذاري 
مانند تامين اجتماعي، بنياد، سازمان گسترش، و ساير سرمايه گذاري هاي 
خصوصي و دولتي و شــبه دولتي است و اگر قرار باشد كه بانك ها ادغام 
شوند، به چند روش می توان اين ادغام ها را انجام داد. یك روش تشكيل 
يك بانك جديد است كه در آن به ميزان آورده نقدي سهام داران و سرمايه 
و دارايي هايي كه با خود به شــركت و بانــك جديد می آورند، حق رأي، 
عضویت در هيئت مديره و درصد ســهام خواهند داشت و در نتيجه به 

ميزان قدرت سهام داران، در مديريت بانك اثرگذار هستند. 
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نکته هایی که باید بدانید

تا زمانی که بانک ها و بنگاه های اقتصادی ترازنامه شفافی ارائه ندهند، ادغام عملی نخواهد بود.	]
مشکل اساسی ای که بانک های ایران در حال حاضر دارند، عدم کفایت سرمایه است.	]
دارایی  هایی که بانک ها در ترازنامه می نویسند، دارایی های موهوم است و واقعی نیست.	]
سهام داران بانک های خصوصی به آسانی حاضر نیستند این مزایا را از دست دهند.	]
90 درصد سرمایه گذاری هایی که در کشور انجام شده با وام بانکی بوده است.	]

سرمایه بانک ها 
کافی نیست 
و این مشکلی 

حل نشدنی است. 
ادغام می تواند 
از طریق کاهش 

هزینه، راه حل این 
مشکل باشد، ولی 
راه حل کوتاه مدتی 
است و به تنهایی 
هم نمی تواند این 
مسئله را حل کند. 
بانک باید هم زمان 
با ادغام، افزایش 

سرمایه دهد

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

مسئله ادغام، در قانون تجارت ایران پیش بینی نشده است. تاسیس، انحالل 
و خرید شــرکت ها توسط بنگاه های اقتصادی دیگر، در قانون وجود دارد. اما 
هنوز، ادغام، در قانون تجارت طرح نشــده است. در زمان دولت آقای خاتمی 
قانون تجارت اصالح شد، به تصویب هیئت دولت رسید و به مجلس فرستاده 
شــد. این قانون حدود 13  سال است که در مجلس مانده است. این قانون 
تجارت مفصل و مدرن، در 1100 ماده نوشــته شد که موضوع ادغام و موارد 
دیگری از مسائل تجاری امروز جهان در آن دیده شده بود. قانون تجارت فعلی 
ایران در سال 1310 و زمان رضاشاه تدوین شده است. این قانون جواب گوی 
وضعیت موجود نیســت و یکی از نقایص آن نیز همین موضوع اســت  که 
مباحث نوینی چون ادغام در آن دیده نشــده است. از سویی وقتی دو یا سه 
موسسه قصد دارند در هم ادغام شوند یا تصمیم گرفته می شود که موسسه ای 
خریداری شود، اولین قدم ارزیابی ارزش سهام آن است. زیرا وقتی دو شرکت 
ادغام می شوند، سهام داران آنها در نهایت، هر دو سهام دار مجموعه ای خواهند 
شد که پس از ادغام به وجود می آید.  به طور مثال اگر دو بانک بخواهند در 
هم ادغام شوند، سهام داران هر دو بانک، سهام داران بانک جدید هستند. اما 
نسبت سهام آنها متفاوت است و تعداد سهام آنها نیز یکسان نخواهد بود. لذا 
الزم است پیش از ادغام، ارزش سهام این دو بانک تعیین شود و دو طرف نیز 
در مورد ارزش سهام توافق کنند. در غیر این صورت هر دو می توانند ادعا کنند 
که قیمت ســهام آنها بیش از ارزش سهام دیگری است. این موضوع نیازمند 
آن اســت که یک حسابرس مستقل، ارزش سهام را ارزیابی کند و پیش نیاز 
آن، داشتن صورت های مالی شفاف و قابل قبول است. یعنی هر دو موسسه 
باید ترازنامه و سود و زیانی ارائه دهند که کسی نتواند در صحت و سقم آن 
شک کند. بانک های ایرانی در این زمینه مشکل دارند و صورت های مالی آنها 
بر اســاس استانداردهای بین المللی تهیه نشده است.  بانک مرکزی دو سال 
است که سعی می کند بانک ها را مجبور کند که صورت های مالی خود را با 
استانداردهایی که به آن IFRS می گویند )استاندارد بین المللی گزارش دهی 
مالی( تنظیم کنند؛ اما بانک ها در مقابل آن مقاومت می کنند. زیرا مدیران آنها 
فکر می کنند اگر حســاب شفافی تهیه کنند، بانک را زیان ده نشان می دهد. 
دارایی هایی که بانک ها در ترازنامه می نویســند، دارایی های موهوم اســت و 
همه آنها واقعی نیست و مهم ترین دارایی موهوم که در ترازنامه قید می شود، 
مطالبات معوق آنهاست. بانک ها طلب هایی از شرکت ها یا از دولت دارند که 
هر سال سودی برای آنها منظور می شود. به این ترتیب آن قدر تسهیالت داده 
شده و سود آنها انباشته شده، رقمی به عنوان طلب از دولت و یا شرکت در 
ترازنامه نوشته می شود که هرگز توان وصول آن را نخواهند داشت. بانک برای 
ایــن دارایی های موهوم باید ذخیره بگیرند و با این کار ضررده می شــوند و 
سرمایه آنها کم می شود. با این شرایط مشکالت زیادی پیش می آید. بنابراین 
تا زمانی که بانک ها و بنگاه های اقتصادی ترازنامه شفافی ارائه ندهند، ادغام 
عملی نخواهد بود. فرآیند شفاف ســازی حساب ها و ارزیابی سهام، پروسه ای 
تقریبا دوساله است و در کوتاه مدت عملی نمی شود. بعد از شفاف سازی نیز 
دوطــرف باید این ادغام را بپذیرند. مخصوصا دو بانک خصوصی که هرکدام 
از سهام داران آنها استفاده های خاصی از بانک خود می کنند، به آسانی حاضر 
نیستند این مزایا را از دست دهند. بانک برای آنها یک ابزار قدرت است؛ قدرت 

مالی، قدرت اقتصادی، پرستیژ اجتماعی و غیره. لذا پذیرش آنها هم مهم است 
و نمی توان آنها را به ادغام واداشت. پروژه ادغام به عنوان یک راه حل برای بهبود 
شرایط اقتصادی مطرح شــده است و مزایایی نیز دارد. موسسه ای که ادغام 
می شود از سرمایه بیشتری برخوردار است، بزرگ تر است و هزینه های آن کم 
می شود. وقتی بانک ها در هم ادغام می شوند شعبه های نزدیک به هم را تعطیل 
می کنند و با بستن این شعب، تعداد پرسنل و هزینه اداره کمتر و بانک تقویت 
خواهد شد. اما مسئله و مشکل اساسی ای که بانک های ایران در حال حاضر 
دارند، عدم کفایت سرمایه است. به این معنی که سرمایه آنها کافی نیست و 
این مشکلی حل نشدنی است. ادغام می تواند از طریق کاهش هزینه، راه حل 
این مشکل باشد، ولی راه حل کوتاه مدتی نیست و به تنهایی هم نمی تواند این 

مسئله را حل کند. بانک باید هم زمان با ادغام، افزایش سرمایه دهد.
گفته می شود اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور است. علت بانک محور 
بودن اقتصاد کشــور ما این اســت که افــرادی که پول دارند، به ســمت 
سرمایه گذاری پیش نمی روند. ترجیح می دهند این سرمایه را از بانک دریافت 
کنند و پس از آن نیز اگر خواستند آن پول را پس ندهند. این بیماری بخش 
خصوصی ما و ناشــی از عدم اعتماد به شرایط اقتصادی کشور است. یعنی 
مردمی که پول دارند و می توانند از پول خود سرمایه گذاری کنند، می ترسند 
پول آنها مصادره شود. سرمایه در ایران احساس امنیت نمی کند، چه سرمایه 
داخلی، چه سرمایه خارجی. زیرا شرایط و ضوابط کسب و کار در ایران شفاف 
نیست. فساد زیادی که در نظام اداری ایران وجود دارد و موسساتی که هر روز 
اموال را تحت عناوین مختلف مصادره می کنند، باعث شده است که ثروتمندان 
ثروتشان را شفاف بیان نکنند و اگر سرمایه ای دارند، سعی می کنند، خارج از 
کشور نگه دارند. سرمایه داران  در ایران به جامعه خود وفادار نیستند. وقتی باید 
با هم کار کنند و سود ببرند، از سرمایه بانکی استفاده می کنند و به این دلیل 
است که اقتصاد ایران بانک محور شده است.90 درصد سرمایه گذاری هایی که 
در کشور انجام شده با وام بانکی بوده است. وام هایی گرفته اند، سرمایه گذاری 
کرده اند، بعد از اینکه ســود خود را برداشت کردند، حاضر نیستند پول بانک 
را پس دهند. از ســوی دیگر، برخی از افراد نسبت به ازدیاد بانک ها در ایران 
انتقاد می کنند. اما نباید فراموش شود که جامعه به این تعداد بانک نیاز دارد؛ 
مسئله این است که بانک های موجود ضعیف هستند. اگر بخواهند جواب گوی 
نیازهای کشــور باشند باید هم زمان با ادغام، بتوانند سرمایه های بیشتری را 
جلب کنند. بانک ها برای دادن تسهیالت به پروژه های بزرگ، نیاز به سرمایه 
بیشــتر دارند. بنابراین باید تقویت شوند و سرمایه آنها افزایش یابد؛ نه اینکه 

تعدادشان بیشتر شود. 

احمد حاتمی یزد
کارشناس امور بانکی

شروط ادغام بانک ها 
صورت های مالی غیرشفاف مشکل ساز است
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روایت

هنوز گزارش 
کارشناسی ای به 
صورت رسمی از 

سوی بانک مرکزی 
منتشر نشده است 

تا ببینیم که آیا 
راه حل این مشکل 
می    تواند ادغام 
باشد یا خیر؟ 
تجربه جهانی 

نشان داده است که 
بعضی کشورها به 
این سمت رفته اند تا 

مشکل را حل کنند

مدتیاستکهموضوعادغامبانکهامطرحاست.طرحاین	�
بحثبهچهدلیلبودهوبهنظرشمااینکاربهنفعنظامبانکداری

هستیاخیر؟
موضوع ادغام و تملک در نظریه اقتصاد به تفصیل مطرح شــده 
اســت. اگر از دید بنگاه های اقتصادی به موضوع نگاه کنید، معموال 
ادغام و تملک برای بنگاه های اقتصادی منفعت دارد، زیرا باعث می    شود 
فعالیتشان وسعت یابد و مقیاس اقتصادی پیدا کند. به همین خاطر 
خیلی از بنگاه ها، به ویژه بنگاه های بزرگ، به دنبال این هســتند که 
بنگاه های رقیب را تملک کنند. منفعت اول ادغام بنگاه های اقتصادی 
پــس از ادغام با بنــگاه رقیب، اقتصاد مقیــاس خواهد بود. منفعت 
دوم هم این اســت که معموال بــا ادغام و تملک، بنگاه ها قدرت بازار 
بیشتری پیدا می    کنند. بنابراین بنگاه ها معموال به دنبال ادغام هستند. 
در بســیاری از کشورها عمدتا با توجه به قوانین ناظر بر رقابت، برای 
ادغام و تملک در شــرایط ویژه نیاز به مجوز اســت؛ به ویژه ادغام و 
تملک هایی که تمرکز در بازار را از میزان معینی بیشتر می    کند. اگر 
بخواهیم از دید بهینه اجتماعی به موضوع نگاه کنیم هرچند افزایش 
کارایی حاصل از بهبــود اقتصاد مقیاس جنبه مثبت ادغام و تملک 
اســت ولی تاثیر افزایش قدرت بازار و انحصار بر رفاه اجتماعی باید 
جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. به این دلیل نهادهای ناظر بر رقابت 
به بررسی دقیق نتایج اقتصادی ادغام و تملک های مورد نظر بنگاه ها 
می    پردازند و در شرایط خاص ادغام و تملک تنها وقتی مجاز شمرده 
می    شود که مقام ناظر مجوز آن را صادر کند. بحث مختصر فوق ناظر 

به ادغام و تملک در فضای کلی صنایع مختلف است. ولیکن وقتی به 
طــور خاص در مورد صنعت بانک داری بخواهیم صحبت کنیم، باید 
مالحظات خاص این صنعت را در نظر داشــته باشیم. قاعدتا صنعت 
بانک داری، یکی از صنایعی است که در تمام دنیا شدیدا نیاز به نظارت 
دارد. به صورت عملی تجربه های بحران های بانکی نشان داده است که 
صنعت بانک داری به دالیل مختلف نظری و عملی احتیاج به نظارت 
دقیق دارد. عمال در برخی از مواقع، ادغام و تملک بانک ها ممکن است 
جزو ابزارهای نظارتی نهاد ناظر قرار گیرد. از جمله دالیل استفاده از این 
ابزار می توان به امکان نظارت دقیق تر و قدرتمندتر نهاد ناظر و  محدود 

کردن ریسک شبکه بانکی اشاره کرد. 
آیادردنیاتجربهایبرایادغامبانکهاوجودداشتهیاخیر؟	�

بله، تجربه ادغام بانک ها در دنیا نیز وجود دارد. معموال در دنیا، در 
مواقعی که یک یا چند بانک دچار مشکل می    شوند، بانک مرکزی از 
طریق روش های در اختیار خود از جمله ادغام، دولتی کردن و محدود 
کــردن فعالیت های بانک برای یک دوره مشــخص، تالش می    کند 
وظایف نظارتی خود را انجام دهد. به همین خاطر یکی از راه حل هایی 
که بعضا برای حل مشکالت بانک ها دیده می    شود، مسئله ادغام آنها 
است. این روزها در ایران هم زمزمه هایی وجود دارد که بانک مرکزی 
فکر می    کند برای حل مشکل بانک ها این روش هم قابل استفاده است.

باتوجهبهاینکهبسیاریازبانکهادرکشورسوددهنیستند	�
وبهعبارتیبدهکارهستند،آیاادغامآنهامیتواندراهگشاباشدیا

مشکالترابیشترخواهدکرد؟
نکته اساسی این است که ما درباره ادغام بانک ها در ایران چیزی 
بیش از سخنرانی رئیس کل در این خصوص نمی دانیم. این پرسش 
مانند این اســت که شما بپرسید آیا این دارویی که پزشک به بیمار 
می    دهد به درمان کمک می    کند یا خیر؟ من حتی اگر پزشــک هم 
باشم می    گویم که تا پرونده این بیمار را نخوانم، نمی توانم توصیه ای 
به شما بکنم. نکته اساسی این است که هنوز گزارش کارشناسی به 
صورت رسمی از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است تا ببینیم که 
آیا راه حل این مشکل می    تواند ادغام باشد یا خیر؟ تجربه جهانی نشان 
داده اســت که بعضی کشورها به این سمت رفته اند تا مشکل را حل 
کنند. نکته دیگری که وجود دارد این است که ممکن است مطالعاتی 
درباره چند بانک رسمی و تعدادی موسسات اعتباری غیر رسمی انجام 
و پرسش هایی مطرح شود. به عنوان مثال پرسش هایی از قبیل اینکه 
آیا این تعداد موسســه مالی - اعتباری که در بازار پول فعال اند، برای 
اقتصادی با خصوصیات اقتصاد ایران الزم است یا خیر؟ چگالی مناسب 
بانک ها برای کشــور ما چقدر است؟ آیا بانک ها از نظر درجه ریسک، 
پوشش ریسک مناسبی دارند یا خیر؟ در پاسخ به همه این سؤاالت 
ممکن است ادعا شود، بخشی از مسئله بانکی که ما االن داریم به این 
موضوع برمی    گردد که تعداد واحدهای بانکی ما به سرعت زیاد شده و 
نهاد ناظر، قدرت نظارت بر اینها را ندارد. من نمی دانم این توجیهات 
در اینجا صادق است یا خیر. به همین دلیل حرف هایی که می    زنیم 

فرشاد فاطمی تشریح کرد

ابهام در ادغام
هنوز ساز و کار تجمیع بانک ها مشخص نیست

فرشادفاطمی،اقتصاددان،اعتقادداردادغامبنگاههایاقتصادیبرایآنهامنفعتداردچراکهباعثوسعت
یافتنفعالیتآنهاواقتصادیشدنآنمیشود.قدرتیافتنبنگاههایاقتصادینیزازدیگرمواردیاست
کهبرمزیتادغاممیافزاید.اماصحبتازادغامبانکهابایدبامالحظاتخاصآنصنعتصورتگیرد.
چراکهصنعتبانکدارییکیازصنایعیاستکهدردنیابهشدتنیازبهنظارتدارد.فاطمیبهاین

موضوعاشارهمیکندکهدردنیانیزادغامبانکهاتجربهشدهاست.درواقع،یکیازراهحلهاییکهبعضا
برایحلمشکالتبانکهادیدهمیشود،مسئلهادغامآنهاست.حالدرایرانهمقراراستبرایحل

مشکالتبانکیطرحادغامبانکهااجراشود.امادرموردجزئیاتآنچیزیمنتشرنشدهبنابرایننمیتوان
دراینبارهرأیقاطعدادکهآیااینکارمیتواندبهسودسیستمبانکداریکشورباشدیاخیر.ممکن

استبرخیازپژوهشهاییکهانجامگرفتهپرسشهاییرامطرحکندکهشایدنتیجهآنها،رسیدنبهاین
موضوعباشدکهتعددشعبوبانکهادرکشورنظارتبرآنهارامشکلساختهاست.حالبایددیدکهآیا
واقعادراینزمینه،ادغاممیتواندراهگشاباشدیاخیر؟اودراینخصوصبراینباوراستکهمسئله،هم
نظارتبانکیاستهمرقابت،هماقتصادمقیاساستوهمریسک؛بنابراینبرایادغامبایدبهاینچهار

موضوعتوجهشود.بهاینمعنیکهبرایسادهترکردنمسئلهنظارتیاحلبخشیازمشکلریسک
بانکهادستبهادغامزدهشودوازسویدیگرمطمئنشویمکهدرنتیجهرقابتهاوافزایشتمرکزدربازار
پولمنجربهوجودآمدنقدرتانحصاریبرایگروهیازبانکهانمیشود.فاطمیمیگویدکهدربستهای
کهبرایاصالحنظامبانکیدرنظرگرفتهشدهاست،بهنظرمیرسدبخشیازمشکالتبخشخصوصینیز
رفعخواهدشد.البتهبایددراینبارهبهصورتدقیقوکارشناسیبررسیهاییصورتگیردوپسازآنبه

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

نکته هایی که باید بدانید

در ایران چون بازار سرمایه در اقتصاد قوی نیست، معموال بار تامین مالی بنگاه ها بر دوش بانک است.	]
صنعت بانک داری، یکی از صنایعی است که در تمام دنیا شدیدا نیاز به نظارت دارد.	]
در دنیا معموال با مالحظه و دقت با بحران های بانکی رفتار می    شود.	]
نمی توان گفت بانک محور بودن شاخص خوب یا بد نظام تامین مالی بنگاه هاست.	]
ظاهرا در بسته اصالح نظام بانکی، ادغام راه حل بخشی از مشکالت است.	]
در ابتدای انقالب ادغام هایی در بانک ها صورت گرفت که اهداف آن با آنچه امروز مطرح است متفاوت بود.	]
هر اقدامی که یک تکه از پازل اصالح نظام بانکی نباشد، مشکل را عمیق تر می    کند. 	]
 استفاده بنگاه ها از نظام بانک داری یا بازار سرمایه برای تامین مالی باید با مالحظات منطقی باشد.	]
طرح ادغام به صورت یک طرح کارشناسی برای عموم و کارشناسان ارائه نشده است.	]

معموال در دنیا، در 
مواقعی که یک یا 
چند بانک دچار 
مشکل می    شوند، 
بانک مرکزی از 

طریق روش های 
در اختیار خود از 

جمله ادغام، دولتی 
کردن و محدود 

کردن فعالیت های 
بانک برای یک دوره 

مشخص، تالش 
می    کند وظایف 
نظارتی خود را 

انجام دهد

تماما بر مبنای گمانه زنی اســت. زیرا طرح ادغام به صورت یک طرح 
کارشناسی از طرف بانک مرکزی برای عموم و حتی برای کارشناسان 
ارائه نشده و داوری کردن درباره آن سخت است. ممکن است راه حل 
مشــکالت ادغام باشد و ممکن هم هست که نباشد. در دنیا معموال 
خیلی با مالحظه و با دقت با بحران های بانکی رفتار می    شود. ممکن 
است از طرح کامل ابعاد این موضوع در سطح کارشناسی خودداری 
شود. اما من امیدوارم در آن صورت بانک مرکزی به اندازه کافی مطالعه 
کرده باشد و بر مبنای مطالعات انجام شده کار را پیش ببرد. دقت کنید 
در این موضوع، چند مسئله مطرح است. مسئله ما هم نظارت بانکی 
است هم مسئله رقابت، هم مسئله اقتصاد مقیاس است و هم مسئله 
ریسک. می    خواهم بگویم با این 4 خصوصیت متفاوت است که می شود 
یک ادغام را بررسی و ارزیابی کرد. امیدوارم در طرحی که بانک مرکزی 
دارد، هر 4 موضوع دیده شده باشد و برای ساده تر کردن مسئله نظارت 
یا حل بخشی از مشکل ریسک بانک ها دست به ادغام زده شود و از 
سوی دیگر مطمئن شویم که رقابت ها و افزایش تمرکز در بازار پول 
باعث به وجود آمدن قدرت انحصاری برای گروهی از بانک ها نمی شود.

یکیازمســائلیکهاینروزهابخشخصوصیهمدربارهاش	�
موضعگرفتهاست،همینمسئلهادغامبانکهابوده؛حتیرئیساتاق
ایرانبهاقتصادبانکمحورهماشارهکردهوازدولتخواستهادغام
بانکهارادردستورکارقراردهد.اقتصادبانکمحورازکجاشروع
شدهوتفکریکهایناقتصادرابهوجودآورده،ازکجاآمدهاست؟

در ایران چون بازار سرمایه در اقتصاد خیلی قوی نیست، معموال 
بار تامین مالی بنگاه ها بر دوش بانک اســت. در بسیاری از کشورها 
بازار و اقتصادشان، بازار سرمایه محور است. برخی کشورها مانند ایران 
نیز بانک محور هستند. نمی توان گفت لزوما بانک محور بودن یکی از 
شاخص های خوب یا بد نظام تامین مالی بنگاه هاست. ممکن است در 
مواردی این رویکرد )بانک محور بودن( خوب عمل کند و جای دیگر 
روش دیگری بهتر به کار بیاید. نکته اساسی این است که چه از نظام 
بانک داری و چه از بازار سرمایه برای تامین مالی بنگاه ها استفاده شود، 

باید به اندازه کافی مالحظات منطقی الزم در نظر گرفته شود.
فکرمیکنیددرصورتادغامبانکها،بخشخصوصیمنتفع	�

میشود؟
بر اساس شنیده ها ظاهرا در بسته ای که در حال حاضر برای اصالح 
نظام بانکی مورد نظر است، ادغام راه حل بخشی از مشکالت در نظر 
گرفته شده است. هرچند آنچه تاکنون انجام شده تنها ادغام )یا انتقال 
مدیریت بدون ادغام( موسسات غیرمجاز در بانک های مجاز است. در 
صورتی می توان به این موضوع توجه کرد که ادغام با تمام مالحظات 
اقتصادی و فنی خود انجــام گیرد، تمام ذی نفعان به درجاتی، از آن 
منتفع شوند. انتظار این است که مقام ناظر با این مالحظات به ادغام 

رأی دهد.
آیادرایرانتجربهادغامبانکهاوجودداشتهاست؟	�

در ابتــدای انقالب هم زمان با ملی شــدن بانک ها ادغام هایی هم 
صورت گرفت که البته مسلما اهداف آن با آنچه این روزها مطرح است 
متفاوت بود. در سال های اخیر هم چند بانک با ادغام موسسات پولی 
تشکیل شدند نظیر بانک آینده یا بانک ایران زمین. هرچند در برخی 
موارد این ادغام ها که برای موسسات ناسالم بودند و بدون مالحظات 
الزم انجام گرفتند تا مدت ها موسســات جدیــدی را که حاصل آن 
ادغام ها بودند دچار مشــکالت عمیق کردند. در آخرین نمونه ها هم 
می    توان به انتقال مدیریت دارایی و بدهی های چند موسسه غیرمجاز 

به چند بانک اشاره کرد.
بهفرضاینکهبانکهابایکدیگرادغامشوند،آیابدوناصالح	�

نظامبانکیمیتوانتوفیقیدربهبودشرایطایجادکرد؟
اصوال ادغام توصیه شده از سمت نهاد ناظر در شرایط فعلی تنها در 
صورتی قابل توجیه است که جزئی از بسته اصالح نظام بانکی باشد. 
هر اقدامی که یک تکه از پازل اصالح نظام بانکی نباشد، عمال می    تواند 

مشکل را عمیق تر کند. 
اینادغامبرایموسساتمالیواعتبارینیزمیتواندراهگشا	�

باشد؟
حل معضل موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مسئله ای چندبعدی 
و پیچیده است. به احتمال قوی موسسات غیرمجاز قواعد بانک داری 
را به دقت مراعات نکرده اند و بخشــی از منابع سپرده گذاران نزد آنها 
ضایع شــده است. هر اقدامی برای این موسسات الزم است در اولین 
گام مشخص کند این ضرر توسط چه کسانی و به چه میزان جبران 
می    شود. آیا دولت از محل بودجه عمومی قصد جبران دارد. مدیران، 
ســهام داران و سرمایه گذاران با چه ساز و کار و به چه میزان مسئول 
شمرده می    شــوند. در کنار این موضوع الزم است نهاد ناظر از بسته 
شدن مسیر تولد موسسات غیرمجاز جدید اطمینان حاصل کند و به 
یاد داشته باشد هر اقدامی در این مقطع از طریق فرآیند یادگیری برای 

فعاالن بازار پول انتظاراتی به وجود می    آورد.  
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روایت

مسئله ادغام بانک ها مســئله ای جدید نیست و سال هاست این موضوع 
مطرح شده است. از سویی ادغام مختص بانک ها نیست. شرکت های بزرگ 
که در بازار، رقبایی دارند و به دنبال سود حداکثر و هزینه حداقل هستند یا 
شرکت های ضعیف تر برای قدرت یافتن بیشتر، ادغام را انتخاب می کنند. ادغام 
روشــی است که بنگاه های اقتصادی بتوانند هزینه های جاری را به کمترین 
میزان برسانند و سود و درآمد حداکثری داشته باشند. ایده ادغام شرکت ها و 
بانک ها امروزه در تمام دنیا رواج دارد و بسیاری از بانک ها در کشورهای ژاپن، 
انگلیس، امریکا و کشــورهای اروپایی نیز در حال ادغام هستند. از آنجا که 
بعضی از گروه های تجاری یا بانک های تخصصی و سرمایه ای فعالیت همسانی 
دارند، ممکن است بعضا برای داشتن سهم بیشتری از بازار، کاهش هزینه ها، 
آزادســازی دارایی های اضافه و در نهایت افزایش سود خود، تصمیم به ادغام 
بگیرند. قانونی هم به نام ادغام وجود دارد که بتوانند به موسسه ای واحد تبدیل 
شــوند. در کشور ما قانون ادغام خیلی روشن نیست، یعنی اگر دو شرکت یا 
دو بانک بخواهند در هم ادغام شــوند، باید هردو منحل و شــرکت جدیدی 
تاسیس شود که این دو سهام دار آنجا باشند. به این معنی که برای ادغام شدن 
مشکالت قانونی و ابهاماتی وجود دارد. بعد از اعالم محاصره های اقتصادی و 
تحریم ها، وضعیت بانک های ایران نامناســب بود و روزهای بدی را گذراندند 
و می تــوان گفت تقریبا تمام آنها در حال درماندگی هســتند. در این مدت 
بانک های کوچکی تاسیس شــدند و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به 
وجــود آمدند که اختالالتی در بازار به وجود آوردند. بانک های بزرگ دولتی 
در رقابت با بانک های خصوصی به دلیل امتیازات بیشتر آنها دچار مشکالتی 
شدند. چون این بانک ها در سیستم خصوصی بودند، توجه بیشتری به آنها شد. 
بنابراین بانک های دولتی در رقابت، مقدار زیادی از منابع و بازارشان را از دست 
دادند. دوره رکود اختصاصی از سال 89 شروع شد و این رکود نیز خود باعث 
شد مطالبات بانک ها وصول نشود و در مجموع بانک ها شرایط نامساعدی را 
تجربه کردند. امروزه هم بیشتر بانک ها زیان ده هستند. صورت های مالی شان 
با مشــکل مواجه اســت. در تایید حسابرسی مشــکل دارند. بانک مرکزی 
صورت های مالی آنها را نمی پذیرد. روش FRIS که روش جدیدی برای تهیه 

صورت های مالی بانک هاست، تمام اطالعات آنها را افشا می کند.
بــا این روش بانک ها قابلیت ارزیابی، کنترل و نظارت دارند. بســیاری از 
بانک ها در تطبیق با این سیستم مشکل دارند و به جایی رسیده اند که روزهای 
خوبی را هم پیش رو ندارند. بانک مرکزی برای ســامان دهی آنها پیشنهاد 
ادغام داده است. البته تصمیم ادغام بانک ها با صاحبان سهام بانک هاست. باید 
درمورد بانک های دولتی، دولت تصمیم بگیرد و درمورد بانک های خصوصی 

باید صاحبان سهام تصمیم بگیرند. بانک مرکزی نمی تواند تکلیف به ادغام 
کند. بانک مرکزی روش ها و سیاست های نظارتی خود را دارد و بانک ها باید 
اصول و استانداردها را رعایت کنند. در مواردی بانک مرکزی به عنوان ارشاد و 
راهنمایی ممکن است به آنها پیشنهاد بدهد که ادغام هم می تواند یک راه حل 
باشد. چرا که در شرایط ادغام، بانک مرکزی باید مدل هایی را صادر کند، هم 
برای انحالل یک بانک و هم برای تاســیس یک بانک جدید و به این منظور 

حضور و موافقت بانک مرکزی اهمیت دارد. 
از سویی اقتصاد ایران، اقتصادی بانک محور است. بانک محور بودن اقتصاد 
کشور، به نحوه تامین ســرمایه برای سرمایه گذاری ها ارتباط دارد. در کشور 
ما دو بــازار وجود دارد: یکی بازار پول و بانک و دیگری بازار ســرمایه. تمام 
ســرمایه گذاری های جدید و نیمی از ســرمایه گذاری های موجود، از طریق 
بانک ها تامین می شــود. در این شرایط می توان گفت اقتصاد ما بانک محور 
است. همچنین بازار سرمایه دیگری فعال است و به جای اینکه مردم پولشان 
را در بانــک بگذارند و بانک به واحد های اقتصــادی وام و اعتبار بدهد، بازار 
سرمایه از طریق انتشار اوراق ســهام یا اوراق مالی به طور مستقیم از مردم 
پول می گیرد وشرکت ها به بانک بدهکار نیستند. در این شرایط، هم امنیت 
مالی بیشــتری دارند هم در گرو بانک ها نیستند. همچنین کمک می کند 
که واحدهای اقتصادی از رشــد و امکانات بیشتر بهره مند شوند. در کشور ما 
همه شرکت های بزرگ حتی شرکت های سهامی عام توقع دارند از سیستم 
بانکی تسهیالت بگیرند. در صورتی که سیستم بانکی هم قدرت محدودی در 
پرداخت تسهیالت دارد. به ویژه در ایران که به بازار بین الملل مرتبط نیست 
و نمی تواند از اعتبارات بین المللی استفاده کند. اگر اقتصاد ما با دنیا در ارتباط 
بود، بانک محوری بد نبود و بانک ها هم تامین مالی می کردند. اما چون ما به 
سیستم بین الملل مرتبط نیستیم و حتی بازرگانی خارجی مان، یعنی واردات، 
به ریال متکی است، مشکل ایجاد می کند. در نتیجه، بانک محور بودن باعث 
شده همه توقع زیادی از سیستم بانکی داشته باشند و سیستم بانکی نتواند 
پاســخ گوی این توقع باشد. از طرف دیگر بانک قادر به وصول مطالبات خود 
نیست. پس بانک محور بودن مشخصه خوبی برای اقتصاد ما نیست. اقتصاد 
باید هم بانک محور باشــد هم بتواند از بازار سرمایه، پول تامین کند. یعنی 
شرکت ها به جای دریافت وام از بانک، از طریق سهام داران و سایر مردم افزایش 

سرمایه دهند.
اکثر بانک های کشور ما تجاری هستند و فقط در یک محور کار می کنند؛ 
این موضوع باعث رقابت های مضر و مخرب بین آنها می شــود. این شرایط 
می تواند به سوداگری و واسطه گری منتهی شود و تعداد شعب بانک ها را زیاد 
کند. در شرایطی که اکثر بانک ها در کشور تجاری هستند، حدود 25هزار 
شعبه منطقی و اقتصادی نیست. بانک ها می توانند در هم ادغام شوند، تعداد 
شعب شان را کم کنند و حتی بعضی از بانک ها که نسبت ها و کفایت ها را 
ندارند، نباید ادامه فعالیت داشته باشند. البته اگر نظارت جدی وجود داشته 
باشد و بانک هایی که حداقل استانداردهای بانکی و مالی را نیز ندارند، متوقف 
شوند، خود به خود تعداد شعب بانک ها کم می شود. به اعتقاد نگارنده نظارت 
می تواند، بانک ها را مجبور کند که نسبت کفایت سرمایه شان پایین تر از حد 
معقول نباشد یا صورت های مالی شان را بر اساس FRIS تهیه کنند که کامال 
شفاف و قابل نظارت باشد و یا اینکه اجازه ندهند یک گروه خاص بیش از 
یک کرســی در بانک داشته باشند، به این معنی که بیش از 20 درصد از 
سهام آن را در اختیار نداشته باشند. اگر نظارت دقیقی وجود داشته باشد، 
بانک ها نمی توانند به این صورت رشد کنند. در چند سال گذشته، بانک هایی 
در کشور ایجاد شده اند که برای خدمت رسانی به مردم نبوده و بیشتر خزانه 
ســرمایه داری برای سهام داران درست کرده اند، و این موضوع اشکال ایجاد 

کرده است.  

سامان دهی  بانک ها
مسئله ادغام در ایران روشن نیست

امروزه هم 
بیشتر بانک ها 
زیان ده هستند. 

صورت های 
مالی شان با مشکل 
مواجه است. در 

تایید حسابرسی 
مشکل دارند. 
بانک مرکزی 

صورت های مالی 
آنها را نمی پذیرد. 

روش FRIS که 
روش جدیدی برای 
تهیه صورت های 
مالی بانک هاست، 
تمام اطالعات آنها 

را افشا می کند  

بهاءالدین حسینی  هاشمی
کارشناس امور بانکی

نکته هایی که باید بدانید

اگر اقتصاد ما با دنیا در ارتباط بود، بانک محوری بد نبود.	]
در کشور ما همه شرکت ها توقع دارند از سیستم بانکی تسهیالت بگیرند.	]
تصمیم ادغام بانک ها با صاحبان سهام بانک هاست.	]
بانک مرکزی نمی تواند تکلیف به ادغام کند.	]
برای ادغام شدن مشکالت قانونی و ابهاماتی وجود دارد.	]



چه سرنوشتي در انتظار صنايع غذايي، فوالد، سيمان و  خودرو است

بزرگان آينده ساز
توليد ناخالص داخلي در سال 95 پس از 5 سال به سطح سال 1390 رسيد تا كيك اقتصاد ايران به اندازه 5 سال پيش برسد. رفت 
و آمد آمار رشد اقتصادي به زير و باالي صفر در سال هاي گذشته از دهه 90، شرايط ويژه اي براي توليد ناخالص داخلي رقم زده 
است. سال 95 را شايد بتوان، پايان دوران عقب گرد توليد كشور در دهه 90 دانست. در اين سال رشد توليد نفت ، شاخص اصلي 
اقتصاد ايران را تكان داد اما در سال هاي پيش رو صنايع ديگر بايد به ميدان رشد توليد بيايند. صنايع بزرگي كه سال گذشته نيز 
سهم صنعت از رشد اقتصادي را ارتقا بخشيده اند، خود را براي صعود توليد در سال هاي آينده مهيا كرده اند، هرچند كه هركدام 
در چشم انداز خود چالش هايي را نيز متصور شده اند. فوالد، خودرو، سيمان و صنايع غذايي، نشانه هاي اميدواركننده اي براي 
رونق از خود نشان داده اند. صنايع غذايي ركورددار صدور پروانه بهره برداري و تقاضاي مجوز از سوي سرمايه گذاران بوده است 

و سه صنعت سيمان، فوالد و خودرو نيز در سند راهبردي وزارت صنعت صنايع پيشران شناخته شده اند.
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آینده ما

 ] بیزینسمانیتورگزارشمیدهد   [

خاورمیانه مصرف زده می شود؟
واکاوی اقتصاد خاورمیانه در سال های بعد از سقوط نفت

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

مردم مشاهده می شود و چه کاالهایی بیشترین تاثیر را می پذیرند؟
در نتیجه افت قیمت نفت در بازار جهانی، اعتماد مصرف کنندگان 

به اوضاع اقتصادی به پایین ترین سطح طی ۱۰ سال اخیر رسید و 
همین مسئله سبب شد تا مردم هزینه های مصرفی خود را کاهش 
دهند و همیشــه منتظر روز مبادا باشند. انتظار می رود این الگوی 
مصرفی احتیاطی حداقل تا پنج سال دیگر هم در منطقه حاکم باشد 
زیرا مردم به این زودی ها شــاهد رشد فرصت های شغلی و افزایش 
قیمت نفت و رونق اقتصادی در جهان نخواهند بود و همیشه نگران 

تحوالت اقتصادی آینده هستند.
از طرف دیگر در سال های اخیر دولت ها برای کاهش هزینه های 
خود اقدام به حذف یارانه های انرژی و یارانه های کاالهای اساســی 
کردند و همین مسئله سبب شد هزینه تامین انرژی و هزینه قبوض 
آب و برق و غیره در خانه ها بیشتر شود تا منابع مالی کمتری برای 
خانوارها باقــی بماند که صرف خرید کاالهای مصرفی غیرضروری 
کنند. در این شرایط هزینه اجاره آپارتمان و قیمت خانه ها هم افزایش 
یافت زیرا هزینه ساخت آنها بیشتر شد و تامین انرژی برای آنها هزینه 
بیشتری داشــت. از طرف دیگر حذف یارانه باعث رشد هزینه های 
حمل و نقل شــد و قیمت کاالهــای وارداتی به خاورمیانه به دلیل 

افزایش هزینه حمل افزایش یافت.
زمانــی که قیمت نفت در بازار جهانی تنــزل یافت، دولت های 
کشــورهای نفت خیز شاهد کاهش درآمد نفتی بودند و برای اینکه 
بتوانند هزینه های جاری خود را با بودجه موجود تامین کنند اقدام 
به کاهش هزینه ها کردند. در درجه اول یارانه ها را حذف کردند و در 
مرحله بعد قوانینی در زمینه افزایش نرخ مالیات وضع کردند و مالیات 
بر ارزش افزوده را به عنوان ابزاری برای کسب درآمد معرفی کردند. 
ولی همه این ابزارها زمینه را برای کمتر کردن قدرت خرید مردم در 

بازار مصرف فراهم کرد. 

J مصرف با شرايط تازه تطبيق پيدا كرد
مصرف کنندگان خاورمیانه و شمال افریقا به دلیل تداوم قیمت 
پایین نفت در بازار جهانی و کاهش درآمد دولت الگوی مصرف خود 
را تغییر داده اند. در این کشــورها مصرف کنندگان بیشتر به خرید 
کاالهــای ضروری روی آورده اند و هزینه های مصرفی خود را کمتر 
کرده اند. اما همین تطبیق پیدا کردن با شرایط تازه هم می تواند به 
تشدید افت نرخ رشــد اقتصادی در کشور بینجامد. از طرف دیگر 
کاهش یارانه های دولتی، وضع مالیات بر ارزش افزوده در کنار کاهش 
هزینه های مصرفی در کشــورهای حاشیه خلیج فارس باعث شده 
اســت تا نرخ بیکاری در این کشــورها افزایش یابد و قدرت خرید 
خانوارها کمتر شــود. این در حالی است که در سال های ۲۰۰۷ تا 
۲۰۱۳ میالدی یعنی ســال هایی که قیمت نفت در بازار جهانی در 
ســطح باالیی قرار داشت و روند افزایشی را طی می کرد هزینه های 

چرا باید خواند:
تاثیر افت قیمت نفت 
روی اقتصاد کشور و 
عملکرد دولت بارها 

بررسی شده است 
ولی تاثیر آن روی 

الگوی مصرف مردم و 
تصمیمات اقتصادی آنها 

کمتر مورد مطالعه قرار 
گرفته است.

مونا مشهدی رجبی

منبع  بيزينس مانيتور 

آمارهای اقتصادی خاورمیانه و شمال افریقا
2018 2017 2016 2015
۳.۲ ۲.۳ ۳.۸ ۲.۶ )GDP نرخ رشد )درصد

-۰.۶ -۱ -۳.۷ -4.4 )GDP تراز حساب جاری )درصد

-4.۱ -5.۲ -9.۶ -9.۱ )GDP تراز مالی )درصد

۷.۱ ۸.۷ ۶ ۶ نرخ تورم )درصد(
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مصرفی هم در این کشورها در سطح باالیی قرار داشت. همین مسئله 
ســبب شــده بود تا نرخ بیکاری در این کشورها پایین و نرخ رشد 

اقتصادی باال باشد.
آمارها نشان می دهد در ســال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳ هزینه های 
مصرفی خانوارها در کشــورهای خاورمیانه و شــمال افریقا بالغ بر 
۱۰ درصد رشــد کرد ولی بعد از افت قیمت نفت در ســال ۲۰۱4 
هزینه های مصرفی خانوارها توان رشــد خود را از دســت داد. در 
ســال های ۲۰۱4 تا ۲۰۱۶ هزینه های مصرفی خانوارها با نرخ ۲.5 
درصد رشــد کرد و انتظار می رود در سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ به 
دلیل افزایش قیمت نفت و از بین رفتن فشــار مالی ناشی از شوک 
منفی قیمت نفت، هزینه های مصرفی خانوارها با نرخ بالغ بر 5 درصد 
رشد کند. در این بازه زمانی نرخ رشد هزینه های مصرفی خانوارها 
نصف نرخ رشد هزینه ها در سال های رونق قیمت نفت خواهد بود ولی 
در مقایسه با سال های ۲۰۱4 تا ۲۰۱۶ این نرخ دو برابر خواهد شد.

J بحران اواسط سال ۲014 شروع شد
اواســط سال ۲۰۱4 که قیمت نفت در بازار جهانی سقوط کرد، 
بحران بزرگی در اقتصادهای خاورمیانه و شمال افریقا ایجاد شد. در 
فاصله سال ۲۰۰9 تا ۲۰۱4 این کشورها به نفتی که با قیمت باالتر 
از ۱۰۰ دالر فروخته شــده بود عادت کرده بودند. این قیمت باالی 
نفت باعث شده بود تا نرخ رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی در 
کشــورهای خاورمیانه رشد کند و هزینه های مصرفی افزایش یابد؛ 
اگرچه مازاد عرضه نفت در بازار جهانی باعث شد تا قیمت نفت در 
اواسط سال ۲۰۱4 به یکباره سقوط کند و این قیمت پایین تا انتهای 
ســال ۲۰۱5 در بازار نفت باقی بماند. در انتهای سال ۲۰۱5 قیمت 
نفت به مرز 4۰ دالر نزدیک شد که برای اقتصادهای نفت خیز بحران 
بزرگی بود. متوسط قیمت نفت در سال ۲۰۱۶ به 45.۱ دالر امریکا 
رسید و انتظار می رود در خوش بینانه ترین حالت تا انتهای سال جاری 
متوسط قیمت هر بشــکه نفت در بازار جهانی به 5۷ دالر برسد. با 
وجود اینکه این روند افزایشی قیمت نفت بسیار مثبت و امیدوارکننده 
اســت ولی ما انتظار نداریم تا انتهای سال ۲۰۲۱ قیمت به سطح 
۱۰۰ دالر برسد. مرکز مطالعات بازار نفت بیزینس مانیتور انتظار دارد 
متوسط قیمت هر بشکه نفت خام در بازار جهانی در سال ۲۰۲۱ به 
مرز ۷۰ دالر برســد و این قیمت هم نشان می دهد که اقتصادهای 
نفت خیز خاورمیانه باید برای تامین هزینه های جاری خود تا سال 

۲۰۲۱ از ابزارهای دیگری استفاده کنند.
در ســال های ۲۰۱۳ تــا ۲۰۱۶، افت قیمت نفت باعث شــد 
هزینه های مصرفی خانوارها در خاورمیانه و شــمال افریقا کاهش 
یابد و به دنبال آن عامل مهمی در رشــد اقتصادی از بین برود. در 
این ســال ها دولت ها برای اینکه بتوانند هزینه های خود را با درآمد 
نفتی تطبیق دهند از ابزارهای ریاضتی استفاده کردند. از جمله این 
ابزارهای ریاضتی می توان به حــذف یارانه های انرژی، حذف یارانه 
سوخت و غذا، کاهش نرخ رشد دستمزدها و پاداش های کارمندان 
دولتی و در نهایت کاهش شــمار افراد شاغل در شرکت های نفتی 
به دلیل تالش این شرکت ها در کاهش هزینه های خود اشاره کرد. 
در این دوره اعتماد مصرف کنندگان به اوضاع اقتصادی کمتر شد و 
نگرانی آنها در مورد اوضاع مالی شــان در آینده بیشتر و بیشتر شد. 
همین نگرانی باعث شد مردم در هزینه های مصرفی خود با احتیاط 

بیشتری عمل کنند.

J ۲01۷ قيمت نفت در سال
در نیمه اول سال جاری متوســط قیمت نفت به 5۳.4 دالر به 
ازای هر بشــکه رسید. مطالعات نشان می دهد در نیمه دوم امسال 
و سال های آتی شاهد بازســازی تدریجی بازار نفت خواهیم بود و 
این بازسازی تدریجی زمینه را برای افزایش نرخ رشد تولید ناخالص 
داخلی در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا فراهم می کند. البته 
بازســازی قیمت نفت باعث نمی شود شاهد سه رقمی شدن قیمت 
نفت در بازار باشیم و در بهترین حالت تا انتهای سال ۲۰۲۱ قیمت 

هر بشکه نفت در بازار جهانی به ۷۰ دالر خواهد رسید.
انتظار می رود در سال جاری ارزش تولید ناخالص داخلی امارات 
متحده عربی به ۲.۸ درصد برســد در حالی که نرخ رشد اقتصادی 
این کشور در سال گذشته برابر با ۲.۲ درصد بود. کویت هم در سال 
جاری شــاهد رسیدن نرخ رشــد اقتصادی خود به مرز ۲.۸ درصد 
خواهد بود که نسبت به ســال قبل ۰.9 درصد بیشتر خواهد بود. 
انتظار می رود کویت در سال ۲۰۱9 رشد ۳.5 درصدی را تجربه کند. 
عربستان سعودی در میان کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا 
یک استثنا اســت. در ســال ۲۰۱۷ اقتصاد عربستان نه تنها رشد 
نمی کند بلکه با نرخ ۰.۲ درصد منقبض می شود و هزینه های مصرفی 

بالغ بر ۲۸ درصد 
از شاغالن عمانی 
خواستار اصالح 
قوانین مربوط به 

نیروی کار هستند 
در حالی که ۱۰ 

درصد از شاغالن 
اقتصادی بحرین به 
این مسئله اعتراض 
دارند و این قوانین را 
مانع اصلی توسعه 
کسب و کار خود 

می دانند

 

 

 

 

 

۰

۲

۴

۶

۸

۱۰

۱۲

۲۰۰۶-۲۰۱۳ ۲۰۱۴-۲۰۱۶ ۲۰۱۷-۲۰۲۱

۰

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۲۰

۱۴۰

۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱

متوسط قيمت نفت )دالر به ازای هر بشكه(

خانوارهايی كه بيش از ۲5 هزار دالر امريكا درآمد دارند )درصد كل خانوارهای كشور(
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در مورد دالیل عدم مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای حاشیه خلیج فارس می توان به موارد مختلفی اشاره کرد ولی یکی از 
مهم ترین دالیل ساختار فرهنگی در این کشورها است که زنان را از فعالیت در خارج از منزل منع می کند و این فرهنگ در طول 
سال های طوالنی در این کشورها رخنه کرده است.
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آینده ما

مردم هم در این کشــور با افزایش همراه نخواهد بود. انتظار می رود 
در ســال جاری اقتصاد عربستان وارد رکود شود و این رکود تا سال 
۲۰۲۰ ادامــه پیدا کند. این رکود می تواند هزینه های مصرفی را در 
کشور کمتر و اقتصاد را با تنش های مالی روبه رو کند. مسئله ای که 
برای اقتصادی که بزرگ ترین صادرکننده نفت در سازمان اوپک است 

می تواند بسیار آسیب رسان و نگران کننده باشد.

J  ماليات بر ارزش افزوده، ابزاری برای كاهش اثرات منفی
كاهش درآمد نفتی

بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال های اخیر اقدام 
به وضع و دریافت مالیات بر ارزش افزوده کردند. برخی از تحلیل گران 
اقتصادی اعالم کردند که این مالیات ها در کوتاه مدت باعث کاهش 
انگیزه مصرف در میان مردم می شــود و به دنبال آن زمینه را برای 
کاهش نرخ رشــد اقتصادی این کشــورها فراهم خواهد کرد. ولی 
بررسی ها نشان داد که این تاثیر کوتاه مدت است و در میان مدت و 

بلندمدت تاثیر منفی این شوک از بین می رود.
ثروت باالی خانوارهای ساکن در کشورهای حاشیه خلیج فارس 

در کنار نرخ پایین تورم در این کشورها باعث می شود حتی با وجود 
کاهش قیمت نفت و افزایش مالیات بر ارزش افزوده باز هم شاهد از 
بین رفتن قدرت خرید مردم در این منطقه نباشــیم. از طرف دیگر 
دولت های این منطقه همچنان حمایت از مصرف کاالهای اساسی 
مانند مواد غذایی و خدمات بهداشــتی و درمانی را ادامه می دهند 
و همین مسئله باعث شده است تا مردم همچنان منابع مالی مازاد 
برای خرید کاالهای مصرفی را در اختیار داشته باشند. آمارها نشان 
می دهد سرانه تولید ناخالص داخلی کشورهای حاشیه خلیج فارس 
باالتر از متوسط جهانی است؛ درآمد خانوارهای این منطقه نسبت 
به متوسط درآمد خانوارهای جهانی باالتر است. در میان کشورهای 
منطقه کشور عمان باالترین میزان ثروت و درآمد را دارد و ۷5 درصد 
از خانوارها در سه کشور امارات و بحرین و قطر درآمد خالصی بیش 
از ۲5 هزار دالر امریکا در هر ســال کسب می کنند. به همین دلیل 
است که حتی با وجود وضع مالیات بر ارزش افزوده باز هم می توان 

شاهد رشد قدرت خرید مردم در این کشورها بود.
کشورهای عضو شــورای همکاری خلیج فارس اعالم کردند در 
سال ۲۰۱۸ نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به مرز 5 درصد می رسانند 
زیرا این منطقه به دنبال افزایش درآمدهای غیرنفتی است. اغلب این 
کشورها سال ۲۰۱۸ را به عنوان اولین سالی که این مالیات تازه را در 
کشور استفاده می کنند اعالم کردند. کشورهای حاشیه خلیج فارس 
در نظر دارند یک نظام جامع مالیاتی وضع کنند که بخش های اصلی 

و مهم آن در می  سال ۲۰۱۶ به امضای تمامی اعضا رسیده است.
مالیات بر ارزش افزوده می تواند منابع درآمدِی تازه ای در اختیار 
دولت قرار دهد و به همین دلیل در ســال های اخیر تعداد زیادی از 
کشورهای خاورمیانه اقدام به وضع این قانون کردند و قرار است این 
سیاست ادامه پیدا کند و الگوی دریافت مالیات به عنوان ابزار اصلی 
تامین درآمد دولت معرفی شــود تا از وابستگی اقتصادی به درآمد 

نفتی کاسته شود.

J بيكاری، مشكلی پيچيده با راه حلی پيچيده تر
مســئله بیکاری در خاورمیانه بســیار پیچیده است و عوامل 
زیادی روی بیکاری در این کشــورها تاثیر دارد. از جمله مســائل 
تاثیرگذار روی نرخ بیکاری در این کشــورها می توان به روندهای 
نامناسب دموگرافیک در آنها اشاره کرد. از طرف دیگر تفاوت زیاد 
بین دســتمزدهای نیروهای فعال در بخش دولتی و خصوصی هم 
می تواند تاثیر زیادی روی بیکاری در این کشــورها داشــته باشد. 
مشــکل دیگری که در این منطقه وجود دارد عدم هماهنگی بین 
مهارت های نیروهای کاری و نیازهای بازار اســت. مشکل دیگری 
که در شماری از کشــورهای خاورمیانه وجود دارد و انگیزه کار را 
در این منطقه از بین برده اســت شبکه حمایتی بسیار گسترده و 
سخاوتمندانه دولتی است که باعث شده است مردم انگیزه ای برای 
کار و تالش بیشتر برای تامین نیازهای خود نداشته باشند. در این 
کشورها بزرگ ترین معضل، نرخ بالغ بر ۲5 درصد بیکاری جوانان 
است. در حالی که جوانان اصلی ترین و مهم ترین گروهی هستند که 
باید در کشور فعالیت داشته باشند و برای کشور درآمد ایجاد کنند. 
از طرف دیگر نرخ پایین مشــارکت اقتصادی زنان در این کشورها 
هم باعث شــده است تا شــمار زیادی از جمعیت کشور از چرخه 
فعالیت اقتصادی خارج شوند. البته نکته مهم این است که بسیاری 
از کشورهای حاشیه خلیج فارس زنان و جوانان را در زمره نیروهای 
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نرخ مشاركت اقتصادی زنان )درصد كل زنان(
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نرخ رشد هزينه های مصرفی خانوارها در خاورميانه و شمال افريقا )درصد(

یکی از مشکالت 
بزرگی که در 
اقتصادهای 

خاورمیانه و شمال 
افریقا دیده می شود 
بزرگی دولت است. 

در این کشورها دولت 
بسیار بزرگ است و 
در برخی از کشورها 
از قبیل عربستان بالغ 
بر ۹۰ درصد اقتصاد 
کشور توسط دولت 
اداره و کنترل می شود
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فعال اقتصادی قرار نمی دهند و بدون در نظر گرفتن این افراد نرخ 
بیکاری کشــور را بین ۳ تا 5 درصد اعالم می کنند ولی مطالعات 
سازمان های جهانی نشــان می دهد که این منطقه بیشترین نرخ 

بیکاری را در میان تمامی کشورهای دنیا دارد.

J بيكاری زنان و جوانان همچنان معضلی جدی است
برای اینکه یک خانوار بتواند با حداکثر ظرفیت خود مصرف کند 
باید بتواند با حداکثر ظرفیت خود کار کند و درآمد داشته باشد. ولی 
نرخ باالی بیکاری زنان و جوانان در این مناطق مانع از این شده است 
که کشورهای مذکور با حداکثر پتانسیل مصرف کنند. افزایش نرخ زاد 
و ولد در کشورهای خاورمیانه در نیمه دوم قرن بیستم باعث شد تا 
این کشورها دارای جمعیت جوان زیادی باشد. در سال ۲۰۱۷ شمار 
جوانان بزرگ تر از ۱5 سال در این منطقه بیش از ۱4۰ میلیون نفر 
بود و انتظار می رود تا سال ۲۰۲۰ تعداد جوانان بزرگ تر از ۱5 سال 
در این منطقه به ۱۶۲ میلیون نفر برسد. برای این جمعیت جوان پیدا 
کردن شغلی مناسب در جامعه به یک بحران جدی تبدیل شده است 
به خصوص که سیســتم آموزشی در این کشورها دارای ضعف های 
زیادی اســت و افرادی که از شبکه آموزشی خارج می شوند توانایی 
الزم را بــرای انجام وظایف اجتماعی و اقتصادی خود ندارند. دولت 
هم در ایجاد اشــتغال با مشکالت زیادی مواجه است زیرا اغلب این 
کشورها دارای اقتصاد نفتی هستند و سهم زیادی از مردم در صنعت 
نفت مشغول به کارند. دیگر بخش های اقتصادی این کشورها اغلب 

دولتی است و کارایی باالیی ندارد.

J داليل عدم مشاركت اقتصادی زنان چيست؟
در مــورد دالیل عدم مشــارکت اقتصادی زنان در کشــورهای 
حاشیه خلیج فارس می توان به موارد مختلفی اشاره کرد ولی یکی 
از مهم ترین دالیل ســاختار فرهنگی در این کشورها است که زنان 
را از فعالیــت در خارج از منزل منع می کند و این فرهنگ در طول 
سال های طوالنی در این کشورها رخنه کرده است. از دیگر دالیلی 
که می توان برشــمرد نبود فرصت های شغلی کافی در این کشورها 
است که باعث شده تا نه تنها مردان امکان شغل یابی نداشته باشند 
بلکه زنان هم فرصت های شغلی مناسبی در اختیار نداشته باشند. 
البته باید به یک نکته بســیار مهم هم توجه داشت و آن تضعیف 
اوضاع اقتصادی در این کشورها و در جهان است؛ در شرایطی که نرخ 
رشد اقتصادی و هزینه های مصرفی کم می شود فرصت های شغلی 
هم تنزل پیدا می کند و در تمامی دنیا مردان برای شغل یابی بر زنان 
اولویت دارند. شاید به همین دلیل باشد که در گزارش های رسمی 
بانک جهانی که در نمودار چهار ترســیم شده است از کاهش نرخ 
مشارکت اقتصادی زنان در سال های اخیر نسبت به اوایل قرن بیست 

و یکم حکایت شده است. 
به هر حال دلیل هرچه باشــد، باید به این نکته توجه داشــت 
که زنان نیمی از جامعه را تشــکیل می دهند و حذف شدن نیروی 
کاری زنــان در هر جامعه ای به معنای حذف شــدن نیمی از توان 
رشد اقتصادی و مصرفی در کشورها است که به تدریج آثار مخرب 

اقتصادی و اجتماعی این بحران در کشورها ظاهر می شود.

J دولت های بزرگ، مشكل ديگر كشورهای خاورميانه
یکی دیگر از مشکالت بزرگی که در اقتصادهای خاورمیانه و 

شمال افریقا دیده می شود بزرگی دولت است. در این کشورها دولت 
بسیار بزرگ است و در برخی از کشورها از قبیل عربستان بالغ بر 
9۰ درصد اقتصاد کشور توسط دولت اداره و کنترل می شود. دولت 
اصلی ترین و بزرگ ترین کارفرما است و ایجاد شغل برای تمامی 
مردم کشــور بر عهده دولت است در حالی که از نظر اقتصادی و 
زیرساختی برای این کار آمادگی ندارد. از طرف دیگر چون دولت 
بخش بزرگی از درآمد خود را از فروش نفت به دســت می آورد، 
افت قیمت نفت در بازار جهانی باعث می شود منابع مالی کمتری 
برای تامین دستمزدها و هزینه های جاری در اختیار داشته باشد. 
در این شرایط افت قیمت نفت مستقیما باعث کاهش فرصت های 
شغلی و اشتغال می شود که آسیب بزرگی به اقتصاد وارد می کند. 
یکی از راهکارهای کاهش آســیب پذیری در این کشورها توسعه 
بخش خصوصی و ایجاد تنوع در اقتصاد است که در میان مدت و 

درازمدت می تواند اقتصاد را پایدارتر و مستحکم تر بکند.
از طرف دیگر اصالح قوانیــن مربوط به نیروی کار و کاهش 
میزان سخت گیری در فرآیند اســتخدام و اخراج نیروی کار از 
مسائلی است که می تواند زمینه را برای توسعه بخش خصوصی 
و افزایش فرصت های شــغلی در این بخش فراهم کند. فعاالن 
اقتصادی عمان بیشتر از دیگر کشورها به محدودیت های بازار کار 
اشاره می کنند و از این محدودیت ها و ضعف قوانین مربوط به آن 
به عنوان اصلی ترین مانع در توسعه کسب و کار خود نام می برند. 
بالغ بر ۲۸ درصد از شاغالن عمانی خواستار اصالح قوانین مربوط 
به نیروی کار هستند در حالی که ۱۰ درصد از شاغالن اقتصادی 
بحرین به این مســئله اعتراض دارند و این قوانین را مانع اصلی 

توسعه کسب و کار خود می دانند.
در پایان بایــد گفت که خاورمیانه و شــمال افریقا با وجود 
داشتن ذخایر غنی انرژی و ثروت طبیعی کالن، اقتصادی بسیار 
آســیب پذیر دارند و برای از بیــن بردن این معضل باید اقدام به 
اصالح قوانین، کاهش فشــار روی بخش دولتــی، وضع منابع 
درآمدی دیگر و در نهایت تسریع نرخ رشد اقتصادی خود بکنند. 
از طرف دیگر ایجاد فرصت رشــد برای زنان و استفاده از نیروی 
کاری زنان و جوانان هم می تواند این کشــورها را به سمت رشد 

بیشتر هدایت کند.  

فعاالن اقتصادی كه بر اين باورند كه قوانين مربوط به نيروی كار اصلی ترين مانع فعاليت اقتصادی است )درصد(
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در نیمه اول سال 
جاری متوسط 

قیمت نفت به ۵۳.۴ 
دالر به ازای هر بشکه 

رسید. مطالعات 
نشان می دهد در 
نیمه دوم امسال و 
سال های آتی ما 
شاهد بازسازی 

تدریجی بازار نفت 
خواهیم بود و این 
بازسازی تدریجی 

زمینه را برای 
افزایش نرخ رشد 
تولید ناخالص 

داخلی در کشورهای 
خاورمیانه و شمال 
افریقا فراهم می کند

بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال های اخیر اقدام به وضع و دریافت مالیات بر ارزش افزوده کردند. برخی از تحلیل گران اقتصادی اعالم کردند که این مالیات ها 
در کوتاه مدت باعث کاهش انگیزه مصرف در میان مردم می شود و به دنبال آن زمینه را برای کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشورها فراهم خواهد کرد. ولی بررسی ها نشان داد 
که این تاثیر کوتاه مدت است و در میان مدت و بلندمدت تاثیر منفی این شوک از بین می رود.
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آینده ما

 ] آیندهانرژیپاک   [

از انرژی پاک تا هوای پاک
هدایت سرمایه ها       به سمت انرژی ها      ی پاک نویدبخش کاهش سرعت گرمایش زمین است

افزایش دمای زمین در ســال های اخیر باعث شد جلسات متعددی در 
مورد چگونگی مقابله با این بحران جهانی برگزار شــود. در این جلسات در 
مورد راهکارهای مقابله با گرمای زمین صحبت شد و تعهدات بین المللی هم 
داده شد ولی بعد از اینکه دونالد ترامپ در مورد غیرضروری بودن توافق ها      ی 
زیست محیطی صحبت کرد قوانین وضع شده توسط دولت اوباما که در حمایت 
از اقتصاد داخلی بود غیراجرایی شد و نگرانی در مورد مسائل زیست محیطی 
در دنیا باال گرفت. طی یک دهه اخیر جلسات زیادی بین سران اقتصادی و 
سیاســی دنیا برگزارشد و تالش برای کاهش انتشار کربن از طریق استفاده 
از انرژی ها      ی پاک به جای سوخت های فسیلی به عنوان اصلی ترین سیاست 
جهان معرفی شد. تبلور این تالش را می توانیم در توافق نامه پاریس ببینیم که 
سران کشورهای صنعتی در مورد میزان کاهش انتشار کربن تصمیم گیری 
کردند و خود را متعهد به اجرای آن دانستند. این توافق نامه در دسامبر سال 
۲۰۱5 میالدی امضا شــد و ۱95 کشور دنیا متعهد به تالش برای محدود 

کردن روند افزایش دمای کره زمین شدند.
مسئله گرمای زمین از چند جنبه برای دنیا اهمیت دارد. در درجه اول 
گرمای زمین به دلیل تاثیرات منفی زیست محیطی، از بین رفتن زیستگاه 
طبیعی حیوانات مختلف و در نهایت انقراض حیوانات مختلف اهمیت دارد. 
از طرف دیگر گرمایش زمین به دلیل افزایش سطح آب ها و افزایش احتمال 
آتش گرفتن جنگل ها مهم است و این پدیده زیست محیطی می تواند زمینه 

را برای آسیب های انسانی زیادی در کشورها فراهم کند.
از نظر اقتصادی مســئله گرمایش زمین و ضرورت کاهش اســتفاده از 
سوخت های فسیلی برای کشورهای تولیدکننده منابع فسیلی به معنای آغاز 
نگرانی در مورد شرایط اقتصادی است. کشورهای نفت خیز باید به فکر کاهش 
وابستگی اقتصادی خود به منابع انرژی فسیلی باشند تا در دنیایی که استفاده 
از انرژی ها      ی فســیلی در آن محدود اســت هم توان رشد داشته باشند. از 

طرف دیگر مصرف کنندگان هم باید به فکر تبدیل تجهیزات خود و استفاده 
از تجهیزات فعال با انرژی ها      ی پاک باشــند که این فرآیند هم زمان بر و هم 

انرژی بر است.
به هر حال این گذر بسیار کند و بسیار پرهزینه خواهد بود ولی با توجه 
به اجماع رهبران اقتصادی و سیاســی دنیا و توجهی که دنیا به این مسئله 
کرده اســت به نظر می رسد مسیری است که باید طی شود و هیچ گریزی 

از آن نیست.

J تغيير مسير به سمت انرژی ها      ی پاک برای آسيا ضروری است
تالش برای کاهش انتشار کربن معطوف به سال های بعد از توافق پاریس 
نیست. از ابتدای قرن بیست و یکم ما شاهد افزایش سرمایه گذار       ی جهانی 
درتولید انرژی ها      ی پاک بودیم تا اینکه میزان سرمایه گذار       ی در سال گذشته 
به اوج خود رسید. ارزش سرمایه گذار       ی انجام شده در تولید انرژی ها      ی پاک 
در دنیا در سال ۲۰۰4 برابر با ۶۲ میلیارد دالر و در سال ۲۰۱۶ برابر با ۲۸۷.5 
میلیارد دالر بود. البته در سال ۲۰۱5 این سرمایه گذار       ی به اوج رسید و بعد 

از آن ما شاهد افت ۱۸ درصدی سرمایه گذار       ی بودیم.
در فاصله ســال های ۲۰۰4 تا ۲۰۱۶ ارزش سرمایه گذار       ی ها      ی تازه در 
انرژی ها      ی پاک در کشورهای اروپا، خاورمیانه و افریقا ۱5۸ درصد رشد کرد در 
حالی که سرمایه گذار       ی های تازه در امریکا 4۲۱ درصد و سرمایه گذار       ی های 
تازه در آسیا-پاسیفیک۶9۰ درصد افزایش یافت. کشورهای آسیا-پاسیفیک 
در این بازه زمانی بیشترین رشد سرمایه گذار       ی را در بخش تولید انرژی ها      ی 
پاک شاهد بودند و چین و ژاپن در این عرصه بیشترین سهم را داشتند. در 
صورتی که رشــد ارزش سرمایه گذار       ی از ســال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ را در نظر 
بگیریم شــاهد افت ۳۷.5 درصدی در اروپا و خاورمیانه و افریقا، رشــد ۸.9 
درصدی در امریکا و رشد ۶۶ درصدی در کشورهای آسیا-پاسیفیک خواهیم 
بود. در مورد دلیل پیشــگامی آسیا هم می توان به این موارد اشاره کرد که 
آســیا به خصوص دو کشور چین و هند با سرعت باالیی در مسیر صنعتی 
شدن حرکت می کنند. این صنعتی شدن نیاز به مصرف انرژی زیادی دارد 
و در نتیجه انتشار گازهای آالینده در این کشورها بسیار زیاد است. از طرف 
دیگر این کشورها بسیار پرجمعیت هستند و نیاز به استفاده از سوخت های 
فسیلی برای تامین نیازهای روزانه مردم هم باال است و این مسئله هم مزید 
بر علت شــده است. بنابراین دولتمردان آسیا از سال ها قبل به فکر افزایش 
سرمایه گذار       ی در این بخش افتادند تا هم بتوانند به تقاضای انرژی در بازار 
داخل پاسخ گویند و هم مانع از افزایش انتشار گازهای آالینده شوند و در این 

مسیر هم موفق بودند.
 
J بازار در حال اشباع شدن است

در سال ۲۰۱5 ارزش سرمایه گذار       ی در تکنولوژی ها      ی پاک دنیا برابر با 
۳4۸.5 میلیارد دالر بود که نسب به سال قبل از آن رشد داشت ولی در سال 
گذشته سرمایه گذار       ی در این بخش با ۱۸ درصد کاهش به ۲۸۷.5 میلیارد 
دالر رسید. در نگاه اول افت سرمایه گذار       ی در تولید انرژی ها      ی پاک در دنیا 

چرا باید خواند:
انرژی های پاک رقیب 

اصلی نفت و گاز طبیعی 
در بازار هستند و عرضه 
آنها می تواند بازار منابع 

فسیلی را تحت تاثیر 
قرار دهد. در سال های 
اخیر سرمایه گذار       ی در 

این بخش ها       رشد زیادی 
کرده است. این گزارش 

می تواند تصویری از 
عملکرد این بازار را 

نشان دهد.

مونا مشهدی رجبی

منبع  بيزينس مانيتور 

 ارزش سرمايه گذار       ی های جديد در پروژه ها      ی توليد انرژی پاک )ميليارد دالر(
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خبر بدی برای فعاالن محیط زیســت بود ولی پژوهشگران بیان کردند که 
انتظار کاهش تولید را داشــتند. حال ســؤال اصلی این است که دلیل افت 
سرمایه گذار       ی در تولید انرژی ها      ی پاک دنیا چیست؟ آیا کشورهای مختلف 
سیاست های خود را تغییر دادند یا اینکه وضعیت اقتصادی دنیا باعث کاهش 

سرمایه گذار       ی در این زمینه شده است؟
دلیل اصلی کاهش ســرمایه گذار       ی در تولید انرژی ها      ی پاک در جهان 
کاهش سرمایه گذار       ی در دو کشور چین و ژاپن است. ارزش سرمایه گذار       ی در 
تولید انرژی ها      ی پاک در چین سال ۲۰۱۶ برابر با ۸۷.۸ میلیارد دالر بود که 
۲۶ درصد نسبت به سال ۲۰۱5 میالدی کاهش داشت. چین در سال ۲۰۱5 
رکورد ســرمایه گذار       ی در تولید انرژی ها      ی پاک را شکســت و بالغ بر ۱۱9 
میلیارد دالر در این بخش سرمایه گذار       ی کرد اما در جریان انتخابات ریاست 
جمهوری در امریکا و افت نرخ رشد اقتصادی چین، توجه این کشور به محیط 
زیســت و ضرورت سرمایه گذار       ی در انرژی ها      ی پاک کمتر شد. در ژاپن هم 
شرایط کم و بیش مشــابهی اتفاق افتاد. در سال گذشته سرمایه گذار       ی در 
تولید انرژی ها      ی پاک در کشور ژاپن به ۲۲.۶ میلیارد دالر رسید که نسبت 
به سال قبل از آن 4۳ درصد تنزل یافت. در سال ۲۰۱5 بالغ بر 4۰ میلیارد 
دالر در تولید انرژی ها      ی پاک در این کشور صنعتی قاره آسیا سرمایه گذار       ی 
شده بود. بحران اقتصادی داخلی ژاپن عامل اصلی افت سرمایه گذار       ی در این 
کشور ذکر شد. دو کشور ژاپن و چین در منطقه آسیا- پاسیفیک واقع شده اند 
که ارزش ســرمایه گذار       ی های انجام شده در انرژی ها      ی پاک در این منطقه 
برابر با ۱۳5 میلیارد دالر بود. این کشورها 4۶.9 درصد از کل سرمایه گذار       ی 
انجام شده در این صنعت را به خود اختصاص دادند. در سال ۲۰۰4 سهم این 
منطقه برابر با ۲۷.4 درصد و در سال ۲۰۱۰ برابر با ۲9.۳ درصد بود ولی از 
ســال ۲۰۱۰ تاکنون سهم سرمایه گذار       ی این منطقه به کل سرمایه گذار       ی 
انجام شده در تولید انرژی ها      ی پاک در دنیا رشد کرد و به حدود نصف رسید. 
در این بازه زمانی سهم کشورهای امریکایی تقریبا ثابت و برابر با ۲5 درصد 
بود و سهم کشــورهای اروپا و خاورمیانه و افریقا از 5۰ درصد به حدود ۲۸ 

درصد تقلیل یافت.

J اين كاهش چندان نگران كننده نيست
برخی از فعاالن محیط زیست از کاهش سرمایه گذار       ی در تولید انرژی ها      ی 
پاک در دو کشور مذکور به عنوان یک عامل نگرا ن کننده برای محیط زیست 
نام می برند ولی پژوهشگران بر این باورند که وضعیت در این بازار در مسیر 
عادی قرار دارد. جاســتین وو یکی از تحلیل گران ســرمایه گذار       ی در مرکز 
مطالعات انرژی ها      ی سبز می گوید: از ابتدای قرن بیست و یکم سرمایه گذار       ی 
در تولید انرژی ها      ی پاک در دنیا با ســرعت باالیی رشــد کرد و هم اکنون 
زیرســاخت های زیادی در جهت تولید انرژی ها      ی پاک در دنیا فعال است. 
حال زمان آن فرارسیده است که کشورهای دنیا سرمایه گذار       ی در پروژه ها      ی 
تــازه و با مقیاس ها      ی بزرگ را کاهش دهند و به بهره گیری از ظرفیت ها      ی 

تولیدی موجود بپردازند.
به گزارش موسســه منابع جهانی در شش ماه اول ســال ۲۰۱۶ ، ۲۱ 
درصد از نیروگاه های تولید برق بادی در چین و ۱۲.۱ درصد از نیروگاه های 
خورشــیدی در شمال چین یا تعطیل شــدند یا اینکه برق تولیدی در این 
نیروگاه ها       به بازار مصرف منتقل نشد. در پاسخ به این تولید مازاد انرژی در 
کشور چین وزارت انرژی این کشور طرحی را در دستور کار قرار داده است 
تا ســرمایه گذار       ی در تولید انرژی ها      ی پاک را کاهش دهد. طبق این طرح 
پنج ساله سرمایه گذار       ی در تولید برق بادی و خورشیدی کاهش خواهد یافت. 
طبق این طرح تازه تا سال ۲۰۲۰ ، ۲۱۰ گیگاوات برق بادی در چین تولید 
می شود که ۱۶ درصد کمتر از طرح قبلی خواهد بود و تولید برق خورشیدی 

هم برابر با ۱۱۰ گیگاوات خواهد بود که ۲۷ درصد از طرح قبلی کمتر است. 
قرار بر این است که چین تا سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۳۶۰ میلیارد دالر در تولید 
انرژی ها      ی پاک سرمایه گذار       ی  کند که رقم قابل توجهی است. ولی در صورتی 
که سرمایه گذار       ی این کشور در سال های ۲۰۱5 تا ۲۰۲۰ را با سرمایه گذار       ی 
انجام شده در نیمه اول دهه جاری مقایسه کنیم، شاهد افتی زیاد در میزان 

سرمایه گذار       ی خواهیم بود.

J توليد برق در خانه
انتظار می رود در ســال های آتــی ســرمایه گذار       ی در نصب پنل ها      ی 
خورشیدی در سقف خانه ها       و واحدهای صنعتی کوچک در ژاپن افزایش یابد 
زیرا مردم در این کشور ابراز تمایل زیادی برای استفاده از انرژی ها      ی پاک به 

جای انرژی ها      ی آالینده کرده اند.
ایران در ســال های خیر ســرمایه گذار       ی در تولید انرژی ها      ی پاک را در 
دســتور کار خود قرار داده است و شرکت های خارجی زیادی در این زمینه 
فعال شده اند. اگرچه میزان سرمایه ها      ی جذب شده در ایران در مقایسه با دیگر 
کشورهای خاورمیانه رقم اندکی است ولی بررسی ها       نشان می دهد که نرخ 
رشد سرمایه گذار       ی در این بخش در ایران نسبت به دیگر کشورها بیشتر است 
و بعد از برداشته شدن تحریم ها      ی اقتصادی علیه ایران و عادی شدن وضعیت 

بانکی کشور می توان انتظار رشد در این بازار را داشت.  

نرخ رشد ساالنه سرمايه گذار       ی در توليد انرژی پاک )درصد(

ارزش كل سرمايه گذار       ی ها      ی تازه در انرژی ها      ی پاک )ميليارد دالر(

دلیل اصلی کاهش 
سرمایه گذار       ی در 
تولید انرژی ها      ی 

پاک در جهان کاهش 
سرمایه گذار       ی در 
دو کشور چین و 
ژاپن است. ارزش 
سرمایه گذار       ی در 
تولید انرژی ها      ی 
پاک در چین سال 

۲۰۱6 برابر با ۸۷.۸ 
میلیارد دالر بود که 
۲6 درصد نسبت به 
سال ۲۰۱۵ کاهش 

داشت

 

 

 

 

 

 

۳۱ ۴۰ ۵۴ ۷۷ ۹۱ ۹۳
۱۲۸ ۱۳۷

۱۰۹
۸۰ ۸۳ ۸۱ ۸۰۱۴

۲۳
۴۴

۶۲
۶۲ ۴۹

۶۷
۸۳

۷۲

۶۲ ۷۵ ۸۵ ۷۳

۱۷
۲۵

۳۲

۴۳
۵۳ ۶۵

۸۱

۹۷

۱۰۹
۱۲۶

۱۵۸
۱۸۳

۱۳۵

۰

۵۰

۱۰۰

۱۵۰

۲۰۰

۲۵۰

۳۰۰

۳۵۰

۴۰۰

۲۰۰۴ ۲۰۰۵ ۲۰۰۶ ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۶

۴۳

۴۸

۴۱

۱۲

۰.۸

۳۳

۱۵

۰

-۸ -۸

۱۷

۱۱

-
۱۸

۲ ۰ ۰ ۴ ۲ ۰ ۰۵ ۲۰ ۰ ۶ ۲ ۰ ۰ ۷ ۲۰ ۰ ۸ ۲۰ ۰ ۹ ۲ ۰ ۱ ۰ ۲ ۰ ۱ ۱ ۲ ۰ ۱ ۲ ۲ ۰ ۱۳ ۲ ۰ ۱ ۴ ۲ ۰ ۱۵ ۲ ۰ ۱ ۶

 

 

۰

۵۰

۱۰۰

۱۵۰

۲۰۰

۲۵۰

۳۰۰

۳۵۰

۴۰۰

۲۰۰۴ ۲۰۰۵ ۲۰۰۶ ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۶

به گزارش موسسه منابع جهانی در شش ماه اول سال ۲۰۱۶ ، ۲۱ درصد از نیروگاه های تولید برق 
بادی در چین و ۱۲.۱ درصد از نیروگاه های خورشیدی در شمال چین یا تعطیل شدند یا اینکه برق 
تولیدی در این نیروگاه ها       به بازار مصرف منتقل نشد.
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آینده ما

هدف گذاری ظرفیت تولید برخی از صنایع در افق 1404
ظرفیت 1404ظرفیت فعلیواحدمحصوالت منتخبصنایع منتخب

مواد و محصوالت شیمیایی
5۸۱۳۰میلیون تنپتروشیمی

5۰۶۰میلیارد عدددارو

محصوالت کانی غیرفلزی
۸۰۱۲۰میلیون تنسیمان

54۳۷۰۰میلیون متر مربعکاشی و سرامیک

۱.9۳میلیون دستگاهخودرووسایل نقلیه زمینی، ریلی و دریایی

۶۶۱۶5میلیون تنسنگ آهنمعدن و استخراج معدنی

فلزات اساسی

۲۸.۶55میلیون تنفوالد خام

4۶۰۱۲۰۰هزار تنآلومینیوم

۲5545۰هزار تنمس کاتد

صنایع پیشرفته: الکترونیک و 
۲.۳4میلیون دستگاهگیرنده های LED و LCDمیکرو الکترونیک

صنایع پیشرفته: هوا و فضا

5۰۰۱۰۰۰فروندوسایل پرنده بدون سرنشین

۸۰۲۰۰فروندوسایل پرنده دونفره، سبک تر و ورزشی

۱۰5۰فروندپرنده های تا ۲۰ نفر

بازسازی و تعمیر اساسی 
۱۰۲۰فروندهواپیماهای مسافربری و هلیکوپتر

۳۶۳.4۷۰۰هزارتنتایر و تیوپمحصوالت الستیکی و پالستیکی

ماشين آالت و تجهيزات 
صنعتي

و توليدي

۸5۰۱۲۰۰هزار تنتجهیزات صنعتی

4۰۶۰هزار دستگاهتراکتور

۱۲۰۰۲۰۰۰دستگاهکمباین

۲.44میلیون دستگاهیخچال و فریزر

۱.۷4میلیون دستگاهلباس شویی

۲.۲۳میلیون دستگاهکولر آبی

نساجی و پوشاک

4۰۱5۰هزار تنالیاف اکریلیک

۲4۰۳5۰هزار تنالیاف پلی استر

۲4۰4۷۰هزار تننخ سیستم پنبه ای

۳۰۰4۰۰هزار تننخ یکسره پلی استر

۱۲4۱۳5میلیون متر مربعفرش ماشینی

رشــد اقتصاد ایران در ســال 95 به ۱۲.5 درصد رســید و رقم 
بی ســابقه ای را به ثبت رساند. رشــد دورقمی اقتصاد بدون تحلیل 
جزئیات رشد، نشان دهنده رونقی قابل توجه در فضای اقتصاد است 
اما بررسی آمارها نشان می دهد که این رشد چشم گیر، بیشتر تحت 
تاثیر تحرک چند صنعت بزرگ کشور قرار دارد. شاید به همین دلیل 

باشــد که هنوز رونق اقتصادی در بدنه اقتصاد، احساس نشده است. 
صنعت نفت بیشترین نقش را در رشد اقتصادی داشته به طوری که 
رشد اقتصادی بدون نفت در سال گذشــته ۳.۳ درصد برآورد شده 
است. رشد ۳.۳ درصدی بدون احتساب نفت نیز بیشتر مدیون صنایع 
بزرگ است. صنعت خودرو یکی از سهام داران بزرگ رشد اقتصاد در 
ســال گذشته است و انتظار باالیی از آن برای نقش آفرینی مجدد در 
تولید ناخالص داخلی می رود. در ســال ۱۳9۶ و سال های پس از آن 
دیگر تکرار شرایط استثنایی ایجادشده برای بخش نفت وجود ندارد. 
رشد ۶۱.۶ درصدی ارزش افزوده تولید نفت در سال 95 تحت تاثیر 
رفع تحریم ها اتفاق افتاد و طی سال های آینده تنها در صورت افزایش 

چشم گیر قیمت طالی سیاه تکرار خواهد شد. 
از سال جاری شــرایط نرخ رشد در بخش های مختلف، عادی تر 
خواهد شد و نتیجه عملکرد هر بخش به دور از رویدادهای فرابخشی 
خود را نشــان خواهد داد. بخش هایی که رشد یا رکود آنها برای بدنه 
اقتصاد و جامعه ملموس اســت، بیشتر در میان صنایع کشور جای 
گرفته اند. سرفصل صنایع و معادن در گزارش رشد اقتصادی شامل 4 
زیربخش می شود. بخش های معدن، صنعت، ساختمان، و برق و آب و 
گاز، 4 عضو تشکیل دهنده خانواده صنایع و معادن است. در این میان 
بخش صنعت برآیند صنایع کشور نظیر خودرو، فوالد، نساجی، لوازم 

خانگی، صنایع غذایی و... است. 
بخش صنایع و معادن ســال گذشته رشد ۲.۲ درصدی را تجربه 
کرده است که نسبت به ســال 94 معادل ۸.۳ واحد درصد افزایش 
یافته است و سهم آن از رشد ۱۲.5 درصدی اقتصاد معادل ۰.۶ واحد 
درصد است. بخش صنعت به عنوان یکی از زیربخش های گروه صنایع 

و معادن در سال 95 رشد ۶.9 درصدی را تجربه کرده است. 
مقایسه رشد بخش صنعت با میانگین رشد اقتصادی در سال های 
سپری شده از دهه 9۰ نشــان می دهد که این بخش کامال همراه با 
رشد اقتصادی پیش رفته است. یعنی در ۶ سال گذشته ۳ سال را با 
رشد زیر صفر و سه سال را با رشد باالی صفر سپری کرده است دقیقا 

به مانند رشد اقتصادی در این سال ها. 
سال های ۱۳9۱، ۱۳9۲ و ۱۳94 برای بخش صنعت و البته کل 
اقتصاد ایران سرنوشت خوشایندی رقم نخورد و با رشد منفی سپری 
شــد. رشد بخش صنعت در ســال ۱۳9۰ معادل 5.۶ درصد بود. در 
سال های 9۱ و 9۲ رشد این بخش به 4.۱- و 5.۳- تنزل کرد. در سال 
9۳ رشــد بخش صنعت به ۸ درصد صعود کرد اما در سال ۱۳94 تا 
4.۶- تنزل یافت. در سال 95 هم زمان با صعود رشد اقتصادی، رشد 

صنعت به ۶.9 درصد رسید.
روند تغییرات نرخ رشد صنعت در طول سال ۳95 نشان می دهد 
که رشــد این بخش در سال ۱۳9۶ نیز قابل تکرار و حتی پیشرفت 
اســت. طبق گزارش بانک مرکزی رشــد صنعت در فصل بهار سال 
گذشــته ۱.4 درصد بود که در تابستان به 5.۳ درصد رسید. این نرخ 
در پاییز به ۱۱.۲ و در زمســتان به 9.4 درصد افزایش یافت و نیمه 

صنعت، پیشران اقتصاد می شود؟
بررسی سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی به عنوان بخشی که در سال های پیش رو انتظار باالیی از آن می رود

محمد عدلی
دبیر گروه آینده پژوهی 
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»توسعه صنعت فوالد حتی در زمان جنگ نیز که منابع کافی در کشور وجود نداشت، متوقف نشد.« 
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور که زمانی وزیر صنایع و معادن بود، این چنین از اهمیت این 

صنعت مادر در سیاست گذاری های کالن کشور سخن گفته است.  
صنعت فوالد به عنوان یکی از صنایع مادر که سهم باالیی در ارزش افزوده بخش صنعت ایفا می کند، 
سال گذشته نیز چنین نقشی را بر عهده گرفت. فوالد به عنوان یکی از صنایع بزرگ، در سال ۱۳95 با 
رشد تولید مواجه شد تا در رشد بخش صنایع و رشد اقتصاد موثر بوده باشد. بار اصلی رشد ۲.۲ درصدی 
بخش صنایع و معادن در سال گذشته بر دوش صنایع بزرگ نظیر پتروشیمی، فوالد و خودرو بوده است. 
آمارهای مربوط به تولید در کارگاه های بزرگ صنعتی نیز نشان می دهد که در سال ۱۳95 رشد این بخش 

به رکورد جدیدی در ۶ سال اخیر رسیده است. 
میزان تولید فوالد خام در سال گذشته به ۱۸.4 میلیون تن رسید که ۱۱ درصد نسبت به سال 94 
رشــد داشت. مجموع تولید محصوالت فوالدی نیز در سال گذشته ۱۸.۱ میلیون تن بود که 4 درصد 
بیشتر از سال 94 است. در سال گذشته میزان واردات فوالد خام نسبت به سال 94 معادل 44 درصد 

افزایش یافت. صادرات فوالد خام در سال گذشته ۱۰۸ درصد بیشتر از سال 94 بود. 
روند رو به رشد تولید فوالد خام و محصوالت فوالدی در سال جاری نیز ادامه پیدا کرده است و انتظار 
تکرار رشد تولید در سال 9۶ نیز وجود دارد. آمارهای انجمن فوالد ایران نشان می دهد که تولید فوالد خام 
در فصل اول سال جاری به 5.۳ میلیون تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد رشد 
داشته است. مجموع تولید محصوالت فوالدی نیز همین میزان رشد را در فصل بهار سال جاری تجربه 

صنعت مادر
چگونه پیش می رود؟

بررسی وضعیت تولید فوالد خام و محصوالت فوالدی و آنچه در 
چشم انداز این صنعت وجود دارد

آینده صنعت
طبق برنامه ریزی وزارت صنعت، معــدن و تجارت در 
سند راهبردی این وزارت خانه، در سال ۱4۰4، ۳ شاخص 
نوظهور در صنعت اتفاق خواهد افتاد. نخست اینکه درآمد 
ســرانه کشــور از 5 هزار و 9۰۰ دالر باید به ۱۰ هزار دالر 
برسد؛ دوم اینکه باید ســهم ارزش افزوده صنعت از ۰.۳5 
درصد به ۰.5 درصد جهان برســد و ســوم این است که 
ارزش افزوده ســرانه صنعــت از 5۲۰ دالر باید حداقل به 
یک هزار دالر برســد. با توجه به نوآوری، تحقیق و توسعه، 
رقابت پذیری تولید، و با توجه به بازار و ایجاد تقاضا در داخل 
و بازارهای بین المللی، ســرمایه گذاری طبق برآورد سند 
راهبردی وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت باید صادرات 
در ســال ۱4۰۰ به ۸۰ میلیارد دالر و در ســال ۱4۰4 به 
۱۲۰ میلیارد دالر برسد. پیوستن به زنجیره تولید جهانی با 
ورود سرمایه گذاران خارجی به بخش های مختلف تولیدی 
نیز در راهبرد صنعت هدف گذاری شده است. بر این اساس 
همکاری و تعامل بنگاه های تولیدی بزرگ و کوچک و اتصال 
به بازار خارجی در دستور کار قرار گرفته است. طبق گفته 
وزیر صنعت دولت یازدهم، صد ها واحد راکد و نیمه فعال به 
وضعیت فعال درآمده اند و راه اندازی بیش از ۲۰ هزار واحد 
جدید با بیش از ۳۰۰ هزار اشــتغال طی سال های گذشته 
عملیاتی شــده اســت.  پرداخت 5۰ درصد از هزینه های 
پژوهشی بنگاه های بخش خصوصی از سوی دولت با هدف 
نتیجه بخش شدن فعالیت ها، بخشــودگی حقوق دولتی، 
معافیت مالیاتی با هدف گیری تامین نقدینگی و جذب منابع 
مردمی، و معافیت ۳۰ درصدی مالیات بر درآمد برندهای 
خارجی با مشــارکت طرح های ایرانی در قانون رفع موانع 
تولید دیده شده است تا بتوان در سال های پیش رو به رشد 
تولید کمک کرد. ســال گذشته برای واحدهای کوچک و 
متوسط حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیالت به بیش 
از ۱۲ هزار بنگاه صنعتی و همین تعداد بنگاه کشــاورزی 
پرداخت شد. برای سال ۱۳9۶ پرداخت تسهیالت ۳۰ هزار 
میلیارد تومانی به بنگاه های صنعتی برنامه ریزی شده است. 
طبق گفته نعمت زاده، در 4 سال گذشته حدود یک میلیون 
اشــتغال جدید در بخش صنعت، معدن، تجارت و اصناف 
ایجاد شده است و برای سال جاری ایجاد 45۰ هزار شغل 

جدید پیش بینی شده است.

دوم سال شرایط بهتری برای صنعت نسبت به نیمه نخست سال رقم 
خورد. ادامه این روند می تواند به رشد بیشتر صنعت در سال 9۶ منجر 

شود. این نرخ رشد بر مبنای سال پایه ۱۳9۰ محاسبه شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم اعالم کرده اســت که 
رشد بخش صنعت و معدن در سال ۱۳95 نسبت به سال ۱۳94 به 
۱۰ درصد رسیده است. طبق گفته محمد نعمت زاده با اجرای راهبرد 
»تولید و اشتغال، ساخت ایران«، ایران به یک کشور نوظهور صنعتی 

تبدیل خواهد شد. 

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

نام محصول
صادراتوارداتکل تولید

12 ماهه 
94

12ماهه 
95

درصد 
تغییرات

12 ماهه 
94

12ماهه 
95

درصد 
تغییرات

12 ماهه 
94

12ماهه 
95

درصد 
تغییرات

۱5۱۷4۲۱۰۲۱-۱۲544۶-۱۱۲49۸4تیرآهن

4-۶۰۳۰۲۲۸9-۶۲۰5۶۷۳۰۸۳۲4۱۳۰میل گرد

۳۰-۳۶۱5۲9۱۰۶9-۶955۶9۸۸۰۲5۸۶۱۶54ورق گرم

9۸۰۱5۳9۱-۱۷۶۰۱9۱۸9۶۸۰۶۱۷ورق سرد

۱۶۲۶۲۸۸-9۲۰۱۱۰۲۲۰4۱9۳5۰ورق پوشش دار

سایر محصوالت 
۲5۲۸45۶۱-4۱۱4۲94۱5۷۱۱۸فوالدی

کل محصوالت 
۱۶-۳۱۲۱۳9۱۷94-۱۷۳۷5۱۸۱5۱44۲۲۰۲9۱5فوالدی

۸5۲۲949۷۱۱۱۲9۱۸44۳۱۷۰9۲۱۶۳۲۷بیلت و بلوم

۸۱۳4۸9۶9۱۰۱۳۲۰۰۸۸۱5۷۸۱۶9۳اسلب

۱۶۶5۶۱۸4۶۶۱۱۱۳۰۱۸۷44۱۷9۷۳۷4۱۱۰۸فوالد خام

میزان تولید فوالد خام در سال گذشته به ۱8.4 میلیون تن رسید که ۱۱ درصد نسبت به سال 94 رشد داشت. مجموع تولید محصوالت 
فوالدی نیز در سال گذشته ۱8.۱ میلیون تن بود که 4 درصد بیشتر از سال 94 است. در سال گذشته میزان واردات فوالد خام نسبت به سال 
94 معادل 44 درصد افزایش یافت. صادرات فوالد خام در سال گذشته ۱۰8 درصد بیشتر از سال 94 بود.
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آینده ما

صنعت فــوالد در جهــان در دو دهه 
گذشــته در حال تبدیل شــدن از یک 
صنعت استراتژیک به یک کسب و کار 
نســبتا عادی در کنار سایر رشته های 
صنعتی است. این تغییرات در سال های 
پیــش رو کلیه ذی نفعان این صنعت از 
سرمایه گذاران گرفته تا مصرف کنندگان 
را با شــرایط جدیــدی مواجه خواهد 
کرد. تاسیس کارخانه جات فوالدی که 
زمانی به دلیل سرمایه و پشتوانه باالی 
مورد نیازشــان به طــور انحصاری در 
حیطه کاری شرکت های چندملیتی و دولت ها بود، امروزه شاهد سربرآوردن 
شرکت های بخش خصوصی و کوچک تر است. در ایران از اواسط دهه ۷۰ با 
رفع محدودیت قانونی در این صنعت در ابتدا شاهد ورود محافظه کارانه بخش 
خصوصی در صنعت فوالد بودیم. حرکتی که در اواسط دهه ۸۰ و مخصوصا 
در ســال های آغازین دهه 9۰ ســرعت گرفت به نحوی که می توان گفت با 
واگذاری سهام فوالدسازان دولتی )به جز ذوب آهن( امروزه تمام تولید فوالد 
ایران متعلق به بخش غیردولتی )بیشتر خصولتی !( و خصوصی است. البته 
در ایران حرکت به سمت خصوصی سازی صنعت فوالد در دولت های نهم و 
یازدهم با تناقضاتی همراه بود چرا که از یک ســو صحبت از خصوصی سازی 
بزرگ ترین و قدیمی ترین فوالدساز های کشور بود، اما از سوی دیگر دولت رأسا 
دست به اجرای هشت طرح استانی نسبتا کوچک و با توجیه سؤال برانگیز زد. 
البته فشار تقاضای مقطعی و کاذِب ایجادشده ناشی از اجرای طرح مسکن مهر 
و نیز ســرازیر شدن درآمدهای نفتی در بازار داخل در آن سال ها تنها بخش 
دولتی را گمراه نکرد و پروژه های متعددی در بخش خصوصی و عمومی نیز 
آغاز و اجرا شدند که در حال حاضر با چالش تامین مواد اولیه و بازار مصرف 
مواجه اند. نتایج پایش اخیر پروژه های در دست انجام صنعت فوالد ایران نشان 
می دهد که در پس بحث های کارشناسی موافقان و مخالفان طرح تولید 55 
میلیون تن فوالد پروژه هایی که به دلیل پیشرفت نسبتا باالی خود با قطعیت 
می توان گفت که به مدار تولید وارد خواهند شد ظرفیت کشور را خیلی زودتر 
از افق ۱4۰4 به هدف تعیین شده خواهند رساند. این پروژه ها سوای پتانسیل 
افزایش ظرفیت در پروژه های زیر سقفی کارخانه جاِت موجود است که طبق 
برآوردهای محافظه کارانه بالغ بر ۱۰ میلیون تن است. به عبارت دیگر در آینده 
بسیار نزدیک کشور ایران از دومین واردکننده فوالد دنیا )۱۳9۰( به 
بازاری با یکی از بزرگ ترین مازاد ظرفیت ها نسبت به نیاز داخل تبدیل 
خواهد شــد. در حالی که مصرف ظاهری سال گذشته کشور بالغ بر 
۱5 میلیون تن بوده اســت و با توجه به عدم انتظار رشد جهشی در 
بخش ساختمان یا مصارف صنعتی فوالد، تفاضل ظرفیت ایجادشده و 
مصرف داخلی تنها می تواند از کانال صادرات وارد چرخه تولید شود. 
اتکا به این حجم از صادرات به نســبت ظرفیت تولید شاید در هیچ 
کشور تولیدکننده ای سابقه نداشته باشد. ظاهرا رقابت برای دست یابی 
به مواد اولیه و بازار مصرف شرایط پرچالش و تجربه نشده ای را برای 

فوالدسازان ایرانی رقم خواهد زد.

آینده فوالد
دسترسی به مواد اولیه و بازار مصرف 

چالش های جدید فوالد سازان ایران است

بهادر احرامیان
مدیرعامل فوالد یزد

ظرفیت تولید فوالد دو برابر می شود؟
ظرفیت تولید فوالد ایران در حال حاضر ۲۸.۶ میلیون تن برآورد شده است اما در افق 
۱4۰4 هدف گذاری 55 میلیون تنی در صنعت فوالد شده است. یعنی طی ۸ سال آینده باید 

ظرفیت تولید فوالد در ایران به دو برابر افزایش یابد. 
طرح جامع فوالد نشان می دهد برای تحقق هدف ظرفیت 55 میلیون تن فوالد خام به 
۶ میلیون تن چدن، 54 میلیون تن آهن اسفنجی، ۸ میلیون تن کلوخه، ۸4 میلیون تن 
گندله، 9۰ میلیون تن کنسانتره، ۱۱ میلیون تن سنگ آهن دانه بندی شده و ۱4۸ میلیون تن 
سنگ آهن برای کنسانتره نیاز است. سه سناریو برای مصرف فوالد پیش بینی شده که اولی 
بر اساس میانگین رشد اقتصادی ۲۰ سال گذشته طراحی شده است. بر این اساس در افق 
۱4۰4 مصرف ســرانه فوالد خام 45۳ کیلوگرم و با احتساب جمعیت بیش از 9۰ میلیون 
نفر، مصرف کل فوالد 4۰.9 میلیون تن پیش بینی شــده است. در سناریوی دوم که روند 
میان مدت ۱۰ ساله را بررسی کرده، رشد درآمد سرانه و رشد اقتصادی کشور برابر با متوسط 
رشد در ۱۰ سال گذشته در نظر گرفته شده است. بر اساس این سناریو در افق ۱4۰4 مصرف 
سرانه فوالد خام حدود 499 کیلوگرم و با احتساب جمعیت برابر با بیش از 9۰ میلیون نفر، 
مصرف فوالد برابر با 45.۱ میلیون تن پیش بینی شــده اســت. در سناریوی سوم که روند 
کوتاه مدت 5ساله را بررسی کرده، رشد درآمد سرانه و رشد اقتصادی کشور برابر با متوسط 
رشد در 5 سال گذشته است. بر اساس این سناریو در افق ۱4۰4 مصرف سرانه فوالد خام 
حدود 4۲۱ کیلوگرم و با احتساب جمعیت برابر با بیش از 9۰ میلیون نفر، مصرف فوالد برابر 
با ۳۸ میلیون تن پیش بینی شده است. میانگین ترکیب سناریوهای مطلوب مشخص می کند 
که مصرف فوالد در افق ۱4۰4 برابر با 4۱ میلیون تن خواهد بود. دست یابی به 4۱ میلیون 
تن مصرف فوالد به معنای تحقق رشدی در حدود ۶ درصد در مصرف فوالد است که بیشتر 
از متوسط رشد محقق شده دهه ۸۰ است. همان طور که تولید فوالد نیازمند سرمایه گذاری 
است، افزایش مصرف و رشد مصرف سرانه نیز نیازمند سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی 
فوالد است. در این میان، ظرفیت تولید 55 میلیون تن و مصرف 4۱ میلیون تنی فوالد در 

افق ۱4۰4، الزام صادرات ۱4 میلیون تنی را به دنبال دارد. 

کرده است. طبق آمارهای رسمی، میزان واردات فوالد خام در فصل اول سال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته ۸۱ درصد کاهش یافت. صادرات فوالد خام در این دوره زمانی ۶۷ درصد افزایش یافته است.

آمارهای فصل نخست سال جاری نشان دهنده جهت گیری مناسب در تولید، واردات و صادرات این 
محصول در سال ۱۳9۶ است.

تغییر مسیر صنعت فوالد در سال جاری که نشانه های آن از سال گذشته نمایان شده بود، در حالی 
است که در سال 94 وضعیت چندان امیدوارکننده ای در مقابل فعاالن این صنعت نبود. 

کشــور چین که بزرگ ترین تولیدکننده فوالد جهان است و اکثر این محصول در داخل این کشور 
صرف می شد، از سال ۲۰۱5 تغییر مسیر داد و بازار فوالد جهان را با شوک مواجه ساخت. به دلیل کاهش 
تقاضای داخلی در کشور چین برای فوالد تولیدی این کشور، چین خود را به عنوان صادرکننده مطرح 
کرد و سیاست های تشویقی این کشور در جهت صادرات فوالد طراحی شد تا تهدیدی جدی برای سایر 
صادرکنندگان فوالد محسوب شود. بنابراین در کمتر از یک سال بسیاری کشورهای صادرکننده فوالد 
نه تنها بازارهای سنتی خود را در معرض خطر دیدند بلکه حتی برای محافظت از تولیدکنندگان داخلی 
خود در برابر سیل واردات چینی ناچار به وضع تعرفه های حمایتی در بیش از 4۰ کشور جهان شدند. 
ایران در ۱5 سال گذشته همواره به عنوان یک واردکننده فوالد رتبه ۲ یا ۳ را در میان کشورهای جهان 
داشته است اما به دلیل ظرفیت باالی تولید فوالد در ایران و کاهش تقاضای داخلی به دلیل افول ساخت 
و ساز شرایط تغییر کرد و در سال ۱۳94 ایران به دلیل نبود تقاضای کافی برای تولیدات داخلی، در قامت 
یک صادرکننده فوالد تبدیل شد. اما این تغییر بنیادی در این جهت گیری نیاز به بازاریابی و سرمایه گذاری 
جدید دارد که چالشی برای این صنعت محسوب می شود چراکه رقیب بزرگی نظیر چین در بازارهای 

صادراتی فعالیت خود را گسترش داده است. 
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آبروی صنعت در جاده صنعت
بررسی وضعیت تولید خودرو و آنچه این صنعت پیش رو دارد

صنعت خودرو به عنوان یکی از نمادهای صنعت ایران شــهره شده است. سال ۱۳95 
را می توان سال احیای این صنعت دانست. پس از چند سال رکود در تولید خودرو، سال 
گذشته شرایط تغییر کرد و رشد تولید خودرو با افزایش قابل توجهی همراه شد. پس از نفت 
شاید بخش خودرو اولین صنعتی بود که توانست از بند تحریم ها رها شود. بالفاصله پس 
از لغو تحریم ها و اجرای برجام، قرارداد تولید مشترک خودرو با شرکای فرانسوی به امضا 
رسید و تولید محصوالت جدید آغاز شد. از سوی دیگر روند تامین قطعات به شرایط عادی 
بازگشت تا خودروسازان توان تامین نیازهای بازار را داشته باشند. افزایش ۳۷ درصدی تولید 
خودرو در ســال 95 موجب شد تا سهم این صنعت در تولید کشور به حدود ۲.5 درصد 
برسد. صنعت خودرو در شرایطی سال 95 را با رشد قابل توجه به پایان رساند و سال ۱۳9۶ 

را هم با ادامه افزایش تولید آغاز کرده اســت که در سال ۱۳94 با دوپینگ دولتی موفق 
به زنده ماندن شده بود. در شرایطی که رکود در بخش تقاضا، تولید را به چالش کشیده 
بود و اقتصاد به رشد منفی بازگشته بود، در نیمه دوم سال ۱۳94 طرحی از سوی دولت 
اجرا شد که بر اساس آن وام ۲5 میلیون تومانی خرید خودرو با دوره بازپرداخت 5ساله و 
نرخ سود پایین تر از شبکه بانکی، اعطا شد. در این طرح بیش از ۱۰۰ هزار خودروی تولید 
داخل به فروش رسید تا به اصطالح فعاالن بازار، انبار خودروسازان خالی شده باشد. با این 
روش صنعت خودرو از افول قابل توجه تولید در سال ۱۳94 رها شد. در سال ۱۳95 اما 
شــرایط بازار تغییر کرد و مصرف کنندگان به بازار روی خوش نشان دادند. فروش خودرو 
قوت گرفت و تولید نیز شرایط امیدوارکننده ای پیدا کرد. طبق آمار انجمن خودروسازان، 

جزئیات خودرو در 15 سال گذشته )دستگاه(
شركت / 

818283848586878889909192939495سال

ايران 
۳۰۶9۸944۶5۳۸5۳499۲5۳۶۳4۱5۳۶95۲55۳55۳۶۱۱4۲۷۶9۲۰۲4۷۶۱۶۳9۷۷۲55۱44۳۰4۷۳5۳۷۸9۶۰۶۶4۲5۰۷۲۱۸۶54۲9۳خودرو 

۱۸99۷۶۲۸۷959۳44۲4۰4۳4۶9۷5۳۱۲۳۰54۷۷۶4۶۳۱4۶5۶۶۰۲9۰۷۶۱۸۷۸۸۰۲9۳5۳9۷4۳۷۳۰95۶54۱۷4۶9۳۷۲9۱۱5۷۰۸4۷گروه سايپا

۳5۶۱۲۱۷95۶۲5۷۷4۳۳5۲۲۳۳۳5۸4۶۶4۱559۱۰۶۳۲55۷۷۸۷۶۷۱۷۷۸۸۱9۲9۷۳۷۰۶۱۱۲۲5۸۲5۱۱5۸۱۲49۸۳ساير

كل 
5۳۲5۷۷۷5۲45۳9۰5۰۰۶۱۰۰45۶۰۱۱۰۱54۰۱۱4۷95۸۱۲9۸۸۰۲۱4۱55۶9۱۶۰۱۳9۳۱۶4۷۲۶49۲۲4۱۳۷۳۷۰۶۰۱۱۳۶۳۶9۱۱۳۱۲۸۷۱۳5۰۱۲۳صنعت

وضعیت موجود و هدف گذاری صنعت خودرو تا افق 1404
توضیح139614001404وضعیت در 1394واحد سنجشعنوان بخش

تولید خودرو
صادرات به میزان ۳۳ درصد تولیدات9۶5۱4۰۰۲۰۰۰۳۰۰۰هزار دستگاهسبک )سواری و وانت(

تجاری )اتوبوس، مینی 
صادرات به میزان ۲5 درصد تولیدات۱۱4۰۶۰۱۲۰هزار دستگاهبوس و کامیون(

خودرو و قطعات۲۰۲۸5۰-میلیارد دالرمیزان فروش سالیانه صنعت خودرو

GDP به قیمت سال پایه سال ۱۳۷۲ مرکز آمار۱.۸۳۳.54 )سال 9۲(درصدسهم ارزش افزوده صنعت از

به قیمت سال پایه سال ۱۳۷۲ مرکز آمار۱۳.۲۱4۱5۱۶ )سال9۳(درصدسهم ارزش افزوده صنعت از ارزش افزوده کل صنعت

ارزش صادرات صنعت 
خودرو

۰.۱۱۲۲.۲4.5۱5میلیارد دالرخودرو

۰.۱5۳۰.9۱.۸۶میلیارد دالرقطعه

خودرو و قطعات۳5۰4۰۰4۶۶۶۰۰هزار نفراشتغال مستقیم صنعت خودرو

دفتر آمار و فرآوری داده های وزارت ۱۰.۳۱۰.5۱۱.۶۱۳.۳درصدسهم اشتغال صنعت خودرو از اشتغال بخش
صنعت، معدن و تجارت

۰.5۱۱.5۲.5درصدنسبت هزینه تحقیق و توسعه به فروش صنعت خودرو

۶۸9۷۸۰۷95۸۲۰امتیاز از ۱۰۰۰شاخص رضایت مصرف کننده از خدمات پس از فروش

استاندارد روز اتحادیه اروپایورو5یورو 4 و 5یورو 4یوروسطح استاندارد آالیندگی

برمبنای تولید محصوالت9۷۶4.۷لیتر در ۱۰۰ کیلیومترمتوسط مصرف سوخت

۱۸۱5۱۳۱۱رتبهجایگاه ایران در جهان

سه سناریو برای مصرف فوالد پیش بینی شده که اولی بر اساس میانگین رشد اقتصادی ۲۰ سال 
گذشته طراحی شده است. بر این اساس در افق ۱4۰4 مصرف سرانه فوالد خام 453 کیلوگرم و با 
احتساب جمعیت بیش از 9۰ میلیون نفر، مصرف کل فوالد 4۰.9 میلیون تن پیش بینی شده است.
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آینده ما

صنعت خودروي ايران براي رسيدن به شرايط هدف گذاري شده 
در سند چشم انداز اين صنعت، نيازمند سرمايه گذاري خارجي 
است. بدون سرمايه گذاري جديد نمي توان به توليد محصول 
روز و مورد پســند جامعه هدف دســت يافت. مفهوم »مورد 
پسند«، هم در كيفيت و قيمت خود را نشان مي دهد و هم در 
خدمات پس از فروش تجلي پيدا مي كند. در مورد كيفيت و 
خدمات پس از فروش استانداردهايي وجود دارد كه در سطح 
بين المللي تعاريف مشخصي در مورد آنها طراحي شده است. 
رعايت مجموع اين استانداردها به توليد خودروي روز با سطح 
كيفي مشــخص و خدمات پس از فروش استاندارد، در دنيا 
منجر مي شــود. به همين دليل است كه محصوالت وارداتي 
به ايران، در جلب رضايت مشــتريان موفق عمل مي كنند. اين خودروها از خدمات پس از فروش 
مناســبي برخوردارند. حتي خودروهاي وارداتي كه از كشورهاي آسيايي وارد كشور مي شوند در 
خدمات به مشتري موفق عمل مي كنند. هرچند پراكندگي نمايندگي اين شركت ها در كشور زياد 
نيست و معموال در مراكز استان ها نمايندگي برپا مي كنند، اما در رساندن خدمات مناسب به مشتري 
به موفقيت رسيده اند. بنابراين براي توليد خودروي مورد پسند بايد الگو و استانداردهاي روز دنيا 
مورد توجه قرار گيرد.  توليد پلت فرم هاي جديد خودرو در ايران، نيازمند سرمايه گذاري جديد است. 
بدون سرمايه گذاري نمي توان از كيفيت و ويژگي هاي روز برخوردار شد. اگر قرار باشد يك محصول 
بر اساس نيازهاي روز توسعه پيدا كند، نياز به سرمايه گذاري دارد چراكه بايد طراحي، نمونه سازي 
و مدل سازي مهندسي صورت گيرد و مدل هايي نمونه براي هماهنگ سازي اجزاي خودرو ساخته 
شود. براي صنعتي سازي محصول نيز فرآيندهايي بايد در دستور كار قرار گيرد كه سخت و پيچيده 
اســت به همين دليل نیاز است تا از كشورها و شركت هاي داراي دانش استفاده شود كه اين كار 
نيازمند سرمايه گذاري است. نمي توان با ايجاد تغييرات كوچك در فيس ليفت به تغييرات بنيادي در 
محصول دست يافت. همكاري با برندهاي بين المللي نيز با اين هدف كه قطعات خودروو در داخل 
توليد شــود، مزيت اقتصادي خواهد داشت. اينكه خودروها صرفا در ايران مونتاژ شوند نمي تواند 
نيازهاي صنعت را برآورده كند.  خودرويي كه صرفا با مونتاژ قطعات وارداتي در ايران توليد مي شود، 
سودش براي كشورهاي مبدأ خواهد بود و موجب اتالف منابع و امكانات قطعه سازي كشور خواهد 
شد. بايد همكاري ها به گونه اي طراحي شود كه ارزش  افزوده توليد خودرو براي كشورمان محفوظ 
بماند. در حال حاضر توليد مشــترك خودرو با برندهاي خوشنام بر اساس سياست گذاري وزارت 
صنايع پيش نرفته است. در حال حاضر به مانند آنچه در 4۰ سال پيش اتفاق مي افتاد، قطعه وارد 

مي شود و در ايران به مونتاژ مي رسد. اين روش مزيتي در كشور ايجاد نمي كند. 
در توليد محصوالت داخلي نيز بايد تنوع منطقي در محصوالت ايجاد كنيم. اگر تنوع را بيش 
از حد باال ببريم، تيراژ توليد در هر محصول پايين مي آيد و در اين صورت ساخت قطعه در داخل 
جنبه اقتصادي پيدا نمي كند. اگر تيراژ توليد يك خودرو، ۱۰ هزار دستگاه باشد، ساخت قطعات و 
سرمايه گذاري روي تكنولوژي ساخت قطعه براي قطعه ساز صرفه اقتصادي نخواهد داشت بنابراين 
بايد خودروي توليد داخل ۱۰۰ هزار تيراژ داشــته باشد تا ساخت قطعه آن در كشور داراي صرفه 
اقتصادي باشد. توليد خودرو در تيراژ محدود، موجب گرايش به سمت واردات قطعات مي شود كه 
اين كار برگشت به سياست هاي دهه هاي گذشته است. اين سياست ها شايد در زمان خود داراي 

منطق بود اما در حال حاضر بازگشت به گذشته و ضربه به صنعت محسوب مي شود. 
نكته بسيار مهم در مورد آينده صنعت خودرو اين است كه بايد به توليد محصوالتي 
در داخل روي بياوريم كه مزيت صادراتي داشــته باشــد. چشم دوختن به بازار داخل و 
اكتفا به محصولي كه مشــتري در داخل مجبور به خريد آن است، صنعت را به سمت 
تكنولوژي هاي رده پايين ســوق مي دهد. وقتي محصول با رويكرد صادراتي توليد شود و 
بتواند در عرصه بين المللي رقابت كند، در بازار داخل هم مي تواند به موفقيت برسد و مورد 

پسند واقع شود. 

رشد خودرویی
واردات قطعات و مونتاژ خودرو مربوط به دهه های 

گذشته است

ساسان قربانی
سخن گوي شورای 

سیاست گذاری خودرو

در ســال گذشته، يك ميليون و ۳5۰ هزار و ۱۲۳ دستگاه انواع خودروي سواري، وانت و 
تجاري توليد شد كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از ۳۷ درصد رشد 
نشــان مي دهد.  روند صعودی تولید خودرو در سال ۱۳9۶ نیز ادامه پیدا کرده است تا 
امیدواری به حفظ سهم خودرو از تولید ناخالص داخلی کشور، پابرجا بماند. خودروسازان 
در چهارماهه نخست سال جاري 4۳4 هزار و ۲95 دستگاه انواع خودروي سوازي،  وانت و 
تجاري توليد كردند كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷.۶ درصد رشد 
نشــان مي دهد. خودروسازان كشور در چهارماهه نخست سال گذشته ۳۶9 هزار و ۱۸4 
دستگاه خودرو توليد كرده بودند. خودروسازان كشور فقط در تيرماه سال جاري ۱۲۷ هزار 
و ۷۰9 دستگاه انواع خودرو توليد كردند. اين درحالي است که اين ميزان در تيرماه سال 

گذشته ۱۰۳ هزار و ۲۰ دستگاه بود. 

J توليد خودرو به 3ميليون دستگاه می رسد؟
اردیبهشت سال جاری، وزارت صنعت، معدن و تجارت سند راهبردی صنعت خودرو 
را به روز کرد تا هدف گذاری تولید و تجارت در این صنعت نسخه جدیدی پیدا کند. این 
وزارت خانه با بررسی وضعیت صنعت خودرو و اهداف سند چشم انداز به نقشه راهی برای 
آینده رسیده است که بر اساس آن تولید خودرو در کشور باید طی ۸ سال از یک میلیون و 
۳5۰ هزار دستگاه فعلی به ۳.۱ میلیون دستگاه برسد. در حال حاضر ظرفیت تولید خودرو 
در کشور ۱.9 میلیون دستگاه برآورد شده است. بر اساس سند راهبردی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در سال ۱4۰4 تعداد ۳میلیون دستگاه خودرو سواری و وانت با استاندارد 
آالیندگی روز اتحادیه اروپا تولید خواهد شد که یک سوم آن راهی بازارهای صادراتی خواهد 
شد. در کنار افزایش ظرفیت تولید خودرو، دولت بر آن شده تا ظرفیت ۳۶۳ هزار تنی تایر 
و تیوب در سال جاری را به ۷۰۰ هزار تن در سال ۱4۰4 افزایش دهد. با توجه به گزارش 
وزارت صنعت، در حال حاضر ســهم تولید خودرو ایران از سهم جهانی ۲ درصد است در 
حالی که ایران در سال 9۰ با تولید بیش از ۱.۶ میلیون خودرو رتبه سیزدهم جهان را به 
خود اختصاص داده بود که این رتبه با افت تولید در ســال های بعد تنزل یافت. برآوردها 
نشان می دهد این صنعت در سال جاری ۱4 درصد ارزش افزوده بخش صنعت و ۳ درصد 
سهم ارزش افزوده از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد. همچنین برآورد شده 

در سال ۱۳9۶ خودرو سهم ۱۲ درصدی از اشتغال بخش صنعت را تشکیل دهد. 
از مناطق فعال صنعت خودروســازی کشــور در حال حاضر می توان به اســتان های 
تهران، خراســان رضوی، کرمان، آذربایجان شــرقی و اصفهان اشــاره کرد و همچنین 
استان های آذربایجان غربی، سمنان، کرمانشاه، لرستان و مازندران در زمینه قطعه سازی و 
مجموعه سازی فعال است. صنعت خودروسازی ایران در کشورهای سوریه، عراق، بالروس، 

آذربایجان، مصر، سنگال و ونزوئال سایت فعال خودروسازی دارد. 
بر اساس سند چشم انداز کشور، چشم انداز خودرو نشان می دهد در افق ۱4۰4 صنعت 
خودرو به جایگاه نخست صنعت خودرو منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان با 

تکیه بر توسعه رقابت پذیری مبتنی بر توسعه فناوری دست پیدا کند. 
وزارت صنعت راهبردهای دست یابی به این هدف را ایجاد پایگاه ساخت و تولید خودرو با 
نام تجاری و نشان تجاری داخلی و مشترک یا نام و نشان معتبر جهانی در منطقه، با تاکید 
بر صادرات محصوالت تولیدی، ایجاد پایگاه ساخت تولید قطعات و مجموعه های خودرو 
با نام و نشان تجاری معتبر داخلی یا جهانی در منطقه، با تاکید بر مزیت رقابتی، جذب 
ســرمایه گذاری داخلی و خارجی در راستای جذب فناوری های نوین و توسعه صادرات و 
ایجاد پایگاه مراکز طراحی، آزمون و خدمات مهندسی خودرو در منطقه اعالم کرده است. 
بر این اساس در افق ۱4۰4 تولید خودرو سواری و وانت به ۳ میلیون دستگاه با محوریت 
صادرات ۳۳ درصدی خواهد رسید. همچنین پیش بینی شده که تولید خودرو تجاری به 

۱۲۰ هزار دستگاه با صادرات ۲5 درصدی افزایش یابد. 
طبق سند راهبردی وزارت صنعت برآورد شده است که میزان فروش سالیانه صنعت 
خودرو در سال جاری به ۲۰ میلیارد دالر برسد. این رقم در سال ۱4۰4 باید به 5۰ میلیارد 
دالر افزایش یابد. سطح استاندارد آالیندگی خودرو در سال جاری یورو 4 و 5 است و سال 

۱4۰4 مطابق با استاندارد روز اتحادیه اروپا ارتقا خواهد یافت.
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ظرفیت تولید سیمان در سال گذشته حدود 83 میلیون تن بود در حالی که در برنامه راهبردی برای سال ۱39۶ دست یابی به رقم 
9۰ میلیون تن طراحی شده است. برای ۱399 نیز رسیدن به رقم ۱۰۰ میلیون تن مورد انتظار است، و هدف افق ۱4۰4 تحقق رقم 
۱۲۰ میلیون تن برنامه ریزی شده است.

صنعت سیمان به عنوان یکی از ۷ صنعت استراتژیک کشور، 
همواره پرچم دار توســعه و پیشرفت و حرکت رو به جلو بوده 
و خیلی جلوتر از ســایر صنایع به اهداف تعیین شده در سند 
چشم انداز ۲۰ساله ۱4۰4 کشــور نیز دست یافته است. این 
صنعت همواره با فراز و فرودهایی همراه بوده اما همیشــه در 
مسیر توسعه و پیشرفت گام برداشته به طوری که در طول 4 
دهه سپری شده از انقالب اسالمی ظرفیت این صنعت بیش از 
۱۲ برابر شده که عمده این افزایش ظرفیت در نتیجه اجرای 
یک برنامه منســجم توسعه ای بوده که در زمان صدارت آقای 
جهانگیری در وزارت صنعت در ســال های ۷۶ الی ۸4 کلید 
خورد و با یک سیاست گذاری درست از حساب صندوق ذخیره 
ارزی و با نیت توسعه این صنعت استراتژیک شکل گرفت و در طی سال های ۸4 الی 9۲ اجرا شد 
و ظرفیت تولید سیمان کشور را به ۸۰ میلیون تن رساندند. اما متأسفانه طی سال های بعد از تحقق 
این طرح ها، دولت با عدم اجرای مفاد ماده ۱ طرح جامع ســیمان و دخالت در روند قیمت گذاری 
این محصول و نوســانات قیمت ارز و تغییر پایه پولی کشور، توان بازپرداخت تسهیالت مزبور را از 
شرکت های سیمانی گرفتند و امروزه این مسئله به یک چالش اساسی برای شرکت های سیمانی بدل 
شده است که با ادامه روند کنونی و عدم اجرای درست ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید این شرکت ها 
قطعاً با مشــکالت اساسی تری مواجه خواهند شد. بخش صنعت و معدن همواره از اهمیت زیادی 
در روند توسعه کشور برخوردار بوده و به عنوان موتور رشد اقتصادی، ایجاد ارزش افزوده و انباشت 
سرمایه شناخته مي شود و یکی از منابع با بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس تولید است زیراکه همواره 
در درآمدزایی برای کل اقتصاد در طول زمان و با فرآیند توسعه، سهم صنعت رو به فزونی بوده و از 
طرفی سهم نیروی کار این بخش نیز در طول فرآیند توسعه روندی صعودی داشته است. با مروری بر 
سهم بخش های مختلف فعالیت های اقتصادی کشور در تولید ناخالص داخلی طی سال های گذشته، 
اهمیت بخش صنعت در اقتصاد کشور بیشتر نمایان مي شود، به طوری که بعد از سال 5۸ که سهم 
این بخش از تولید ناخالص داخلی ۷.5 درصد بوده است، همواره سهم قابل توجهی - البته همراه با 
نواساناتی - از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است و رشد مثبت و منفی آن همواره 
منجر به افزایش یا کاهش محســوس در رشد اقتصادی کشور شده است. طی سال های اخیر این 
سهم در حدود ۱۲ درصد بوده به طوری که با رقم پیش بینی شده در سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور 
که ۲5 درصد است فاصله اي محسوس و نیاز به توجه ویژه مسئوالن امر دارد چراکه صنعت کشور با 

توجه به ظرفیت های موجود توان بسیار باالتری دارد. با توجه به روند نزولی شدید صنعت ساختمان 
طی ۲ سال اخیر و کاهش تقاضای داخلی سیمان و همچنین مشکالت به وجود آمده در امر صادرات 
به ویژه در بازار عراق که عمده صادرات ســیمان به آن کشــور بود، این صنعت امروزه با مشکالت 
فراوانی از جمله ایجاد رقابت منفی که باعث از بین رفتن سرمایه های ملی شده است، مواجه است که 
مي توان با اتخاذ تدابیری به شرح زير، هم از نابودی کامل این صنعت و از بین رفتن سرمایه های ملی 
جلوگیری کرد و هم به اشتغال و تولید ملی کمک کرد. اصالح الگوی مصرف در صنعت ساختمان و 
سوق دادن آن به سمت ساختمان های بتونی البته با بهبود در فرآیندهای ساخت و افزایش سرعت 
آن به طوری که هم اکنون حدود 4۰ درصد پروانه های ســاخت در کشور با مصالح اسکلت فلزی و 
تیرآهن است. ساختمان های بتونی هم از لحاظ ایمنی و مقاومت در برابر حوادث غیرمترقبه از جمله 
زلزله و آتش سوزی و هم از لحاظ دوام و استحکام نسبت به ساختمان های مشابه با سازه های فلزی 
از مزیت برخوردار هستند. اصالح الگوی مصرف در امر جاده سازی و استفاده از رویه های بتونی که 
بسیار مهم و حیاتی است به طوری که هم اکنون بیش از 55 درصد مصرف سیمان امریکا که معادل 
45 میلیون تن در سال است در امر جاده سازی و توسعه راه های مواصالتی است. اتخاذ سیاست های 
تشویقی جهت رونق بخشیدن به صنعت ساختمان که همواره سهم قابل توجهی در تولید ناخالص 
داخلی کشور داشته اما در سال های اخیر روند نزولی پیدا کرده، مي تواند در رونق بخشیدن به صنایع 
زیرساختی به ویژه سیمان کشــور کمک شایانی کند. توسعه زیرساخت های حمل و نقلی کشور 
که هیچ گاه نرخ رشد آن با نرخ رشد صنعت سیمان تناسب نداشته و همین امر نیز باعث افزایش 
چندین برابری نرخ های حمل شده و صادرات این محصول را تحت الشعاع خود قرار داده است. توسعه 
زیرساخت های بندری و حمل و نقل دریایی، ایجاد مناسبات و پروتکل های بین المللی جهت تسهیل 

صادرات که از وظایف قطعی دولت ها است.
در پایان باید عنوان کنم که اگر دولت به  ویژه وزارت خانه های محترم صنعت، معدن 
و تجارت، و راه، مسکن و شهرسازی در خصوص عملیاتی شدن پیشنهادهاي فوق الذکر 
کمک كنند مي توان در سالی که مقام معظم رهبری آن را به نام اقتصاد مقاومتی، تولید، 
اشتغال نام گذاری کرده اند، ضمن عمل به منویات ایشان در خصوص اقتصاد مقاومتی با 
رویکرد درون زا بودن و برون گرا بودن که همواره توجه این صنعت به این مهم بوده و قطعاً 
توان آن را نیز دارد، با عبور از این دوران بسیار سخت و جانکاه و ارائه تولید محاسبه شده، 
از به هدر رفتن سرمایه های ملی جلوگیری کرد و در جهت تحقق اهداف تعیین شده در 
اسناد باالدستی گام برداشت. در غیر این صورت امکان رخ دادن اتفاقات بسیار ناگواری در 

این صنعت دور از ذهن نیست. 

افت هم زمان تقاضا در بازار داخل و خارج
رقابت منفی در صنعت سیمان، سرمایه ملی را از بین می برد

محمد اتابک
رئیس انجمن کارفرمایان 

صنعت سیمان

روند ظرفیت و تولید سیمان )میلیون تن(
13851386138713881389139013911392139313941395عنوان
۳5.۳4۰44.45۲.۱۶۱.۶۶۶.5۷۰.۱۷۱۶۶.55۸.۷5۷.9تولید

۳5.۸49.۲59۶9.5۷۲.۱۷۶.۲۷۶.4۷۷.4۷9.4۷9.۷۸۳.5ظرفیت

روند سهم ارزش افزوده از کل صنعت بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران )درصد(
138813891390139113921393فعالیت

5.۳4.۸4.۳4۳.۸۳.۶تولید سیمان و آهک و گچ

متوسط سرمایه گذاری برای ایجاد یک نفر اشتغال در صنایع سیمان
)براساس اطالعات پروانه ها                         ی بهره برداری(

متوسط هزینه ایجاد اشتغال )میلیون تومان بر نفر(سال بهره برداری
۱۳9۱5۶۳

۱۳9۲9۲۸

۱۳9۳94۶

۱۳94۱۲۱۶

روند مصرف آب بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران )میلیارد ریال(
138813891390139113921393فعالیت

۱54۳۲۱4۳۲5۱۸۶۲۱۶۷۷4۸۷۸۶۱کل صنعت
۲۳.5۲۲.۲4۱.5۳۷.۱۷۱۶۷.9تولید سیمان و آهک و گچ
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آینده ما

صنعت غذا یکی از صنایع دیرپای ایران اســت؛ از فراز 
و فرودهای تاریخی و دولت های مختلف گذشته جان 
سالم به در برده اســت، با کم و کاستی حمایت های 
دولتی به کار خــود ادامه داده و امروز خصوصی ترین 
صنعت کشور به شمار می رود. بخش خصوصی به طور 
تاریخــی عمدتاً در این حوزه از صنایع حضور پررنگی 
داشته و وزن قابل توجهی، بیش از معادل 9۰ درصد، 
برای خود به دست آورده است. به این ترتیب ساختار 
موجــود تولید در این حوزه بســیار رقابتی تر از دیگر 
حوزه هاست و درجه انحصار و تمرکز در آن ناچیز است.

صنایــع غذایی ایران در دو دهه اخیر توانســته با 
جهشی قابل توجه، عملکرد بسیار مثبتی از خود نشــان بدهد. حدود ۱۱ هزار واحد 
صنعتی غذایی به همراه زیرشاخه های آنها در حال حاضر در این صنعت فعالیت می کنند 
و با ایجاد ارزش افزوده ای معادل ۱۸ هزار میلیارد ریال، ۱۶ درصد از ارزش افزوده بخش 
صنعت را به خود اختصاص داده اند که رقم قابل توجهی محســوب می شود. البته این 
میزان از تولید صنعت غذا می تواند با توجه بیشــتر به صنایع تبدیلی غذایی، افزایش 
بیشــتری نیز پیدا کند؛ صنعتی کلیدی و مهم در افزایش بهره وری تولید محصوالت 
غذایی. نگاهی به تجربه کشــورهای درحال توسعه نشان می دهد این کشورها بخش 
زیادی از افزایش تولیدات غذایی خود را مرهون سرمایه گذاری در بخش صنایع تبدیلی 
خود هســتند. در کشور ما نیز ظرفیت های بسیار خوبی در صنایع تبدیلی ایجاد شده 
است؛ ظرفیت تولید ۱5۰ میلیون تنی این صنعت درکشور ما بنگاه های صنعتی را قادر 
می سازد که عالوه بر مرتفع ساختن نیاز داخلی کشور، از مازاد تولید خود به کشورهای 
دیگر نیز صادر کنند. اما وجود ظرفیت های خالی سبب شده این صنایع بهره وری الزم 

را نداشته باشند.

یکی از مهم ترین موانع موجود بر ســر راه صادرات کاالهای غذایی کشور اما هزینه 
باالی تولید این محصوالت در کشور است؛ که عمدتا به علت باال بودن قیمت ماده خام 
اولیه تولید این محصوالت در کشــور است. قیمت تمام شده باالی محصوالت غذایی 
ایرانی سبب شده این کاالها نتوانند به جایگاه واقعی خود در بازارهای بین المللی دست 
پیدا کنند و با وجود ظرفیت های تولیدی بســیار خوبی که در داخل کشور وجود دارد 
و همین طور موقعیت جغرافیایی مناسب برای صادرات این محصوالت، قدرت رقابت با 
کاالهای مشــابه خارجی را نداشته باشند و تولیدکنندگان بازاری برای صادرات مازاد 
تولیدات خود پیدا نکنند. حمایت های دولتی از جمله اعطای یارانه به بخش کشاورزی 
برای پایین نگه داشتن قیمت تمام شده کاالها و حمایت از بخش کشاورزی و رونق تولید، 
اعطای مشوق های صادراتی به صادرکنندگان کاالهای غذایی، از جمله سیاست ها                         یی 
است که در دستور کار کشورهایی که نگاه ویژه به بخش کشاورزی و غذایی خود دارند، 

قرار دارد. 
با وجود تمام گام های مثبت برداشته شده در سال های گذشته و با وجود پتانسیل های 
باالی تولیدی در این صنعت، نگاهی واقع بینانه به صنعت غذایی ایران نشــان می دهد 
ادامه روند رشــد آن نیازمند بازنگری در سیاست های کالن صنعت است. پافشاری بر 
تولید محصوالتی آب بر، که تولید آنها در داخل کشور با هزینه باالیی صورت می گیرد و 
فاقد صرفه اقتصادی است، تحت شرایطی که کشور دچار کم آبی است و روزی نیست 
که موضوع آب و بحران های احتمالی پیش رو، نقل محافل مقامات و مسئوالن مربوطه 
نباشد. آب و هوای خشک و نیمه خشک کشور و برداشت بی رویه و بدون برنامه آب های 
زیرزمینی در 4۰ سال گذشته وضعیت نگران کننده ای برای منابع آبی کشور ایجاد کرده 
است و یکی از مهم ترین نهاده های تولیدی محصوالت کشاورزی را که ماده اولیه تولیدی 
در صنایع تبدیلی غذایی محسوب می شود با خطر بسیار جدی روبه رو کرده است. در 
این شرایط، لزوم تمرکز بر تولید محصوالت کشاورزی با مزیت مطلق و نسبی بیش از هر 

زمان دیگری احساس می شود. 

چشم به راه بازارهای صادراتی
صنایع غذایی 16 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت را در اختیار دارد

کاوه زرگران
رئیس کمیسیون کشاورزی 

اتاق تهران

روند واردات صنايع غذايی در دهه اخيرروند تغييرات در ميزان و ارزش صادرات صنايع غذايی در دهه اخير



گزارشآیندهنگرازجوانهاییکهدرکورانبیکاریکارخلقمیکنند 

millennipreneurs کیستند؟
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............................. گـزارشـگر .............................

»با کسب و کار جدید چیزی را خلق می کنیم که قبال وجود نداشته، ولی تا زمانی که کارمند باشیم، همیشه دیگرانی هستند که اگر 
ما نباشیم وظیفه ما را شاید حتی خیلی بهتر از ما انجام بدهند.« دختر ۳۱ ساله ای که در دانشگاه شریف مهندسی برق خواند و در 
۲۷ سالگی استارت آپ »مامان پز« را راه اندازی کرد، این طور از سودای خلق کردن حرف می زند. در آن سوی دنیا، مورفی ۲۶ساله، 
از بنیان گذاران اسنپ چت که جزو باارزش ترین استارت آپ های جهان است، می گوید: »ما آدم های باحالی نبودیم، بنابراین تالش 
کردیم چیزهایی بسازیم که باحال هســتند.« کارآفرینان جوان در بازه سنی زیر ۳۵ سال، احتماال در هرجای دنیا که باشند، 
ویژگی های مشترکی دارند و با جسارت و انگیزه باال، توانسته اند به چیزهایی برسند که به گواه تحقیقات بین المللی، نسل پیش از 

آنها در دوره سنی ۴۰ تا ۵۰ سال به آنها می رسید. »گزارشگر« در زندگی و شخصیت آنها، به کندوکاو پرداخته است. 
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گـزارشـگر

موفقیت های زیر 35 سال 
گزارش»آیندهنگر«ازنسلجدیدکارآفرینانیکهباایدههایشان،زودبهسودمیرسند

ریحانه یاسینی 
دبیربخش گزارشگر

صندلی ها          ی قهوه ای و میزهای سفید، درون سالنی با دیوارهای 
آجری چیده شده اند و پشت آنها          ، از دخترهای چادری با روسری ها          یی 
روی پیشــانی گرفته تا پسرهایی با جلیقه و کراوات، نشسته اند. در 
سلف دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، همه نوع تیپ و قومیتی 
دیده می شود. دانشجوها، از دورترین نقطه ها          ی ایالم تا مناطق شمالی 
تهران در یک محیط درس می خوانند و در میان آنها          ، همه نوع بحث و 
گعده ای جریان دارد. از یک میز، صدای جدل بر سر نظریات مارکس 
و زیمل بلند اســت و در میزی دیگر هم موضوعات روز سیاسی به 
بحث گذاشته شده اند. در جمعی که دانشجویان مقطع کارشناسی 
ارشد تشکیل داده اند، بحث جامعه شناسی اقتصادی استارت آپ              ها           داغ 
شده است. یکی از آنها           سخت باور دارد در ایران، حتی استارت آپ              ها           
هم بدون رانت ویژه نمی توانند موفق شوند و به خاطر مقاومت ها          ی 
سنتی، اتفاقا در این حوزه کاری رانت بیشتری جریان دارد. مهرسا، 
25 ساله اســت و در محله دروس تهران زندگی می کند. او جامعه 
شناســی می خواند و می گوید: »برادر من دکترای استنفورد دارد و 
امریکا زندگی می کند. دو سال پیش وقتی به تهران آمده بود، طرحی 
برای حمل و نقل آنالین به ســازمان تاکسی رانی داد و رد شد. چرا؟ 
چون رانت و رابطه نداشت. حتما آنها          یی که موفق می شوند، باید به 
جایی وصل باشــند.« او طرح بــرادرش را این طور توضیح می دهد: 
»سیستمی طراحی کرده بود که به جای خرج جدید برای راه اندازی 
سیستم آنالین تازه، شــهرداری و سازمان تاکسی رانی تاکسی ها          ی 
موجودشان را به سیستم ها          ی آنالین متصل کنند و امنیت و سرعت 
باال ببرد و کل سیستم متحول شود. تقریبا مشابه همان ایده ای بود 
که االن اجرا می شــود.« در پاسخ به حرف ها          ی او، دانشجویی که در 
رشته برنامه ریزی و رفاه اجتماعی تحصیل می کند، می گوید: »برادر 
شما به یک سازمان بوروکراتیک رفته و خواسته مدیران شهرداری را 
قانع کند که طرح نو راه اندازی کنند. کار از ابتدا ایراد دارد! شناخت 
سازمان ها          ی دولتی و عمومی ایرانی کار سختی نیست، قابل انعطاف 
نیستند. جوان هایی هم که االن موفق شدند، خودشان برای خودشان 
کســب و کار راه انداختند و بعد دنبال کارهــای مجوز و... رفتند.« 
نخبه ای که ســال گذشته با مهندسی دانشگاه استنفورد در مقطع 
دکترا فارغ التحصیل شد، حاال به همان امریکا بازگشته و در شرکت 

اپل کار می کند.
احتماال این روایت، همان چیزی است که نسل جوان استارت آپ              باز 
را از بقیه متمایز کرده و به ثروت رســانده است. تحقیق در زندگی و 
کسب  وکار آنها           نشان می دهد که این جوانان دل به همراهی مدیران 
و کارمندان نهادهای دولتی و عمومی نبســته اند و خودشان، کسب 
و کارشــان را راه اندازی کرده اند. سیســتم بوروکراتیک نیز پس از 
آنکه کسب و کارهای جدید راه افتادند و با اقبال گسترده بین مردم 
مواجه شــدند، به فکر همراه شــدن با آنها           افتاد و قوانین مختلفی را 
برای مجوزهای صنفی آنها           وضع کــرد. جوانان کارآفرین، از دولت و 
ســازمان ها           جلو زدند و در سایه ضریب نفوذ 104 درصدی موبایل و 

اینترنت، کســب و کارهایشان را راه انداختند و حاال به لطف همین 
جســارت، به ثروت رسیده اند. دیجی کاال، بازار، دیوار، اسنپ و... همه 
توســط جوان ها          ی کمتر از 35 سال راه اندازی شــده  اند که در زبان 
انگلیسی به آنها           »millennipreneurs« به معنای کارآفرینان هزاره 
)نسل جدید( گفته می شود. »آینده نگر« به بهانه شناخت این جوان ها          ، 
دو استارت آپی را که هنوز در مراحل اولیه کار به سر می برند، بررسی 

کرده است. 

فولکسآبییا»دلبر«یکهپولمیسازد
زوج صاحب ِوی کافه، علوم اجتماعــی خوانده اند و با مردم داری، 

فعالیت اقتصادی شان روزبه روز بیشتر رونق می گیرد 

فولکس واگن آبی رنگ، روبه روی ساختمان روزنامه ایران ایستاده 
و در عصــر جمعه، هرکدام از کارکنــان روزنامه که بیرون می آیند، با 
دیدن این خودروی خوش آب و رنگ، لبخندی روی لبشان می نشیند. 
صندوق  عقب ایــن خودرو که صاحبان آن »دلبر« صدایش می زنند، 
باالســت و انواع لوازم کافی شــاپی، داخل آن دیده می شود. دختر و 
پســری جوان، با خوش رویی و ذوق تمام به مشتری ها          یشان در کنار 
خیابان رســیدگی می کنند و با صمیمیت، با آنهــا           عکس یادگاری 
می اندازنــد. ذکرا عباســی و فرزاد حســینی، زوج صاحب این کافه، 
درســت به همان خوش خلقی هستند که در اینستاگرام »وِی  کافه« 
نشــان می دهند. صفحه اینستاگرامی آنها          ، حدود صدهزار فالوئر دارد 
و هر شب، محل حضور فردایشــان را در همین صفحه اطالع رسانی 
می کنند. آنها           با 60 میلیون تومان، این کافه سیار را راه اندازی کرده اند 
که از اولین و شناخته شــده ترین نوع این کافه ها           در تهران به حساب 
می آید. ذکرا، لیسانس روزنامه نگاری دارد و هوش رسانه ای، در پشت 
تمام استوری ها           و عکس ها          یشان پیداست. او هر روز ویدئوهایی کوتاه و 
جذاب از آماده سازی خوراکی ها           تا حرکت به سمت محل استقرار کافه 
در استوری ها          یشان پست می کند و ارتباط نزدیکی با مشتری ها          یشان 
برقرار کرده است. فرزاد نیز مردم شناسی خوانده و این دو دانش آموخته 
علوم اجتماعی، با مردم داری شان توانسته اند در فعالیت اقتصادی نیز 
موفق باشند. فرزاد در مصاحبه ای از لذت کسب و کارشان چنین تعریف 
کــرده بود: »من خودم به خاطر درســی که خوانده ام، خیلی دغدغه 
مردم شناســی دارم. ما وقتی به محلی وارد می شویم، به اعضای آنجا 
تبدیل می شویم؛ انگار یک عضو قدیمی از آن محله. همسایه ها           می آیند 
با ما صحبت می کنند و بیشترشــان می گویند شما چقدر باحالید! یا 
حتی می پرسند غذا خوردید یا برایتان بیاوریم؟ این چیزهای سنتی، 
خیلی دوست داشــتنی است و در فرهنگ ما قشنگ است. وقتی این 
دیالوگ ها           را می شــنوی و هر روز در این ماشین زندگی می کنی، این 
فولکس به میعادگاه آن محل تبدیل می شود. مثال چند بار برایمان اتفاق 
افتاد که دو دوست همدیگر را بعد از سال ها           در این کافه دیدند. یعنی 
پدر و مادرهایشــان در آن محل زندگی می کردند و خودشان از آنجا 

چرا باید خواند:
اگر از فعاالن اقتصادی 

قدیمی هستید، این 
گزارش را بخوانید 
تا با جوان هایی که 

تازه کارشان را شروع 
کرده اند، آشنا شوید. 

اگر هم خودتان از 
نسل جدید اقتصاد 
هستید، این گزارش 
را بخوانید تا ببینید 
آدم های موفقی که 

سروصدا کرده اند، چه 
ویژگی هایی دارند و 

چطور سری در میان 
سرها بلند کرده اند. 

تبسم، صاحب 
»مامان پز«: با کسب 
و کار جدید چیزی 
را خلق می کنیم که 
قبال وجود نداشته، 

ولی تا زمانی که 
کارمند باشیم، 

همیشه دیگرانی 
هستند که اگر ما 

نباشیم وظیفه ما را 
شاید حتی خیلی 
بهتر از ما انجام 

بدهند   
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فرزاد، صاحب »وِی کافه«:  ما وقتی به محلی وارد می شویم، به اعضای آنجا تبدیل می شویم؛ انگار یک عضو قدیمی از آن محله. همسایه ها 
می آیند با ما صحبت می کنند و بیشترشان می گویند شما چقدر باحالید! یا حتی می پرسند غذا خوردید یا برایتان بیاوریم؟ کالبد شهر 
خاکسترِی بی روح تهران به ما نشان داد که فقط منتظر یک چیز نو است تا خود واقعی اش را نشان بدهد.

 ازمهندسیبرقشریفتا»مامانپز«
همه چیز از دانشجویی شهرســتانی در تهران شروع شد که غذای 

مامان پز می خواست و نمی خواست به زندگی کارمندی خو بگیرد 

»مامان پز« نیز یکی از همین استارت آپ              ها          ی نسل جوان است که 
دانشجویی خرم آبادی وقتی در یکی از رویدادهای استارت آپی تهران 
شرکت کرده بود، ایده آن به ذهنش رسید. تبسم لطیفی، چند سال 
پیش برای تحصیل در مقطع لیسانس در رشته برق دانشگاه شریف 
به تهران آمد و در مقطع فوق لیسانس رشته ام بی اِی را انتخاب کرد. 
از ابتدای دوران دانشجویی، او به همراه خواهرش در یک خانه زندگی 
می کردند، هر روز برای نهار مجبور بودند به رستوران بروند و دلشان 
برای غذاهای خانگی تنگ می شد. آنها           در خرم آباد بزرگ شده بودند و 
غذایی را می پسندیدند که واقعا طعم دست پخت مادر بدهد. به همین 
سادگی، تبسم لطیفی به فکر این می افتد که چرا در تهران، هیچ جایی 
بــرای ارائه غذای »مامان پز« وجود نــدارد و ایده اش را در یک برنامه 
استارت آپ              ویکند، مطرح می کند. گروهی دور هم جمع می شوند اما 
بی حوصله از رسیدن به نتیجه، یکی یکی اعضا از هم جدا می شوند و 
تبسم خودش، کار را به تنهایی در دست می گیرد. او پیش از این، مانند 
بسیاری دیگر که تب کافه زدن دارند، دلش می خواست کسب و کاری 
برای خودش از طریق راه اندازی یک کافه، داشته باشد. تبسم با اینکه 
در هلدینگی بزرگ کار می کرد، اما راضی به زندگی کارمندی نبود و 
می خواست شغل هیجان انگیزی داشته باشد. تمام اینها           باعث شد تا در 
11 اردیبهشت سال 92 هم زمان با روز مادر، سایت »مامان پز« را راه 
بیندازد. او همان زمان در معرفی خود و کسب و کارش چنین گفته 
بود: »در حال حاضر در یکی از شــرکت ها          ی گروه مالی پاسارگاد در 
حوزه توسعه محصول جدید فعالیت می کنم. تحصیالتم را در مقطع 
لیسانس رشته مهندسی برق و در مقطع فوق لیسانس رشته ام بی اِی  

رفته بودند. ولی وقتی فهمیدند این کافه به محله قدیمی شان می رود، 
تصمیم گرفتند بیایند آنجا سر بزنند و از همین طریق، همدیگر را پیدا 
کردند. این چیزها خیلی برای ما دلچســب است. یعنی کالبد شهرِی 
خاکسترِی بی روح تهران، به ما نشان داد که فقط منتظر یک چیز نو 
اســت تا خود واقعی اش را نشان بدهد و واقعا هم خود حقیقی اش را 
به ما نشان داد و شهر تهران برایمان شهر مهربانی شد. اگر فقط یک 

شیفت پیش ما بمانید، این مسئله را کامل حس می کنید.« 
ذکرا و فرزاد، در ابتدا قصد داشــتند پشــت یک اتوبوس دوطبقه 
شــرکت واحد کافه خود را راه اندازی کننــد ولی روند طوالنی کار و 
گرفتن مجوزها و پیدا کردن اسپانســر برای خرید اتوبوس، آنها           را به 
این فکر انداخت که فعال با یک فولکس واگن شــروع کنند. در کافه 
آنها           همه چیز خانگی اســت و اســتقبال باال از منوهای آنها           در نقاط 
مختلف سطح شهر باعث شده است که به جز فرزاد و ذکرا چند نفر 
دیگر از اعضای خانواده هایشان هم برای درست کردن کیک و آماده 
کردن وسایل و... به کمک آنها           بیایند. آنها           حاال که شناخته شده اند، 
به مکان ها          یی خاص هم دعوت می شــوند و حضورشان باعث جذب 
مشتری به رستوران ها           و فروشگاه ها          یی که مقابل آن می روند، می شود. 
آنها           جشن تولد کافه یا به قول خودشان، دلبرشان را به تازگی در کاخ 

نیاوران برگزار کرده اند. 
میترا، دختر جوانی که کارهای آنها           را دنبال می کند، می گوید: »من 
از اینکه هر روز وقتی اینستاگرامم را باز می کنم پست ها          ی وِی کافه را 
می بینم، حس خوبی به م دست می دهد. کامال معلوم است که با عشق 
و ذوق زیادی کار می کنند و به نظر من همین هم باعث شــده است 
که موفق باشند. یعنی آدم خوشش می آید از آنها           خرید کند و حس 
می کند ارتباط نزدیکی با آنها           دارد. بعضی وقت ها          ، محل قرار فردای آنها           
را می بینیم و برای تفریح، به آنجا می رویم. یعنی طوری نیست که فقط 

اتفاقی، در خیابان ببینیم و قهوه ای سفارش دهیم.«

پروفایل کارآفرینان موفق جوان

29.4 سال 

31.1 سال 

 %61.6

%20.1

6.5 میلیون دالر 

5.7 شرکت 

 %29.7

5.5

%51.1

%58.2

6.6 میلیون دالر 

1.8 میلیون دالر

سنی که تصمیم گرفتند 
کسب و کاری شروع کنند 

حاشیه سود ناخالص 2015 

سابقه کارآفرینی در 
خانواده 

عملکرد کسب و کار در 12 ماه گذشته 
)درصد افرادی که گفته اند سودشان 

افزایش یافته(

سنی که کارشان را شروع 
کردند 

اهمیت مسئولیت اجتماعی 
شرکت ها           )از 10( 

نسب کل ثروت در 
دارایی ها          ی تجاری 

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

افزایش یابد(

میانگین معامالت در اولین 
کارها 

ارزش کل کنونی

میانگین تعداد شرکت ها          ی 
شروع شده 

میانگین سرمایه گذاری جهانی 

ذکرا  لیسانس 
روزنامه نگاری 
دارد و هوش 

رسانه ای، پشت 
تمام استوری ها 
و عکس هایشان 
پیداست. او هر 
روز ویدئوهایی 
کوتاه و جذاب 
از آماده سازی 
خوراکی ها تا 

حرکت به سمت 
محل استقرار کافه 
در استوری هایشان 

پست می کند و 
ارتباط نزدیکی با 
مشتری هایشان 

برقرار کرده است   

BNP منبع: گزارش جهانی
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گـزارشـگر

هردو در دانشــگاه شریف به پایان رساندم. مامان پز اولین تجربه من 
است. همیشه دلم می خواسته کسب و کار خودم را داشته باشم، چون 
فکر می کنم در این حالت اثرگذاری ام بیشتر است. در واقع با کسب و 
کار جدید چیزی را خلق می کنیم که قبال وجود نداشته، ولی تا زمانی 
که کارمند باشیم، همیشه دیگرانی هستند که اگر ما نباشیم وظیفه ما 

را شاید حتی خیلی بهتر از ما انجام بدهند.« 
آخرین آمار از میزان فروش این استارت آپ             ، به مهرماه 95 مربوط 
می شــود. در آن زمان فروش »مامان پز« از 50 غذا در ماه اول به 40 
هزار رسیده بود. حاال بیش از 50 نفر در خانه هایشان برایش آشپزی 
می کنند و بیش از ۸0 نوع غذا روی ســایت قرار داده شــده اســت. 
تاکنون بیش از 300 میلیون تومان برای آن هزینه شــده و تبســم 
لطیفی می خواهد تا 5 سال آینده به کل مناطق تهران و بخش هایی از 
شهرهای بزرگ ایران خدمات رسانی کند و از فروش هزارتایی روزانه به 

200 هزار فروش در روز برسد. 
تبســم لطیفی حاال 31 سال دارد و 4 سال پیش در 27 سالگی، 
روزهای کنونی را پیش بینی کرده و از امید به آینده کســب و کارش 
چنین روایت کرده بود: »به چند دلیل به آینده این کسب و کار خیلی 
امیدوارم. اول اینکه غذا نیاز اساسی مردم است، دوم اینکه هر روز افراد 
بیشتری به فکر سبک زندگی سالم و غذای سالم می افتند. سوم نفوذ 
اینترنت رو به افزایش است، چهارم کار ما نوعی شبکه اجتماعی است 
که در واقع اســتفاده از پتانسیل های دو گروه مشتری برای رفع نیاز 
طرف مقابل است که تجربیات دیگران نشان داده اگر درست اجرا شود 
موفق خواهد بود. مستقل از همه این دالیل حتی اگر شکست بخوریم، 

دوباره از در دیگری با ایده دیگری وارد می شویم.«

»میِلنیِپرنورها«زودترازهمه
درجهانموفقشدهاند

پژوهشی روی کارآفرینان جوان ۱8 کشور دنیا انجام شده که نشان از 
تغییراتی جدی در دنیای کسب و کار دارد 

»نسل جدیدی از کارآفرینان از راه رسیده اند البته در حال حاضر 
 »millennipreneurs«           والدینشان از آنها           بهتر عمل می کنند. آنها
هستند. )در زبان انگلیسی millennial به معنای نسل هزاره، نسل 
جدید است و entrepreneur به معنای کارآفرین؛ از تلفیق این دو، 
واژه جدیدی با معنای ضمنی کارآفرینان نســل جدید شکل گرفته 
اســت.( آنها           بین 20 تا 35 سال سن دارند و مطالعه ای جدید، نشان 
می دهد شرکت ها          ی بیشتری را نسبت به نسل قبلی خود پایه گذاری 
کرده اند، کارمندان بیشــتری را مدیریت می کنند و اهداف ســودده 

باالتری را نیز در سر دارند.«
نشــریه فورچون، این اطالعات را از گــزارش کارآفرینی جهانی 
BNP2016 نقل کرده اســت. این گزارش، در میان 2600 کارآفرین 
برتر از 1۸ کشور جهان به تحقیق و پیمایش پرداخته که کسب و کار 
آنها           روی هم، 17 میلیارد دالر ارزش دارد. بر اســاس یافته ها          ی این 
پیمایش، کارآفرینان نسل جدید، کسب و کار شخصی شان را بسیار 
زودتر از نسل پیش، راه انداخته اند. قدیمی ها          ، اولین کارشان را حدود 
 millennipreneurs سن 35 سالگی به راه انداختند اما آنها          یی که
نامیده می شوند، حدود 27 سالگی اقدام به آغاز کسب و کار شخصی 
کرده اند. این به معنای آن است که بعضی ها          یشان در همین سن پایین، 

حدود یک دهه تجربه داشته اند. 

رمی فرانک، رئیس بخش جهانی BNP می گوید: »روندی که در 
این تحقیق توجه ما را جلب کرد، این بود که شما می توانید زودتر از 
قبل، به موفقیت برسید. خیلی قبل تر، برای موفقیت باید بین 40 تا 
50 سال ســن می داشتید، سپس زمان موفقیت به بازه سنی 30 تا 
40 رســید و حاال نیز 20 تا 30! این روندی اســت که در همه جای 
جهان مشــاهده می شود. اگرچه این مسئله به تکنولوژی ها          ی جدید 
وابسته است، اما تغییر مهمی را هم در جهان نشان می دهد. حاال همه 
پذیرفته اند که شما در سنین جوانی، می توانی مدیر ارشد یک شرکت 
بزرگ باشــی یا شرکت خودت را داشته باشــی.«  بر اساس گزارش 
فورچون، نســل جدید کسب و کارهای بیشتری را هم از نظر تعداد 
نسبت به نســل  قبلی راه اندازی می کند. تقریبا هر کارآفرین جوان 
موفق، ۸ شرکت راه انداخته در حالی که در نسل قبل، 3 یا 4 شرکت 

راه اندازی می شد.  
به اعتقاد فرانک، دو دلیل برای این مســئله وجود دارد: اول اینکه 
امروز، راه اندازی کســب و کار راحت تر از قدیم است؛ دوم اینکه نسل 
جوان، احتماال برای گشایش شرکت ها           بیشتر از نسل قدیم شکست 
می خورند. فرانک می گوید: »قبال شکســت یک توافق به تمام معنا 
در حرفه شــما به حساب می آمد؛ امروز، شما ممکن است به راحتی 
شکست بخورید اما به پیش رفتن هم ادامه بدهید. ما نمی دانیم که 
تمام ۸ شرکتی که کارآفرینان جوان راه اندازی می کنند، موفق هستند 

یا نه.« 
نسل جوان همان راه والدینشان را به طریقی دیگر طی می کنند. 
فقط 22 درصد از افراد این پیمایش، نسل اول کارآفرین در خانواده شان 
بوده اند؛ در نسل پیشین، بیش از 50 درصدشان پیشروهای کارآفرینی 
بودند. فرانک می گوید: »حتی اگر آنها           کامال متفاوت با والدینشان رفتار 
کنند، ما نمی توانیم انکار کنیم که آنها           به عنوان یک کارآفرین، تحت 

تاثیر بوده اند.« 
همچنیــن کارآفرینان جدیــد، تیم ها          ی بزرگ تــری را رهبری 
می کنند؛ تقریبا برای هر کســب و کار 122 کارمند دارند در حالی 
که نسل پیشــین، از 30 کارمند استفاده می کرد. این مسئله نیز به 
خاطر حوزه ها          یی اســت که در آن فعالیت می کنند. در نسل قدیم، 
پول درآوردن در بخش ها          ی خدمات حرفه ای مثل حسابداری، حقوق 
و خدمات مشاوره ای متمرکز شده، در حالی که نسل جدید تمرکزش 
را روی خرده فروشــی، تکنولوژی، مدیریت سرمایه گذاری و تجارت 

الکترونیک گذاشته که به نیروی کار بیشتری نیاز دارد. 
نسل جدید، همچنین حاشیه ســود ناخالص بیشتری را برای 
خود در انتظار دارند. تقریبا 75 درصدشــان انتظار دارند سود آنها           
در سال جدید افزایش یابد. در نسل پیش، 42 درصد انتظار افزایش 
سود وجود دارد. این اعداد نشان می دهد کارآفرینان جوان، جسورتر 
 BNP و بلندپروازتر از کارآفرینان باالی 50 ســال هستند. گزارش
همچنین نشان می دهد که نسل جوان، نگاه متفاوتی به مسئولیت 
اجتماعی دارد. فرانک می گوید: »کارآفرینان سنتی، ابتدا کسب و کار 
خود را به ثمر رســاندند و سپس به اهداف بشردوستانه فکر کردند. 
اما جوانان، از همان ابتدا به تاثیرات اجتماعی شان می اندیشند. این 
می تواند رفتار اقتصادی آنها           را تغییر دهد. آنها           ممکن است برای این 
اثرگذاری، زودتر کسب و کارشان را رها کنند. آنچه که بیل گیتس در 
سن 50 سالگی انجام داد، برای این نسل ممکن است در 30 سالگی 
اتفاق بیفتد. البته به این مسئله مطمئن نیستم، اما قطعا امکان آن 

وجود دارد.«   

بیش از ۵۰ نفر در 
خانه هایشان برای 
»مامان پز« آشپزی 
می کنند و بیش از 
۸۰ نوع غذا روی 
سایت قرار داده 

شده است. تاکنون 
بیش از ۳۰۰ میلیون 

تومان برای این 
استارت آپ هزینه 

شده است  
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 millennipreneurs قدیمی ها، اولین کارشان را حدود سن 35 سالگی به راه انداختند اما آنهایی که
نامیده می شوند، حدود 27 سالگی اقدام به آغاز کسب و کار شخصی کرده اند. این به معنای آن است که 
بعضی هایشان در همین سن پایین، حدود یک دهه تجربه داشته اند 

شرکت های نوظهوری که در سال های اخیر روی کار آمدند، زندگی 
مردم را راحت تر کردند. این مدیران توانستند ردپای پررنگی را در 
تاریخ قرن 21 بگذارند. مدیران این شرکت های نوظهور یا در واقع 
مدیرعامل استارت آپ ها برای جا انداختن ایده های جدید تالش 
مضاعفی نسبت به کارآفرین های گذشته کردند. ایده هایی که در اول مورد تمسخر افراد قرار می گرفت. 
ایده هایی که تحقق یافتن آنها دور از ذهن مردم بود. اما در حال حاضر این مدیران اســتارت آپ از 
موفق ترین افراد جهان هستند که توانستند با پست سر گذاشتن مشکالت بسیاری به افرادی تبدیل 
شوند که مسیر زندگی مردم و تاریخ را تغییر دادند. بعضی از چهره ها          ی جوان ایرانی نیز که استارت آپی 
به راه انداخته اند، می توانند به همین میلیاردهای جهانی تبدیل شوند. البته مالک و موسس پالگ اند 
پلی، یکی از همین استارت آپ              ها          ی موفق جهان نیز برادران ایرانی عمیدی هستند که ایده ها          یشان را به 

آن سوی مرزها، دور از پیچ و خم ها          ی اداری ایران به کار و پول تبدیل کرده اند.  

J  استیو جابز چینی: لی جون با شیائومی
مرد جوانی است که در بازار ای تی چین توانست انقالبی را با گوشی 
هوشــمند شیائومی اش ایجاد کند و در حال حاضر با استیو جابز 
مقایسه می شود. نام او لی جون است. در حال حاضر هم خودش و 
هم گوشی اش در بازار مورد توجه مردم قرار گرفته است. شاید لی 
جون برای خیلی از مردم آشنا نباشد، حتی شاید اسم او را چینی ها 
نشنیده باشند، اما نرم افزارهای UCWEB و کینگ سافت را همه 
می شناسند. لی جون در گذشته تصمیم بسیار مهمی گرفته بود: 
نفوذ به بازار تلفن  همراه و تبدیل شدن به مرکزیت این بازار. اولین 
نرم افزاری که لی جون درست کرد، نرم افزار رمزگذاری بوده است. بعد از آن توانست نرم افزار آنتی 
ویروس چینی را توسعه دهد. اما با افزایش اطالعات او در زمینه دنیای تکنولوژی، لی تبدیل به یک 
هکر شد. لی برای توسعه نرم افزارها در شرکتی کار می کرد. او 16 سال در این شرکت به عنوان یک 
کارمند ساده کار  کرد. در سن 3۸ سالگی تصمیم می گیرد شرکتی را برای خود تاسیس کند. به گفته 
خودش هر روز یک رویایی را می دید و به دنبال آن رویا این شــرکت را تاســیس کرد. او برخالف 
گفته های بقیه باور داشت که باید با افراد غریبه کاردرست همکاری کند. به همین ترتیب شریک 
خود را فردی که در گذشته در گوگل سمت باالیی داشت انتخاب کرد. در مرحله بعدی لی نیاز به 
ســرمایه کالن داشت. او ایده های خود را به یک میلیاردر هنگ کنگی گفت و چن از سال 2000 
تاکنون به عنوان سرمایه گذار لی با او همکاری می کند. در حال حاضر ارزش خالص لی 13.3 میلیارد 

دالر است و مدیر شرکت 45 میلیارد دالری است.

J  از دره شکست تا قله موفقیت: تراویس کاالنیک، مدیر اوبر
 مدیر اوبر، تراویس کاالنیک 3۸ ســاله بــه زیاده گویی و 
پرحرفی معروف است، اما اعتماد به نفس و تمایل شدید او 
به رقابت پذیری باعث شده یک کارآفرین موفق و درخشان 
شود. شرکت خودرویی او 1۸ میلیارد دالر ارزش گذاری شده 
و در 12۸ شهر 45 کشور فعال است. قبل از اینکه استارت آپ 
کاالنیک یکی از موفق ترین شرکت ها شود، او در سال 2014 
به عنوان یک کارآفرین در تالش بود تا شــرکت خود را در 
مسیر موفقیت پیش ببرد. او در سال 199۸ از مدرسه بیرون 
آمد و به عنوان کارمند تمام وقت در یک شرکت مهندسی کار می کرد. او با همکاری یکی 

از دوستانش توانست شرکتی به نام اوبر را راه اندازی کند. اما آن طور که فکر می کردند خوب 
پیش نرفت. اوبر ظرف چند سال اخیر از لحاظ فرهنگ دوران سختی را پشت سر گذاشته 
است، به ویژه در برابر روزنامه نگارانی که شیوه های آنها را نقد کرده اند. حتی کار به جایی 
رسیده بود که به نقل از برخی گزارش ها، یکی از مدیران اوبر در لفافه گزارشگران را تهدید 
کــرده بــود. اما در حال حاضر این اســتارت آپ              6500 نفر کارمنــد دارد و به موفقیت 
چشم گیری رسیده است. از طرف دیگر کاالنیک قبال گفته بود انتظار دارد اوبر در آینده با 

استفاده از خودروهای خودران به فعالیت خود ادامه دهد.

J  زندگی خوب یک میلیاردر جوان: ایوان اشپیگل، مدیر اسنپ چت
 زندگی برای ایوان اشپیگل خوب است. پس از اینکه شرکت 
خود اسنپ چت را عمومی کرد، او ۸00 میلیارد دالر جایزه 
گرفت. شرکت اسنپ ارزشش 33 میلیارد دالر است و ارزش 
خالص این مدیرعامل 26 ساله 4 میلیارد دالر است. او یکی 
از جوان ترین میلیاردر های جهان محسوب می شود. او یک 
زندگی رویایی دارد. به طوری که در همایشش در استنفورد 
گفت: »من یک جوان سفیدپوســت تحصیل کرده پولدار 
هستم. من خیلی در زندگی شــانس آوردم، چون زندگی 
عادالنه نیست.« ایوان در پسیفیک پلسیدس، در لس آنجلس بزرگ شده است. والدین او 
زمانی که ایوان مشغول تحصیل در دبیرستان بود از یکدیگر جدا شدند. مانند پدرش، ایوان 
هم به تحصیل در رشته طراحی محصول در استنفورد پرداخت. در استنفورد بود که او با 
رجی براون و بابی مورفی، از موسسان اسنپ چت، آشنا شد. مورفی بعدها در گفت وگو با 
فوربز گفت: »ما آدم های باحالی نبودیم، بنابراین تالش کردیم چیزهایی بسازیم که باحال 
هستند.« در سال 2014، استارت آپ اشپیگل، به او و بابی مورفی، مبلغ 5 میلیون دالر 
قرض داد. هدف اشپیگل برای آینده آن است که دوربین ها را دوباره اختراع کند ادعای 

بزرگی است که باید در آینده بیشتر از آن بشنویم.

J از ورزش تا تکنولوژی میلیارددالری: برایان چسکی، مدیر ایر بی ان بی
 برایان چسکی چیزی از تکنولوژی قبل از تاسیس ایر بی ان 
بی نمی دانســت. مدیر 34 ساله در دانشگاه طراحی لباس 
خوانده و در 20 ســالگی بیشــتر تمرکزش را روی ورزش 
گذاشته بود. به گفته برایان ایده ایر بی ان بی موقعی که او 
در خانه دوستی صبحانه می خورد به ذهنش رسید. فعالیت 
این سایت ابتدا در امریکا بود و بعدها به خارج از آن رسید. 
نخســتین شــعبه آنها در خارج از امریکا در شهر بندری  
هامبورگ آلمان بود که همواره از گردشــگران و مخاطبان 
زیادی برخوردار است. به همین ترتیب امروز در 192 کشور دنیا و در هزاران شهر توسعه 
یافته است. این سایت برای به اشتراک گذاشتن فرصت های مربوط به اجاره محل اقامت 
در سراسر جهان است و این اتفاق موجب شده توریست ها از این طریق پول کالن برای 
هتل ندهند و برای مدت کوتاه اتاقی را اجاره کنند. برایان در یکی از گفت وگو های خود 
گفته است: »هدف اصلی ما مسافرت و توریسم است و دو چیز برایمان مهم است: در درجه 
اول می خواهیم سفرها را تا جای ممکن معنی  دار کنیم؛ و دوم، قصد داریم اقتصاد مشارکتی 

را محبوب تر و تا جای ممکن به تعداد کارآفرین ها اضافه کنیم.«  

متین دخت والی نژاد 
خبرنگار

استارت آپ و پول
جوانتریناستارتآپبازهاِیمیلیاردرجهان
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گـزارشـگر

دولت و به طور مشــخص وزارت ارتباطــات، نگاه مثبتی به  
استارت آپ              ها           دارد. از این حوزه حمایت کرده  و بسترسازی ها          یی 
انجام داده است. اما در بخش ها          ی دیگر دولت و دیگر نهادها، 
نگاه ها          ی منفی زیادی نیز وجود دارد. به خصوص در ســطح 
مدیران میانی، مخالفت و کارشــکنی زیاد دیده می شود در 

صورتی که عالی ترین مقامات، خوش بین هستند. 
برای مخالفان اســتارت آپ              ها          ، دو نگرانی وجود دارد؛ یکی 
اینکه فضای سایبری در کشور ما امنیتی به حساب می آید. 
ساختارهای سنتی اقتصادی کشور نگران اند که استارت آپ             ها           
به عنوان رقیــب بازار کســب و کار را تهدید می کنند. این 
نگرانی ها          ، در تصمیم ها          ی دفعتی اثرگذار هســتند. از طرف 
دیگر، چند سال پیش و در ابتدای فعالیت استارت آپ              ها          ، گفته می شد چون که ایده ها           و روش ها          ی 
کاری این کسب و کارها از خارج می آید، به عنوان تهدید و نفوذ مطرح هستند. اما راه حل تمام این 
نگرانی ها          ، فیلترینگ و جلوگیری از فعالیت نیست. هر کار کنیم، تکنولوژی راه خودش را باز می کند. 
نهادها و سازمان ها          ی کشور به جای محدود کردن و مقابله کردن، خودشان هم باید روش ها          یشان 
را به روز کنند و در فرصت ها          ی این فضا شریک شوند. به هر حال راه اندازی استارت آپ              از مبنا دچار 
تهدید است. حوزه شکننده ای را در نظر بگیرید که از هر 10 شرکت ۸ مورد از بین می روند؛ در این 
شرایط ما هم از نظر نظامی و امنیتی فضا را سخت و فیلتر می کنیم. دیگر چه رمقی برای فعالیت 

باقی می ماند؟ فکر می کنم با وجود این مشکالت، مسائل سرمایه گذاری، بیمه، مالیات و... کسانی 
که موفق می شــوند، کسب و کارشان شبیه به معجزه شــده است. استارت آپ              و کسب و کارهای 
دانش بنیان، راه ناگزیر ما در حل بیکاری است. چاره دیگری نداریم. شرکت ها          ی این حوزه توانایی 
تحول آفرینی را در بازار کار کشــور دارند، به شرط آنکه بستر برایشان فراهم باشد. قوانین دست و 
پاگیر برداشته شود و نیاز به مجوزهای مختلف و موازی نباشد و هر وزارت خانه ای ادعای خودش 
را نداشته باشد. طی سه، چهار سال اخیر، تنها اتفاقی که افتاد این بود که محدودیت پهنای باند 
برداشته شد و به خاطر همین سرعت افزایش یافت. بر اثر این افزایش سرعت، شرکت ها          ی زیادی 
به وجود آمدند و رشــد کردند. این نشــان می دهد دولت الزم نیست هیچ کار خاصی بکند، فقط 
بسترسازی کند. متاسفانه دولتی ها           مسائل را پیچیده می کنند. کارآفرینی تعریف مشخص در دنیا 
دارد و اکوسیستم مشخص در همه دنیا دارد. برای اینکه کارآفرینی بیاید و اشتغال ایجاد شود، نیاز 
اســت اکوسیستمی را فراهم کنید. آموزش، فناوری و... اگر این چند مولفه بدیهی را فراهم کنید، 
به دنبال آن، سرمایه گذاری و کارآفرینی هم می آید.  البته دولت طرح ها          یی را با تسهیالت حمایتی 
ایجاد کرده است. این تسهیالت، تاثیرگذار است ولی من اعتقادی به حمایت مالی ندارم. بررسی ها          ی 
ما نشان می دهد شرکت ها          ی نوپایی که حمایت مالی دریافت می کنند، از منابعشان درست استفاده 
نمی کنند و چندان هم موفق نمی شوند. برای موفق شدن، باید قواعد بازار را خوب فراگرفت. یک 
شرکت ایده و محصول دارد، و زمانی موفق می شود که آن را به بازار برساند. اگر تمرکز را به جای 
دوندگی در راهروها برای دریافت وام، بر خلق بازار بگذاریم، قطعا موفق تر هســتیم. شرکت ها           باید 

عوامل موثر در بازار رقابتی را شناسایی و روی آن کار کنند.  

کشور ما با توجه به نیروی انسانی جوان و عالقه مند به حوزه 
فناوری ها          ی نوین، یکی از کشــورهایی است که در عرصه 
فاوا می تواند حرف برای گفتن داشــته باشد و شاهدیم که 
جوانان و متخصصان کشــور طی سال ها          ی اخیر با افزایش 
سرعت اینترنت کارهای نوینی را به جامعه عرضه کرده اند. 
در بخش ها          ی مختلف فعالیت کرده و حتی باعث شده اند که 
فرهنگ جامعه تغییر پیدا کند. دولت هم برای اســتفاده از 
شبکه ها          ی اجتماعی و استفاده از مزایای تلفن ها          ی هوشمند 
گام ها          ی مثبتی را برداشــته. البته بــا در نظر گرفتن اینکه 
کشورهای همسایه تالش بیشــتری دارند، هنوز به جایگاه 
مطلوب نرسیده ایم، ولی مردم جامعه ما با پیشرفت تکنولوژی 
همگام شده اند. اما در سوی دیگر، چه قوه مقننه و چه قوه مجریه، برای تدوین قوانین و مقررات 
هنوز همگام با پیشرفت تکنولوژی ها           گام موثری برنداشته اند. گاهی شاهد اتفاق ها          یی هستیم که 
شاید باعث شود در آینده صاحبان این کسب و کارها یا دست از خالقیت بردارند، یا  از کشور خارج 
شوند و سرمایه گذاری هنگفتی که برای رشد و پیشرفت این جوان ها           وجود داشته، از دست کشور 
خارج شود. دولت ما باید با دوراندیشی جهت تدوین قوانین و مقررات سهل و آسان در راستای 

این نوآوری ها           در بخش ها          ی مختلف اقــدام کند. از صدور مجوزها گرفته تا بحث ها          ی مالیاتی، 
دولت باید انعطاف و سرعت باالیی داشته باشد. برای اینکه این معضل بزرگ با خألهای قانونی 
حل شود، پیشنهاد ما این است که بخش دولتی با کمیسیون ها          ی مربوط در اتاق بازرگانی تعامل 
بیشتری برای تدوین نقشه راه توسعه کسب و کارهای نو داشته باشد تا ضمن بررسی مشکالت، در 
مسیر تدوین قوانین و مقررات و تسهیل فرآیندهای توسعه این شرکت ها           گام برداشته شود. رواج 
فعالیت ها          ی استارت آپی، یکی از مزیت ها          ی بزرگ کشور ما برای خروج از رکود، افزایش بهره وری، 
کاهش هزینه ها          ی تولید و در نهایت توسعه اقتصاد است. به جای برخوردهای قهری، دولت باید 
این فرصت را غنیمت بشمرد و با رفع سوءتفاهم ها          ی قانونی، از بروز مشکالت جلوگیری کند. بانک 
مرکزی باید قبل از توسعه شرکت ها          ی استارت آپ              در حوزه پولی و بانکی، تصمیماتی می گرفت 
و مقرراتی وضع می کرد. وزارت ارتباطات هم زمان با توســعه زیرساختی، باید نسبت به فعالیت 
استارت آپ              ها           گام ها          ی زیادی برمی داشت. سازمان مالیاتی هم حاال پیگیر وصول مطالبات و حق 
قانونی  اش است. اما قوانین شفافی وجود ندارد که چطور این شرکت ها          ی واسط بین سرویس دهنده 
و سرویس گیرنده باید پرداخت مالیات داشته باشند تا ما شاهد تعطیلی آنها           نباشیم. اما اقتصاد 
دانش بنیان بدون وجود پنجره ای واحد، نمی تواند در کشور ما فعالیت کند. پنجره ای که در آن، 
قوانین و وظایف سازمان ها          ی مختلف مشخص باشد و این اتفاق، بدون همکاری دولت با بخش 

خصوصی صورت نخواهد گرفت.  

جان کم رمق استارت آپ              ها           در چنگ فیلترینگ
حمایتمالیالزمنیست،اکوسیستمکارآفرینیبسازید

سازمان ها          ی دولتی از رشد استارت آپ              ها           عقب مانده اند 
دربارهضرورتوجودپنجرهایواحدازقوانینومقررات

افشین کالهی
نایب رئیس کمیسیون جوانان و 

کارآفرینی اتاق ایران

محمدرضا طالیی
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و 

صادرکنندگان نرم افزار



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

گزارش آینده نگر از شغل هایی که باالترین میزان دستمزد را دارند   

اسكناس هاي درشت
کاسبان کوچه و بازار هنگام پول قرض کردن از هم به زبان ساده مي گویند »چند تومن داري قرض بدي؟« آنها مبلغ درخواستي خود را گرد مي کنند اما 
به راحتي می       توان فهمید منظورشان چند»میلیون« تومان است چون این رقم با درآمدشان جور درمی      آید. اما این گرد کردن در مشاغلي دیگر معني 
»میلیارد« تومان می دهد. مربیگري فوتبال، بازیگري و پزشكي از این دسته مشاغل اند. این پول ها چگونه و از چه راهی به دست می      آید؟
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شــهـر

1
پول های میلیاردی در مستطیل سبز

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

نیمار، بازیكن برزیلی تیم فوتبال پاری سن ژرمن فرانسه برای هر دقیقه 
حضور در این تیم، 60 یورو می گیرد و ممكن اســت هنگام گرفتن این 
پول، در خواب یا زیر دوش آب سرد باشد. 200 میلیون یورو رقم قرارداد 
این بازیكن 25 ساله برای پنج سال است. پولی كه برای یكی از بهترین 
بازیكنان دنیا هزینه شده است و باشگاه از قِبل آن درآمد بیشتری به دست 
مــی آورد. رقم قرارداد بازیكنان و مربیان در بازار نقل و انتقاالت فوتبالی 
آ ن قدر باالســت كه بعضی ها برای سرگرمی، ماشین حساب می آورند و 
درآمد ثانیه ای مشــهورترین بازیكنان و مربیان را حســاب می كنند. در 
فوتبال ایران نیز به تناسب شهرت و كیفیت بازیكنان و مربیان، رقم های 
میلیاردی هزینه می شــود. جدای از بازیكنان كه براســاس طبقه بندی 
لیگ های حرفه ای درآمدهای چندصد میلیونی تا میلیاردی دارند، مربیان 
نیز با توجه به شــهرت، كیفیت كار، جایگاه و اعتبارشان مبالغ هنگفتی 
دریافت می كنند. این در حالی است كه سطح مربیگری در ایران به نسبت 

از مربيگري فوتبال تا طراحي وب 

مهارت های پر پول
تعدادي از شغل هاي خاص با درآمد خاص تر

يزدان مرادي
دبیر بخش شهر

چرا باید خواند:
در برخي مشاغل 

رقم هاي ميليوني و 
گاه ميلياردي رد و 

بدل می شود. در این 
بسته خبري مي گویيم 

شاغالن این حرفه ها 
چه مسيري پيموده اند 

و چگونه به این سطح از 
درآمد رسيده اند.

دنیا پایین تر است و تاكنون فوتبال ایران موفق به انتقال و معرفی مربی 
به تیم های خارجی نشده است. برای مربیگری در ایران راه های مختلفی 
وجود دارد اما بیشتر مربیان همان فوتبالیست های سابق هستند. آنها پس 
از اتمام دوران بازیگری شان وارد كالس های آموزشی می شوند و با گرفتن 
مدارك و گذراندن كالس های مورد نیاز وارد عرصه مربیگری می شوند. 
این در حالی است كه در ایران، نام و شهرت بازیكنان سابق تاثیر بسیاری 
روی كار مربیگری شان دارد. مربیان در لیگ برتر ایران از 400 میلیون تا 
2 میلیارد تومان می گیرند اما مربیانی هم هستند كه رقم قراردادشان به 
50 میلیون تومان هم در ســال نمی رسد. رقم این قراردادها در تیم های 
پایه به زور به 100 میلیون تومان می رســد و مربیانی هم هستند كه به 
دلیل نداشتن رابطه، با مبالغی بســیار اندك، گاه تا 10 میلیون تومان، 
در تیم ها مشــغول به كار می شوند تا شاید در آینده، شرایطشان تغییر 
كند. بیشتر مربیان ایرانی را مردان تشكیل می دهند چرا كه تعداد زنان 
فوتبالیست در ایران به دلیل وجود برخی محدودیت ها بسیار ناچیز است. 
درآمد مربیان و فوتبالیست های زن نیز به هیچ عنوان با درآمد همتایان 

مرد قابل مقایسه نیست.  

2
ثروت نهفته در شهرت

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

»دوست دارم تصویرم را روی پرده سینما ببینم.« همه چیز از همین 
یك جمله شــروع می شــود. بازیگری، حرفه ای جذاب و پرماجرا است. 
شــهرت و ثروت نهفته در این حرفه باعث شده تا بسیاری از جوانان در 
ســودای رسیدن به آن ســر از كالس های بازیگری درآورند. آنها پس از 
پایان دروه های آموزشی تحت تعلیم بازیگران پیش كسوت، برای بازی در 
چند فیلم ســینمایی یا تلویزیونی به كارگردان ها معرفی می شوند و در 
صورت داشتن اقبال، جلوی دوربین می روند اما هیچ تضمینی نیست این 
روند برای بازی در فیلم های دیگر نیز برایشــان تكرار شود. چون ممكن 
است علت معرفی شان به كارگردان ها به مسائلی چون رابطه و یا تالش 
برای مثبت جلوه دادن نتیجه كالس های آموزشی مربوط باشد نه مهارت 

در هر جامعه اي افرادي زندگي می کنند که به دلیل داشتن مهارت منحصر به 
فرد به حرفه اي خاص مشغول اند و درآمد باالیي هم دارند. پزشكي، مربیگري 
فوتبال، بازیگري و وکالت از این دسته مشاغل اند که از گذشته زمزمه رد 
و بدل شدن درآمدهاي هنگفت در آنها وجود داشته است. داشتن مهارت 
خاص، دانش باال و تالش مداوم از ویژگي هاي بارز کارکنان این مشاغل است با این حال موارد دیگري نیز در 
باز شدن دریچه ثروت به روی آنها موثر بوده است. اقبال متخصصان جراحي زیبایي و تغذیه یكي از نمونه هاي 
بارز آن است که درآمد گاه تا چندصد میلیون توماني خود در ماه را مدیون تغییر سبك زندگي مردم و توجه 
آنها )درست یا نادرست( به مسائل ظاهري اند. نبود سیستم منسجم و علمي به روز و کارآمد براي آموزش 
مربیان فوتبال باکیفیت نیز باعث تاثیر فاکتورهاي کم ارزش تر دیگري چون شهرت، محبوبیت و عواملي از 
این دســت در تعیین دستمزدها شده است. هرچند بیشتر کارکنان این قبیل مشاغل از قشر فرهیخته و 
تحصیل کرده جامعه هســتند اما این ویژگي آن چنان در میزان درآمد برخي از آنها تاثیرگذار نبوده است. 

خبرنگاري، مثال بارز این مدعاست. در ادامه به بررسي برخي از این مشاغل پرداخته ایم.

طراحي وب، نياز 
به فعاليت مداوم 
و جست  وجوي 

پيوسته و 
هماهنگ بودن با 
پيشرفت هاي وب 
دارد، به همين دليل 
بيشترین قشري كه 
جذب آن می شوند 
جوان هاي زیر 30 

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

مربيان در ليگ 
برتر فوتبال از 400 
ميليون تا 2 ميليارد 

تومان می گيرند 
اما مربياني 

هم هستند كه 
رقم قرارداد 

ساليانه شان به 
50 ميليون تومان 

هم نمي رسد. 
مربياني هم 

هستند، خصوصا 
در تيم هاي پایه، 
كه كار خود را با 

یك ميليون تومان 
شروع می كنند

فرد بازیگر. ورود به سینما اما فقط از طریق كالس های بازیگری نیست. 
گروهی از عالقه مندان ترجیح می دهند از طریق دانشــگاه هنر، شانس 
خود را برای بازیگر شدن امتحان كنند. این افراد پس از پایان تحصیالت 
تخصصی، جذب گروه های كوچك تئاتر می شــوند و خود را در معرض 
دید كارگردان هایی قرار می دهند كه در سال های اخیر توجهشان به تئاتر 
برای جذب چهره های جدید، افزایش یافته است. راه های دیگری نیز برای 
بازیگر شدن وجود دارد كه از دادن فراخوان از سوی كارگردان ها تا داشتن 
رابطه خویشاوندی را شامل می شود. چندی پیش یكی از كارگردان های 
مشهور ایران برای انتخاب بازیگر یكی از نقش هایش، گروهی تلگرامی راه 
انداخت و از عالقه مندان خواست موقعیتی خاص را بازی كنند و فیلم آن 
را در تلگرام برایش بفرستند. او در ابتدا قصد داشت بازیگر فیلم خود را از 
میان این افراد انتخاب كند اما دست آخر به نتیجه مطلوب نرسید. در یك 
كالم، شهرت و ثروت دو دلیل عمده برای آنهایی است كه سختی های راه 
پرپیچ و خم بازیگری را به جان می خرند. در حالی كه به گفته كارشناسان، 
70 درصد این افراد به هدف خود نمی رسند. آنها فقط می توانند صفحات 
روزنامه ها را ورق بزنند و دستمزدهای چندصد میلیونی و گاه میلیاردی 
بازیگران را ببینند. ســقف حقوق در سینمای ایران برای بازیگران زن یا 
مرد از 500 میلیون تومان فراتر نمی رود با این حال دیده شده یك بازیگر 
برای بازی در سریالی مشهور، یك میلیارد تومان نیز گرفته است. مهارت 
بازیگری، داشــتن چهره بین المللی، دریافت جایزه های معتبر داخلی و 
خارجی، همكاری با كارگردان های مشهور، ستاره بودن و ویژگی هایی از 
این دست در تعیین دستمزدها تاثیر مستقیم دارد. فقدان هركدام از این 
ویژگی ها در تعیین دستمزدها اثر می گذارد به نحوی كه دیده شده یك 
بازیگر برای بازی در نقش اول فیلمی موفق، فقط چندده میلیون تومان 
گرفته است. پرداخت حقوق های گاه میلیاردی به بازیگران در حالی است 
كه فروش فیلم ها در سینمای ایران معموال از مرز چند میلیارد تومان عبور 
نمی كند؛ مسئله ای كه بحث ضرر و زیان را پیش می كشد و باعث شده تا 
تشكل های مختلف صنفی در حوزه سینما برای حل آن وارد عمل شوند. 

3
طراحی های میلیونی

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

ورود به حرفه معماری با تكمیل تحصیالت در دانشگاه امكان پذیر است. 
در سال های اخیر تمایل زنان به انتخاب این رشته افزایش داشته است چرا 
كه برخی معتقدند شباهت این حرفه با گرافیك و نقاشی باالست. محمد، 
هفت سال است در این رشته فعالیت می كند. حقوق ماهانه او بین 3 تا 5 
میلیون تومان است. می گوید: »من در یك دفتر مهندسی كار می كنم و 

معموال كل روز مشغول طراحی نمای داخلی و خارجی پروژه ها با نرم افزار 
طراحی ســه بعدی )تری دی مكس( هستم. در ســال های قبل، تعداد 
دفاتر مهندســی كمتر بود اما االن دست زیاد شده و خیلی از دانشجو ها 
هم وارد بازار شــده اند. آنها كار 1.5 میلیون تومانی را با 300 هزار تومان 
انجام می دهند و باعث شكسته شدن قیمت ها و پایین آمدن كیفیت ها 
شده اند. از طرفی ساخت و ساز نیز در سال های اخیر كاهش یافته و همین 
موضوع در میزان درآمدم تاثیر مستقیم داشته است.« به گفته محمد، در 
شهرهای كوچك، بیشتر مهندسان با تاسیس دفتر مهندسی كار خود را 
پیش می برند اما در شــهرهای بزرگ، حرف اول را شركت های معماری 
می زنند. این شركت ها شامل چندین مهندس معمار هستند و با تبلیغات 
هدفمند از تخصص خود در زمینه طراحی ساختمان های اداری، مسكونی، 
مطب ها و... سخن می گویند. درآمد این شركت ها تا 50 میلیون تومان در 
ماه هم می رسد اما وقتی این درآمد بین مهندسان معمار تقسیم شود، از 
2.5 تا 5 میلیون تومان فراتر نمی رود. محمد می گوید: »این شــركت ها 
با رابطه هایــی كه دارند، پروژه های بزرگ می گیرند. مثال طراحی فضای 
داخلی و خارجی ســاختمان های چندین واحدی را بر عهده می گیرند و 
از ایــن طریق درآمدی حدود 50 میلیون تومان كســب می كنند. البته 
این درآمد بین مهندسانشــان تقسیم می شود. این معمارها اگر به طور 
انفرادی كار كنند ممكن است یكی، دو میلیون تومان بیشتر درآمد نداشته 
باشند اما این در شرایط بازار رقابتی امروز و اهمیت داشتن رابطه چندان 

امكان پذیر نیست.«

4
توافق برای نجات 

شغل: وکیل/ مهارت مورد نیاز: تحصیالت مرتبط/ جنسیت: بیشتر 
مرد/ تحصیالت مورد نیاز: کارشناسی حقوق

بازار سیاه حاشیه این شغل، گاه شاهد رد و بدل شدن رقم های 
میلیاردی اســت؛ برای یك قاچاقچی مواد مخدر كه زیر تیغ است، 
هیچ چیز بیشتر از زنده ماندن ارزش ندارد. تجات اعدامی ها از مرگ، 
پیروزی در یك پرونده ملكی كالن و مواردی از این دست می تواند 
نام یك وكیل را ســر زبان ها بیندازد. مهارت در وكالت، تحصیالت 
باال، سابقه درخشان و ویژگی های این چنینی در میزان درآمد وكال 

درآمد مشاغل مختلف براساس گزارش آينده نگر
ميزان درآمد )تومان(شغلرديف

10 ميليون تا 2 ميليارد مربي فوتبال1

10 ميليون تا 500 ميليون )براي برخي بازيگرها در سريال ها تا سقف يك ميليارد(بازيگر2

20 تا چندصد ميليون جراح زيبايي3

چند ده تا 100 ميليونپزشك تغذيه4

10 تا 70 ميليونداروساز5

10 تا 50 ميليون )براي هر كنسرت( خواننده6

3 تا 20 ميليون )براي برخي پرونده ها بين 200 ميليون تا يك ميليارد(وكيل7

يك تا 15 ميليونطراح سايت8

2.5 تا 5 ميليون )براي برخي شركت ها تا سقف 70 ميليون(معمار9

2 ميليون و 200 هزار تا 3 ميليون )سردبير از 5 تا 11 ميليون(خبرنگار10
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شــهـر

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

شناخته شده تر است. 

5
درآمد میلیونی از كدهای مجازی

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

با پیشرفت روزافزون فضای مجازی در سال های اخیر، شركت های 
مختلف برای برقراری سریع و آسان تر ارتباط با جامعه و افزایش دایره 
مشــتری های خود به راه اندازی سایت در فضای مجازی روی آورده 
اند. طراحی این سایت ها بر عهده افرادی است كه با برنامه نویسی وب 
آشنایی دارند و از خالقیت و ایده برخوردارند. عباد، یكی از این افراد 
است. او 25 سال بیشتر ندارد اما مدیریت یكی از شركت های مشهور 
طراحی وب با اوســت. از 16 سالگی، زمانی كه هنوز فضای مجازی 
مانند امروز بخش جداناشدنی زندگی مردم نشده بود، برنامه نویسی 

وب را آغاز كرد و اكنون به باالترین سطوح آن رسیده است. می گوید: 
»تحصیالت دانشگاهی در این رشــته آن چنان در كسب موقعیت 
برتر شــغلی تاثیر ندارد بلكه این مهارت هــای فردی، هماهنگی با 
پیشــرفت های روز و نمونه كارهاســت كه جایگاه افراد را مشخص 
می كند. البته ادارات دولتی هنگام اســتخدام طراح سایت، مدرك 
مرتبط می خواهند اما برای گرفتن پروژه از صاحبان كســب و كار، 
بیشترین نیاز همان نمونه كار است. این شغل نیاز به فعالیت مداوم 
و و جست وجوی پیوسته و هماهنگ بودن با پیشرفت های وب دارد. 
به همین دلیل بیشــترین قشری كه جذب آن می شوند جوان های 
زیر 30 سال هستند.« عباد با بیان اینكه در این رشته بیشتر مردان 
فعال اند و حضور زنان در زمینه طراحی گرافیك بیشتر است، درباره 
درآمد این شــغل می گوید: »كمترین درآمد متعلق به افراد تازه كار 
و كســانی اســت كه در حوزه های محدودی از وب تخصص دارند. 
میانگین درآمد ماهیانه آنها یك میلیون تومان اســت اما بیشترین 
درآمــد افراد فعال تا 15 میلیون تومان هم می رســد. اگر فردی به 
طور شــخصی فعالیت كند، بیشتر از این هم می تواند درآمد داشته 
باشد كه البته وابستگی مستقیم به سطح علم، مهارت و تجربه اش 
دارد.« به گفته عباد، طراحان سایت بیشتر با صاحبان كسب و كار، 
مدیران سازمان و شركت هایی سر و كار دارند كه تصمیم به راه اندازی 
خدمات آنالین یا معرفی شركت در فضای مجازی گرفته اند. شاغالن 
این حرفه بیشــتر از سر عالقه وارد كار می شوند اما از رقابت فشرده 
سازمان ها و نوسان قیمت ها اطالع چندانی ندارند. مهم ترین سختی 
این شغل از نظر عباد، هماهنگ بودن سطح تخصص با پیشرفت های 
روز دنیا، بازاریابی و گرفتن مشتریان مناسب و همچنین راضی كردن 
مدیران به برنامه ریزی بلندمدت روی فضای مجازی است. بسیاری از 
صاحبان كسب و كار تصور می كنند یك سایت باید در عرض چند 
هفته به باالترین سطح رقابت با همتایان خود برسد درحالی كه زمان، 

مهم ترین عامل در این زمینه است.

6
كسب پول از چهره های مردم

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

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

دكترداروساز: 
داروسازها اگر 
در شركت هاي 

مرتبط استخدام 
شوند ماهانه 

درآمد آن چناني 
نصيبشان 

نمي شود. من 
داروخانه دارم و 

در ماه حدود 40 تا 
70 ميليون تومان 
درآمد به دست 
می                                       آورم. البته 

بعضي همكارانم را 
هم مي شناسم كه 
10 ميليون تومان 

درآمد ماهيانه شان 
است
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بازار سياه حاشيه اين شغل، گاه شاهد رد و بدل شدن رقم هاي ميلياردي است؛ براي يك قاچاقچي 
مواد مخدر كه زير تيغ است، هيچ چيز بيشتر از زنده ماندن ارزش ندارد. او دنبال وكيلي مي گردد كه 
بتواند جانش را نجات دهد و حاضر است يك ميليارد تومان هم بپردازد.

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

جراحی بینی اش 20 میلیون تومان داده بود.«

7
پول هایی به اندازه سایز شكم

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

»در مطب دكتر نشستم. بیشتر خانم هایی كه آمده بودند، دوست 
داشتند الغر شوند. بعضی هایشان برای چندمین بار آمده بودند. اما من 
اولین بارم بود. 180 هزار تومان دادم و منتظر ماندم. دكتر نسخه ای 
برایم نوشــت كه بایــد طبق آن برنج و روغــن را كامال از وعده های 
غذایی ام حذف می كردم. روزی یك ساعت هم پیاده روی داشتم. سه 
هفته بعــد، دوباره به مطب رفتم. این بار 30 هزار تومان ویزیت دادم. 
قرار شد دوباره برگردم و این روند تا رسیدن به وزن ایده آل ادامه پیدا 
كرد. روزهای اول 85 كیلوگرم بودم اما حاال 65 كیلوگرم هستم. من 
750 هزار تومان ظرف 5 ماه پرداخت كردم.« اینها حرف های سحر 
است. او برای رسیدن به وزن ایده آل به متخصص تغذیه مراجعه كرد. 
پزشكان این حرفه با افراد زیادی سر و كار دارند كه بیشترشان را زنان 
تشــكیل می دهند. آنها روزانه بین 10 تا 15 نفر را معاینه می كنند 
و نســخه الغری شان را می پیچند. البته افرادی هم هستند كه قصد 
جبران كمبود وزن خود را دارند اما تعدادشان كم است. مبلغ ابتدایی 
مورد نیاز برای معاینه شــدن و گرفتن نســخه، میانگین 180 هزار 
تومان اســت اما برخی از مطب ها 300 هزار تومان نیز می گیرند. با 
یك حساب سرانگشتی، مبلغ معاینه ابتدایی برای یك روز در حدود 
2 تا 4.5 میلیون تومان می شود. در كنار این مبلغ، افرادی هم هستند 
كه هر ســه هفته یك بار برای معاینه مجدد به پزشك سر می زنند. 
آنها باید میانگین 30 هزار تومان برای هر جلسه پرداخت كنند. این 
یعنی درآمد چندده میلیون تومانی در ماه برای متخصص تغذیه. سحر 
می گوید: »من چند بار به خاطر مشكالتی كه داشتم نتوانستم به طور 
دســتور پزشك را انجام دهم برای همین وقفه در كارم افتاد. پزشك 
می گوید شما براساس قد و آناتومی بدنتان باید از چه وزنی برخوردار 
باشید. بعضی ها برای رسیدن به وزن ایده آل شان میلیونی هزینه كرده 

بودند.« متخصصان تغذیه، هم مرد و هم زن هستند. 

8
داروهای پولكی

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

زن، بچه دوساله اش را در آغوش گرفته و تكان می دهد. بچه آرام و 
قرار ندارد و پس از لحظه ای سكوت، دوباره به گریه می افتد. مادر، وسط 
گرمای مرداد، لباس زمستانی تن بچه كرده. می گوید: »سرما خورده، 
دیروز رفته بودیم خانه برادرم مهمانی، كولر تا خود صبح روشن بود. 
بچه ام لرز كرد.« پسری جوان با روپوش سفید از پشت پیشخان زن 
را صدا می زند. ســبیل سیاه پسر مثل رد قیری كه روی جاده خاكی 
كشــیده باشــند، كل لبش را گرفته. دفترچه بیمه زن را می گیرد و 

پشت قفسه های داروخانه ناپدید 
می شود. پسربچه اخم هایش را تو 
هم كــرده. آب دماغش تنها چند 
سانتی متر تا یقه پیراهنش فاصله 
دارد كه مادرش با دستمال كاغذی 
آن را پاك می كنــد. بچه را روی 
زانوهایش گذاشته و تكان می دهد. 
پسر از پشت پیشخان صدا می زند. 
در یك ســبد ســفید، داروهای 
ســرماخوردگی را ریخته. چشم 

مادر به سرنگ ها كه می افتد می فهمد تازه اول كار است. بچه،  پشتش 
به پیشخان است. به پیرمردی نگاه می كند كه با زور عصا وارد داروخانه 
می شود. تا برسد، زنی جوان با كفش های پاشنه بلند، تق تق كنان از او 
سبقت می گیرد و خودش را به پسر سبیل دار می رساند. نسخه اش را 
می دهد و منتظر می ماند. داروخانه متعلق به آقای دكتر است. او ده 
ســال پیش تخصص داروسازی اش را گرفت و داروخانه زد. می گوید: 
»داروســازها اگر در شركت های مرتبط استخدام شوند ماهانه درآمد 
آن چنانی نصیبشــان نمی شــود. من در ماه چیزی حدود 40 تا 70 
میلیون تومان درآمد دارم. البته بعضی همكارانم را هم می شناسم كه 
10 میلیون تومان درآمد ماهیانه شان است. این موضوع هم بستگی به 
سابقه و تجربه و دانش و اعتبار دارد.« به گفته او داروسازها هم مرد و 

هم زن هستند اما تعداد مردها پنج، شش درصد بیشتر است. 

9
كلمات پرارزش اما كم بها

شغل: خبرنگاری/ مهارت مورد نیاز: روحیه پرسشگری، استعداد، 
آشنایی با فن نگارش/ جنسیت: مرد و زن/ تحصیالت مورد نیاز: 

مختلف )ارتباطات،  روزنامه نگاری و فنی(
روزانه با هزاران كلمه سر و كار دارند. آنها را در قالب جمله ها كنار 
هم می                                       چینند تا مردم را از وقوع یك اتفاق،  رویداد یا تغییر و تحول 
جدید باخبر كنند. برای نوشتن هر جمله باید چند بار دفترچه خود 
را چك كنند تا اطالعات اشتباه یا ناقص ندهند. جمله ها نیز باید چند 
بار خوانده شوند تا با كمترین ایرادات نگارشی در مقابل دید مخاطبان 
قــرار گیرند. خبر، حاصل پرس وجو و جســت وجوی مدام از منابع 
خبری، حضور در محل حادثه، نشست های خبری و مواردی از این 
دست است. خبرنگارها برای انجام این كارها، ماهانه بین یك میلیون 

جراحان زیبایي 
براي عمل ساده 
بيني 5 و براي 
پيچيده آن 20 
ميليون تومان، 
براي عمل فك 
پایين 14 و فك 
باال 18 ميليون 

تومان، براي كاشت 
مو 3 تا 6 ميليون 

تومان و براي 
زیبایي چشم ها و 
پلك ها نيز از یك تا 
30 ميليون تومان 

می گيرند
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شــهـر

10
ره صدساله را با ده شب اجرا رفتن

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

مورد نیاز: تئوری و عملی )تكمیلی: نوازندگی(
صدای خوب می تواند یک شــبه کشف شود اما این استثناست و 
دســت کم در ایران نباید روی چنین استثنایی حساب ویژه باز کرد. 
اینجاست که پای عوامل دیگری هم به میان می آید؛ اول باید هزینه 
کنید، بعد دنبال یک مدیر برنامه خوب بگردید و آخرســر هم با یک 
تهیه کننده خوب قرار بگذارید. این راهی اســت که باید برای انتشار 
یک آلبوم موســیقی رفت. هرچند در شرایط فعلی نمی توان درآمد 
چندانی برای تولید و انتشار یک آلبوم موسیقی متصور شد. آلبومی 
با تیراژ 25000 نسخه و قیمت 5000 تومان در نهایت 125 میلیون 
تومان عاید تولیدکنندگانش )ترانه سرا، خواننده، آهنگساز و صاحب 
استودیو( خواهد کرد. حاال شاید برایتان انبوه اسامی خوانندگان ایرانی 
که تک آهنگ هایشــان را گاه و بی گاه در فضای مجازی می بینید و 
می شــنوید چندان عجیب به نظر نرسد. آنها در بهترین حالت قصد 
دارند اگر چنین درآمدی را تجربه نمی کنند دست کم برای هنرشان 
)اگر داشــته باشند( هزینه اضافی نکنند. در گذشته اما کار به شكل 
دیگری بود. فرد عالقه مند به خوانندگی در کالس های مرتبط شرکت 
می کرد، بعدها کشف استادش لقب می گرفت و بعد از چند سال امکان 
فعالیت مستقل را پیدا می کرد. مثال ها در مورد چنین خوانندگانی 
در ایران به تعداد انگشتان یک دست است. اینجاست که بحث اصلی 
درآمد موسیقی مطرح می شود: برگزاری کنسرت؛ پدیده درآمدزای 
موسیقی در یکی، دو دهه گذشــته در ایران. این در حالی است كه 
آمار دقیقی از درآمد كنسرت ها وجود ندارد. در مورد خوانندگان پاپ 
کمی اوضاع متفاوت است و بنا بر گفته های برپاکنندگان کنسرت ها، 
دســتمزد یک خواننده پاپ برای یک سئانس اجرا چیزی بین 10 تا 
50 میلیون تومان برآورد می شــود. این رقمی است که در صورت پر 
شــدن کل ظرفیت سالن به آنها پرداخت می شود و بعضا هم ممکن 
اســت این رقم به کل گروه برســد و نه فقط خواننــده. در این بین 
خواننده های سنتی شناخته شده ای هم هستند که برای یک اجرا به 
همراه گروهشان حدود 50 میلیون تومان می گیرند، هرچند این میزان 
جدا از پولی است که از بلیت فروشی کنسرت و پس از کسر هزینه ها 
به آنها می رســد. زنان در ایران برای اشتغال حرفه ای به خوانندگی 
با محدودیت های عدیده ای روبه رو هستند به همین دلیل بیشتر به 

نوازندگی روی می آورند. 

درآمد ماهانه 
خبرنگارها بين یك 
ميليون و 200 تا 3 
ميليون تومان است 
یعني روزي 40 تا 
100 هزار تومان. 

این در حالي است كه 
خبرنگارها معموال 
بيشتر ساعات روز 
را در پي كسب و 

نگارش خبر هستند 
و عمال فرصت 

اشتغال به حرفه اي 
دیگر را از دست 

مي دهند

و 200 تــا 3 میلیون تومان می                                       گیرند یعنی روزی 40 تا 100 هزار 
تومان. این در حالی است كه خبرنگارها معموال بیشتر ساعات روز 
را در پی كســب و نگارش خبر هســتند و عمال فرصت اشتغال به 
حرفه ای دیگر را از دســت می دهند. در این شرایط، بیشترشان در 
بیش از یك رســانه كار می كنند تا میزان درآمدشان افزایش پیدا 
كند. گروهی از خبرنگارها هم هستند كه به شكل حق التحریری كار 
می                                       كننــد، به این معنا كه در ازای تهیه و نگارش خبر یا گزارش، از 
رسانه حقوق می گیرند. میانگین حق التحریر برای یك گزارش 1200 
كلمه اِی قابل اعتنا و مفید كه برای تهیه و نگارش آن دست كم چند 
روز زمان صرف شده است، حدود 85 هزار تومان است. خبرنگارها 
پس از چند سال فعالیت، در صورت دست یابی به مهارت و دانش باال 
در یك حوزه خبری خاص، به ِسمت دبیر سرویس مربوط می رسند 
و فعالیت چند خبرنگار را تحت پوشش خود قرار می دهند. سوژه یابی، 
تعلیم و هدایت خبرنگارها و ارائه مطالب خالقانه از وظایف دبیران 
است. حقوق آنها در روزنامه های خصوصی و دولتی متفاوت و بین 
2.500 تا 5 میلیون تومان متغیر است. حقوق سردبیران روزنامه ها 
و خبرگزاری ها كه باالترین ســطح حرفه ای در تحریریه رســانه ها 
هستند و انتشار محتوای كلی تحت نظارت آنهاست نیز با توجه به 
خصوصی یا دولتی بودن رســانه ها بین 5 تا 11 میلیون تومان در 
گردش است. این در حالی است كه پروسه مورد نیاز برای رسیدن به 
جایگاه دبیری در یك رسانه معتبر گاه تا 10 سال هم زمان می برد و 
برخی سردبیران نیز 20 سال سابقه كار حرفه ای در رسانه ها را دارند. 
این شــرایط باعث شده تا عالقه و رسالت آگاهی بخشی، مهم ترین 
فاكتور در خالی نشدن رســانه های ایران از خبرنگارهای متعهد و 
باكیفیت باشد. ورود به عرصه خبرنگاری نیز از چند طریق امكان پذیر 
است. تحصیل در رشته علوم ارتباطات یا روزنامه نگاری یكی از این 
روش هاســت. افراد،  زن یا مرد براســاس عالقه مندی و هدف خود 
وارد دانشگاه می شوند، پس از پایان دوره كارشناسی در روزنامه ها و 
خبرگزاری ها كارآموزی می كنند و در صورت جذب، اصول خبرنگاری 
را كه به شكل انتزاعی در دانشگاه ها آموخته اند، به شكل عملی اجرا 
می كنند. برخی دیگر نیز از طریق شركت در كارگاه های روزنامه نگاری 
تحت نظر استادان روزنامه نگاری یا خبرنگارهای شناخته شده، اصول 
خبرنگاری را می آموزند و همانند دیگران در فرآیند كارآموزی قرار 
می گیرند. البته افرادی هم هســتند كه با وجود داشتن تحصیالت 
نامرتبط و گاه فنی به دلیل عالقه مندی، استعداد و روحیه جست وجو 
وارد حرفه خبرنگاری شده اند و در آن به موفقیت رسیده اند. ذهن نقاد 
و پرسشگر، توانایی جست وجو، قلم گیرا و روان، توجه به واقعیت ها و 
عالقه و ذوق، از ویژگی های مورد نیاز برای ورود به حرفه خبرنگاری 

و مهم تر از همه، ماندن در آن است. 



بالروس را بشناسیم

بدون روسیه هرگز
بالروس به خاطر موقعیت جغرافیايي خاص خود و قوانین آسان گیرانه اش پايگاه مناسبي براي تولید 

و صادرات به سراسر اروپا به حساب مي آيد

........................... همسایه هـا ...........................

1 پتانسیل همسایۀ همسایه
بالروس همسایه ایران نیست اما از آنجا که در منطقه اوراسیا 
قــرار گرفته و مشــارکت نزدیکی نیز با روســیه دارد، جزو 
کشورهایی است که می تواند در مدار همکاری تجاری با ایران قرار داشته باشد. بالروس 9.5 میلیون 
نفر جمعیت دارد و در شرق اروپا واقع شده است. این کشور با لتونی، لیتوانی، لهستان، اوکراین و 
روسیه هم مرز است. بالروس یا همان روسیه سفید به تبع اسم و جغرافیایش کامال به روسیه نزدیک 
است. این کشور نزدیک به هفت دهه جزو اتحاد جماهیر شوروی بود و تازه در سال ۱99۱ میالدی 
استقالل خود را به دست آورد. اما همچنان مناسبات نزدیک سیاسی و اقتصادی خود را بیش از هر 
کشور دیگری با روسیه حفظ کرده است و معاهدات زیادی نیز در همین راستا بین این دو کشور 
منعقد شده است. همچنین زبان روسی در بالروس زبان رسمی است و ۷۰ درصد از مردم روسی 

صحبت می کنند. البته زبان ۲۳ درصد از مردم هم بالروسی است.

J اوضاع سیاسی
مرزهای امروزی بالروس در دوران جنگ جهانی دوم شکل گرفت. این بخش از اتحاد جماهیر 
شــوروی سابق در سال های بین ۱9۴۱ و ۱9۴۴ در اشغال نازی ها بود و نزدیک به ۲ میلیون نفر 

از جمعیتش را از دست داد. در سال ۱9۴۴، ارتش سرخ شوروی توانست آلمان ها را از این منطقه 
بیرون براند و در پایان جنگ جهانی دوم، بخش زیادی از غرب منطقه ای که امروزه به عنوان بالروس 
شناخته می شود - اما در گذشته بخشی از لهستان بود- جزو اتحاد شوروی سابق شد.  بالروس در 
سال ۱99۱ و به دنبال سقوط شوروی، استقالل خود را به دست آورد. اما در دهه های بعد، این کشور 
همچنان به شکل جدایی ناپذیری به روسیه وابسته ماند. تنها چهره  سیاسی که احتماال از بالروس 
آشنا به نظر برسد، الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور این کشور است که از سال ۱99۴ بر سر قدرت 

است و یک نظام مرکزی را در کشور اداره می کند. 

J اوضاع اقتصادی
بالروس به عنوان بخشی از اتحاد جماهیر شوروی، پایه صنعتی توسعه یافته اما قدیمی شده ای 
داشــت و همان را هم حفظ کرد. صنعت در بالروس در حال حاضر وابسته به انرژی سوبسیددار 
وارداتی از روســیه و نیز دسترسی به بازار روسیه قلمداد می شود. البته این کشور پایه کشاورزی 
گســترده ای نیز دارد که به یارانه های دولتی وابسته اســت. در فاصله سال های ۱99۱ تا ۱99۴، 
اصالحات گسترده  سرمایه داری در بالروس صورت گرفت و خصوصی سازی بنگاه های دولتی کوچک 
و برخی کسب و کارهای بخش خدمات مورد توجه قرار گرفت. همچنین کارآفرینی گسترش یافت 
و مالکیت خصوصی باال رفت. اما پس از این دوره، توسعه اقتصادی بالروس کند شد. در حال حاضر 

کاوه شجاعی
خبرنگار

]  این صفحه ها به مرور وضعیت اقتصادی کشورهای همسایه و فرصت های ایران برای سرمایه گذاری در  آنها می پردازد. [
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همسایهها

حدود ۸۰ درصد از صنعت بالروس در اختیار دولت است و سرمایه گذاری خارجی به کندی صورت 
می گیرد. برخی از موارد خصوصی سازی که بعد از استقالل بالروس صورت گرفته بود، حاال دوباره در 
اختیار دولت قرار گرفته است. بانک های دولتی بالروس نیز ۷5 درصد از کل بخش بانکی را تشکیل 
می دهند. در اواسط دهه ۲۰۰۰ دوباره بازده اقتصادی بالروس بهبود پیدا کرد و علتش هم افزایش 
قیمت نفت بود. ذخایر نفت خام بالروس زیاد نیســت اما میزان واردات نفت خام و گاز طبیعی از 
روسیه - آن هم به قیمتی کامال پایین تر از بازارهای جهانی- به سود بالروس تمام شد. بالروس در 
واقع نفت خام روسیه را تصفیه و آن را به قیمت بازارهای جهانی صادر می کرد و از این بابت درآمد 
خوبی داشــت. در اواخر سال ۲۰۰۶ بود که روسیه شروع به کاهش یا تغییر یارانه های خود روی 
صادرات نفت و گاز به بالروس کرد. از آن زمان تاکنون، روســیه و بالروس بارها اختالفاتی جدی 
درباب میزان و قیمت انرژی ارسالی از سمت روسیه داشته اند. حتی زمانی در سال ۲۰۱۰ فرارسید 
که روسیه صادرات تمام نفت یارانه ای خود به بالروس - غیر از میزان الزم برای مصرف داخلی این 
کشور- را متوقف کرد و تنها بعد از آن بود که دو کشور برای ازسرگیری صادرات نفت تخفیف دار 
روسیه به بالروس به توافق جدیدی رسیدند. فراز و نشیب های ناشی از این وضعیت و بدهی های 

بالروس به روسیه در سال های بعد نیز بین دو کشور وجود داشته است. 
در ســال های اخیر، سرمایه گذاری خارجی غیرروســی در بالروس گسترش زیادی نداشته و 
معضالتی را تجربه کرده اســت. در سال ۲۰۱۱، یک بحران مالی در بالروس آغاز شد که کاهش 
ارزش شدید روبل بالروس را به همراه آورد. بر اثر آن، بالروس موافقت کرد که سهام باقی مانده خود 
از بلترانس گاز )اپراتور بالروسی خطوط گاز طبیعی( را به روسیه واگذار کند و در مقابل، دوباره گاز 

روسیه را به صورت تخفیف دار دریافت کند. 
وضعیت در بالروس در سال ۲۰۱۲ به حال باثبات برگشت چون بالروس بخشی از ۳ میلیارد 
وامی را که وعده اش را از صندوق استقراض اتحادیه اقتصادی اوراسیا گرفته بود دریافت کرد. این وام 
شامل یک میلیارد دالر می شد که بانک دولتی روسیه - اسبربانک- آن را تامین کرده بود. همچنین 
بالروس ۲.5 میلیارد دالر از فروش سهام باقی مانده بلترانس گاز به شرکت دولتی گازپروم روسیه به 
دست آورد. با وجود این،  روبل بالروس ۶۰ درصد از ارزش خود را از دست داده بود و تورم در این 
کشــور به سطوح باالیی در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ رسید. البته در سال ۲۰۱۳ اوضاع بهتر شد 
و روســیه هم اعالم کرد که برای سال ۲۰۱۴، وامی بالغ بر ۲ میلیارد دالر در اختیار بالروس قرار 
می دهد. اما اقتصاد بالروس عمال تحت فشار بدهی ها و کسری تجاری قرار داشت. معضالت اقتصاد 
روســیه در ســال ۲۰۱۴ و کاهش ارزش روبل در این سال، تاثیر بدی روی بالروس نیز گذاشت و 
روبل بالروس دوباره ۴۰ درصد از ارزش خود را از دســت داد. خالصه اینکه از سال ۲۰۱۲ تاکنون 
اقتصاد بالروس دچار رکود بوده و این باعث شــکاف شدید در دستمزدها و کاهش بهر ه وری شده 
است. بالروس در سال های اخیر سیاست های پولی خود را تغییر داده و میزان ارائه یارانه های دولتی 
به شــرکت های دولتی در بخش صنعت و کشاورزی را کاهش داده است چون درآمدهای خودش 
از صادرات کاالهایی مثل نفت خام و کود پتاس کاهش نشان داده است. بالروس به همین جهت 
با مشکل کاهش تولید ناخالص داخلی و تجارت خارجی مواجه است و بیکاری نیز در این کشور 

افزایش یافته است.

2 کمی امید
پیش بینی بانک جهانی برای بالروس، می ۲0۱۷

اقتصاد بالروس که در ســال ۲۰۱۶ هم به انقباض خود ادامه داه بود، در سه ماهه اول ۲۰۱۷ 
شروع به تثبیت کرد. روند کوچک شدن اقتصاد در سه ماهه آخر ۲۰۱۶ کند شده بود و بهبود تقاضا 
برای محصوالت بالروس باعث رشــد خوب 9.۷ درصدی در بخش کشاورزی و رشد ۳.5 درصدی 
بخش صنعت شد و همه اینها اوضاع اقتصاد را در سه ماهه اول ۲۰۱۷ تغییر داد. در سه ماهه اول 
امسال، تولید ناخالص داخلی واقعی بالروس ۰.۳ درصد نسبت به همین دوره در سال پیش رشد 
داد که در دو ســال اخیر شاهد چنین روندی نبوده ایم. در این دوره بخش های کشاورزی، معدن، 
تولید کارخانه ای، ترابری و عمده فروشی رشد داشتند اما بخش خرده فروشی به کوچک شدن خود 

ادامه داد.

J دورنمای میان مدت
انتظــار می رود که روند احیای اقتصادی در میان مدت همچنان ضعیف بماند چون تنگناهای 
ساختاری همچنان ادامه دارد و بی پولی جایی برای تقاضای داخلی نگذاشته است. انتظار می رود 
تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۷ حدود ۰.۴ درصد کاهش پیدا کند، اما در سال ۲۰۱۸ رشد 

کوچک ۰.۷ درصدی داشته باشد و در سال ۲۰۱9 به رشدی ۱.۲ درصدی برسد. 
انتظار می رود روند احیای بخش صنعت با بهبود تدریجی در تقاضای خارجی تقویت شود اگرچه 
مشکالت ساختاری قدرت رقابت شرکت های بالروس را کم کرده است. تداوم روند سرمایه گذاری 
پایین داخلــی و خارجی در بالروس به معنای تولید پایین، درآمد پایین و تقاضای پایین داخلی 
خواهد بود.  دولت بالروس اخیرا در بهبود فضای کسب وکار داخلی و کاهش مقررات دست و پاگیر 
قدم های مثبتی برداشته و رتبه جهانی بالروس را در زمینه آسانی انجام تجارت و کسب وکار در این 
کشور بهبود بخشیده است. اما در کل بخش بازرگانی در این کشور ناکارآمد است و شرکت ها بازدهی 

الزم را ندارند. باید دید اصالحات اخیر در سیستم اقتصادی ادامه پیدا خواهد کرد یا نه.

3 آیا سرمایه گذاری در بالروس عاقالنه است؟
آیا می توان بالروس را »فرصت ســرمایه گذاری« به حساب آورد؟ اگر فرصت سرمایه گذاری را 
به معنای رایج در نظر بگیریم، پاسخ تقریبا منفی است. اینکه بخواهیم به بالروس به عنوان »بازار 
مصرف« نگاه کنیم یعنی واقعیت های این کشــور را نادیده گرفته ایم.  به خاطر مشکالت دیرپای 
اقتصادی، میزان مصرف داخلی در این کشــورِ ۱۰ میلیون نفری باال نیســت و انتظار نمی رود در 
میان مدت شاهد رشد خارق العاده ای در این بخش باشیم )اگرچه در حوزه تجهیزات، تکنولوژی و 
نوســازی صنایع بالروس می توان به آن کشور صادرات داشت( اما بالروس در یک حوزه می تواند 
فرصتی خوب برای ســرمایه گذاری خارجی باشد و آن نگاه به این کشور به عنوان »پایگاهی برای 
تولید« است. از این منظر بالروس موقعیت خوبی دارد چون این پایگاه تولید هم می تواند به غرب 

خود - اتحادیه اروپا - خدمات بدهد و هم به شرق خود - روسیه و کشورهای اطرافش.
در چنین حالتی، سرمایه گذاری در بالروس چندین مزیت دارد:

۱- موقعیت جغرافیایی آن که می تواند کاالی تولیدی شما را به شرق و غرب اروپا صادر کند.
۲- زیرساخت های توسعه یافته حمل و نقل کاال )55۰۰ کیلومتر خط آهن(

۳- نیروی کار باکیفیت و ارزان
۴- وجود ۶ منطقه آزاد تجاری در بخش های مختلف کشور

5- هزینه پایین خدمات از جمله اجاره ملک
در این میان باید به یکی از نقاط مهم قوت بالروس اشاره کرد: مناطق آزاد تجاری در بالروس 
)FEZ( هم در موقعیت های جغرافیایی خوبی پخش شــده اند هم زیرساخت های تولید و خدمات 
در ایــن مناطق اوضــاع بهتری دارد. مقامات بالروس مهم ترین اهــداف این مناطق آزاد را جذب 
ســرمایه گذاری خارجی و داخلی اعالم کرده اند و به همین خاطر معافیت های جدی مالیاتی در 
این مناطق اعمال می شــود. شش منطقه آزاد تجاری بالروس در این شهرها واقع شده اند: برست 
)۱99۶(، گومل )۱99۸(، مینسک )۱99۸(، ویتبسک )۱999(، گرودنو )۲۰۰۲( و باالخره موگیلف 
)۲۰۰۲(. در حــال حاضر بیش از ۲۸۰ شــرکت در این مناطق فعالیت می کنند و ۶۱ هزار نفر را 
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يكي از نقاط جذاب بالروس براي سرمايه گذاران خارجي شش منطقه آزاد تجاري در اين 
كشور است كه هم در موقعيت جغرافيايي خوبي پخش شده اند، هم زيرساخت هاي توليدي 
قوي تري دارند و هم شامل معافيت هاي جدي مالياتي مي شوند.

در اســتخدام خود دارند. شرکت ها از ۳۰ کشــور جهان حدود ۳۶۰ میلیون دالر در این مناطق 
سرمایه گذاری کرده اند. شرکت ها در پنج سال اول کار خود در این مناطق روی سود هیچ کدام از 
کاال و خدمات خود مالیات نمی دهند و بعد از آن به نسبت بقیه نقاط بالروس تخفیفی 5۰ درصدی 
می گیرند. وارد کردن تجهیزات، مواد اولیه و کاالها با هدف استفاده در مناطق آزاد تجاری مشمول 
گمرک و مالیات نمی شود و این به کاهش حدودا ۱5 درصدی هزینه تولید منجر خواهد شد. اجاره 
ملک در این مناطق ارزان تر و آســان تر از باقی نقاط بالروس خواهد بود و روی ملک خریداری یا 
اجاره شده مالیات بسته نمی شود. درخواست ها برای آغاز کسب وکار در مناطق آزاد تجاری بالروس 
۱۴ روزه بررســی خواهد شــد و در صورت رد درخواست متقاضی می تواند در دادگاه رأی هیئت 
نظارت را به چالش بکشــد.  همین شرایط مناسب برای سرمایه گذاری باعث شد در سال ۲۰۱۴ 
حدود ۲۳ درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور )۱5.۸ میلیارد یورو( از طریق سرمایه گذاری 

مستقیم خارجی تامین شود.

4 آیا تجارت با بالروس دشوار است؟
طبق برآورد بانک جهانی، انجام کســب وکار و بازرگانی در بالروس خیلی هم سخت نیست و 
بالروس در میان ۱9۰ کشور جهان رتبه ۳۷ را به لحاظ آسانی انجام کسب و کار دارد. بالروس در 

مقایسه با سال پیش ۱۳ پله ارتقا داشته است؛ سال گذشته کشور پنجاهم لیست بود.

رتبه بالروس به لحاظ آسانی کسب و کار و بازرگانی در میان ۱۳0 کشور جهان

۵      ثبت ملک

24      گرفتن مجوز برق

2۷      اجرایی کردن قراردادها

2۸      گرفتن مجوز ساخت

3۰      بازرگانی با خارج از مرزها

31      راه انداختن کسب و کار

42      حمایت از سرمایه گذاران اقلیت

۶۹      اعالم ورشکستگی و جمع کردن کسب وکار

۹۹      پرداخت مالیات

1۰1      گرفتن وام

  بنا به اعالم نمایندگان بانک جهانی، طی ســال گذشته بالروس جزو ده کشور با 
عملکرد عالی در زمینه اصالحات با هدف آسان کردن کسب و کار بوده است.

  در گزارش »انجام کسب و کار« سال ۲0۱۷ بانک جهانی نیوزیلند در رتبه اول قرار 
دارد، پس از آن سنگاپور. در رتبه های بعدی کشورهای دانمارک، هنگ کنگ، کره جنوبی، 

نروژ، انگلیس، امریکا، سوئد و مقدونیه قرار دارند.
  در میان اعضای سابق اتحاد جماهیر شوروی، استونی با رتبه ۱۲ بهترین وضع را دارد. 
بعد از آن لتونی )۱۴(، گرجستان )۱۶(، لیتوانی )۲۱(، قزاقستان )۳۵(، ارمنستان )۳۸(، 
روسیه )۴0(، مولداوی )۴۴(، آذربایجان )۶۵(، قرقیزستان )۷۵(، اوکراین )۸0(، ازبکستان 

)۸۷( و باالخره تاجیکستان )۱۲۸( قرار دارند.
Pan-European Institute :منبع

۵ از کود و پنیر، تا فوالد و پالستیک
چه به بالروس صادر کنیم؟ چه از آن وارد کنیم؟

بالروس در سال ۲۰۱۶ حدود ۲۷.5 میلیارد دالر واردات داشت که نسبت به سال ۲۰۱۲ حدود 
۴۰.۸ درصد کاهش نشان می دهد. بین سال های ۲۰۱5 تا ۲۰۱۶ هم واردات بالروس 9.۳ درصد 
کاهش پیدا کرد.  مهم ترین محصوالت وارداتی بالروس به ترتیب نفت خام، گاز مایع، سیب و گالبی، 

نفت پاالیش شده و باالخره دارو هستند.

مهم ترین واردات بالروس )به ترتیب ارزش به دالر(
 ۷.۴ میلیارد دالر )۲۶.۸ درصد کل واردات(سوخت های معدنی از جمله نفت۱
۲.۶ میلیارد دالر )9.۳ درصد(ماشین آالت۲
۱.۸ میلیارد دالر )۶.۴ درصد(تجهیزات الکترونیک۳
 ۱.۳ میلیارد دالر )۴.9 درصد(خودرو۴
 ۱.۳ میلیارد دالر )۴.9 درصد(پالستیک5
۱.۱ میلیارد دالر )۳.9 درصد(میوه و میوه های مغزدار۶
۱ میلیارد دالر )۳.۸ درصد(آهن و فوالد۷
۷۰5 میلیون دالر )۲.۶ درصد(محصوالت آهنی و فوالدی۸
599.۴ میلیون دالر )۲.۲ درصد(فرآورده های دارویی9
555.9 میلیون دالر )۲ درصد(درختان و گیاهان زنده۱۰

سریع ترین رشد در میان واردات بالروس )بین سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶(
۴۰5.۳ درصد رشد )۴۷۳.9 میلیون دالر(سبزیجات۱
۳۰۶.9 درصد رشد )۱۰۲ میلیون دالر(دیگر محصوالت با منشأ حیوانی۲
۲۴9 درصد رشد )۱.۱ میلیون دالر(میوه و دانه های روغنی۳
۱۱۴.۳ درصد رشد )۱۱۳.9 میلیون دالر(پارچه و لباس۴
۱۱۱.۴ درصد رشد )۱۸.5 میلیون دالر(پارچه کفپوش5
۷۴.۱ درصد رشد )۸۳.۶ میلیون دالر(لبنیات، تخم مرغ و عسل۶
۷۲.۸ درصد رشد )۱۳9.۱ میلیون دالر(پارچه بافتنی۷
۶۸ درصد رشد )۱9۲.۷ میلیون دالر(غالت، علوفه تغذیه دام شیرده۸
۳۸.۶ درصد رشد )۱۲۱.۲ میلیون دالر(پوشاک غیربافتنی9
۳5 درصد رشد )۱۱9.۲ میلیون دالر(پوشاک بافتنی۱۰
۲9.5 درصد رشد )۲.۸ میلیون دالر(پر، مو و گل مصنوعی۱۱
۱5.۶ درصد رشد )۱۲9.۲ میلیون دالر(دیگر تولیدات کارخانه ای۱۲
۱5.5 درصد رشد )۲۶.۳ میلیون دالر(چرم و روده۱۳
۱۲.۱ درصد رشد )9۶.۱ میلیون دالر(دانه های روغنی۱۴
۱۰.۲ درصد رشد )۲۸.9 میلیون دالر(دام زنده۱5

بالروس در سال ۲۰۱۶ حدود ۲۳.۴ میلیارد دالر صادرات داشت که نسبت به سال ۲۰۱۲ حدود 
۴9.۲ درصد کاهش نشان می دهد. بین سال های ۲۰۱5 تا ۲۰۱۶ هم صادرات بالروس ۱۲.۲ درصد 
کاهش پیدا کرد. مهم ترین محصول صادراتی بالروس نفت پاالیش شده است، و کود پتاس، پنیر، 

نفت خام و ماشین باری در رده های بعدی قرار دارد.
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همسایهها

مهم ترین صادرات بالروس )به ترتیب ارزش به دالر(
۴.9 میلیارد دالر )۲۰.۸ درصد کل صادرات(سوخت های معدنی از جمله نفت۱
۲.۴ میلیارد دالر )۱۰.۴ درصد(کود۲
۱.۸ میلیارد دالر )۷.9 درصد(لبنیات، تخم مرغ، عسل۳
۱.۸ میلیارد دالر )۷.9 درصد(خودرو۴
۱.۳ میلیارد دالر )5.۶ درصد(ماشین آالت5
9۱۲.۶ میلیون دالر )۳.9 درصد(پالستیک۶
۸۴۳.۷ میلیون دالر )۳.۶ درصد(چوب۷
۷55.۲ میلیون دالر )۳.۲ درصد(تجهیزات الکترونیک۸
۶9۰.9 میلیون دالر )۳ درصد(گوشت9
۶۴۳.۲ میلیون دالر )۲.۷ درصد( محصوالت آهنی یا فوالدی۱۰

سریع ترین رشد در میان صادرات بالروس )بین سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶(
۱9۶۲ درصد رشد )۱۶.5 میلیون دالر(سرب۱
۷۰۴.۴ درصد )۲۲.5 میلیون دالر(غالت، علوفه تغذیه دام شیرده۲
5۶۴.۳ درصد )9۳ هزار دالر(سبزیجات۳
۳95.5 درصد رشد )۲۱۸ هزار دالر(پر، مو و گل مصنوعی۴
۳5۷.۷ درصد رشد )۶۸۲ هزار دالر(روی5
۳۴۳.۸ درصد رشد )۱.۱ میلیون دالر(تجهیزات عکاسی و فیلم برداری۶
۲۰۰ درصد رشد )۱5 هزار دالر(ابریشم۷
۱۷۳.5 درصد رشد )۱۱۴.۲ میلیون دالر(ماهی۸
۱۲5.۴ درصد رشد )۱9.5 میلیون دالر(دیگر محصوالت با منشأ حیوانی9
۱۱۱.۷ درصد رشد )99.۴ میلیون دالر(پارچه و لباس۱۰
۱۰5.۱ درصد رشد )۲۳۴.۳ میلیون دالر(سبزیجات۱۱
9۸.۴ درصد رشد )۲۱.۷ میلیون دالر(دیگر تولیدات کارخانه ای۱۲
)Staple(۱.۷۱ درصد رشد )۳.۲ میلیون دالر(الیاف مصنوعی۱۳
5۴.۴ درصد رشد )۸۴۳.۷ میلیون دالر(چوب۱۴
۴۲.5 درصد رشد )59۰ هزار دالر(نیکل۱5
۳۷.۶ درصد رشد )۸.۷ میلیون دالر(پالپ چوب۱۶
۳۴.۸ درصد رشد )۶۰۳.۱ میلیون دالر(درخت و گیاه زنده۱۷
۳۲.5 درصد رشد )۱۴۳.۲ میلیون دالر(نوشیدنی جات۱۸
۲9.۲ درصد رشد )۴9.۴ میلیون دالر(تجهیزات و مواد برای تولید میوه و سبزیجات۱9
۲۴ درصد رشد )۳۸.۳ میلیون دالر(مواد شیمیایی معدنی۲۰

World’s Top Exports:منبع

۶ شرکای تجاری بالروس 
)به ترتیب ارزش صادرات/ واردات به دالر(

واردکننده ها   در سال ۲۰۱۶ بالروس ۲۳.۴ میلیارد دالر به دنیا صادر کرد که ۰.۱۴ درصد 
کل صادرات دنیا را شامل می شود. ۸۲.۹ درصد صادرات بالروس به کشورهای اروپایی 
است و ۱۰ درصد آن روانه آسیا می شود. کمتر از یک درصد صادرات بالروس به مقصد 

امریکای شمالی است و ۰.۷ درصد آن به قاره افریقا می رسد. این ۱۵ کشور در سال ۲۰۱۶ 
مقصد ۸۶.۷ درصد صادرات بالروس بوده اند:

۱۰.۷ میلیارد دالر )۴5.۸ درصد کل صادرات بالروس(روسیه۱
۲.۸ میلیارد دالر )۱۲ درصد(اوکراین۲
۱.۱ میلیارد دالر )۴.۷ درصد(انگلیس۳
9۳5.۸ میلیون دالر )۴ درصد(آلمان۴

9۳۲.۷ میلیون دالر )۴ درصد(هلند5
۸۱۳ میلیون دالر )۳.5 درصد(لهستان۶
۷۷9.۷ میلیون دالر )۳.۳ درصد(لیتوانی۷
۴۴۴ میلیون دالر )۱.9 درصد(برزیل۸
۳99.۳ دالر )۱.۷ درصد(چین9
۳۶۱.5 میلیون دالر )۱.5 درصد(قزاقستان۱۰
۲۷۳.۲ میلیون دالر )۱.۲ درصد(لتونی۱۱
۲55.۷ میلیون دالر )۱.۱ درصد(هند۱۲
۱۶9.۴ میلیون دالر )۰.۷ درصد(اندونزی۱۳
۱55.9 میلیون دالر )۰.۷ درصد(بلژیک۱۴
۱۳5.۳ میلیون دالر )۰.۶ درصد(بنگالدش۱5

صادرکننده ها   بالروس در سال ۲۰۱۶ نزدیک به ۴ میلیارد تراز منفی تجاری داشت 
یعنی وارداتش کمتر از صادراتش بود. واردات از این ده کشور بزرگ ترین عامل کسری 

تراز تجاری بالروس بوده است
۴.۳ میلیارد دالر )کسری تجاری برای بالروس(روسیه۱
۱.۷ میلیارد دالرچین۲
۶۳۸ میلیون دالرترکیه۳
۴۶۳.۱ میلیون دالرایتالیا۴
۳۸۱.۳ میلیون دالرآلمان5
۳۶5.۱ میلیون دالرلهستان۶
۲۴9.۴ میلیون دالرامریکا۷
۱99.۸ میلیون دالراسپانیا۸
۱9۸.۱ میلیون دالرفرانسه9
۱۴۱.۶ میلیون دالرسوئیس۱۰

۷ شرکت ها و موسسات مهم در بالروس
اقتصاد بالروس توسعه یافته به حســاب نمی آید. به همین خاطر نام هیچ کدام از شرکت های 

بالروسی در فهرست مجله فوربز از ۲۰۰۰ شرکت بزرگ دنیا دیده نمی شود. 
اما اگر به دنبال ارتباط تجاری با بالروس هستید ممکن است دانستن نام این چند شرکت که 

جزو موسسات مالی یا صادرکننده های مهم این کشور هستند به کارتان بیاید: 

Belarusbankبزرگ ترین بانک غیردولتی در بالروس

Minsk Automobile Plantتولیدکننده دولتی اتومبیل

Belkamunmashتولیدکننده خودروهای برقی حمل و نقل عمومی

TransAVIAexport Airlinesخط هوایی حمل بار

BelAZترابری، لودر و جرثقیل

Velcomتلفن همراه

Minsk Motorcycleتولید موتورسیکلت

Beltransgazگاز طبیعی

Belshinaتولیدکننده تایر

Byelorussian Steel Worksفوالد

Minsk Tractor Works تولیدکننده تراکتور

JSC Defense Systemsتولیدکننده سیستم دفاع هوایی



گزارش میدانی خبرنگار آینده نگر از پهناورترین استان کشور

کویر بی جان

........................... ایران زمـین ...........................

ســال ها                                         پیش »دشــتیاری« دشتی 
سرســبز و آباد بــود. رودخانه کاجو 
کشــیده می شــد در امتداد دشت و 
مردم روســتاهای اطراف با کشاورزی 
و دامداری در این زمین های سرســبز زندگی می کردند. اما حاال آب 
نیست. دشت خشکیده است و بستر خشک رودخانه باید انتظار بکشد 
تا مگر آب سد را رها کنند. زندگی مردم این بخش از چابهار بستگی 
زیادی به آب رودخانه کاجو دارد. آب که نباشد مردم کار هم ندارند. 
خشک سالی و سدسازی بر روی رودخانه ها، دست در دست  هم عرصه 
زندگی را بر مردم تنگ کرده است. چابهار منطقه آزاد تجاری است، 

اما ظاهرا از تجارت منطقه آزاد چیزی نصیب مردم این روستاهای دور 
از مرکز نشده است. زندگی در اینجا تفاوت زیادی با زندگی در منطقه 
آزاد دارد. گردی شــوم از فقر تمام خانه ها را پوشانده است. بیکاری، 
بی آبی و نبود حداقل امکانات بهداشــتی و بی شناسنامگی دردهای 
مردمی است که با تمام سختی ها و بی مهری ها هنوز کورسویی از امید 
دارند و با رویای ایجاد امکانات رفاهی و بهبود وضعیت اشتغال، به دولت 
روحانی رأی بسیار باالیی دادند. در این منطقه از چابهار روستاهایی 
وجود دارد که صد درصد مردمشان به افزایش یارانه ها نه گفتند و با 

آروزی داشتن کسب و کاری بهتر روحانی را انتخاب کردند.
آنها با امید یافتن شغل روســتاهای محل تولد خود را رها کرده 

زهرا روستا
خبرنگار

]  این صفحه ها در هر شماره به مرور وضعیت اقتصادی استان های کشور می پردازد. [
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ایرانزمـین

از شمال تا جنوب 
استان سیستان و 

بلوچستان، قاچاق 
سوخت، تجارتی 
پرمخاطره برای 
مردم است. اما 
سهم رانندگان 
خودروهای 
سوخت کش 
و جوانانی که 
از مسیرهای 
سنگالخی و 

پرخطر سوخت 
را به آن سوی مرز 

حمل می کنند، 
بسیار اندک است. 
قاچاق سوخت از 
مرزهای خاکی 
و آبی این استان 

یکی از اصلی ترین 
و خطرناک ترین 

راه های امرار 
معاش مرزنشینان 

است

و چانــه می زدند، اما حاال یارانه ها                                         و قناعت به همان مبلغ اندک، این 
میدان ها را خالی کرده اســت. شهرک صنعتی زاهدان رونق چندانی 
ندارد و همان تعداد اندک مراکز صنعتی نیز با مشکالت متعدد مالی 
مواجه اند. چهارراه رسولی زاهدان یکی از مرکز تجاری مهم شهر است 
که کسب و کار بسیاری از مردم در آن از اجناسی است که معموال به 
صورت قاچاق وارد می                                                                شوند و رونق کاسبی آنها بستگی زیادی به باز 

یا بسته شدن مرز دارد. 
در شمال اســتان سیستان و بلوچســتان قریب به بیست سال 
خشک سالی، شرایط سخت تری برای مردم منطقه ایجاد کرده است. 
در سال 92 هماهنگ کننده ارشد سازمان ملل در ایران در بازدیدی که 
از تاالب  ها                                        مون داشت گفت: »هرچند مسئله مواد مخدر یک مسئله 
امنیت بشــری محسوب می                                                                شود اما چیزی که من امروز دیدم حتی 
می                                                                تواند تهدید امنیت بشرِی بزرگ تری داشته باشد. چیزی که  بر اثر 
فقدان آب در این منطقه حاکم شده است. چیزی که در سیستان دیده 
شد نشان دهنده حساسیت و عصبانیتی بود که مردم به دلیل شرایط 

طاقت فرسا دچار آن شده اند.«
به جز در زمان جاری شدن سیالب بهاری از کوه های افغانستان به 
دشت  ها                                        مون، که تاالب جانی تازه می گیرد و مردم اندک امیدی برای 
ادامه زندگی پیدا می کنند، در باقی سال خشک سالی و طوفان های 

طاقت فرسای شن است که امید را از مردم می گیرد.
بسیاری از مردم سیستان به دنبال کســب اندک درآمدی برای 
گذران زندگی کوچ می                                                                کنند. مردم سرزمینی که زمانی انبار غله ایران 
بود یا توانایی آن را دارند که در شهری دیگر برای خود کسب و کاری 
راه بیندازند یا اینکه کارگران فصلی استان ها                                        ی مجاور می شوند. روند 
مهاجرت در سیستان همچنان ادامه دارد. مطابق اعالم مرکز آمار ایران 
در فاصله سال های 1385 تا 1390 بیش از 9هزار نفر از مرزنشینان 
شمال استان سیستان و بلوچستان مهاجرت کرده اند و در طول مدت 
خشک سالی، بیش از 70 هزار نفر از بهره برداران بخش کشاورزی و 3 

هزار صیاد ساکن تاالب  ها                                        مون بیکار شدند.
با کشیده شدن دیوار مرزی نیز قاچاق و تبادل کاال از مرز متوقف 
شد و آخرین منبع درآمد از بین رفت. بسیاری از روستاهای مرزی در 
سیستان تخلیه شده است و اگر برنامه  های دولت برای بهبود وضعیت 
کسب وکار مردم عملی نشود، افزایش مهاجرت ها و خالی شدن مرزهای 

جنوب شرقی، روی امنیت کشور  اثرات سوئی خواهد گذاشت. 
در حال حاضر در شــمال و جنوب استان سیستان و بلوچستان 
پروژه های اقتصادی و صنعتی بســیاری در حال اجراست: خط آهن 
چابهار به زاهدان که در ادامه قرار اســت از زابل بگذرد و ســپس به 
شمال استان خراسان برسد، برنامه های توسعه بنادر، افتتاح مجتمع 
پتروشــیمی و ایجاد بازارهای مرزی. توجه به پیوســت ها اجتماعی 
و خواســت مردم محلــی در این پروژه ها ضروری به نظر می رســد. 
برنامه ریزی درازمدت برای مزیت ها                                        ی دریایی، شــیالت، کشاورزی و 
ترانزیت کاال می                                                                تواند زندگی بخش گسترده ای از محرومان سیستان 
و بلوچســتان را متحول کند. از طرفی در شــمال اســتان توجه به 
مسئله ریزگردها که عالوه بر به خطر انداختن سالمتی مردم امکان 
سرمایه گذاری و انجام فعالیت اقتصادی در منطقه سیستان را کاهش 
داده اســت، می                                                                تواند از آالم مردم بکاهــد. پیگیری حقابه  ها                                        مون از 
رودخانه هیرمند از طریق وزارت خارجه  و همچنین گسترش استفاده 
از مزیت ها                                        ی اقتصادی مرز در شمال استان، از بزرگ ترین خواسته های 

مردم است که تاکنون دست نیافتنی مانده است. 

و راهی شــهر شــده اند. زندگی در چابهار برای مردم فقیر روســتا، 
ســختی های خودش را دارد و جبر اقتصادی آنها را به حاشیه  شهر 
می راند. محله های حاشیه نشینی چون مرادآباد و جنگلک، که فاصله 
زیادی با منطقــه آزاد چابهار ندارند، محل زندگی بســیاری از این 
روســتاییان اند. کسانی که به امید بهره مندی از موهبت ها                                        ی منطقه 
آزاد خود را به شــهر رســاندند و در اطراف شهرها با فاصله  زیادی از 
اســتانداردهای زندگی شــهری روزگار می گذرانند. زندگی در شهر 
چابهار که در همســایگی منطقه آزاد قرار گرفته است نیز مشکالت 
خودش را دارد، منطقه آزاد در این سال ها همچون تکه ای جدامانده از 
شهر کمکی به توسعه چابهار نکرده است. نرخ مهاجرت ها به چابهار با 
سرعِت افزایش امکانات شهری و شاخص های توسعه انسانی همخوانی 
ندارد، در نتیجه یافتن کار نیز برای بسیاری از مردم شهرنشین آرزویی 

دست نیافتنی می ماند.
از شــمال تا جنوب استان سیستان و بلوچستان، قاچاق سوخت، 
تجارتی پرمخاطره برای مردم اســت. اما سهم رانندگان خودروهای 
سوخت کش و جوانانی که از مسیرهای سنگالخی و پرخطر سوخت 
را به آن سوی مرز حمل می کنند، بسیار اندک است. قاچاق سوخت 
از مرزهای خاکی و آبی این استان یکی از اصلی ترین و خطرناک ترین 
راه های امرار معاش مرزنشینان است. راهی که گاهی جان آنها را نیز 

می گیرد.
این مشکالت در تمام نوار ساحلی بندر چابهار از کنارک تا پسابندر 
و گواتر دیده می شود. گواتر، این بندر زیبا و مهجور که زمانی یکی از 
قطب های پرورش میگو در کشور بود، با بندر همسایه اش در پاکستان 
تفاوت های فراوانی دارد، هرچه آنجا محل رونق و کســب و کار است 
این سوی مرز سکون و رکود است که موج می زند. اینجا قبرستان ها                                        ی 
قایق های توقیف شده نشان می دهد که قاچاق سوخت از مسیرهای 

آبی نیز درجریان است. 
شرایط سخِت یافتن کار، نبود مراکز صنعتی و تجاری و بی توجهی 
به مبادی تجارت مرزی، بسیاری از مردم روستاهای شهرهای شمال تا 
جنوب این استان را به دریافت مبلغ اندک یارانه قانع کرده است. نرخ 
باالی بیکاری در سیستان و بلوچستان نشان می دهد زندگی در شهرها 
نیز ســختی های خودش را دارد و دریافت یارانه خیلی ها را از تالش 
برای یافتن کار منصرف کرده اســت. تا چند سال پیش میدان ها                                        ی 
شــهر زاهدان پر بود از کارگــران جویای کاری که با کارفرماها چک 
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استان سیستان و بلوچستان با 11.4 درصد مساحت کشور به عنوان بزرگ ترین استان با بیشترین 
میزان مرزهای آبی و خاکی کشور شناخته می          شود، استانی که حدود 3 میلیون نفر جمعیت دارد و 
با رشد 3.1 درصدی باالترین نرخ رشد جمعیت را در کل کشور به خود اختصاص داده است. 

1-کمبود منابع مالی   
2- عــدم تمایل بخش خصوصی به مشــارکت در اجرای پروژه ها                          بــه دلیل پایین بودن امنیت 

سرمایه گذاری و تضمین نشدن سرمایه ها                            
3- نبود زمینه ها                         ی تشویقی برای سرمایه گذاری
4- فقدان برنامه ها                         ی کالن اقتصادی و توسعه ای

5-کمبود نیروی کار ماهر و متخصص  
6- باال بودن ســن و پایین بودن سطح سواد شاغالن بخش کشاورزی و دامداری،   و عالقه مندی 

آن ها به روش ها                         ی سنتی کشاورزی و دامداری
7- شرایط اقلیمی خشک و با سطح بارش ها                         ی بسیار کم که به بحران تامین آب شرب،  کشاورزی 

و صنعتی منجر شده است  
8- مشکل امنیتی و حرکت ها                         ی گاه و بی گاه گروه ها                         ی تروریستی، اشرار و قاچاقیان مواد مخدر، 

دزدان دریایی  و... 
9- نبود زیرساخت ها                         ی مناسب همچون راه آهن، بزرگراه ها                         ، تاسیسات زیربنایی و البته فاصله  بسیار 

زیاد شهرها، روستاها و پراکندگی باالی سکونتی در سطح استان
10-گرمای هوا در بیشتر مناطق استان و طوفان ها                         ی 120روزه در شمال استان.

10 بحران اصلی اقتصادی سیستان و بلوچستان

طبق آمارهای 
مرکز آمار ایران 
نرخ بیکاری در 

استان سیستان و 
بلوچستان بیش از 
11.5 درصد است 
که البته مقامات 

محلی و نمایندگان 
این استان آن را 
قبول ندارند و 

میزانش را تا 45 
درصد هم اعالم 

می          کنند

وزیر راه و شهرسازی که مدتی قبل به استان سیستان و بلوچستان 
ســفر کرده بود در پاین ســفرش در کانال تلگرام خود نوشت: »یک 
ماه دیگر )در مردادماه( 111امین ســالگرد صدور فرمان مشروطیت 
و آشنایی رســمی ما ایرانیان با راه و رسم زندگی مدرن است. از آن 
زمان تاکنون، هزاران میلیارد تومان در جهت عمران و نوسازی زندگی 
شــهری ایران هزینه شده است. ولی کیفیت زندگی شهری در ایران، 
وضعیت چندان قابل قبولی را نشان نمی دهد. 43 درصد شهرنشینان 
استان سیستان و بلوچستان را حاشیه نشینان شکل می دهند. به اتفاق 
اســتاندار و سایر مسئوالن برای ســومین بار از شیرآباد، رحیم آباد و 
سایر محله های حاشیه ای زاهدان بازدید کردم. معابر خاکی نابسامان، 
آلونک های کنار هم، فقدان فضاهای عمومی، کیفیت نازل محیطی در 
کنار جوانان بیکار و بچه هایی که در کوچه موج می            زنند اولین مناظری 
است که به چشم می خورند. با سازمان مردم نهادی روبه رو شدم که زنان 
محلــه را گرد هم آورده بود تا با مهارت آموزی آنان اقدام به تغییر در 
زندگی شان کنند. در ادامه به مدرسه ای رفتم که توسط سمن دیگری 
برپا شده بود با هدف آموزش دخترانی که از تحصیل بازمانده بودند و 
سن آنان تا 14 سال بود و تعداد زیادی از آنان حتی فاقد شناسنامه 
بودند. آنان دختران را در تابستان آموزش می          دادند تا شاید یک  سال 
جلو بیفتند. خانه  سالمتی هم بر پا شــده بود. شهرداری نیز دست 
به کار شــده بود و بعضی معابر را گشوده و در حال آسفالت آنها بود. 
واقعیت آن است که 35 درصد جعیت شهری ایران در حاشیه شهرها 
یا بافت های میانی فرسوده  شده زندگی می کنند... من امید را در چشم 
دخترانی که در مدارس این شهر سوخته در تابستان درس می خواندند 
و در میان خانم هایی که موفق شده بودند محصولی را تولید کنند تا 

زندگی خود را دوباره بسازند دیدم.«
استان سیستان و بلوچســتان با 11.4 درصد مساحت کشور به 
عنوان بزرگ ترین استان با بیشترین میزان مرزهای آبی و خاکی کشور 
شــناخته می          شود، استانی که حدود 3 میلیون نفر جمعیت دارد و با 
رشد 3.1 درصدی باالترین نرخ رشد جمعیت را در کل کشور به خود 
اختصاص داده اســت اما به همین میزان که این اعداد و ارقام مثبت 
اســت و می          تواند نشان دهنده ظرفیت ها                          باشد این استان در بسیاری 
از شاخص ها                         ی توســعه اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و... در انتهای 
جدول استانی کشور قرار گرفته و محروم ترین استان شناخته می          شود؛ 
مثــال در فقر و بیکاری ضعیف ترین آمارهــا را دارد تا جایی که یکی 
از نمایندگان این اســتان در مجلس گفته بود: »مردم این استان به 
نداشــته ها                          عادت کرده اند.« یا یکی دیگر از نمایندگان این استان در 
مجلس گفته بود: »مردم این استان کارخانه ها                         ی بزرگ مثل ذوب آهن 
ندارند که غصه عقب افتادن حقوق بازنشستگانش را بخورند ولی در 
عوض جوانان آینده ساز این اســتان جهت برآوردن قوت الیموت از 
مرزها و زمانی که خانواده ها                         ی آنها چشم به راه هستند با جنازه ها                         ی 
سوخته بازمی          گردند و در اثر گناه حمل چند لیتر سوخت ناشی از فشار 
بیکاری و فقر به این روز می          افتند و این به خاطر آن است که باالترین 

شاخص فقر و بیکاری در این استان است و متعجبم از آمارهایی که در 
این زمینه اعالم می          شود.«

طبق آمارهای مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در اســتان سیستان 
و بلوچســتان بیش از 11.5 درصد اســت که البته مقامات محلی و 
نمایندگان این اســتان آن را قبــول ندارند و میزانش را تا 45 درصد 
هــم اعالم می          کنند. همچنیــن این اســتان پایین ترین نرخ جذب 
ســرمایه گذاری را در کشور دارد، اســتانی که هنوز در آن خبری از 
صنایــع مادر همچون فوالد، ذوب آهن و... نیســت و تنها در منطقه 
چابهار طرح ها                         یی برای راه انــدازی این صنایع وجود دارد که البته از 
مرکز این اســتان یعنی زاهدان 700 کیلومتر فاصله دارد. در استان 
سیستان و بلوچستان هنوز وقتی شما از صنعت حرف می          زنید همه 
یاد صنایع دستی می          افتند: ســوزن دوزی، حصیربافی، کوزه گری و... 
که طبق نوشته ســایت اداره کل اقتصاد و دارایی این استان، پس از 
کشاورزی و دامداری در رتبه ســوم اهمیت درآمدزایی خانواده ها                         ی 
سیستان و بلوچســتانی قرار دارد. این یک واقعیت است که در این 
استان تعداد معدود کارخانه ها                         ی موجود هم در حاشیه شهر زاهدان 
قرار گرفته و بیشتر کارهای صنعتی )به مفهوم واقعی( شامل کارگاه ها                          
و واحدهای فلزکاری، ریخته گری و... می          شــود که در چند شــهرک 
صنعتی اســتان جای گرفته اند و جزو دسته بندی صنایع کوچک و 
متوسط قرار می          گیرند. البته با وجود این شرایط سیستان و بلوچستان 
از پتانسیل ها                         ی باالیی برای رشد صنعتی برخوردار است و مهم ترین 

امید بازگشت زندگی به شهر سوخته
نگاهی به پتانسیل ها و مشکالت اقتصادی استان سیستان و بلوچستان به روایت خبرنگاران آینده نگر
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ایرانزمـین

با قرارداد سه جانبه ای که بین حسن روحانی، نارندرا مودی و اشرف غنی به امضا 
رسید یک کریدور حمل و نقل بین سه کشور ایجاد خواهد شد و ارزش این 
قرارداد 500 میلیون دالر پیش بینی می              شود. 

برگ برنده آن بازار تشنه کشورهای افغانستان و پاکستان است که با 
بیش از 150 میلیون نفر جمعیت می          تواند بستر طالیی برای راه اندازی 
صنایع مختلف در این استان و تولید کاالهای صادرات محور باشد. در 
حال حاضر در سطح این استان 13 شهرک صنعتی با 3920 هکتار 
وسعت وجود دارد ولی اکثر صنایع در شرایط رکود و نیمه فعال به سر 

می          برند و البته تعداد زیادی از آنها                          نیز تعطیل شده اند.
اما هرچقدر صنعت در این اســتان هم اکنون حرفی برای گفتن 
ندارد، قوت غالب مردم این استان از کشاورزی، دام پروری و صید )در 
جنوب استان و پرورش میگو( به دست می          آید؛ به خصوص در شهرها 
و روســتاهای کوچک که با مرکز استان فاصله بسیاری دارند. البته 
بحران آب و خشک سالی ها                         ی طوالنی حاال چند سالی است که همین 
قوت غالب را هم تحت الشعاع قرار داده است تا جایی که در برخی از 
سال ها                          این سیل ها                         ی بهاری است که مزارع گندم )به عنوان محصولی 
اصلی که کشت می          شود( مناطق مختلف این استان را آبیاری می          کند. 
خشک ســالی ها                         ی پی درپی سال ها                         ی گذشــته در مناطق مختلف 
سیستان و بلوچســتان، تیر خالصی بوده که به کشاورزی به عنوان 
مهم ترین منبع درآمد بسیاری از مردم این استان خورده است و باعث 
شده آنها چاره ای جز مهاجرت نداشته باشند، اتفاقی که به خالی شدن 
بسیاری از روستاهای این استان منجر شده است. چندی پیش علی 
اوسط  ها                         شمی استاندار سیستان و بلوچستان در جمع سرمایه گذاران 
گفت: »سیستان و بلوچستان بیشترین آمار مهاجرفرستی را چه به 
مرکز استان و چه به استان ها                         ی دیگر از جمله خراسان و گلستان دارد 
و باید طرح ها                         ی توسعه )به خصوص چابهار( به گونه ای باشد که از میل 

بندر چابهار تنها بندر اقیانوسی کشور است

سواحل مکران، گنج پنهان ایران
نام مکران و ســواحل آن مدتی اســت به ادبیات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... ما راه 
یافته اســت؛ نامی تاریخی که سواحل جنوب شرقی دریای عمان و جنوب استان سیستان 
و بلوچستان و منطقه بلوچســتان را شامل می              شود که از بنادر و شهرهای مهمی همچون 
چابهار، کنارک و... تشکیل شده است و در سال ها                                        ی گذشته با توجه به ظرفیت ها                                        ی بسیار باال 
توسعه آن به شدت مورد توجه قرار گرفته است تا جایی که برای اجرای طرح ها                                        ی زیربنایی 
در آن سال گذشته )در خردادماه( قرارداد مشترک سه جانبه ای بین ایران، هند و افغانستان 
با حضور رؤســای جمهور سه کشور در تهران به امضا رسید. قراردادی که طبق آن هند در 
طرح ها                                        ی مختلف توسعه بندر چابهار مشارکت و سرمایه گذاری خواهد کرد و از این طریق به 
بازار افغانستان دسترسی خواهد یافت. با قرارداد سه جانبه ای که بین حسن روحانی، نارندرا 
مودی و اشرف غنی به امضا رسید یک کریدور حمل و نقل بین سه کشور ایجاد خواهد شد 
و ارزش این قرارداد 500 میلیون دالر پیش بینی می              شود. همچنین براساس تفاهم نامه ای که 
پیش از این بین ایران و هند امضا شــده قرار است دو لنگرگاه از سوی هندی ها                                         در فاز یِک 
توسعه بندرچابهار با سرمایه گذاری 85.21 میلیون دالری این کشور ایجاد شود و آنها                                         بتوانند 
به مدت 10 سال از آن بهره برداری کنند و به طور متوسط 22.95 میلیون دالر از آن کسب 
درآمد داشته باشد. براساس این قرارداد پس از گذشت 10 سال مالکیت تجهیزات نصب شده 

از سوی هند در چابهار به طرف ایرانی منتقل خواهد شد. 
عالوه بر هند و افغانستان کشورهای همســایه ایران در آسیای میانه هم فراوان 
به ســواحل مکران و چابهار چشم امید دارند؛ نقطه ای که می              تواند دسترسی این 
کشــورها را به آب ها                                        ی آزاد امکان پذیر کند. بندر چابهــار می              تواند ارزان ترین، 

امن ترین و نزدیک ترین راه مبادالت بازرگانی کشورهای آسیای میانه  )ترکمنستان، 
ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان( باشد، البته بهره گرفتن از این 
پتانسیل نیازمند یک زیرساخت اساسی است و آن خط آهن است، خطوط ریلی 
که از چابهار به شمال استان سیستان و بلوچستان، پس از آن خراسان رضوی و در 
نهایت کشورهای همسایه شمالی متصل می              شود و حمل و نقل کاال از این کشورها 
به بندر چابهار و پس از آن صادرات به کشورهای مختلف را برایشان ممکن می              کند. 
بندر چابهار تنها بندر اقیانوسی کشور است که راه دسترسی بسیار مناسبی به آب ها                                        ی 
آزاد دارد و همین نکته نیز فرصت طالیی صادرات و تجارت را برای این منطقه کشــور که 
حاال با بحران ها                                        ی اقتصادی بســیار زیاد، فقر، بیکاری و... دست و پنجه نرم می              کند، فراهم 
می              آورد. در طرح توســعه چابهار و سواحل مکران عالوه بر راه اندازی  راه آهن و سیستم ها                                        ی 
بندرگاهی، دولت به دنبال راه اندازی صنایع بزرگ و مادر در حوزه  نفت، گاز و پتروشیمی و 
همچنین صنایع فوالدی و... است. به اعتقاد کارشناسان سواحل مکران و بندرچابهار می              تواند 
به یکی از بنادر اصلی صادرات نفت، گاز و انواع محصوالت پتروشیمی در کشور تبدیل شود و 
همچنین به دلیل نزدیک بودن به آب به قطب راه اندازی صنایع مادر همچون فوالد که نیاز به 
آب دارد بدل شود. اتفاق ها                                        یی که رشد و شکوفایی اقتصادی این منطقه را می              تواند رقم بزند 
ولی نگرانی ها                                        ی محیط زیستِی فراوانی هم نسبت به آنها                                         وجود دارد که به اعتقاد کارشناسان 
هم زمان با اجرایی شــدن طرح ها                                        ی توسعه )در مراحل ابتدایی و طراحی( باید دیده شود تا 
با توســعه پایدار و الگوی مناسب توسعه اقتصادی در این منطقه روبه رو باشیم، نکته ای که 

می              تواند به عنوان یک مدل موفق در بخش ها                                        ی دیگر کشور هم اجرایی شود. 

به مهاجرت بکاهد.« 
در کنار کشــاورزی و صنعت، استان سیستان و بلوچستان دارای 
معادن مس )معدن شمال باختری با 15 میلیون تن ذخیره(، کرومیت، 
منگنز، ســنگ مرمر، آهک، تراورتن و... هم هست و اتفاقا باتوجه به 
آمار باالی بیکاری راه اندازی و بهره وری فعال از این معادن می          تواند به 
افزایش اشتغال مخصوصا در مناطق روستایی و اطراف این معادن که با 
مشکل بحران خشک سالی روبه رو هستند به عنوان منبع درآمد مناسب 
کمک بسیاری کند اما چالش اصلی به نبود سرمایه گذار بازمی          گردد. 
عالوه بر اینها                          سیستان و بلوچستان از نظر بازرگانی و تجارت نیز شرایط 
مناسبی ندارد، با وجود اینکه به دلیل داشتن بیشترین مرزهای خاکی 
و آبی کشور می          تواند نگین تجارت کشور لقب بگیرد؛ چابهار در جنوب 
این اســتان تنها بندر اقیانوسی کشور است و بدون شک توجه ویژه 
و البته با حفظ شرایط زیست محیطی )توسعه پایدار( می          تواند آن را 
به یکی از بزرگ ترین قطب ها                         ی اقتصادی کشور تبدیل کند اما بهره 
نبردن از این شرایط و ظرفیت ها                          باعث شده که هم اکنون در بازرگانی 
استان سیستان و بلوچستان قاچاق کاال حرف اصلی را بزند؛ موضوعی 
که به دلیل نرخ باالی بیکاری به یکی از اصلی ترین مشاغل سطح این 

استان بدل شده است. 
استان سیستان و بلوچستان در مجموع دارای چهار فرودگاه فعال 
است که 4 درصد از سهم  کشور را در جابه جایی مسافر به عهده دارند. 
همچنبن طول راه های موجود در استان7399.6  کیلومتر شامل 29.9 
کیلومتر بزرگــراه، 1734.7 کلیومتر راه معمولی و 271 کیلومتر راه 

فرعی  عریض و 1508 کیلومتر راه فرعی آسفالته است.  

هرچقدر صنعت در 
این استان هم اکنون 
حرفی برای گفتن 
ندارد، قوت غالب 
مردم این استان 
از کشاورزی، 

دام پروری و صید 
)در جنوب استان 
و پرورش میگو( 
به دست می          آید؛ 

به خصوص 
در شهرها و 

روستاهای کوچک 
که با مرکز استان 
فاصله بسیاری 

دارند
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........................... کــارخـانــه ...........................

اولین تصاویری که بــا ورود به کارخانه تولید لوازم خانگی 
امرسان در ذهنتان مي   تواند نقش ببندد، بخش ها                           یی از فیلم 
»عصرجدید« شاهکار چارلی چاپلین است، فیلمی که تالش 
داشت تا تصویری از کارخانه اي بزرگ و البته با تکنولوژی 
نوین را به نمایش بگذارد، درســت شــبیه تصویری که شــما با ورود به خط تولید کارخانه 
امرسان با آن روبه رو مي   شوید؛ کارگرانی که در ردیفی مارپیچ پشت هم در بخش ها                           ی مختلف 
جای گرفته اند و چون ریلی پیچ در پیچ خط تولید کارخانه را از جنوبی ترین نقطه ســوله تا 
شمالی ترین بخش آن نشان مي   دهند و در نهایت ورقی فلزی را که در ابتدای خط مي   بینید به 

یخچالی در انتهای خط تبدیل مي   کنند و در کارتن مقوایی جای مي   دهند. 
اما آنچه در این کارخانه چشم هر تازه واردی را به خود جلب مي   کند، بخش ها                           یی از تولید 
اســت که به دلیل استفاده از کل فضا روی آسمان شکل گرفته است، در بخشی از کارخانه 
) به خصوص فضای میانی سوله( ریل ها                           یی روی سقف جای گرفته است که برای جا به جایی 

بدنه ها                           ی نیمه آماده انواع یخچال                            از آنها استفاده مي   شود؛ اتفاقی که با ورود به کارخانه باعث 
مي   شــود شما شاهد بدنه ها                           ی فلزی یخچال ها                           یی باشید که بین زمین سخت و سقف فلزی 
زمخت در پرواز هســتند تا از بخشــی به بخش دیگر منتقل شوند و روی خط قرار گیرند تا 
کارگران قطعات مختلف به خصوص تجهیزات الکترونیکی و... را به آنها وصل کنند. شــاید 
این بخش تصاویر کارخانه بیشــتر شبیه فیلم ها                           ی امیر کاستاريکا کارگران بزرگ بوسنیایی 
باشد، اگرچه که او همچون چارلی چاپلین فیلم مرتبط با صنعت نساخته ولی بارها در آثارش 
فضاهایی سوررئال را به تصویر کشیده است که با پرواز درهای فلزی، بدنه ها                            و قطعات دیگر 
یخچال از باالی سرتان برای لحظه اي شاید به ذهنتان بیاید. ولی جدای از این رویاها و تصاویر 
سینمایی، شما در واقعیت در کارخانه اي صنعتی در 30 کلیومتری تهران و در شهرک صنعتی 
عباس آباد قرار دارید؛ کارخانه تولید لوازم خانگی امرسان که روزانه به گفته مدیر کارخانه 1500 
یخچال )در انواع مدل  از جمله سایدبای ســاید( در آن تولید مي   شود؛ یخچال ها                           یی که بعد از 
پرواز چنددقیقه اي بدنه ها                           یشان بین زمین و سقف سوله در نهایت روی خط جای مي   گیرند و 

]  آینده نگر درهر شماره اقدام به گزارش نویسی توصیفی از کارخانه های صنعتی بخش خصوصی می کند. این روش در بسیاری از ماهنامه های اقتصادی معتبر جهانی مرسوم است.  [

ساعتی در کارخانه تولید لوازم خانگی امرسان

پرواز یخچال ها                           
ولی خلیلی

دبیر بخش کارخانه
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کارخانه

بعد از تکمیل شدن تجهیزاتشان در انتهاي خط، پشت جعبه ها                           ی مقوایی و بسته بندی مخفی 
مي   شوند تا راهی بازار و منزل مصرف کنندگان شوند.

امرســان در حال حاضر یکی از قدیمی ترین کارخانه ها                           ی تولید لوازم خانگی در کشــور 
)به خصوص یخچال( محسوب مي   شود که در دهه 60 )سال 1364( و در بحبوحه پسال ها                           ی 
جنگ از سوی سلطان حسین فتاحی تاسیس شد و باتوجه به نوآوری ها                            و نگاه ویژه به کیفیت 
و سلیقه مشتری، رشد و گسترش پیدا کرد تا جایی که در سال 1390 و در طرح توسعه به 
کارخانه فعلی آن با بیش از 150 هزار متر مربع وسعت منتقل شد، کارخانه اي که دو سوله 
بسیار بزرگ دارد که چشم با سختی انتهای آنها را مي   بیند؛ سوله ها                           یی که در یکی از آنها سه 
خط تولید انواع یخچال و فریزر با تولید روزانه 2500 عدد )ظرفیت اسمی( جای گرفته است و 

در سوله دیگرش خط تولید لباس شويي و انبار قرار دارد. 
مدیــر کارخانه مي   گوید: » هم زمان با انتقال کارخانه به محل جدید مدیریت مجموعه به 
این نتیجه رسید که نیاز هست تا انقالبی از نظر تکنولوژی و بهره وری در مجموعه رخ دهد 

تا بتوانیم در بازار کشور پیشتازی خودمان را حفظ کنیم. از سوی دیگر برای جذب مشتریان 
جدید به این نتیجه رسیدیم که وارد حوزه ها                           ی تولید محصوالت دیگری در زمینه لوازم خانگی 
از جمله ماشین لباس شويي و کولر گازی شویم؛ البته به صورت محدود تولید اجاق گاز را هم 
در این شرکت داریم. همچنین در این مجموعه بود که به دنبال تولید محصوالتی با تکنولوژی 
بسیار پیشرفته رفتیم و در سال 1392 حتی یخچال فریزرهای ساید بای ساید و لباس شويي ها                           ی 

اتوماتیک تولید کردیم.«

J  آیا امرسان توان رقابت با برندهای خارجی را دارد؟
کمی آن ســوتر از ورودی اصلی ســوله کارخانه و جایی که هنوز اشعه خورشید از داخل 
در آهنی خود را به زور روی زمین ســیمانی انداخته، مدیران کارخانه نمایشــگاهی کوچک 
از تولیداتشــان برپا کرده اند و ردیف انواع یخچال و فریزرها، لباس شويي ها                            و چند نمونه گاز 
تولید شده در مجموعه شان را برای نمایش کنار هم چیده اند. در بین محصوالت تولیدی و به 

با به پایان رسیدن ساخت بدنه یخچال ها تجهیزات مختلف همچون کمپرسور و... به بدنه 
متصل می شود.

ورق های فلزی که از کارخانه های مختلف همچون ذوب آهن اصفهان به مجموعه آورده 
می شوند در دستگاه های ویژه خم می شوند و شکل می گیرند.

مدیر کارخانه  از چالش های  صنعت لوازم خانگی می         گوید:

از کمبود ورق تا تعرفه های کشور عراق
مدیران شرکت امرسان و به خصوص مدیر کارخانه تاکید دارد برای اینکه آنها بتوانند در 
برنامه کالن 10ساله مجموعه خود به موفقیت برسند و به بزرگ ترین تولیدکننده لوازم خانگی 
در کشــور و یکی از شرکت ها                           ی موفق منطقه تبدیل شوند باید موانعي را که پیش رو دارند 

بردارند؛ چالش ها                           یی که مدیر کارخانه آنها را این گونه بیان مي   کند:
بزرگ ترین مشکل کارخانه ما و به صورت کلی کارخانه ها                           ی لوازم خانگی تامین  مواد اولیه به خصوص ورق است. ما شاهد بودیم که به دلیل حمایت از کارخانه ها                           ی 1
فوالد به یکباره تعرفه ها                           ی فوالد افزایش پیدا کرد و این موضوع باعث افزایش 30 درصدی و 
حتی بیشتر قیمت داخلی فوالد شد. مثال اگر قیمت ورق ها                           ی نازک که در کار ما استفاده 
مي   شود 2 هزار تومان بود به یکباره به حدود 3 هزار تومان رسید و این در شرایطی بود که 
کارخانه فوالد مبارکه اصفهان که تامین کننده اصلی مواد اولیه کارخانه ماست یک دفعه حتی 
عرضه داخل را هم محدود کرد. توجه داشته باشد که در سال 1393 قیمت ورق وارداتی با 
تعرفه 10 درصد از قیمت ورق فوالد مبارکه کمتر بود. مثال اگر ورق وارداتی 1800 تومان 
قیمت گذاری داشت ورق تولیدشده در فوالد مبارکه 2500 تومان فروخته مي   شد و بعد از 
این هم تعرفه ها                            را دوباره باالتر بردند و االن به 26 درصد رسانده اند. مشکلی که تا حدودی 
و در مقاطعی در تامین مواد پلیمری هم از سوی شرکت ها                           ی پتروشیمی داخلی با آن مواجه 

مي   شویم.

در کنار بحث قیمت ورق و تعرفه ها                            یکی از نگرانی ها                           ی اصلی ما، عرضه محصول است  یعنی شما در بازار به یکباره با محدودیت عرضه ورق از سوی کارخانه فوالد مبارکه 2
روبه رو مي   شــوید و نمی دانید که برای ادامه تولید باید چگونه برنامه ریزی کنید، اتفاقی که 

احساس ناامنی برای کارخانه ها                            ایجاد کرده است.
برای افزایش صادرات و جهانی شدن نیازمند حضور فعال در بازارهای جهانی هستیم  ولی مشکالت ارزی، بانکی و... راه را بسیار سخت کرده است. توجه داشته باشید که 3
دولت هیچ گونه حمایتی از تولیدکنندگان نمي كند در شرایطی که ما در چین مي   بینیم که هر 
محصول تولیدی از 17 درصد معافی مالیاتی برخوردار است یا در ترکیه هم حمایت ها                           ی مشابه 

صورت مي   گیرد. اینجا حتی همان جوایز صادراتی را هم قطع کرده اند. 
یکی از مشکالت دیگر ما به دلیل تعرفه ها                           یی است که عراق و گمرک این کشور روی  صادرات زمینی محصوالت از مرزهای غربی تعیین کرده است و عمال صادرات زمینی 4
را که مزیت باالیی برای ما دارد غیرممکن کرده است. در حال حاضر گمرک عراق روی هر 
کانتینــر جنس حدود 6 تا 7 هزار دالر ورودی گمرکی دریافت مي   کند و باعث شــده تا ما 
محصوالت خودمان را به صورت زمینی تا بندرعباس ارســال کنیم و از آنجا به بندر بصره 
بفرستیم و از جنوب عراق وارد این کشور شویم. به اعتقاد ما دولت باید با مسئوالن دولتی عراق 

و گمرک این کشور وارد گفت وگو شود و این مشکل را حل کند.
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مهم ترین مواد اولیه که برای تولید یخچال و فریزر مورد استفاده قرار مي   گیرد ورق فلزی و مواد پلیمری است که یکی از 
مدیران خط تولید کارخانه امرسان مي   گوید 80 درصد مواد اولیه مورد استفاده در کارخانه را تشکیل مي   دهند. برای تولید 
یخچال و فریزر در واقع همه چیز از یک ورق ساده شروع مي   شود.

نمایش درآمده این مجموعه، یخچال فریزها هستند که از نظر تنوع و چیدمان توجه بینندگان 
را بیشتر جلب مي   کنند؛ یخچال ها                           یی از 5 فوت تا چند مدل ساید بای ساید و یخچال فریزهای 
دو قلو كه کنار هم خودنمایی مي   کنند. اما با دیدن این محصوالت و اگرچه که تنوع آنها زیاد 
است ولی این سؤال مطرح مي   شود که آیا تولیدات این کارخانه امکان رقابت با محصوالت بازار 
رنگارنگ انواع لوازم خانگی به خصوص محصوالت خارجی کارخانه ها                           ی سامسونگ، ال جی، 
بوش و... را دارد؟ سؤالی که در پاسخ به آن مدیر کارخانه مي   گوید: »مشتریان اصلی ما طبقه 
متوسط جامعه هستند و هدف گذاری ما اصال یک گروه دیگری است. افرادی که عالقه مند به 
استفاده از محصوالت مدرن هستند و قیمت لوازم خانگی خارجی به نوعی است که خریدشان 
برای آنها ســخت است در واقع مشتریان ما هستند و کارخانه امرسان به دنبال آن است که 
نیاز این خانواده ها                            را به بهترین شکل و با تولید محصوالت باکیفیت پاسخ گو باشد تا جایی که 
تمام محصوالت ما هم اکنون برچسب انرژی  Aمثبت، A دو مثبت و A سه مثبت دارند و هیچ 
محصولی با کیفیت زیر رتبه A تولید نمی شود.« به گفته مدیرکارخانه توجه به کیفیت از سوی 
آنها موضوعی است که به دست يابي به سهم 18 درصدی از بازار کشور در فروش انواع یخچال 

و فریزر منجر شده است.

J  از ورق فلزی تا یخچال
مهم ترین مواد اولیه که برای تولید یخچال و فریزر مورد استفاده قرار مي   گیرد ورق فلزی و 
مواد پلیمری است که یکی از مدیران خط تولید کارخانه امرسان مي   گوید 80 درصد مواد اولیه 
مورد استفاده درکارخانه را تشکیل مي   دهند. برای تولید یخچال و فریزر در واقع همه چیز از یک 
ورق ساده شروع مي   شود، ورق ها                           ی فلزی که در ابتدای خط تولید صاف و صیقلی خود نمایی 
مي   کنند و وارد دســتگاه بسیار بزرگ برش مي   شــوند تا برای ساخت کابین یخچال آماده 
شوند. بعد از این مرحله همچون کارگاه فلزکاری واحدی را مي   بینید که قطعات اتصال دهنده 
بخش ها                           ی مختلف را برش مي   زنند و خم کاری مي   کنند تا با اســتفاده از جوش نقطه اي آنها 
را به یکدیگر و کابین اصلی متصل کنند؛ کابینی که شبیه وان فلزی است که نسبت به فوت 
یخچال بزرگ و کوچک مي   شــود. پس از این کارها نوبت مرحله تزریق فوم بدنه مي   رسد و 
ورق ها                            با ضخامت ها                           ی متفاوت توسط دستگاهی ویژه )وکیوم فرمینگ( آماده مي   شوند، با این 
اتفاق و البته بعد از رنگ در واقع مراحل ساخت بدنه به پایان مي   رسد و نوبت به نصب و مونتاژ 
لوله ها                           ی حمل گاز، سیستم الکترونیک، کمپرسور )که نقش موتور یخچال را دارد و به گفته 
مدیر کارخانه وارداتی است و در ایران هیچ کارخانه اي آن را تولید نمی کند( و... مي   رسد. پس 
از نصب لوله ها                           ی حمل گاز  و بعد از ارتباط لوله ها                            به یکدیگر تست نشتی و وکیوم انجام مي   شود 
و بعد از این  مراحل در یخچال فریزر روی بدنه نصب مي   شود و در آخر تست عملکرد انجام 

مي   شود تا بعد از اطمینان از سالمت محصول آن را بسته بندی کنند.
در مجموعه صنعتی امرســان در حال حاضر 550 نفــر نیروی کارگری و 70 نفر نیروی 
ستادی حضور دارند و محصوالت این کارخانه از سوی 500 نفر عامل توزیع در سراسر کشور 

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

تولید محصوالت الکترونیک در ضلع جنوبی کارخانه برنامه ریزی انجام دهد.«

J باال بردن بهره وری، فوت کوزه گری مدیران امرسان
اما رمز موفقیت کارخانه امرســان برای رقابت با محصوالت دیگر کارخانه ها                            در بازار و به 
دست آوردن سهم 18 درصدی در بازار ایران با وجود حضور برندهای بسیار معتبر چیست؟ 
و چگونه است که این کارخانه مي   تواند یخچال و فریزهایی را تولید کند که نسبت به نمونه و 
مشابه خارجی آن یک سوم و یا نصف قیمت را داشته باشد، برای مثال سايدباي سايد شرکت 
امرسان حدود 4 میلیون و 200 هزار تومان قیمت دارد در صورتی که نمونه مشابه خارجی 
آن حداقل 7.5 تا 8 میلیون تومان قیمت دارد. پاســخ این سؤال ها                            را مدیر کارخانه »افزایش 
بهره وری« مي   داند و مي   گوید: »از ســال 1390 که مجموعه به کارخانه جدید منتقل شده 
اســت هر سال تحوالت جدید را شاهد هستیم که ناشی از توجه به بهره وری است. ظرفیت 
عملياتی این کارخانه تولید 4 محصول به ازای هر نفر است که عددي بسیار خوب و در حد 
استانداردهای جهانی محسوب مي   شود. همچنین نسبت هزینه ها                           ی مواد به کل هزینه ها                           ی 
تولید بیش از 80 درصد است یعنی قیمت تمام شده محصوالت ما را اگر خرد کنید به کل 
هزینه ها                           ، متوجه مي   شوید که بیش از 80 درصد قیمت تمام شده آن محصول ما هزینه مواد 
اولیه اســت و هزینه ها                           ی حقوق و دســتمزد، انرژی، استهالک و... 15 درصد باقی را تشکیل 
مي   دهد که عددي رویایی است و بسیار زحمت کشیده شده تا به آن برسیم و این باعث شده 
است که ما در دوران رکود و مشکالت ارزی و... شرایط کارخانه را حفظ و حتی در 4 سال رشد 

20 درصدی را تجربه کنیم.« 
البته رکود اقتصادی در شرکت امرسان هم تاثیرات منفی خود را داشته است تا جایی که 
ما با تولید زیر ظرفیت در این کارخانه روبه رو هستیم. یکی از مدیران مي   گوید: »درحال حاضر 
از ظرفیت اســمی که 2500 عدد انواع یخچال و فریزر است ما 1500 عدد تولید داریم و در 
مجموعه برای حدود یک ماه تولید از پیش مواد اولیه انبار شده است. این کارخانه سه خط 
تولید انواع یخچال و فریزر دارد که ظرفیت تمام خط ها                            را به میزانی کاهش داده ایم و جمعا 
به ظرفیت 1500 عدد رسیده ایم ولی خب اگر شرایط مساعد باشد امکان ارتقاي ظرفیت و 
رسیدن به 2500 عدد تولید در روز ظرف سه روز وجود دارد. االن کارخانه دو شیفت کار در 
بخش تولید و یک شیفت در بخش پشتیبانی دارد و در شرایط ویژه مي   توان ظرفیت تولید 

را باال برد.«

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

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

J طراحی، مغز کارخانه یخچال سازی
در تولید انواع یخچال و فریزر آنچه در کنار کیفیت محصول حرف اول را مي   زند، طراحی 
است، نکته اي که مشتری را با دیدن ظاهر محصول و باز کردن در آن ترغیب به خرید مي   کند. 
در کارخانه امرســان برای طراحی و بخش »آر ان دی« سرمایه گذاری ویژه اي صورت گرفته 
است و مدیران این شرکت یکی از رمزهای موفقیت خود را در بازار، طراحی ویژه محصوالت 
مي   دانند و در صحبت ها                           یشــان دائم روی آن تاکید مي   کنند. مثال یخچال فریزرهای دوقلو با 
درهای شیشــه اي در چند مدل و رنگ را نمایش مي   دهند و مي   گویند ما تنها تولیدکننده 
این محصول در ایران هســتیم و بعد از چندین ماه طراحی و فعالیت به تولید این محصول 
رسیده ایم. واحد طراحی در کارخانه امرسان در میانه سوله تولید یخچال و فریزر و در یک اتاق 
شیشه اي جای گرفته است، با ورود به این فضا حدود 10 نفر را مي   بینید که پشت به شما و 
رو به مانیتورهایشــان در حال نقش زدن و طراحی هستند؛ یکی از مهندسان در حال نقش 
زدن یک سايدباي ســايد در فضای سه بعدی است و دیگری به دنبال درست کردن فضایی 
ویژه برای نگهداری وســایل خوراکی روی درِ یکی از یخچال ها                           ست و آن یکی هم طرحی از 
یک یخچال امریکایی را در ذهن دارد و تالش مي   کند آن را روی صفحه کامپیوترش طراحی 
کند. مدیر بخش طراحی با توضیح اینکه همیشــه آنها تالش مي   کنند چندین قدم از تولید 
جلوتر باشند و برای آینده و کارهای بعدی فکر کنند، مي   گوید: »در حال حاضر و با توجه به 
پیش بینی ها                            نسبت به گرایش بسیار زیاد بازار به یخچال ها                           ی سايدباي سايد ما در بخش طراحی 
تمرکز زیادی روی طراحی مدل ها                           ی مختلفی از سايدباي سايدها داریم تا بتوانیم در بازار رقابت 
حرف ها                           یی برای گفتن داشته باشیم و مشتریان خودمان را با سلیقه ها                           ی مختلف حفظ کنیم. 
در کنار این به دنبال طراحی مدل ها                           ی خاصی از یخچال ها                            مانند نمونه ها                           یی از یخچال آمریکایی 
هم هستیم، یخچال ها                           یی که خیلی از ما در فیلم ها                            دیده ایم که ارتفاع آن چنانی ندارند و درهایی 
ضخیم تر دارند. البته کار ما کپی کردن صرف از این مدل ها                            نیست بلکه بعد از الگوبرداری ها                            این 

طرح ها                            را با اضافه کردن امکاناتی به نوعی بومی مي   کنیم.«
ایده ها                           ی نو و طرح ها                           ی جدید در مجموعه امرســان به گفته مسئوالن این شرکت باعث 
شده است که این مجموعه در صادرات هم موفق باشد و بتواند ساالنه )سال ها                           ی 94 و 95( 
به صورت میانگین 18 درصد از تولیداتش را به کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان 
صادر کند و در بازارهای کشورهایی همچون ترکمنستان و تاجیکستان هم حضور فعال و رو 

به رشدی داشته باشد.
برای دیدن تصویر جامعی از کارخانه امرسان بهترین کار این است که یک طبقه باال بروید 
و بعد مجموعه را تماشا کنید؛ البته امیدوارم تصور نکنید که با استفاده از میله ها                            و دستگاه ها                           ی 
نگهدارنده اي که بدنه یخچال ها                            را روی هوا در سوله کارخانه حرکت مي دهند امکان تماشای 
خط تولید را از باال دارید، که ندارید و اگر مي   داشــتید واقعا ماجرا شبیه فیلم »عصر جدید« 
چارلی چاپلین در صحنه ها                           یی مي   شــد که او به عنوان یک کارگر وارد چرخ دنده ها                            شده بود؛ 
برای دیدن فضای کارخانه از باال باید پله ها                           ی کناری خط را باال بروید تا مشــرف به کل فضا 

شــوید. آنچه از باال مي   بینید کارگراِن مشغول کار، دستگاه ها                           ی فعال و یخچال ها                           یی هستند 
که پازل گونه و تکه تکه با کنار هم چیده شدن قطعات شکل مي   گیرند و در جعبه ها                           ی بزرگ 

مقوایی جا خوش مي   کنند. 

J برنامه کالن 10ساله امرسان
مدیرکارخانه تعریف مي   کند که باتوجه به هدف گذاری ها                            در مجموعه امرسان که تبدیل شده 
به مهم ترین شرکت تولید لوازم خانگی در کشور و منطقه، آنها در ابتدای امسال برنامه ریزی ها                            
و اولویت بندی ها                           یی انجام داده اند: »ما در ابتدای امسال یک برنامه کالن 10ساله برای مجموعه 
امرسان ترسیم کردیم و معتقدیم که تمام مجموعه ها                           ی موفق تولیدکننده لوازم خانگی ظرف 
یک دهه برنامه ریزی و تالش توانسته اند به تولیدکننده اي موفق تبدیل شوند. بررسی ها                           ی ما 
نشان مي   دهد که ما در منطقه از مهم ترین رقبای خود که شرکت ها                           ی ترکیه اي هستند نه تنها 
چیزی کمتر نداریم، که از نظر نیروی انسانی، انرژی و... از مزیت ها                           ی بهتری هم برخورداریم و 
با برنامه ریزی دقیق حتما مي   توانیم از این شرکت ها                            پیشی بگیریم. هدف گذاری اي که ما برای 
شــرکت امرسان در ده سال آینده کرده ایم تبدیل شدن به برترین تولیدکننده لوازم خانگی 
در کشور و همچنین جوینت شدن )مشارکت کردن در تولید( با یک شرکت بزرگ خارجی 
برای رشد در حوزه تکنولوژی، طراحی و... است. برای این کار ما حدود 20 برند معتبر دنیا را 
در حوزه تولید لوازم خانگی تعیین و بعد از آن نقاط قوت و ضعف آن شرکت ها                            و خودمان را 
مشــخص کردیم و پس از آن هم اولویت بندی ها                           ی نهایی را انجام دادیم تا به فهرست نهایی 
رسیدیم و حاال مکاتبات و مذاکراتی را با این شرکت ها                            از مسیرهای مختلف شروع کرده ایم؛ 
البته عالقه مندی ما همکاری با شرکت بوش آلمان است که از شرکت ها                           ی بسیار معتبر دنیا و 

اروپا در تولید لوازم خانگی است.« 

یخچال ها و فریزرها با اتمام مراحل تولید در انتهای خط در جعبه های مقوایی جای می گیرند و 
راهی انبار می شوند

در گوشه ای از خط تولید کارخانه امرسان نمایشگاه کوچکی برای نمایش نمونه های تولیدی 
این کارخانه راه اندازی شده است

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

مدير كارخانه: »هدف گذاری اي که ما برای شرکت امرسان در ده سال آینده کرده ایم تبدیل شدن به برترین تولیدکننده لوازم 
خانگی در کشور و همچنین جوینت شدن )مشارکت کردن در تولید( با یک شرکت بزرگ خارجی برای رشد در حوزه 
تکنولوژی، طراحی و... است.«
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کارآفرینانی از جنس آهن و سنگ
صنعتکشورراچهکسانیسرپانگهمیدارند؟

»یک بار که به همراه چند نفر از دوستانم برای کار تجاری به آلمان رفته بودیم، کارخانه ای که با آنها کار می کردیم، ما را برای صرف شام به هتل 
ماریوس در فرانکفورت دعوت کرد. به دالیلی ما با تاخیر به شام رسیدیم و آنها هم اعالم کردند که رزرو جای ما از بین رفته است؛ این برخورد آنها 
خیلی به من برخورد، شرکتی که سالی سه میلیارد مارک آلمان )آن زمان یورو نبود( از آنها خرید می                                                                                          کردم و پول به حسابشان می ریختم خیلی 
راحت به ما توهین کرده بود و این خیلی من را ناراحت و عصبانی کرد، به خودم گفتم چرا باید نوکری یک مشت اجنبی را بکنم و این جوری شد که 
همان لحظه تصمیم گرفتم تجارت را کنار بگذارم و به جای واردات، یک واحد تولید شیرآالت راه اندازی کنم« اینها تکه ای از خاطرات محمدرسول 

مرجانی، موسس کارخانه تولید شیرآالت راسان است. کسی که آجری دیگر روی آجر صنعت ایران گذاشته است.  



آینده نگر | tccim.ir | شماره شصت وسه، شهریور 1021396

کارآفرین

پروژه  ساخت س��اختمان »امپایر استیت« 
در نیویورک با هدف دس��تیابی به دو رکورد 
در س��ال1930 آغاز شد. کارگران برای ثبت 
رکورد سریع ترین س��اخت سازه 102 طبقه 
در دو ش��یفت سخت کار کردند. بهره برداری 
از این ابر س��ازه تنها 14 ماه به طول انجامید 
و درس��ال 1931 توسط رئیس جمهور وقت 
امریکا به بهره برداری رس��ید. این ساختمان 
448 متری تا سال ها و قبل از ساخت برج های 
دوقلو بلند ترین ساختمان دنیا لقب گرفته بود 
و به یکی از شناخته شده ترین ساختمان های نیویورک تبدیل شد ساختمانی که از 
سال 1931به هویت این شهر تبدیل شده است. پس از حمله تروریستی یازدهم 
سپتامبر و فرو ریختن برج های دو قلوی تجارت جهانی بار دیگر رکورد بلندترین 

برج نیویورک به نام »امپایر استیت« نوشته شد. 
لوئیز هاین عکاس امریکایی هم زمان با عملیات ساخت این برج عظیم تالش 
کارگران و مهندسان را مستند کرد و سازندگان آن را در خاطره ها ماندگار ساخت. 
هاین با دوربین قطع بزرگ خود  همپای کارگران بر روی سازه فلزی  حاضر می شد 
تا زندگی سخت کارگران نگون بخت را با این پروژه عظیم مستند کند. ارتفاع سازه 
آن قدر زیاد بود که کارگران برای صرف ناهار و اس��تراحت هم بر روی تیر آهن ها 
و در ارتفاع می ماندند تا در زمان صرفه جویی کنند. این تالش ش��بانه روزی و از 
خود گذشتگی کارگران و مهندسان سبب شد »امپایر استیت« در کوتاه ترین زمان 
ممکن قد علم کند و به نگین  ش��هر تبدیل شود. هاین با حضور مداوم خود این 
روند را از ابتدا تا انتها عکاسی کرد و چهره دقیق و درستی از سازندگان بی ادعای 
بلندترین برج دنیا به دست آیندگان داد. کار هاین در مستند کردن روند این پروژه 
عظیم کمتر از پدید آورندگان برج نیست و تا زمانی که »امپایر استیت« هویت شهر 

است عکس های هاین روایتگر شکل گیری این هویت است.

رضا معطریان 
دبیر عکس

داستان 
یک ساختمان



103 آینده نگر | tccim.ir |  شماره شصت وسه، شهریور 1396



آینده نگر | tccim.ir | شماره شصت وسه، شهریور 1041396

کارآفرین

محمدرسولمرجانی،موسسکارخانهتولیدشیرآالتراسان،اززندگیاشمیگوید

صنعتگر خواننده
در چهارراه گلوبندک تهران در یک فروشگاه لوازم بهداشتی ساختمان  پنج، 
شش سال کار کردم و بعد هم حدودا بیست ساله بودم که در بازار واسطه گری را 
در زمینه فروش لوازم بهداشتی ساختمان )شیرآالت، اتصاالت و...( شروع کردم تا 

اینکه سرمایه ای جمع کردم و مشغول تجارت در همین زمینه شدم. 
چند ساله بودید که تجارت را شــروع کردید و یادتان هست چقدر  �

سرمایه اولیه داشتید؟
بیس��ت و چهار، پنج س��اله بودم و فکر کنم چهل تا پنجاه هزار تومان آن 
زمان سرمایه داشتم که البته سرمایه زیادی نبود؛ یک مغازه در چهارراه گلوبندک 
خریدم و چسبیدم به کار، صبح تا شب کار می کردم. در چند سالی که در بازار 
شاگردی و واسطه گری کرده بودم، با بازرگانان َقَدر در این زمینه دوست شده بودم 
و آنها روی من شناخت بسیاری داشتند و می دانستند که اگر چیزی را بخواهم تا 
به موفقیت نرسم آن را رها نمی کنم. من کار تجارت لوازم بهداشتی و ساختمان را 

با شرکت های معتبر آلمانی، چینی و ایتالیایی شروع کردم و ادامه دادم. 
چه سالی وارد تجارت شدید و چندساله بودید؟ و اصال چی شد که وارد  �

تولید شدید؟
فکر کنم که در دهه سی سالگی بودم که وارد تجارت شدم و چند سالی هم 
در این کار بودم؛ ش��یرآالت ساختمان، سینک ظرف شویی و... وارد می                                                                                          کردم، به 
خصوص از آلمان که محصوالت بسیار خوبی داشت تا اینکه یک اتفاقی افتاد و به 

این نتیجه رسیدم که باید در کشور خودمان تولید را شروع کنم.
چه اتفاقی؟  �

یک بار که به همراه چند نفر از دوستانم برای کار تجاری به آلمان رفته بودیم، 
کارخان��ه ای که با آنها کار می کردیم، ما را برای صرف ش��ام به هتل ماریوس در 
فرانکفورت دعوت کرد. به دالیلی ما با تاخیر به شام رسیدیم و آنها هم اعالم کردند 
که رزرو جای ما از بین رفته است؛ این برخورد آنها خیلی به من برخورد، شرکتی 
که س��الی سه میلیارد مارک آلمان )آن زمان یورو نبود( از آنها خرید می                                                                                          کردم و 
پول به حسابشان می ریختم خیلی راحت به ما توهین کرده بود و این خیلی من را 
ناراحت و عصبانی کرد، به خودم گفتم چرا باید نوکری یک مشت اجنبی را بکنم 
و این جوری شد که همان لحظه تصمیم گرفتم تجارت را کنار بگذارم و به جای 
واردات، یک واحد تولید شیرآالت راه اندازی کنم. یادم هست از آن سفر که برگشتم 
وقتی رسیدم فرودگاه مهرآباد به برادرم زنگ زدم و گفتم هرچی شیرآالت خارجی 

در قفسه مغازه داریم، کنار بگذارد زیرا از این به بعد خودمان تولید می کنیم.
برادرتان تعجب نکرد، نگفت که تولید کار ما نیست؟  �

چرا اتفاقا برادرم گفت که زندگی ما بر منوال تجارت می چرخد و شرایطمان 
هم خوب است و چرا باید تجارت را کنار بگذاریم. اما من به او گفتم که دیگر فقط 

باید به فکر تولید باشد. 
اصال ترسی از شروع کار نداشتید؟ تجربه تولید داشتید؟ �

تجربه ای نداشتم اما خب نترسیدم، ما باید این باور را داشته باشیم که یک 
تکه ای از وجود خداوند بزرگ هستیم و بنابراین خیلی از کارها را می توانیم انجام 
بدهیم؛ انسان باید به توانایی های خود پی ببرد. من ورزشکار و رزمی کار بودم و 

همیشه اعتقاد دارم که باید انسان برای رسیدن به خواسته هایش مبارزه کند. 
در چه سالی تولید شیرآالت را شروع کردید؟ و چقدر سرمایه داشتید؟ �

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

از کودکی بگویید؛ در چه خانواده ای بزرگ شدید و آیا از دوران کودکی  �
کار می                                                                                          کردید؟

سال 1334 در یکی از روستاهای توابع گلپایگان به دنیا آمدم. پدرم کشاورز 
بود. ما دوازده خواهر و برادر هستیم که البته یکی از برادرانم در عملیات والفجر 
هشت شهید شد. دوران ابتدایی تحصیالت خود را در همان روستا و شهر خود 
گذراندم و بعد به تهران آمدم؛ روزها کار می کردم و ش��ب ها درس می خواندم تا 

اینکه دیپلم گرفتم. وضعیت زندگی ما خوب بود و حاجی زاده هم بودیم. 
از چه زمانی کار را شروع کردید؟ در دوران کودکی به پدر در کشاورزی  �

کمک می کردید؟
بل��ه، از کودکی به پ��درم کمک می کردم و حتی در کن��ار مادرم قالی بافی 

می                                                                                          کردم؛ روزهای بسیار شیرینی بود و خاطرات بسیاری از آن روزها دارم.  
یکی از خاطراتتان را برایمان تعریف کنید. �

هیچ وقت فراموش نمی کنم، گاوی داشتم که خیلی به آن عالقه مند بودم اما 
از بد ش��رایط و به دلیل خشک سالی، پدرم مجبور به فروشش شد. تمام قدرت 
یک روستایی به بودن آب بستگی دارد، آن سال حتی قنات ها هم خشک شده 
بودند و دیگر کاهی پیدا نمی کردیم که به آن زبان بس��ته بدهیم. باالخره گاو را 
پدر به یکی از اهالی چند روس��تا آن طرف تر فروخت. مدتی که گذش��ت، دلم 
خیلی برای حیوان تنگ شد. یک روز به مادرم گفتم که به روستایی که گاو را 
خریده اند می                                                                                          روم تا آن را ببینم؛ شاید باور نکنید وقتی به آنجا رسیدم و شروع 
کردم به در زدن و معرفی خودم به صاحب خانه، حیوان با شنیدن صدایم شروع 
به فریاد زدن کرد تا جایی که صاحب خانه پرسید مشکل این گاو چیست؟ که 
گفتم صدای من را شنیده است؛ وقتی درِ اصطبل را باز کردند و حیوان را بغل 
کردم و آرام شد، دیدم اشک از چشمانش آمده است. بعد با همان زبان کودکی 
با حیوان صحبت کردم و گفتم که کاری از دستم برنمی آمد و مجبور شدیم که 

او را بفروشیم و گاو هم آرام شد.
چندساله بودید که برای کار و ادامه تحصیل به تهران آمدید؟ چه کاری  �

انجام می دادید؟
س��یزده ساله بودم که تنهایی به تهران آمدم و در نارمک یک خانه کوچک 
اجاره کردم و در آموزشگاه فروغی هم درس می خواندم البته هم زمان در بازار هم 
مشغول به شاگردی شدم تا نوزده سالگی که بعد از دیپلم گرفتن، رفتم خدمت و 

در گارد شاهنشاهی آن زمان خدمت کردم. 
گفتید در بازار شاگردی می                                                                                          کردید؛ در چه شغل هایی بودید؟ �

سیزده ساله بودم 
که تنهایی به 

تهران آمدم و در 
نارمک یک خانه 

کوچک اجاره کردم 
و در آموزشگاه 

فروغی هم درس 
می                                                                                          خواندم؛ البته 
هم زمان در بازار 
هم مشغول به 
شاگردی شدم

وقتی فیلم آواز خواندنش در یکی از استودیوهای صدابرداری را دانلود 
می کنید و صدای او را گوش می دهید، به تنها چیزی که فکر نمی کنید این 
است که او یک تولیدکننده و صنعتگر باشد. شاید کمتر کسی تصور کند 
که یک کارآفرین می تواند هنرمند و خواننده حرفه ای هم باشد؛ کسی که 

در سال چندین و چند کنسرت در شهرهای مختلف برگزار می کند و یک گروه موسیقی حرفه ای با حضور 
چندین نوازنده دارد. محمدرسول مرجانی بنیان گذار کارخانه »راسان« بزرگ ترین واحد تولیدکننده انواع 

شیرآالت داخلی است، کسی که در کنار تولید و صنعتگری به هنر نیز توجه ویژه دارد و معتقد است این دو 
در کنار هم او را به سوی پیشرفت در کار و زندگی هدایت کرده اند.   

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

اولیه داش��تم و از راه اندازی یک کارگاه در منطقه اسالم شهر شروع کردیم. البته 
کار س��اده نبود حتی تا مرز ورشکس��تگی هم رفتیم و یک بارهم دزد شبانه به 
کارگاه ما زد و همه چیز را برد اما خب خدا به ما کمک کرد و توانستیم روی پای 
خودمان بایستیم و کار را یاد بگیریم و مسیر پیشرفت را طی کنیم. در ابتدا فقط 
شیرهای معمولی تولید می کردیم ولی کم کم شروع به تولید شیرهایی کردیم 
که نیاز به تکنولوژی خیلی باالیی داشت و فقط کارخانه های برتر آلمانی آنها را 

تولید می کردند.
با چه تعدادی کارگر شروع کردید و آن زمان شرکت های ایرانی در تولید  �

شیرآالت چه شرایطی داشتند؟ 
با هفت یا هشت نفر کار را شروع کردیم. البته من از مهندسان خبره کمک 
گرفتم. در آن موقع ایرانی ها در تولید ش��یرآالت بد نبودند ولی قوی هم نبودند 
و م��ن دنبال این بودم که یک کارخانه در س��طح بهترین های جهان راه اندازی 
کنم. فراموش نمی کنم که زمانی با ظروف و بشکه های کوچک آبکاری ها را انجام 
می دادیم ولی حاال خوشحالم که بهترین و به روزترین تکنولوژی و سیستم آبکاری 

دنیا را در کارخانه داریم.
چرا برای کارخانه نام »راسان« را انتخاب کردید؟ �

دوستی داشتم که کرد سنندج و همسرش معلم ادبیات بود. او این اسم را به ما 
پیشنهاد داد که به معنای »ژست گرفتن«، »انقالب کردن« و »خود را به نمایش 
درآوردن« است. راسان یک کلمه کردی و اسم خاصی است و این برای من مهم 
بود که اسمی بگذاریم که راحت دیگران سوءاستفاده از آن نکنند و نام های شبیه 
نگذارند. االن ما در 25 کشور جهان این نام را ثبت کرده ایم و خیلی جالب است 
که به شما بگویم در کشور چین نام ما را دزدیده بودند و برای عراق انواع شیرآالت 

تولید می کردند که متوجه این موضوع شدیم و جلوی آن را گرفتیم )با خنده(! 
چقدر شیرآالت تولید می                                                                                          کنید؟ �

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

در ماه سه، چهار کانتینر شیرآالت به کشورهای مختلف از جمله کشورهای 
آسیای میانه، جنوب خلیج فارس، عراق و... صادر می کنیم. اگر به کشور عراق سفر 

کنید در خیلی از جاها بیلبوردهای بزرگ تبلیغات ما را می بینید. 
در حال حاضر چند نفر در کارخانه شما مشغول به کار هستند؟  �

ما در حدود 300 نفر کارگر داخلی داریم و 300 نفر هم در بیرون برای ما کار 
می کنند. کارخانه ای که االن در آن هستیم 7، 8 سالی هست که راه اندازی شده 

و 10 هزار متر است و 10 هزار متر هم زیربنا دارد.
اگر بخواهید از اوجی در کار خودتان نام ببرید، آن چیست؟ �

تولید ش��یر اهرمی در س��ال 1380 برای ما یک اوج بود و تا آن زمان هیچ 
کارخانه ای در ایران این کار را انجام نداده بود و ما اولین واحد در ایران بودیم که 
این کار را کردیم. هیچ وقت فراموش نمی کنم، مدت ها تحقیق و تالش کردیم. من 
مهندس متالورژی و قالب سازی کارخانه را ساعت یک بعد از نیمه شب از خواب 
بیدار می کردم و به کارخانه می آوردم تا اینکه بتوانیم به ریخته گری و تولید این 

شیر برسیم و بعد از آن خیلی سریع رشد کردیم و در کشور به شهرت رسیدیم.
فکر می کنید که علت اصلی موفقیت شما چیست؟ �

عشق، پشتکار، اراده و اعتقاد دالیل اصلی موفقیت ما بوده است. من به کسانی 
که می خواهند کاری را راه اندازی کنند می گویم نترس��ند و توکل به خدا داشته 
باشند. همچنین از دانش  و آگاهی روز دنیا استفاده کنند و به متخصصان احترام 

بگذارند.
تحصیالت شما در چه مقطعی است؟ �

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

می                                                                                          دهد، تحصیل کنم. 
بهترین خاطراتی که از تولید دارید، چیست؟ �

خاطرات زیادی دارم ولی دو اتفاق مهم هست که هیچ وقت فراموش نمی کنم 
و برای آنها در کارخانه جش��ن گرفته ایم: چندین سال پیش در زمان تولید یک 
نوع شیر با مشکل مواجه شده بودیم و مهندس ریخته گری هر کاری می                                                                                          کرد کار 
درس��ت پیش نمی رفت، به بچه های کارخانه گفتم اگر این کار انجام شود یک 
جشن می گیرم. یادم هست یکی از کارگران حرفه ای آمد و گفت که او این کار را 
انجام می دهد و اگر هم قالب را خراب کرد هزینه اش را پرداخت می کند. سریع 
خوشحال شدم از این پیشنهاد و کار را به او سپردم که اتفاقا موفقیت آمیز هم بود 
و آن روز برایم خیلی شیرین بود و پیروزی را جشن گرفتم. عالوه بر این روزی را 
هم که اولین قطعه شیر اهرمی را در کارخانه ریختیم و درست کردیم هیچ وقت 

فراموش نمی کنم و اتفاقا آن قطعه را در دفتر کارم نگه داشته ام.
معموال یک روز شما چگونه پیش می رود؟ آیا اهل تفریح هم هستید؟ �

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

موسیقی؟ �
بله، موسیقی س��نتی؛ من به مدت ده سال شاگرد اکبر گلپایگانی خواننده 
مشهور و استاد آواز کشورمان بوده ام. البته از کودکی به آواز عالقه مند بودم ولی 
خب از سی س��الگی به کالس آواز رفتم و االن بیست سال است که به صورت 
حرفه ای آواز می                                                                                          خوانم و کنس��رت هم برگزار می کنم، چندین بار هم صدایم از 

تلویزیون پخش شده است.
کنسرت؟ �

بله، من یک گروه موسیقی با چند نوازنده دارم و به نفع مستمندان، کودکان 
سرطانی و... کنسرت های خیریه در شهرهای مختلف برگزار می کنم. من تقریبا 
هر روز و در هر زمانی که بتوانم موسیقی تمرین می                                                                                          کنم و همیشه ورزش می کنم 
که بدنم در 62 سالگی برای خوانندگی سالمت باشد و اگر ورزش نکنم نمی توانم 

در این سن چهچه بزنم.
شــما اهل کار صنعتی و تولید سخت هستید؛ این با خوانندگی و کار  �

هنری فاصله بسیاری دارد، خودتان فکر نمی کنید؟
به نظرم خیلی مهم اس��ت که یک صنعت گر به یک کار هنری هم مشغول 
باشد؛ این کار باعث می شود که روح آدم برای خالقیت های جدید و تولید آماده 
باش��د. این موسیقی اس��ت که من را با تمام سختی های کار همیشه آماده نگه 

داشته است. 

عشق، پشتکار، 
اراده و اعتقاد دالیل 

اصلی موفقیت 
ما بوده است. 

من به کسانی که 
می خواهند کاری 
را راه اندازی کنند 
می گویم نترسند و 
توکل به خدا داشته 

باشند

بازدید رئیس اتاق بازرگانی 
تهران از شرکت راسان در 
شهرک صنعتی عباس آباد 
تهران 
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کارآفرین

در سایت این 
شرکت درباره 

تاریخچه 
راه اندازی     آن 
نوشته شده: 

»شرکت تولیدی 
و صنعتی »مارال 

صنعت جاوید« در 
سال 1369 طی 

پروانه بهره برداری 
به شماره 1745 
از سازمان صنایع 
و معادن استان 

آذربایجان غربی در 
زمینی به مساحت 
6000 متر مربع 
و با 20 نفر، با نام 
»مارال تریلر« و 
با هدف تولید 

انواع تریلر کفی 
و چادری فعالیت 
خود را شروع کرد

قصهمحمدرضارستمی،کارآفرینیکهازکارگاهیکوچکشروعکرد

از آهنگری تا کارخانه داری
تومان. یک مغازه هم اجاره کردم در جاده سلماس، فلکه فرودگاه. یک 
سال آنجا کار کردم بعد به دروازه مهاباد آمدم در یک گاراژ کارم را ادامه 
دادم. بعدها که کارمان گرفت همان مغازه را رهن کردم.« او که حاال در 
دهه پنجم زندگی است، می    گوید: »اولش دو نفر بودیم، یک دفعه دیدیم 
ش��ده ایم 30، 40 نفر، تو همان مغازه بودیم که یک روز صاحب مغازه 
همسایه مان یک نفری را نشانم داد و گفت می    دانی ایشان کی هستند؟ 
گفتم نه. گفت ایش��ان آقای عرب باغی است، مدیرکل صنایع و معادن 
)اس��تان آذربایجان غربی در آن زمان(. خیل��ی زود رفتم و او را تعارف 
کردم تا به کارگاه ما بیاید. آقای عرب باغی کار مرا دید و ازم پرسید این 
قطعات را شما خودت تولید می    کنی؟ گفتم بله. گفت بیایید من به شما 
پروانه بدهم و کار را گسترش بدهید. همان هم شد و ما آمدیم سه راهی 
امامزاده 6 هزار متر باغ بود، خریداری کردیم برای کار. یادم هست یک 
وانت پیکان داشتم که فروختمش به یک میلیون و 600 هزار تومان و 

آن باغ را خریدم یک میلیون و 650 هزار تومان.«
البته برای راه اندازی     واحد تولیدی در این باغ همه چیز س��اده پیش 
نرفت: »سال 72 بود. توان ساخت سالن نداشتیم. بتون را همین جوری 
ریختیم روی زمین و صاف کردیم و روی آن شروع کردیم به کار کردن. 
بعد کم کم خودمان یک سالنی ساختیم و کار را توسعه دادیم. آن زمان 
روزی یک دستگاه تولید داشتیم و تا سال 83 در همان زمین کار کردیم 
تا اینکه کارخانه فعلی را راه اندازی     کردیم که قبال با 15 هزار متر کار را 

شروع کردیم و االن حدود 110 هزار متر وسعت آن است.«
رستمی در این سال ها همیش��ه به توسعه کار اهمیت زیادی داده 
است و هرچه س��رمایه اندوخته در تولید و راه اندازی     واحدهای جدید 
سرمایه گذاری کرده است: »کاری را که با دو نفر شروع کرده بودیم االن 
در چهارتا کارخانه در اورمیه و یک کارخانه در تهران با حدود 700 نفر 
به امید خدا ادامه می    دهیم. یک کارخانه داریم که قطعه برای کارخانه 
ماموت می    سازد و ایران کاوه )سایپادیزل(، کارش تولید جعبه های بغل 
تریلرهاس��ت که در کل ایران هم فروش دارد. یک واحد دیگر در جاده 

داستان تبدیل شدن محمدرضا        رس��تمی به یکی از کارآفرینان و 
تولیدکنندگان بزرگ کشور بیشتر شبیه یک قصه قشنگ است که شکل 
واقعیت به خود گرفته. اگر در یکی از مس��ابقات »این داس��تان واقعی 
اس��ت یا غیرواقعی؟« ماجرا را برای شما تعریف می کردند، شما حتما 
آن را غیرواقعی می دانستید ولی رستمی در زندگی اش نشان داده است 
که با پش��تکار حتی غیرواقعی ها هم امکان واقعی شدن دارند. هرچند 
احتمالشان خیلی خیلی کم باشد. کسی که از هیچ شروع کرد و شاگرد 
یک آهنگری بود ولی حاال به یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان انواع تریلر 
و قطعات آن در کشور تبدیل شده است، کسی که کارگاه کوچکش را 

حاال به یک کارخانه بزرگ با بیش از 700 کارگر تبدیل کرده است.
در فیلمی که از او در شبکه استانی آذربایجان غربی )شبکه ارومیه( 
پخش شده است، به همراه مجری تلویزیون به یکی از مناطق اطراف شهر 
می    رود و کارگاه کوچکی با درهای زردرنگ را نشان می    دهد و می    گوید: 
»من از اینجا شروع کردم، کارگاه اولیه من اینجا بود و از همین جا بود 
که به امید خدا رشد کردم.« بعد از این رستمی با چند نفر از همسایگان 
کارگاه کوچک آهنگری اش صحبت و حال و احوال می    کند و به همراه 
مجری برنامه راهی کارخانه بزرگ مارال صنعت می    شود، واحدی تولیدی 
با بیش از 100 هزار مترمربع وسعت که انتهای سوله هایش به سختی از 
ورودی دیده می    شود، سوله هایی پر از دستگاه های به روز و کارگرانی که 

حتی در این روزهای رکود حسابی مشغول کارند.
محمدرضا        رس��تمی در تعدادی از برنامه های عمومی خود داستان 
موفقیتش را این گونه تعریف کرده اس��ت: »از 13 سالگی با شاگردی 
آهنگری کارم را ش��روع کردم. تا دوم راهنمایی بیشتر درس نخواندم. 
همان س��ال رفوزه شدم و درس و مشق را رها کردم. در سال 65 راهی 
سربازی شدم. سال 67 که برگشتم رفتم مغازه ای اجاره کردم. آن موقع 
پول نداشتم، هیچ س��رمایه ای نداشتم. پدرم وانت داشت و با وانت کار 
می    کرد. مادرم را بردم شهر النگوهایش را فروخت و 50 هزار تومان داد 
با آن یک سنگ خریدم با یک سندان و یک موتورجوش. شد 53 هزار 

رستمی درکنار اهمیت دادن به تالش و توسعه به بهره گرفتن از دانش فنی روز نیز در واحد صنعتی خود توجه ویژه دارد و یکی از ویژگی های کارخانه های او بهره گرفتن از آخرین سیستم ها و 
تکنولوژی ها در تولید قطعات است تا جایی که ماشین آالت و تجهیزات مورد استفاده در شركت مارال از قبیل دستگاه های برش پالسما، گیوتین خم و دستگاه تست محور همگی از نوعCNC  است و 

سالن رنگ شركت نیز مجهز به سیستم شات بالست است و نقاشی محصوالت با استفاده از روش الكترواستاتیك انجام می    شود.
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هیچ سرمایه ای نداشتم. پدرم وانت داشت و با وانت کار می    کرد. مادرم را بردم شهر النگوهایش را فروخت و 50 هزار 
تومان داد با آن یک سنگ خریدم با یک سندان و یک موتورجوش. شد 53 هزار تومان. یک مغازه هم اجاره کردم در 
جاده سلماس، فلکه فرودگاه. یک سال آنجا کار کردم بعد به دروازه مهاباد آمدم در یک گاراژ کارم را ادامه دادم.

سلماس داریم و یک کارخانه هم در شهرک صنعتی فاز2 ارومیه هست. 
یک واحد هم هس��ت که االن 100 نفر در آن مش��غول اند و ان شاء اهلل 
به 300 نفر خواهیم رس��اند. االن در یک س��النش محورهای تریلر را 
تولید می    کنیم. جزو قطعاتی است که قبال از ترکیه می    آمد، االن داریم 
صادرشان می    کنیم به آلمان. به ما گفته اند هرچقدر تولید می    کنید ما 
می    خریم. یک س��الن دیگر هم که االن داریم می    سازیم، اگر تمام شود 

در هر شیفتش 500، 600 نفر به جمع کارگران ما اضافه می    شوند.«
در س��ایت این ش��رکت درباره تاریخچه راه اندازی     آن نوشته شده: 
»شرکت تولیدی و صنعتی “مارال صنعت جاوید” در سال 1369 طی 
پروانه بهره برداری به ش��ماره 1745 از سازمان صنایع و معادن استان 
آذربایجان غربی در زمینی به مساحت 6000 متر مربع و با 20 نفر، با 
نام “مارال تریلر” و با هدف تولید انواع تریلر كفی و چادری فعالیت خود 
را شروع کرد. در سال 1380 جهت اجرای عملیات طرح رشد و توسعه 
در زمینی جدید به مساحت 45 هزار متر مربع شامل 15 هزار مترمربع 
ساختمان های خطوط تولید و قطعه سازی، 3 هزار مترمربع ساختمان 
و فضای انبار و 2 هزار متر مربع س��اختمان اداری و فنی و مهندس��ی 
فعالیت خود را توسعه و گسترش داد و در سال 1383 هم زمان با سفر 
ریاست محترم جمهوری به دست وزیر صنعت، معدن و تجارت افتتاح 
شد و مورد بهره برداری قرار گرفت. این شرکت درحال حاضر در زمینی 
به مساحت 100 هزار متر مربع و زیربنایی در حدود 30 هزار مترمربع 

فعالیت می    کند.« 
محمدرضا        رس��تمی به دلیل چندین س��ال تالش و کارآفرینی و 
راه اندازی     کارخانه هایی نمونه در کشور تاکنون تندیس ها و نشان های 
مختلفی دریافت کرده اس��ت که از آن جمله می    توان به انتخابش در 
چندین سال به عنوان کارآفرین برتر ملی و استانی، مدیر منتخب نمونه، 
صادرکننده نمونه شهرک های صنعتی، واحد نمونه کشوری و صنعتگر 
نمونه کش��ور اشاره کرد؛ حتی بسیاری از صنعتگران و تولیدکنندگان 

آذربایجان غربی به او لقب »رستم صنعت آذربایجان« داده اند. 
رس��تمی در کنار اهمیت دادن به تالش و توسعه به بهره گرفتن از 
دانش فن��ی روز نیز در واحد صنعتی خود توجه وی��ژه دارد و یکی از 
ویژگی های کارخانه های او بهره گرفتن از آخرین سیستم ها و تکنولوژی ها 
در تولید قطعات است تا جایی که ماشین آالت و تجهیزات مورد استفاده 
در ش��ركت مارال از قبیل دس��تگاه های برش پالسما، گیوتین خم و 
دستگاه تست محور همگی از نوع CNC  است و سالن رنگ شركت نیز 
مجهز به سیستم شات بالست است و نقاشی محصوالت با استفاده از 
روش الكترواستاتیك انجام می    شود؛ اتفاقی که باعث شده امروز در تمام 
جاده های کشور و حتی بسیاری از کشورها از جمله کشورهای همسایه 
چ��رخ محصوالت کارخانه او بچرخد و انواع بارها و... را بین ش��هرها و 

کشورها حمل     کند.

J مارال صنعت چه محصوالتی تولید می    کند؟
براساس نوشته های سایت شرکت مارال صنعت جاوید این شرکت 
ان��واع تریلر كفی، تریلر چادری، تریلر جامبو، تریلر كمپرس��ی ، تریلر 
كمرشكن، تریلر تانكر، تریلر بونكر، تریلر كانتینربر، تریلر رول بر، تریلر 
یخچ��ال دار و انواع اتاق بار كامیون تولید می    کند و در س��اخت كلیه 
محصوالت این شركت از قطعات معتبرترین شركت های اروپایی همچون

 SAF و   Bridgestone، Daimler، Wabco، AspockJost، BPW
استفاده می شود و مشتریان شركت به سهولت می    توانند در كشورهای 
مختلف از جمله کش��ورهای اروپایی به قطعات و ل��وازم یدكی مورد 

نیازشان دسترسی پیدا کنند. در حال حاضر بخش مهمی از محصوالت 
این شرکت به کشورهای آسیای میانه، ترکیه، آلمان و... صادر می    شود. 
یک��ی از آخرین واحدهایی که محمدرضا        رس��تمی راه ان��دازی     کرده 
شرکت »شرکت محورس��ازان چی چست« است که محورهای تریلی 
تولی��د می    کند؛ در جریان افتتاح این واحد، رس��تمی گفت: »پیش از 
این محورهای مورد مصرف برای تولیدات کارخانه های تریلی در کشور 
از جای دیگر تأمین می    شد اما به واسطه راه اندازی     شرکت محورسازان 
چی چس��ت و جذب حدود 200 نفر نیروی کار، تأمین انواع محورهای 

تریلی نیز در این شرکت و کشورمان به انجام رسیده است.«
محمدرضا        رستمی که با وجود گذشت چند دهه از شاگردی آهنگری 
و تبدیل شدن به یک تولیدکننده بزرگ کشور )بزرگ ترین واحد تولیدی 
استان آذربایجان غربی( همچنان به خوبی روزهای کودکی را به یاد دارد، 
معتقد است که پشتکار و نترسیدن از کارهای بزرگ، مهم ترین نقش را 
در پیشرفت زندگی او داشته اند، کسی که تازه وارد دهه ششم زندگی اش 

شده و برای تولید صنعتی در کشور آرزوهای بزرگی در سر دارد. 

شباهت رستمی با یک کارآفرین بزرگ
یکی از واحدهایی که در حال حاضر کارخانه مارال صنعت جاوید به آن قطعه می    دهد، شرکت 
ایران کاوه )که به س��ایپادیزل تغییر نام داد( اس��ت. کارخانه تولید کامیون که موسس آن یکی از 
کارآفرینان بزرگ کش��ورمان، اصغر قندچی است. کسی که در کودکی از آهنگری شروع کرد )در 
س��ال های 1315 تا 1320( و بعد وارد کار مکانیکی انواع کامیون شد و سال ها با توجه به شرایط 
کشور با استفاده از نبوغ خود قطعات ویژه برای کامیون ها به خصوص کامیون های ماک ساخت و 
در نهایت هم در دهه 1340 با کمک رضا نیازمند، معاون وقت صنعت و معدن وزیر اقتصاد توانست 
کارخانه کامیون سازی ایران کاوه را راه اندازی     کند. کارخانه ای که تا پیش از مصادره شدن در دهه 
1360 بیش از 40 هزار کامیون در آن ساخته شده بود و حدود هزار نفر در آن مشغول کار بودند. 
زندگی محمدرضا        رستمی و داستان راه اندازی     کارخانه مارال صنعت از سوی او شباهت بسیاری به 
زندگی اصغر قندچی و راه اندازی     کارخانه ایران کاوه دارد. کارآفرینانی که هردو از آهنگری در کودکی 
شروع کردند و بعد از گذشت چند دهه کار و تالش به تولیدکنندگان ماشین سنگین تبدیل شدند.

با حضور وزیر صنعت، معدن 
شرکت محورسازان چی 
چست زیر مجموعه گروه 
صنعتی مارال صنعت افتتاح 
شد.

محمدرضا رستمی در کنار 
وزیر در حال توضیح دادن خط 
تولید است
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کارآفرین

نگاهیبهزندگیزهراجلیلثانی،مدیرعاملشرکتچاپمجلسی

هیچ وقت فکر نمی کردم وارد کار مردانه شوم
ش��د. او خاطرات آن زمان را که 13، 14 س��ال داشت این گونه تعریف 
کرده اس��ت: »به پیشنهاد یکی از بستگان که مدیر یکی از قسمت های 
اداری ش��رکت تولیددارو بود، وارد محیط این کارخانه شدم، آن هم در 
قسمت بسته بندی. از این موضوع ناراحت نبودم و بدون این که بخواهم با 
زندگی نسبتا مرفه قبلی در شیراز مقایسه کنم، مشغول کار شدم. وقتی 
ب��ه آن روزها فکر می کنم، می    بینم که فقط من نبودم، در خیلی از جاها 
دخترخانم ها و پسران خانواده هایی بودند که کار می کردند و کمک خرج 
خانواده بودند. در قسمت بسته  بندی که بودم، فکر کردم نمی توانم در این 
فضا رش��د و ترقی کنم. آن موقع می     دانستم که اگر می    خواهم از فضای 
کارگری وارد فضای اداری ش��وم، باید بیشتر بیاموزم، پس در نتیجه به 
کالس ماشین  نویسی رفتم و ماشین  نویسی فارسی و التین را یاد گرفتم 
که نیاز کاری آن زمان بود و بعد از س��ه سال فعالیت از قسمت کارگری 
آمدم به اداری. پدرم آرام آرام در کارش رشد کرد و من بعدها از تولیددارو 
بیرون آمدم و در یک ش��رکت معتبر تولیدی کفپوش و کاغذدیواری به  

عنوان منشی استخدام شدم.«
او هم زمان با کار، تحصیل هم می    کرد و در کالس های متفرقه شرکت 
می کرد و امتحان می    داد تا جایی که دیپلمش را در رشته بازرگانی کسب 
کرد. در سال 1349 به گفته خودش به صورت »کامال سنتی و با معرفی 
یکی از فامیل« با نوراهلل مجلس��ی که در شرکت چاپ افست )متعلق به 
همایون صنعتی زاده( کار می    ک��رد و از مدیران و متخصصان چاپ بود، 
ازدواج کرد و یک س��ال همراه شوهرش که برای گذراندن دوره آموزشی 
عازم آلمان شده بود، به این کشور سفر کرد. زهرا جلیل ثانی در گفت وگو 
با س��ایت اقتصاد آنالین درباره ازدواج و کار همس��رش گفته: »همسرم 
27 س��ال داشت و مدیر دو بخش چاپخانه افست بود. از 16 سالگی وارد 
چاپخانه ش��ده بود. با آلمانی ها کار می کرد و زبان آلمانی اش خوب بود. 
قبل از ازدواج از طرف موسسه فرانکلین، به عنوان سرگروه هشتاد نفر از 
متخصصان صنعت چاپ برای راه اندازی چاپخانه در کشور افغانستان به 
این کش��ور رفته و 18 ماه را در آنجا مانده بود. همسرم از پیش کسوتان 
صنعت چاپ محس��وب می ش��د و دوره های زیادی را در کشور آلمان و 

کارخانه های مختلف گذرانده بود.« 
بعد از ازدواج، زهرا جلیل ثانی برای چند سالی کار بیرون را رها کرد و 
مشغول خانه داری شد. خدا به آنها دو فرزند )یک پسر و یک دختر( داد 
و مسئولیت تربیت کودکان با او شد تا اینکه کم کم بچه ها از آب و گل 
درآمدند و هم زمان نیز نوراهلل مجلسی بازنشسته شد؛ در آن زمان تصمیم 
گرفتند با توجه به س��ال ها تجربه شوهرش در صنعت چاپ، شرکتی در 
این حوزه راه اندازی کنند. آنها در سال 1370 این شرکت را با نام مجلسی 
تاس��یس کردند و در ابتدا به مدت 7 ماه از خانه کارها را پیش بردند تا 
اینکه دفتری مس��تقل گرفتند و به کار جدیت دادند. در این زمان زهرا 
جلیل ثانی سهام دار و عضو هیئت مدیره بود و مسئولیت مدیریت را باتوجه 
به تجربه همس��رش برعهده داشت. خود او در گفت وگوهایش راه اندازی 
شرکت را این گونه تعریف کرده است: »هیچ وقت فکر نمی کردم وارد حوزه 
اقتص��اد و بازرگانی، آن هم از جنس صنعت چاپ که به نوعی مردانه به 

در حال حاضر 
شرکت بازرگانی 

مجلسی نمایندگی  
بیش از 50 نوع 

ماشین آالت 
مربوط به قسمت 
چاپ خصوصا در 
زمینه پس از چاپ 
و بسته بندی را از 
کشورهای چین، 
انگلیس، هند و 
آلمان در اختیار 

دارد. همچنین در 
کنار این تجارت، 
در سال 1384 

زهرا جلیل ثانی 
چاپخانه مجلسی 
را راه اندازی  کرد 

که بیشتر، کارهای 
مطبوعاتی 

)روزنامه های 
ورزشی و چند 

روزنامه صبح( را 
چاپ می    کند

»هیچ وق��ت فکر نمی کردم وارد حوزه اقتص��اد و بازرگانی، آن هم از 
جنس صنعت چاپ که به نوعی مردانه به حس��اب می آید، بشوم.« زهرا 
جلیل ثانی حاال بیش از 25 سال است که در صنعت چاپ فعالیت می    کند، 
کسی که به خاطر فعالیت و تخصص همسرش پا در این راه گذاشت ولی 
حاال خود به یکی از مدیران باسابقه این صنعت تبدیل شده است. او حاال 
مدیرعامل ش��رکت چاپ و بازرگانی مجلسی است که واردکننده بخش 
مهمی از ماش��ین آالت صنعت چاپ محسوب می    شود و عالوه بر این در 
چاپخانه ای که تحت مدیریتش است، شبانه تعداد زیادی از روزنامه های 

ورزشی چاپ می    شوند.
زهرا جلیل ثانی در س��ال 1328 در ش��یراز متولد شد، پدرش فرد 
سرشناسی در شهرشان بود و نمایندگی فروش چرخ خیاطی سینگر را 
داش��ت، ولی هم زمان با نوجوانی او با بحران مالی سختی روبه رو شدند و 
همی��ن موضوع زندگی آنها را زیر و رو کرد. در کتاب »نگاهی به تجارب 
زنان کارآفرین در ایران« به نقل از زهرا جلیل ثانی نوش��ته ش��ده: »در 
13سالگی، بحران مالی سختی برای پدرم به وجود آمد، از این رو بعد از 
رتق و فتق امور مالی پدر، قصد عزیمت به تهران کردیم )س��ال 1342(. 
پ��درم به طور کلی فضای کاری اش را عوض ک��رد و از کار فروش چرخ 
خیاطی، وارد بلورسازی شد. البته به واسطه فامیل نزدیکی که کارخانه 
بلورسازی داشت و تا آخر عمر در این کار بود و صاحب کارخانه بلورسازی 

بودند.«
زهرا جلیل ثانی کالس هفتم بود که با خانواده به تهران آمدند. هنوز 
پدرش نتوانس��ته بود ضررهای مالی بحرانی را که در شیراز با آن روبه رو 
ش��ده بودند کامال خاتمه دهد و خانواده شرایط چندان خوبی نداشت و 
به همین دلیل، زهرا به گفته خودش احس��اس کرد »وظیفه ای در قبال 
خانواده« دارد و تصمیم گرفت مش��غول کار شود و طولی نکشید که با 
حقوق ماهیانه 90 تومان در بخش بسته بندی کارخانه تولیددارو، استخدام 
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بعد از اینکه همسرم در سال 1367 بازنشسته شد، احساس کردم برای بازنشستگی خیلی جوان است. به او پیشنهاد انجام کار 
مشترکی را دادم و در همان سال وارد کار واردات مواد صنعت چاپ از اروپا شدیم. دو، سه سالی که گذشت، تصمیم گرفتیم به 
صورت رسمی و جدی تر کار را دنبال کنیم. این شرکتی را که اکنون هست در سال 1370 تاسیس کردیم.

بر اثر مشکالت 
مالی شرکت، همه 
زندگی را از دست 
دادیم و 11 ماه 

نتوانستیم جایی 
را اجاره کنیم و 

در خانه خواهر و 
دوستانمان بودیم. 
بسیاری از وسایل 
زندگی را فروختیم. 

پسرم تازه از 
آلمان آمده بود 
و زیاد به قوانین 

اینجا وارد نبود. با 
توجه به شرایط 
به او پیشنهاد 
دادم برگردد اما 

هیچ وقت حرفش را 
فراموش نمی کنم 
که گفت: »مگر ما 

زمان خوشی با هم 
نبودیم؟ در زمان 
سختی هم با هم 

هستیم.«

حساب می آید، بشوم. بعد از اینکه همسرم در سال 1367 بازنشسته شد، 
احساس کردم برای بازنشستگی خیلی جوان است. به او پیشنهاد انجام 
کار مشترکی را دادم و در همان سال وارد کار واردات مواد صنعت چاپ از 
اروپا شدیم. دو، سه سالی که گذشت، تصمیم گرفتیم به صورت رسمی و 
جدی  تر کار را دنبال کنیم. این شرکتی را که اکنون هست در سال 1370 
تاس��یس کردیم. من هم به صورت نمادین عضو هیئت مدیره آن شدم، 
در حالی که چیز زیادی از تجارت این صنعت نمی دانس��تم و در شرکت 
جدید در ابتدای تاسیس منشی بودم تا اینکه سال 1372 نیروی انسانی را 
افزایش دادیم و من با این تفکر که دیگر نیازی به حضور مداومم در شرکت 
نیست، به خانه برگشتم و مسئولیت خانه را بر عهده گرفتم تا سال 1375 
) بعد از گذشت حدود 4 سال از تاسیس شرکت( که فهمیدم همسرم آن 
شادابی همیشه را ندارد. از مدیر مالی شرکت جزئیات اتفاق پیش آمده را 
پرسیدم و متوجه شدم واردات بی حساب و کتاب اجناس و بدون برآورد 
نیاز داخلی و خرید کاالها و اجناس بی  کیفیت تولید داخل، همه دست به 
دست هم داده و شرکت را در سرازیری نابودی مالی برده. از طرف دیگر 
برای حل معضالت، پول  هایی هم به صورت بهره  وارد سرمایه شرکت شده 

بود که این مشکالت  را چند برابر کرده بود.«

J خانه به دوشی
معضالت و بحران مالی ای که ش��رکت با آن روبه رو ش��ده بود زهرا 
جلیل ثانی را ی��اد دوران کودکی و نوجوانی اش انداخت، زمانی که پدر 
با مشکالت مالی سختی روبه رو ش��د و آنها در نهایت به تهران آمدند. 
او متوجه ش��ده بود که شرکتشان بدهی بسیار زیادی دارد و موجودی 
کاالی آنها حتی جواب گوی یک دهم بدهی هایش��ان هم نیست. بعد از 
این و برای جبران مشکالت، آنها مجبور شدند خانه و امالک و وسایلی 
را که داشتند بفروشند و چندین ماه در شرایط سخت زندگی کنند. او 
در گفت وگوهایش آن دوران را این گونه تعریف کرده است: »همه زندگی 
را از دس��ت دادیم و 11 ماه نتوانس��تیم جایی را اجاره کنیم و در خانه 
خواهر و دوستانمان بودیم. بسیاری از وسایل زندگی را فروختیم. پسرم 
تازه از آلمان آمده بود و زیاد به قوانین اینجا وارد نبود. با توجه به شرایط 
به او پیشنهاد دادم برگردد اما هیچ وقت حرفش را فراموش نمی کنم که 
گفت: “مگر ما زمان خوش��ی با هم نبودیم؟ در زمان سختی هم با هم 
هستیم.” البته با گذشت مدتی کم کم راهکار را پیدا کردیم تا به مشکالت 
غلبه کنیم ولی خب 2 تا 3 س��ال زمان برد تا شرایط عادی شد. در این 
مدت با همفکری هم وارد بخش دیگری از صنعت چاپ یعنی قسمت 
تجارت ماشین آالت بسته بندی شدیم. مثال بسته بندی صادرات خرما، 
زعفران و میوه در کش��ور بسیار ضعیف بود و کشورهای دیگر به دلیل 
نوع بسته بندی، خرمای ما را نمی  پذیرفتند. باید دستگاه های بسته بندی 
را وارد می کردیم. تمام فعالیت خود را معطوف به قس��مت ماشین آالت 
و خدم��ات پ��س از چاپ کردیم و چون مورد مش��ابهی در ایران نبود، 
مورد اس��تقبال قرار گرفت. کار کم کم رونق گرفت و بعد واردات دیگر 
دستگاه های مربوط به این صنعت را شروع کردیم که استقبال زیادی شد 

و تغییرات وسیعی در صنعت بسته  بندی رخ داد.«
بعد از پشت سر گذاش��تن بحران مالی تغییراتی هم در شرکت رخ 
داد و نوراهلل مجلس��ی کار را به همسرش واگذار کرد و زهرا جلیل ثانی 
مدیرعامل شرکت شد. خودش در کتاب »نگاهی به تجارب زنان کارآفرین 
در ایران« می    گوید: »فکر می    کنم زمانی که ش��رکت ما وارد بحران مالی 
شد زنگ خطری برای ما به صدا درآمد و نتیجه شنیدن این صدا، تغییر 
در روش مدیری��ت و تفکر جدید برای ماندن و ماندگاری و بیرون آمدن 

از مشکالت بود. بدین ترتیب تحول جدید و نگاه متفاوتی نسبت به کار 
و حرف��ه ای که می    توان گفت از جایگاه خاصی در دنیای امروز برخوردار 

است به وجود آمد.«
با ش��روع به کارهای جدید و وارد کردن ماش��ین آالت، جلیل ثانی و 
مدیران ش��رکت به دنبال مش��تریان جدید می    گش��تند و در این بین 
جوانانی که تازه قصد شروع کاری را داشتند یا از سربازی برگشته بودند، 
بیشترین استقبال را از محصوالت آنها کردند. البته مدیران شرکت هم 
با این مش��تریان جوان راه می    آمدند و به صورت اقساطی به آنها دستگاه 
می    فروختند و کار را نیز آموزش می    دادند. زهرا جلیل ثانی گفته است: »ما 
با تحول این دستگاه ها، به صورت سهل و آسان با اقساط طوالنی توانستیم 
با سرمایه ای که شرکت برای این موضوع اختصاص داده بود تعداد زیادی از 
جوانان جویای کار و عالقه مند را برای رسیدن به یک کسب و کار خوب با 
درآمدی قابل قبول آموزش دهیم. امروز من می    توانم بگویم شاید با همین 
دستگاه های ساده بیش از 20 هزار نفر به صورت مستقیم )سرمایه گذار( یا 
اپراتوری روی آن مشغول به کار شدند و 90 درصدشان امروز خود صاحب 

کارگاه هایی هستند که بین 10 تا 50 نفر در استخدام خود دارند.«
زهرا جلیل ثانی معتقد اس��ت موفقیت در هیچ جا و برای هیچ کاری 
آس��ان به دست نمی آید و طبیعی است که برای پیشبرد اهداف در نظر 
گرفته شده همیشه مشکالتی وجود دارد: »مهم این است که بتوانیم این 
موانع را با تدبیر، سخت کوش��ی و پشتکار از س��ر راه خود برداریم.« آنها 
همچنین از سال 1389 با ثبت شرکتی در چین که مدیریتش بر عهده 
فرزند جلیل ثانی است، کارهای واردات شرکت را با نظم و مدیریت بهتری 
از نظر کیفیت و... دنبال می    کنند. در حال حاضر شرکت بازرگانی مجلسی 
نمایندگی  بیش از 50 نوع ماشین آالت مربوط به قسمت چاپ خصوصا 
در زمینه پس از چاپ و بسته بندی را از کشورهای چین، انگلیس، هند 
و آلمان در اختیار دارد. همچنین در کنار این تجارت، در س��ال 1384 
زهرا جلیل ثانی چاپخانه مجلس��ی را راه اندازی کرد که بیشتر، کارهای 
مطبوعاتی )روزنامه های ورزشی و چند روزنامه صبح( را چاپ می    کند. زهرا 
جلیل ثانی در گفت وگو با اقتصاد آنالین گفته: »با ابتکار عمل توانستیم از 
دل یک موسسه ورشکسته، امروز به یک شرکت معتبر و خوشنام تبدیل 

شویم و این جز با توکل و پشتکار و زحمت زیاد مقدور نبود.«  
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ژجیانگ س��رزمینی اس��ت با تپه های فراوان، یکی از استان های شرقی 
کشور چین که به دریای ش��رقی چین می رسد. در دانش نامه های عمومی 
و منابع مختلف جغرافیایی یکی از اصلی ترین منابع اقتصادی این اس��تان را 
ماهی گیری و کشت برنج می دانند. در این استان خوش آب و هوا محصوالت 
متعدد کش��اورزی به عمل می آید، بخشی از چای چین از همین جا تامین 
می ش��ود و مزارع پنبه هم هس��ت. اما هیچ کدام از اینها سبب شهرت یکی 
از معروف ترین کارآفرینان و تاجران زاده این اس��تان نیست. ویلیام دینگ، 
یکی از سرش��ناس ترین کسانی که در شهر نیگبو در این استان به دنیا آمد 
کاری به کشت و کار و آب و هوای زادگاهش نداشت، او به هم وطنانش بازی 
می فروخت. سرزمین حاصل خیز برای او در کناره دریای شرقی چین نبود، او 
بذرهایش را در اینترنت کاشت و میلیاردها ثروت از آنچه کاشته بود برداشت 

کرد. 
ویلیام لی دینگ در سال 1971 به دنیا آمد. پدرش مهندس بود و مشغول 
به کار در یک موسسه تحقیقاتی. همان طور که دینگ قد می کشید، عالقه اش 
به وسایل الکترونیکی هم بیشتر و بیشتر می شد. در دوره راهنمایی او توانست 
یک رادیوی شش موج سرهم کند و از همان زمان نشان داد که قرار است پا در 
چه حوزه ای بگذارد. وقتی به سن دانشگاه رسید به دانشگاه علوم الکترونیک و 
تکنولوژی چین در شهر چنگدو رفت. چنگدو در استان سیچوآن قرار داشت، 

تقریبا در نقطه مقابل زادگاه دینگ. این استان در قسمت جنوب غربی چین 
قرار داش��ت و به خاطر مرکزیتش در صنع��ت معروف بود. جایی که دینگ 
برای ادامه تحصیل انتخاب کرد حاال به عنوان بنیان گذار صنایع الکترونیک 
و فناوری اطالعات ملی در کشور شناخته می شود و شرکت های چندملیتی 
زیادی مانند اینتل، آی بی ام، نوکیا، آلکاتل، موتوروال، ساپ و مایکروسافت در 
این ش��هر مشغول به فعالیت هستند. دینگ در این دانشگاه علوم کامپیوتر 

خواند و مدرک لیسانسش را در رشته تکنولوژی ارتباطات گرفت. 
دین��گ هم مانند ه��ر فارغ التحصیل دیگری پس از پایان درس��ش به 
جست وجوی کار رفت و خیلی زود به عنوان مهندس ارتباطات دور در شرکتی 
در زادگاهش مشغول به کار شد اما بعد از دو سال از آن کار استعفا داد. بعد 
به شهر گوانگ جو رفت، مرکز استانی به همان نام در شمال چین و در آنجا 
بود که مشغول همکاری با شرکت سیباس شد، شرکت امریکایی ارائه خدمات 

نرم افزاری. 

J بازی در میدان نت ایز
سال 1997 سرانجام وقتش رس��ید که دینگ کسب وکار خودش را راه  
بیندازد و همین کار را هم کرد. از همان سال نام  نت ایز شکل گرفت، شرکتی 
که او به کمک دو نفر از دوستانش و با سرمایه ای نزدیک به 60 هزار دالر  در 
گوانگ جو تاسیس کرد. نت ایز اولین ارائه دهنده خدمات رایگان ایمیل در چین 
بود و همین پیشگام بودن در این حوزه سبب شد تا کارش بگیرد و خیلی زود 
شرکت فعالیت هایش را در حوزه خدمات آنالین خبری و بازی های کامپیوتری 
آنالین هم گسترش دهد. رشد شرکتی که دینگ در سال 97 به ثبت رساند 
خیلی س��ریع بود، او توانست هم زمان، هم خودش را در فهرست ثروتمندان 
چین باال بکشد و هم به پیشرفت تکنولوژی در حوزه موتورهای جست وجوگر 

و بازی های آنالین کمک کند.
در حوزه بازی های آنالین نت ایز بازی های پرهواداری روانه بازار کرده است: 
سفر خیالی به سوی غرب 2، روح جدید، مکاشفه، مهره های شیطان، پادشاه 
چوی غربی و... . بخش مهمی از کس��ب وکار این شرکت در حوزه بازی هم 
مربوط می شود به بازی های مخصوص تلفن های همراه. مشتریان ثابت این 
بازی ها یکی از دالیل اصلی موفقیت این ش��رکت هستند، کسانی که با نام 
»گیمر« مشهورند. روزانه ده ها میلیون چینی آنالین می شوند تا به بازی های 
آنالین که توسط شرکت دینگ طراحی شده اند بپیوندند و از طریق کامپیوتر یا 
تلفن های همراهشان هم بازی شوند. مبلغ ورودی برای شرکت در این بازی ها 
اندک است و رقابت فشرده ای در این جهان غیرواقعی جریان دارد. به گزارش 

بازی در گوانگ ج 
ویلیامدینگ،چهرهسرشناسدنیایبازیهایآنالین

او کیست؟
ویلیام دینگ 45 ساله 

رئیس و بزرگ ترین 
سهام  دار شرکت 
نت ایز است، یکی 
از سرشناس ترین 
شرکت های حوزه 

بازی های آنالین در 
چین. این شرکت عالوه 
بر این بازی ها در حوزه 

تبلیغات اینترنتی 
هم فعال است و در 

سال 2016 معادل 5.7 
مییارد دالر درآمد 

داشت. دینگ با 18.6 
میلیارد دالر دارایی 
در رتبه 47 فهرست 
بلومبرگ قرار دارد.

1997

شرکت نت ایز را در شهر گوانگ جو 
تاسیس کرد

2001

از سمتش به عنوان رئیس شرکت نت ایز استعفا داد اما 
همچنان عمده ترین سهام  دار این شرکت باقی ماند

1971

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

2000

نت ایز سهامش را در بازار بورس 
عرضه کرد
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دینگ هم مانند هر فارغ التحصیل دیگری پس از پایان درسش به جست وجوی کار رفت و خیلی زود به عنوان مهندس ارتباطات دور در 
شرکتی در زادگاهش مشغول به کار شد اما بعد از دو سال از آن کار استعفا داد. بعد به شهر گوانگ جو رفت، مرکز استانی به همان نام در 
شمال چین و در آنجا بود که مشغول همکاری با شرکت سیباس شد، شرکت امریکایی ارائه خدمات نرم افزاری.

همان طور که 
گیمرها مشغول 

کشف جهان 
بازی های 

کامپیوتری شرکت 
دینگ بودند، خود 
او در دنیای واقعی 
به دنبال راه های 

دیگری برای رونق 
بیشتر تجارتش 
بود. دینگ از چند 
سال پیش شروع 
به ورود به حوزه 

کشاورزی و 
دامداری ارگانیک 

کرد. بخشی از 
انگیزه او هم البته 
کمک به توسعه 
مناطق روستایی 

چین است 

2011

دینگ برای کمک به توسعه بخش روستایی چین شروع به 
سرمایه گذاری در بخش دام پروری و کشاورزی ارگانیک کرد

2005

دینگ مجددا سمت ریاست نت ایز را بر 
عهده گرفت

2014

اولین دفتر مرکزی این شرکت درکشورهای غربی در شهر 
سان فرانسیسکوی امریکا افتتاح شد

نشریه فوربز، تعداد گیمرها در بازی های محبوبی مانند سفر خیالی به سوی 
غرب، در ساعت های اوج به 2.7 میلیون نفر می رسد. این تعداد شرکت کننده 
آنالیِن هم زمان، یعنی با پلت فرمی پرکاربر سروکار داریم که سودی قابل توجه 

به دست می آورد. 
نت ایز اولین دفتر مرکزی خود را در دنیای غرب در سال 2014 افتتاح کرد 
و این گونه بود که پای یکی از بزرگ ترین شرکت های حوزه تکنولوژی چین 
به امریکا باز شد. این دفتر در سان فرانسیسکو فعالیت دارد و یک سال پس از 
افتتاح از تمامی نویسندگان بازی های کامپیوتری دعوت کرد تا برای به دست 
آوردن جایزه این شرکت با هم رقابت کنند. جایزه نت ایز برای کسانی در نظر 
گرفته شد که برای بازی های سنتی این شرکت جایگزین پیشنهاد دهند، مبلغ 
این جایزه تا 500 هزار دالر در نظر گرفته ش��د. سرمایه گذاری شرکت برای 
جذب و مشارکت در هرجایی که استعداد بالقوه توسعه کار شرکت را داشت، 
ادامه پیدا کرد و در همان سال نت ایز 2.5 میلیون دالر بر روی یک استودیوی 
خصوصی ساخت بازی های کامپیوتری در هلسینکی )فنالند( سرمایه گذاری 

کرد. 

J بازی در دنیای واقعی 
همان طور که گیمرها مشغول کشف جهان بازی های کامپیوتری شرکت 
دینگ بودند، خود او در دنیای واقعی به دنبال راه های دیگری برای رونق بیشتر 
تجارتش بود. دینگ از چند س��ال پیش شروع به ورود به حوزه کشاورزی و 
دامداری ارگانیک کرد. بخش��ی از انگیزه او هم البته کمک به توسعه مناطق 
روستایی چین اس��ت. برنامه او برای ورود به این بخش شاید بازگشتش به 
گذشته باشد، زمانی که در استان خوش آب وهوای چین ترجیح داد که بختش 
را در تکنولوژی دنبال کند و حاال با بازگش��ت به زمین های کشاورزی تالش 

دارد تا دین خود را به زادگاهش ادا کند. هدف او این بود که برای میلیون ها 
روستایی که زمین های کش��اورزی و دامداری های خود را ترک کردند تا به 
عنوان کارگر کارخانه در شهرهای این کشور مشغول به کار شوند، انگیزه ای 
برای بازگش��ت به روستاها فراهم کند، بازگشت روستاییان به زمین هایشان 
ه��م تولید مواد غذایی بهتر را به دنبال دارد و هم برای آنها درآمدی بهتر از 
آنچه کارخانه ها به شان می پردازند فراهم می آورد. او در استان ژجیانگ کارش 
را در ح��وزه پرورش خوک آغاز کرد و رفته رفته گس��ترش داد. خودش در 
مورد ورودش به این حوزه می گوید: »این مردم خیلی س��خت در حال کار 
و تالش اند، هر روز بیش از 10 ساعت کار می کنند تا برای مردم دنیا آیفون 
بسازند چون خودشان نه تکنولوژی دارند، نه تحصیالت و نه پول. بازگشتشان 

به زمین هایشان بهترین راه برای توسعه کشاورزی ارگانیک است.«
سال 2010 یکی از کارمندان دینگ به سراغش رفت و از او خواست که در 
حوزه آموزش آنالین سرمایه گذاری کند. دینگ وقتی که در این حوزه مطالعه 
کرد متوجه شد که تعداد دانشگاه های امریکایی که کالس هایشان را 
به صورت آنالین و رایگان پخش می کنند روزبه روز در حال افزایش 
اس��ت. او تیمی را جمع کرد و به آنها ماموریت داد تا برای این 
دوره ها زیرنویس تهیه کنند و آنها را در قالب ویدئو روی سایت 
قرار دهند و برای تماشای آنها از طریق تلفن همراه هم اپلیکیشن 
طراحی کنند. با یک بودجه 1.6 میلیون دالری، نت ایز هزاران ساعت 
ویدئ��و که اغلب آنها مربوط به کالس های درس کالج های امریکایی 
هستند تهیه کرده و به صورت رایگان برای تماشای عموم در اختیار 
ش��هروندان چینی قرار داده اس��ت. این هم ادای دین دیگری از 
سوی او بود، ادای دین به کاربران اینترنت که او را تبدیل به یکی 
از ثروتمندترین تاجران کره زمین کردند. خودش در این مورد 
گفته اس��ت: »من به این پروژه افتخار می کنم. ما از این پروژه 
پولی به دست نمی آوریم اما بسیاری از چینی ها می توانند هرگاه که 

دلشان بخواهد به تماشای کالس های مختلف دانشگاهی بنشینند.« 

در سال مالی 2016 کدام شرکت های فروش بازی های آنالین بیشترین درآمد را داشتند؟
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493 فروش��گاه الرف لورن بخشی از دنیایی است كه میلیاردر 77 ساله 
بر آن حكومت می كند. در آن س��وی دنیا اصطالح معروفی هست؛ »رویای 
امریکایی«. اصطالحی كه اشاره دارد به آن بخش از موفقیت های طالیی كه در 
امریکا برای آدم ها وجود دارد. بسیاری از كسانی كه در طول صد سال گذشته 
راهی این كش��ور شدند به امید تحقق همین رویا دست به مهاجرت زدند و 
بسیاری از شهروندان خود این كشور هم سالیان سال در انتظار این بودند كه 
در كشورشان بتوانند گوشه ای از این رویا را به نام خودشان سند بزنند. بسیاری 
از كسانی كه دل به این اصطالح باخته بودند البته هرگز برنده این بازی نبودند 
ام��ا رالف لورن با خیلی های دیگر فرق می ك��رد، از او حاال به عنوان یكی از 

نمادهای رسیدن به رویای امریکایی نام می برند. 
رالف روبن لیفشیتز سال 1939 در محله برانكس نیویورك به دنیا آمد. پدر 
و مادرش دو مهاجر یهودی اهل شوروی بودند. سالی كه رالف به دنیا آمد دنیا 
تازه داشت سال های سیاه ركود بزرگ را پشت سر می گذاشت، عمیق ترین، 
طوالنی ترین و گس��ترده ترین بحران اقتصادی قرن بیستم كه وقوع جنگ 
جهانی دوم آن را تش��دید كرده بود. پدر و مادرش از بالروس به امریکا آمده 
بودن��د. مادرش، فریدا كارد و چنگال می فروخت و پدرش، فرانك هنرمندی 
بود كه برای گذران زندگی دیوار خانه ها را نقاشی می كرد. رالف چهارمین و 
كوچك ترین فرزند این خانواده بود. در دوران مدرسه بیسبال بازی می كرد و 

الگویش برای بزرگ سالی جو دی ماجیو، ستاره سرشناس بیسبال امریکا بود. 
بعدتر دلش می خواس��ت ستاره سینما شود و شیفته فرانك سیناترا و كری 
گرانت شد اما عاقبت از كالج براچ در دانشگاه نیویورك سر درآورد و مشغول 
تحصیل در رش��ته كسب وكار ش��د. رالف مانند رویاهای نیمه كاره كودكی، 
دانشگاه را هم نیمه تمام گذاشت و پس از دو سال درس خواندن را رها كرد. او 
حتی نام خانوادگی پدرش را هم كنار گذاشت و نام لورن را برای خود برگزید. 

J عاقبت کارهای نیمه تمام
پس از دانش��گاه نوبت به تجربه كردن حضور در ارتش رسید. رالف لورن 
از س��ال 1962 تا 64 در ارتش امریکا خدمت كرد، بعد آنجا را رهم رها كرد 
و به عنوان دس��تیار فروش مش��غول كار در ش��ركت برادران بروكس شد، 
قدیمی ترین فروشگاه زنجیره ای لباس های مردانه در امریکا. او مدت كوتاهی 
در این فروشگاه كار كرد اما به نظر می رسید كه دیگر حوزه مورد عالقه اش را 
پیدا كرده است، مقصد بعدی اش كار در یك شركت تولید كراوات بود. سال 
1967 او 28 سال داشت و برای شركت بو برومل كار می كرد، همان جا بود كه 
توانست رئیس شركت را راضی كند كه با حمایت شركت، خط تولید خودش 
را راه اندازی كند. از آنجا به بعد مشغول طراحی و تولید لباس ها و كراوات های 
مخصوص خودش شد و از آنجایی كه به ورزش عالقه بسیار داشت نام پولو )به 
معنای بازی چوگان( را برای تولیداتش انتخاب كرد. سال 1969 شعبه منهتن 
فروشگاه بزرگ بلومینگ دیلز هم این امتیاز را به رالف داد تا در این فروشگاه 
معروف، قس��متی برای فروش تولیداتش داشته باشد. این اولین بار بود كه 
بلومینگ دیلز چنین امكانی ار در اختیار یكی از طراحانش می گذاشت. دیگر 
مشخص بود كه مسیر اصلی زندگی رالف پیدا شده و این دیگر كاری نبود كه 
رهایش كند، در س��ال 1971 رالف لورن اولین بوتیكش را افتتاح كرد. او در 
طراحی لباس هایش از شیوه طراحی شركت برادران بروكس الهام گرفت و بعد 
ایده های خود را كه بیشتر نشانه هایی از طراحی اسپرت داشتند بر آنها سوار 

كرد و به مدل ایده آلش رسید. 
برای كودك اهل برانكس كه اول عاش��ق ورزش شده بود و بعد سینما، 
برای كسی كه هم دانشگاه را نیمه تمام رها كرد و هم كار در ارتش را، منزل 
آخر طراحی لباس بود، كاری كه از قضا در آن از هر حوزه دیگری بهتر عمل 
كرد. طراحی های خاص رالف لورن س��بب ش��د كه او تا سال 1994 حدود 
130 فروشگاه در سراسر دنیا داشته باشد. نام رالف لورن با لباس های مارك 
پولو معروف شد. در همان سال 94 او 28 درصد از سهام شركتش را به مبلغ 
135 میلیون دالر به شركت بزرگ سرمایه گذاری با نام گلدمن ساكس واگذار 

واقعیت شبیه به رویا
رالفلورن،میلیاردرلباسفروش

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

یك كار گروهی است اما استادكار رالف لورن است.«

1962

پس از نیمه کاره گذاشتن دانشگاه وارد ارتش امریکا شد اما دو سال بعد، از ارتش کناره گرفت 
و به عنوان دستیار فروش در شرکت لباس مردانه برادران بروکس مشغول به کار شد

1972

لباس های پولوی رالف لورن روانه بازار شدند

1939

رالف لورن در محله برانکس نیویورک 
به دنیا آمد

او کیست؟
رالف لورن یکی 

از سرشناس ترین 
چهره های دنیای مد 
در امریکا است. او 

موسس و بزرگ ترین 
سهام دار شرکت رالف 
لورن است که در سال 
2016 درآمدش به 7.5 

میلیارد دالر رسید. 
این میلیاردر امریکایی 
در حال حاضر با 5.4 
میلیارد دالر ثروت 

در رتبه 305 فهرست 
بلومبرگ قرار دارد.

1968

شرکت خودش را با 50 هزار دالر سرمایه و به 
کمک نورمن هیلتون راه اندازی کرد
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كرد. سه سال بعد ارائه سهام شركت به صورت عمومی، شركت الرف لورن را 
صاحب 767 میلیون دالر كرد. از آن سال به بعد رالف لورن به كاهش سهام 
خود در شركتی كه بنیان گذاشته بود ادامه داد تا خارج از دنیای مد و لباس 
در حوزه امالك، ماش��ین های كالسیك و سایر حوزه ها سرمایه گذاری كند. 
سال 2015 او از مدیریت اجرایی شركت رالف لورن كنار كشید و حاال پسر 

كوچكش، دیوید به عنوان معاون ارشد شركت فعالیت دارد.

J وسعت یک برند
مجموعه لباس های زنانه طراحی رالف لورن در سال 1971روانه بازار شد؛ 
از لباس های شب دست دوز گرفته تا لباس های ورزشی. آن سال برای شركت 
رالف لورن س��ال مهمی بود، عالوه بر لباس های زنانه، رالف لورن لباس های 
مشهور پولو را هم روانه بازار كرد، لباس های نخی رنگارنگی كه آرم چوگان باز 
پولو را بر س��ینه خود داشتند. س��ال 1974 رالف لورن كه در كودكی آرزو 
داشت ستاره سینما شود، به نحوی دیگر وارد دنیای هالیوود شد. در آن سال 
شركت او تهیه لباس بازیگر نقش اول فیلم »گتسبی بزرگ« را بر عهده گرفت 
و یكی از كت وشلوارهای جی گتس��بی را كه نقش او را رابرت ردفورد بازی 
می كرد طراحی کرد.  سه سال بعد وودی آلن و دایان كیتون در فیلم معروف 
»آنی هال« لباس های تولید رالف لورن را بر تن كردند. سال 1978 عطر هم 
به تولیدات شركت اضافه و در فروشگاه های بلومینگ دیلز ارائه شد. عطر لورن 
برای زن ها و عطر پولو برای مردها. تا سال 81 دیگر پای فروشگاه های رالف 
لورن به اروپا هم باز شده بود. اولین فروشگاه شركت در آن سوی كره زمین 
در شهر لندن افتتاح ش��د. 12 ژوئن سال 1997 رالف لورن وارد بازار بورس 

نیویورك شد. 
سال 2000 و ورود به قرن جدید شروع دوران تازه ای برای رالف لورن بود، 
شركتی كه می خواست همراه با پیشرفت زمانه پیش برود در این سال سایت 
اینترنتی خود را رونمایی كرد و فروشگاه آنالینش را راه انداخت. سال 2009 
رالف لورن با همراهی شركت سوئیسی ریشمون، ارائه دهنده كاالهای لوكس، 
مجموعه ای از س��اعت های گران قیمت را از طریق بخش ساعت و جواهرات 
رالف لورن ارائه كرد. در سال 2010 این بخش از شركت مجموعه جواهرات 

خود را هم رونمایی كرد. 
بخشی از هویت تولیدات رالف لورن همیشه با ورزش دوستی او گره خورده 
اس��ت. اما جدا از عالقه شخصی او همان گونه كه از طریق لباس وارد دنیای 
س��ینما شد، حاال هم از همان طریق در مسابقات ورزشی حرفه ای حضوری 
غیرمستقیم دارد. سال 2005 انجمن تنیس امریکا كمپانی رالف لورن را به 
عنوان اسپانس��ر تولید لباس برای مسابقات آزاد تنیس امریکا انتخاب كرد، 
در طول برگزاری این مسابقات كه یكی از مشهورترین تورنمنت های جهانی 
تنیس است تمامی ورزشكاران لباس های پولو با طراحی ویژه برای آن دوره را 
بر تن داشتند. سال بعد مسئوالن برگزاری مسابقات تنیس ویمبلدون به سراغ 
این شركت رفتند و رالف لورن تبدیل به نخستین شركتی شد كه طراحی و 
تولید یونیفورم تمامی بازیكنان و داوران یك مسابقه تنیس را عهده دار می شد. 
سال 2011 لباس های ورزشی رالف لورن بر قامت گلف بازان مسابقات قهرمانی 

امریکا ظاهر شد.  رالف لورن تولیدكننده انحصاری لباس های تیم های المپیك 
و پارالمپیك تیم امریکا اس��ت و توزیع، تبلیغ و فروش لباس های المپیك را 
در داخل امریکا از آن خود دارد. این ش��ركت با برخی از چهره های ورزشی 
سرش��ناس به عنوان س��فیران رالف لورن برای تبلیغات و بازاریابی شراكت 
می كند. قرارداد این ش��ركت با كمیته ملی المپیك امری��کا به او اجازه داد 
تا لباس های رس��می تیم امریکا در المپیك تابستانی 2008 پكن، المپیك 
زمستانی 2010 ونكوور، المپیك تابستانی 2012 در لندن، المپیك زمستانی 
2014 سوچی و المپیك تابستانی 2016 ریو را طراحی و تولید كند. پسرك 
مهاجری كه در محله برانكس به دنیا آمد و زندگی كرد حاال طراح لباس هایی 
اس��ت كه نمایندگان ورزش امریکا در مهم ترین رویداد ورزش��ی دنیا به تن 

می كنند. 

1994

لورن 28 درصد از سهام شرکتش را به شرکت 
گلدمن ساکس فروخت. از این فروش مبلغ 135 

میلیون دالر عاید شرکت شد

2015

رالف لورن از مدیریت اجرایی شرکت کناره گرفت 

1981

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

1997

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

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

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

طراحانش می گذاشت

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

1500 شعبه در اسپانیا باعث شده تا نام مرکادونا به عنوان بزرگ ترین 
سوپرمارکت های زنجیره ای این کشور شناخته شود. شرکتی خانوادگی 
که محصوالت با برند خودش را می فروشد از جمله خواروبارهای با مارک 
هاس��ندادو و محصوالت آرایشی و زیبایی با مارک دلیپلوس. مالک این 
فروش��گاه خوان رویگ است، میلیاردر 68 ساله ای که ثروت امروزش را 
مدیون کاسبی ساده ای است که پدر و مادرش سال ها قبل راه انداختند. 
این کسب و کار خانوادگی از اول در قصابی کوچکی خالصه می شد که 
پدر و مادرش به کمک هم آن را اداره می کردند. فرانسیس��کو رویگ و 
همسرش ترینیداد آلفونسو ساکنان شهر والنسیا در شرق اسپانیا بودند 
که توانستند مغازه قصابی شان را تبدیل به چهار قصابی کنند و کارشان را 
گسترش دهند، پس از سال ها کار در این حوزه به این نتیجه رسیدند که 
بد نیست قصابی ها را تبدیل به خواروبارفروشی کنند و این تصمیم را در 
سال 1977 عملی کردند. خانواده رویگ، خانواده ای پرجمعیت با 6 فرزند 
بودند. خوان، یکی از فرزندان وقتی پدر و مادرش کار فروش خواروبار را 
شروع کردند 28 سال داشت. پس از چند سال او تصمیم گرفت که آنچه 
را والدینش آماده کرده بودند از آنها بخرد و به کمک همس��ر و 3 نفر از 
خواهر و برادرهایش کار را در دست بگیرند. خوان و همسرش، هورتنسیا و 

پسر قصاب
خوانرویگ،مالکبزرگترینسوپرمارکتهایزنجیرهایدراسپانیا

او کیست؟
خوان رویگ رئیس 

شرکت مرکادونا است، 
بزرگ ترین مجموعه 
فروشگاه های مواد 

غذایی در اسپانیا. این 
شرکت در سال گذشته 
میالدی 21.6 میلیارد 

یورو )معادل 23 
میلیارد دالر( فروش 
داشت. رویگ با 4.81 

میلیارد دالر ثروت 
در رده 381 فهرست 

بلومبرگ قرار دارد.

خواهر و برادرانش یعنی فرناندو، ترینیداد و آمپارو در سال 1981 فروشگاه 
را از پدر و مادرش��ان خریدند و خوان به عنوان مدیر اجرایی فروش��گاه 
منصوب شد. از زمانی که کار به دست نسل دوم خانواده سپرده شد دیگر 
شهر والنسیا برای فعالیتشان کوچک شد. خوان به فکر گسترش قلمروی 
فروشگاه خانوادگی بود و اجرای ایده های جدید خیلی زود در دستور کار 
شرکت تازه نفس قرار گرفت. یک سال بعد مرکادونا شروع به افتتاح شعبه 
در خارج از والنس��یا کرد و بعد هم تبدیل شد به اولین فروشگاهی در 

اسپانیا که کاالهایش را از طریق اسکن بارکد قیمت می فروخت.

J صرفه جویی های میلیاردی
سال 1991، یعنی 10 سال پس از اینکه خوان و خواهر و برادرانش 
س��وپرمارکت پدر و مادرشان را خریدند، خوان تصمیم گرفت که جمع 
مالکان را محدودتر کند. خوان و همسرش سهم برادران و خواهر خوان را 
خریدند و تبدیل به مالکان سوپرمارکت خانوادگی شدند. اما تنها مالکیت 
بر فروش��گاه کافی نبود، دنیا به س��رعت در حال کوچک تر شدن بود، 
فروشگاه های زنجیره ای از هر نوع و دسته ای در حال رشد بودند و مدام 
شعبه های جدیدشان را افتتاح می کردند و در میان این قلمروگشایی ها 
جا را برای هم تنگ می کردند. مرکادوتا باید با رقبای بسیاری دست وپنجه 
نرم می کرد از جمله بلون بیلنکورت و فروشگاه های فرانسوی کارفو. برای 
رقابت اولین کار و البته موثرترین راه حل برای جلب مش��تریان بیشتر 
این بود که قیمت ها را پایین بیاورند. شرکت شروع به تولید محصوالت 

ارزان قیمت تر کرد تا مشتریانش به سراغ رقبا نروند.
از آن زمان تاکنون یکی از راهکارهای پیشرفت برای این فروشگاه های 
زنجیره ای، پایین نگه داشتن قیمت عرضه محصوالت بوده است، بخش 
قابل توجهی از این صرفه جویی برای پایین نگه داشتن قیمت تمام شده 
کاال در بخش بسته بندی صورت می گیرد؛ حذف جزئیات غیرضروری. بنا 
بر گزارش اکونومیست، این شرکت با کم کردن مواد اولیه به کاررفته در 
بسته  بندی محصوالت توانسته است حدود 2.2 میلیارد دالر صرفه جویی 
کند. به عنوان مثال الیه براق به کاررفته در بسیاری از بسته بندی های مواد 
غذایی، از سیستم بسته بندی این شرکت حذف شده است و یا اینکه در 
قوطی های کنسرو، از یک الیه پالستیکی به عنوان در استفاده می شود 
که عالوه بر کم کردن هزینه شرکت، باز کردن آن را هم راحت تر می کند 
و ظاهری جذاب تر هم برای جلب مشتریان دارد. یکی از راهکارهای دیگر 
شرکت برای کاستن از هزینه ها بخش آگهی و بازاریابی است؛ مرکادونا 

1977

پدرش و مادرش کسب وکار قصابی شان را تبدیل به فروشگاه 
خواروبار کردند

1982

مرکادونا تبدیل به اولین شرکت اسپانیایی 
شد که از دستگاه اسکن بارکد برای ثبت 

فروش کاال استفاده کرد

1981

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

1949

خوان رویگ در شهر والنسیا در 
اسپانیا به دنیا آمد
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خوان در مدرسه سن ژوزه در والنسیا درس خواند، جایی که معلمانش برایش آینده ای تیره وتار پیش بینی کردند و می گفتند: »این پسر در 
زندگی به هیچ جا نمی رسد.« بعدتر در مدرسه ای دیگر به اشتیاق اصلی اش پی برد و تصمیم گرفت که نقشه قبلی اش برای خواندن رشته 
کشاورزی را کنار بگذارد و به سراغ رشته اقتصاد برود.

سرمایه اش را صرف کمپین های تبلیغاتی یا بازاریابی نمی کند. شیوه این 
شرکت برای معرفی خود، تکیه بر تبلیغات شفاهی مشتریان و استفاده 
از فضای رایگان شبکه های اجتماعی است تا نام این برند را همچنان در 
دیدرس نگه دارد. به جای چاپ آگهی و اجاره بیلبوردها و اس��تفاده از 
تبلیغات تلویزیونی، این شرکت صفحه توئیتر، فیس بوک و یوتیوب خود 
را فعال نگه می دارد و از این فضاها برای معرفی کاالها و خدمات جدید 

خود استفاده می کند. 

J خوان کارآفرین
خوان در اکتبر س��ال 1949 به دنیا آمد. در کودکی همراه برادرانش 
کار می کرد، کارش حمل و جابه جایی گونی های پر از ش��نی بود که در 
دامداری از آنها استفاده می شد. او در مدرسه سن ژوزه در والنسیا درس 
خواند، جایی که معلمانش برایش آینده ای تیره وتار پیش بینی کردند و 
می گفتند: »این پسر در زندگی به هیچ جا نمی رسد.« بعدتر در مدرسه ای 
دیگر به اشتیاق اصلی اش پی برد و تصمیم گرفت که نقشه قبلی اش برای 
خواندن رشته کشاورزی را کنار بگذارد و به سراغ رشته اقتصاد برود. در 
همان دانش��گاه محل تحصیلش بود که با هورتنسیا آشنا شد و ازدواج 
کرد، همسرش حاال معاونت شرکت را بر عهده دارد. می گویند که خوان 
کارآفرین جاه طلبی نیست، آنچه باعث شد اول همراه برادران و خواهرش 
فروشگاه را از پدرشان بخرد و بعدتر سهم باقی خواهر و برادران را هم از 
آن خود کند بیشتر از حس استقالل طلبی او سرچشمه می گیرد. او فقط 

زمانی توانایی رهبری کار را دارد که مستقل باشد. 
یکی از ویژگی های کار مدیریتی به شیوه رویگ این است که هیچ وقت 
یک جا نمی نشیند، با یک ماشین ون به سراغ فروشگاه هایش می رود حتی 
گاهی جلساتش با توزیع کنندگان و تهیه کنندگان مواد اولیه را در همان 
ون برگزار می کند. او از آن دس��ته مدیرانی است که باید باالی سر کار 
باشند، توی فروشگاه ها قدم می زند و با کارمندانش رودر رو حرف می زند 
و به تمامی مدیرانش می گوید که هیچ وقت پشت درهای دفترهایشان جا 

خوش نکنند، چون واقعیت را نمی شود از درون آن دفترها دید.
رویگ از آن مدیرانی است که وقتی خبر بازدیدش از یکی از شعبه ها 
می رسد تن و بدن کارکنانش به لرزه می افتد. او در کار با کسی شوخی 
ندارد و به محض رس��یدن به شعبه ها سؤال های تمام نشدنی اش شروع 
می شوند: »چندتا پرتقال فروختید؟ چند مشتری داشتید؟« او جزو اولین 
کارفرمایان در فروش��گاه های زنجیره ای بود که کارمندانش را به صورت 
دائم اس��تخدام کرد و در ازای آن می خواهد که تمامی فکر کارمندانش 
درگیر کار باش��د. عالوه بر این همیشه به تمامی کارمندان و کارکنان 
فروشگاه ها گوشزد می کند که کتاب بخوانند، مهم نیست در چه رتبه و 
پستی قرار داشته باشند، او همیشه کتاب هایی در حوزه رفتار با مشتری 
و انجام کار جمعی به آنها معرفی و توصیه می کند به خواندن. می  گویند 
که او از همه مدیران ش��رکت خواس��ته که در جیب کتشان یک سکه 
یک یورویی نگه دارند تا یادش��ان بماند که باید تمام تالششان را بکنند 

تا با فکرها و ایده هایشان به اندازه همان سکه از هزینه های غیرضروری 
شرکت بکاهند. خودش همیشه آماده و با ایده در جلسات حاضر می شود 
و مدیران ش��رکتش را هم بر اساس توانایی شان برای رسیدن به نتیجه 
مطلوب قضاوت می کند، اگر مدیری نتواند بر اساس برنامه و هدفی که 
تعیین کرده پیش برود در قطع همکاری با او تردید نمی کند اما به همان 
اندازه هم آماده است تا اگر ایده خوبی را مطرح کرد که در عمل چندان 
موفق به نظر نمی آید، برنامه را تغییر دهد و سراغ راه بهتری برود.  رویگ 
هیچ وقت دانش آموز ممتازی نبود، حتی وقتی رش��ته مورد عالقه اش را 
پیدا کرد و در دانشگاه والنسیا اقتصاد خواند هم دانشجوی چندان موفق 
و درخشانی محسوب نمی ش��د. گاهی در مدارس درس کارآفرینی ارائه 
می دهد. ورزش یکی از سرگرمی های عمده او است؛ تنیس بازی می کند و 
بسکتبال می بیند و از جمله حامیان تیم های ورزشی شهر والنسیا به شمار 
می رود. میلیاردر اسپانیایی را فردی کم رو اما تاجری سرسخت توصیف 
می کنند. یک آدم عمل گرا و جدی که ممکن است رفتارش تا حدی سرد 
به نظر برسد. با وجود این، وقتی که صحبت از کارآفرینی به میان می آید او 
مشوق دانشجویان و دانش آموزان جوان است. اصلی ترین درسی که به آنها 
می دهد تعریفی است که از کار به آنها ارئه می کند: »ممکن است نتوانید 
کاری را که دوست دارید انجام دهید اما باید کاری را که انجام می دهید 
تبدیل به چیزی کنید که دوستش دارید.« خوان رویگ هم مثل بسیاری 
از میلیاردرهای جهان بخشی از سرمایه اش را صرف کارهای انسان دوستانه 
می کند اما به جای تاس��یس پرورشگاه و بیمارستان و... او مرکزی برای 
حمایت از کارآفرینان جوان تاسیس کرده و از طریق آن مرکز فضاهایی را 

هم برای شروع به کار آنها در نظر می گیرد. 

1993

شعار اصلی شرکت شکل گرفت: »همیشه قیمت کم«

2011

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

1991

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

خانواده رویگ، 
خانواده ای 
پرجمعیت با 

6 فرزند بودند. 
خوان یکی از 

همین فرزندان 
بود که وقتی پدر 

و مادرش کار 
فروش خواروبار 
را شروع کردند 
28 سال داشت. 

پس از چند سال او 
تصمیم گرفت که 
آنچه را والدینش 
آماده کرده بودند 
از آنها بخرد و به 
کمک همسر و  3 
نفر از خواهر و 

برادرهایش کار را 
در دست بگیرند

تاکنون یکی از راهکارهای پیشرفت برای مرکادونا، پایین نگه داشتن قیمت عرضه محصوالت بوده است، بخش 
قابل توجهی از این صرفه جویی برای پایین نگه داشتن قیمت تمام شده کاال در بخش بسته بندی صورت می گیرد؛ 
حذف جزئیات غیرضروری. بنا بر گزارش اکونومیست، این شرکت با کم کردن مواد اولیه به کاررفته در بسته  بندی 

محصوالت توانسته است حدود 2.2 میلیارد دالر صرفه جویی کند.
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کارآفرین

س��ال 1883 بود که فردریک فیش��ر توانست برای نخستین بار 
ماش��ینی طراحی کند که قادر بود توپ های کوچک فوالدی کامال 
گ��رد و بدون نقصی تولید کند، توپ های کامال گردی که پایه تولید 
بلبرینگ های مدرن شدند، بلبرینگ هایی که دیگر می توانستند به تولید 
انبوه برس��ند. س��ال 1946 دو برادر پایه های تجارتشان را بر همان 
بلبرینگی گذاشتند که داشت کاربردش را در صنایع مختلف از جمله 
اتومبیل سازی نشان می داد. ویلهلم و جرج شافلر دو برادری که هردو 
مدرک دکترا داشتند ش��رکت GmbH را در شهر هرتسوگن آوراخ 
در آلمان تاس��یس کردند. سه سال پس از آن وقتی که جرج شافلر 
محفظه غلتکی را برای بلبرینگ ها طراحی کرد، کسب وکار شرکت 
رو به رشد گذاشت. این موفقیت منجر به تولید محصول مشابهی در 
مقیاس بزرگ تر شد که با نام INA در بازار معرفی و عرضه شد و خیلی 
زود توانست به عنوان یکی از قطعات مورد نیاز برای تولید اتومبیل، در 

صنعت خودروی آلمان شناخته شود. 
با ترکی��ب دو نام LuK Lamellen و GmbH تا س��ال 1965 
شرکتی که برادران شافلر تاسیس کرده بودند تبدیل به شرکت پیشرو 
در بازار تکنولوژی شد. شرکت LuK یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان 

کالچ در جهان اس��ت که از سال 1999 به عنوان بخشی از شرکت 
شافلر شناخته می شود. بعدتر این شرکت مجموعه برندی از سازندگان 
قطعات اتومبیل به نام FAG را هم به خود افزود و در س��ال 2003 
تمامی این مجموعه ها با نام واحد گروه شافلر شناخته شدند. هم زمان 
با این ادغام ها، ش��رکت شافلر به صورت مرتب شعبه های خود را در 
کشورهای مختلف جهان تاسیس می کرد: هند، مجارستان، چین، کره 

و... .
 
J ماریا الیزابت

ماریا الیزابت، زاده ش��هر پراگ و شهروند جمهوری چک در سال 
1963 با یکی از برادران شافلر ازدواج کرد؛ جرج. ماریا سال 1941 به 
دنیا آمده بود و پس از جنگ جهانی دوم همراه با خانواده اش به اتریش 
مهاجرت کرد. او در دانشگاه پزشکی وین تحصیل کرد و پس از ازدواج 
با جرج بود که به ش��هر محل سکونت همسرش که کسب وکارش را 
هم در همان جا تاس��یس کرده بود مهاجرت کرد و پس از ازدواج به 
عنوان یکی از کارمندان مجموعه به این شرکت پیوست. سال 1996 
جرج درگذشت. ماریا الیزابت پس از مرگ همسرش به عنوان یکی از 
کلیدی ترین اعضای شرکت شافلر امور را در دست گرفت و از آن به بعد 
تمام تالشش را کرد تا شرکتی را که جرج تاسیس کرده بود با قدرت 
به پیش ببرد. پس از مرگ جرج 20 درصد از سهام شرکت خانوادگی 
به او ارث رس��ید و همراه با پسرش جرج جونیور کار شرکت را پیش 
برد. تمامی خریدها و اضافه شدن شرکت های دیگر به زیر مجموعه 
شافلر در زمان مدیریت الیزابت اتفاق افتاد و به خاطر تالش های او بود 
که شرکتی که شوهر و برادر شوهرش تاسیس کرده بودند تبدیل به 
یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان قطعات خودرو در سراسر جهان شد. 
در سال 2008 ماریا 17 میلیارد دالر برای تبدیل گروه شافلر به یکی 
از بزرگ ترین شرکت های صنعتی جهان هزینه کرد تا با خرید سهام 
ش��رکت هایی که از محصوالت آنها استفاده می کردند دست به یک 
تجمیع بزرگ بزند. همراه با این تجمیع و افت ناگهانی قیمت سهام 
در بازار بورس جهان، ماریا و پس��رش جرج با 15 میلیارد دالر بدهی 
روبه رو ش��دند اما توانستند این وضعیت را کنترل کنند و حاال نیمی 
از س��هام این شرکت بین المللی را در اختیار دارند. ماریا الیزابت، زن 
قدرتمند حوزه تجارت مانند بسیاری از تاجران موفق و سرشناس در 
عرصه سیاست هم دست به اقدامات حمایتگرانه زد. او به عنوان یکی 

بلبرینگ سازها
خانوادهشافلروفتحصنعتقطعهسازیدنیا

او کیست؟
جرج شافلر رئیس 
و سهام دار عمده 

شرکت شافلر است، 
تولیدکننده بلبرینگ 
و لوازم خودرو. سال 

2016 این شرکت 
آلمانی با بیش از 85 

هزار کارمند، درآمدی 
بالغ بر 13.3 میلیارد 
یورو )14.8 میلیارد 

دالر( کسب کرد. این 
شرکت 37 درصد از 

کل قطعات اتومبیل در 
جهان را تولید می کند. 

جرج شافلر با 19.6 
میلیارد دالر ثروت 

در رتبه 43 فهرست 
بلومبرگ ایستاده است.

1946

ویلهلم و جرج شافلر دو برادری که هردو مدرک دکترا داشتند شرکت 
بلبرینگ سازی GmbH را در شهر هرتسوگن آوراخ در آلمان تاسیس کردند

1963

ماریا الیزابت و جرج شافلر با هم ازدواج کردند و 
ماریا مشغول به کار در شرکت شافلر شد

1941

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

1949

جرج شافلر نوع جدیدی از بلبرینگ را طراحی کرد و 
به تولید رساند که سبب رونق کارش شد
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از اعضای اتحادیه سوسیال مسیحی 
ایالت بایرن در چیدن مقدمات 
ریاس��ت جمهوری  انتخابات 
سال 2004 در آلمان شرکت 
داش��ت و در سال 2016 در 
نمایش��گاه  برگزاری  جریان 

هانوفر )بزرگ ترین نمایش��گاه 
صنعتی جهان( یک��ی از 15 رهبر تجاری 

آلمان بود که به ضیافت شام خصوصی باراک اوباما، رئیس جمهور 
وقت امریکا دعوت شد. او در سال 2014 با یورگن ثومان، مالک یکی 

از بزرگ ترین شرکت های صنایع فوالد در آلمان ازدواج کرد. 
ماریا الیزابت شافلر- ثومان حاال نایب رئیس شرکت شافلر و یکی از 
سهام داران عمده شرکت به شمار می رود و با 4.92 میلیارد دالر ثروت 

در رتبه 372 فهرست ثروتمندان بلومبرگ قرار دارد.

J جرج جونیور
تنها  فرزند جرج ش��افلر و ماری الیزابت در س��ال 1964 به دنیا 
آمد. او مدتی به عنوان خلب��ان در نیروی هوایی آلمان خدمت کرد 
اما پس از آن راهی دانش��گاه سنت گالن در سوئیس شد تا در رشته 
کسب وکار تحصیل کند. پس از فارغ التحصیلی هم بهترین جا برایش 
همان شرکت خانوادگی بود، پس به کسب وکار پدرش پیوست و مدتی 
در آلمان کار کرد و بعد راهی امریکا شد و موفق شد در سال 2000 
در رش��ته حقوق بین الملل از دانشگاه دوک مدرک تطبیقی دریافت 
کند. مدتی هم به عنوان وکیل در یک دفتر حقوقی به نام هاینس و 
بوم در ش��هر داالس کار کرد. زمانی که مشغول کار وکالت شده بود، 
یکی از ثروتمندان بزرگ جهان بود اما هر روز به سر کارش در دفتر 
حقوقی می رفت و در دفتر حقوقی هیچ کس خبر نداشت که با یکی 
از ثروتمندان جهان همکار اس��ت. یکی از مجالت امریکایی در سال 
2007 و پس از اینکه ش��افلر به کشورش بازگشته بود در مورد او با 
مدیران آن دفتر حقوقی مصاحبه کرد. مایک بون خیلی خوب خاطره 
زمانی را که به هویت ش��افلر پی برد به خاطر می آورد: »8 سال قبل 
برادر همسرم با من تماس گرفت و پرسید: به وکالی همکارتان چقدر 
حقوق می دهید؟ گفتم همان مقداری که در بازار کار مرس��وم است. 
او هم گف��ت: پس البد نرخ بازار کار خیلی باال اس��ت چون یکی از 
وکالی جدیدتان تازگی ها خانه ای در محله آرمسترانگ خریده است.« 
محله آرمسترانگ محله ای بود که خانه هایش تا 6 میلیون دالر خرید 
و فروش می شدند. حقوق وکیل دفتر حقوقی ساالنه 150 هزار دالر 
بود. چهار س��ال پس از آن گفت وگو در مورد این میلیاردر ناشناس، 
نام او در فهرس��ت ثروتمندان نشریه فوربز قرار گرفت. پس از اینکه 
ماجراجویی های جرج در رش��ته حقوق رضایتش را جلب کرد جرج 
جونیور سرانجام در سال 2006 به آلمان بازگشت تا دوباره در شرکت 

1996

پس از مرگ جرج شافلر، ماریا 20 درصد 
و جرج جونیور 80 درصد از شرکت 

خانوادگی را به ارث بردند

2008

جرج و ماریا الیزابت دست به ادغام بزرگی در شرکت زدند و پس از آن شافلر یکی از 
بزرگ ترین تولیدکنندگان قطعات خودرو و صنعت در دنیا شناخته می شود

1964

جرج شافلر جونیور به 
دنیا آمد

1999

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

خانوادگی شان کارش را از سر گیرد. زندگی در 
امریکا برای مدتی می توانست به او مهلت بدهد 
که کمی رها از قید و بندهای کسب وکار شافلر 
زندگی کند اما عاقبت تجارت عظیم شافلر باعث 
ش��د که او بار دیگر به خانه بازگردد و گوشه ای 
از کار را بگیرد، هرچه نباشد او بیشترین سهام 
شرکتی را داش��ت که یک بار آن را به مدت 6 

سال ترک کرده بود.
وقتی پدرش مرد، او وارث 80 درصد از کسب وکار خانوادگی شد 
و پس از بازگشتش به آلمان در مسیر تجمیع شرکت ها و خریدهایی 
که مادرش برنامه ریزی کرده بود با او همراه شد. او حاال ساکن همان 
شهر داالس است و سهم االرث قابل توجهی که از پدر به او رسیده بود 
س��بب شده تا به نسبت مادرش در فهرست بلومبرگ جایگاه بسیار 

باالتری داشته باشد. 

آینده پاک
شافلر تولیدکننده بلبرینگ و یاتاقان و قطعات دیگری است که در صنعت خودروسازی، فناوری فضایی و 
صنایع دیگر به کار می روند. بزرگ ترین تحوالت این شرکت در جریان ادغام های سال 2008 رخ داد و در همان 
زمان بود که ش��افلر فاش کرد که در طول جنگ جهانی دوم، این ش��رکت از هزاران برده به عنوان کارگران 
کارخانه هایش ذر لهستان اشغال شده توسط ارتش نازی سوءاستفاده کرده است. با وجود این، نام بزرگ این 
شرکت سبب شد که این کارنامه سیاه خیلی زود تبدیل به بخش خیلی کوتاه و گذرایی در تاریخچه شافلر شود. 

شافلر به جز تولیدات صنعتی معروفش در حوزه های دیگری هم فعالیت دارد:
مسابقات فرمول E: مسابقات اتومبیل رانی فرمول E از سال 2014 در چین آغاز شد. این دسته از مسابقات 
مربوط به رقابت اتومبیل های تمام الکتریکی است و با ماشین های مسابقه  پاک، کم سر و صدا و سازگار با محیط 
زیست برگزار می شود. شافلر از آغاز این مسابقات در آن شرکت داشته است و خودروهای الکتریکی تولید خود 

را در این رقابت ها شرکت می دهد.
تکنولوژی آینده: ش��افلر در حال س��رمایه گذاری در بخش تحقیق و توس��عه برای رش��د بیشتر در حوزه 
تکنولوژی های نوین است و تالش دارد تا از حاال روی آینده سرمایه گذاری کند. این شرکت در حوزه خودروهای 
سازگار با محیط زیست، حمل ونقل برون ش��هری و انرژی های جایگزین فعالیت دارد و به عنوان مثال روی 
توسعه قطعات مختلف برای قطارهای سریع السیر و همچنین راهکارهایی برای حمل و نقل فضایی و هوایی 

کار می کند. 

سال 1946 دو برادر پایه های 
تجارتشان را بر همان بلبرینگی 
گذاشتند که داشت کاربردش را در 
صنایع مختلف از جمله اتومبیل سازی 
نشان می داد. ویلهلم و جرج شافلر 
دو برادری که هردو مدرک دکترا 
داشتند شرکت GmbH را در شهر 
هرتسوگن آوراخ در آلمان تاسیس 
کردند
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کارآفرین

آن کاتن اول به سراغ خانواده 
و دوستانش رفت، بازارچه های 

خیریه برگزار كرد تا هم كمی 
پول جمع كند و هم در مورد فقر 

آموزشی در میان دختران افریقایی 
اطالع رسانی كند. در پایان كمپینی 

كه در میان مردم عادی برگزار 
كرده بود آن قدری پول جمع شد 
تا خرج تحصیل 32 دختر فراهم 

شود.

در جن��وب صحرای افریقا تنه��ا 64 درصد از كودكان تحصیالت 
ابتدایی را به پایان می رسانند و تعداد بسیار كمتری هم موفق می شوند 
دوره راهنمایی را بگذرانند. تعداد دخترانی كه موفق می شوند خودشان 
را تا قبل از دبیرس��تان در مدرس��ه نگه دارند از این هم كمتر است. 
برای مثال در سال 2007 فقط 55 درصد از دخترهای كشور ماالوی 
دوره دبس��تان را تمام كردند. در این میان مناطق روستایی به لحاظ 
آماری كمترین دسترس��ی را به آموزش دارند. به خاطر كمبود منابع 
مالی بسیاری از خانواده ها تصمیم می گیرند كه تنها پسران را به مدرسه 
بفرس��تند؛ دخترها یا از سنین پایین مجبور می شوند برای كمك به 
خانواده كار كنند یا ازدواج. مس��ئله آموزش تنها محدود به مس��ئله 
آموختن ریاضی و دروس الزم نیست، از طریق مدرسه و آموزش های 
مس��تمر امكان ابتال به بسیاری از بیماری ها هم كاهش پیدا می كند. 
به عنوان مثال تعداد دختران مبتال به اچ آی وی نس��بت به پسران 5 
برابر بیشتر است در حالی كه دخترانی كه تا مقطع دبیرستان تحصیل 
كرده اند سه برابر كمتر از دخترانی كه تحصیالت ندارند مبتال به این 

ویروس می شوند.
تمامی این واقعیت ها سبب ش��د تا آن كاتن به سراغ افریقا برود. 
آن در سال 1950 در شهر كاردیف در منطقه ولز به دنیا آمد. مسئله 
آموزش از ابتدا یكی از دغدغه های اصلی او بود و بیش از س��ه دهه را 
صرف فعالیت برای آموزش به كودكان مهاجری كرد كه به انگستان 
می آمدند. آن فرزند پدر و مادری معدن كار بود اما توانس��ت بورسیه 
تحصیلی یكی از مدارس خصوصی دخترانه در لندن را كسب كند. برای 
دخت��ری كه از خانواده ای معدن كار و با لهجه ولزی به لندن می رفت 
محیط كامال متفاوت بود؛ معلمان مدرسه خصوصی فورا فرآیند اصالح 
لهجه دانش آموزان و اصالح رفتارهای آنها را شروع كردند. او به نشریه 

تحصیل برای تغییر
آنکاتن،برخاستهازجامعهایروستایی،منجیدخترانروستایی

گاردین گفته است: »زمانه متفاوتی بود و روش های تدریس و تربیت 
روش های قدیمی بودند اما درس بسیار خوبی گرفتم، آموختم كه حس 
وصله ناجور بودن یعنی چه.« همین احساس بود كه سبب شد او به 
سمت اولین كارش سوق پیدا كند؛ معلم مدرسه ای در یكی از مناطق 
پرچالش جنوب لندن. گاردین به ش��رح بخشی از كارها و عقاید آن 
كاتن پرداخته است كه قسمت هایی از آن را در این مطلب می خوانید. 
سال 1991 در سفری به زیمبابوه به قبایل تونگا و كُره ُكره برخورد 
كه در اواخر دهه 50 و دوره استعمار و پس از ساخت سد بزرگ كاریبا 
بر روی رودخانه زامبزی )در مرز زامبیا و زیمبابوه( از زمین ها یشان رانده 
ش��ده بودند. این جابه جا شدن و رها كردن روستاهای اجدادی سبب 
ش��ده بود تا این قبایل در وضعیت بسیار اسف باری زندگی كنند. آن 
می گوید: »برای خالی كردن منطقه از جمعیت و ساختن سد به آنها 
وعده همه چیز داده شده بود: مدرسه، درمانگاه، خانه و البته هیچ چیز 
گیرش��ان نیامده بود. وقتی وضعیت را دیدم بیش��تر و بیشتر به یاد 
وضعیت معدن كاران در ولز افتادم. آنجا تنها چیزی كه در اختیار داشتی 
نیروی كارت بود و تنها چیزی كه عایدتان می شود نیروی كارتان است 
و با وجود این، اگر همیش��ه این كار را ادامه دهید، نمی توانید زندگی 
كنید. حتی با اینكه پیوستگی جامعه انگلیسی بسیار بیشتر بود باز هم 
شانسی برای نجات این گروه وجود نداشت. این نمونه ای از معنای فقر 
است، فقر در همه جای دنیا یك شكل دارد. اما آنچه در زیمبابوه من را 
شوكه كرد این بود كه تازه فهمیدم تمام ابعاد استعمار را درك نكرده ام، 

هرچه بیشتر در این مورد می آموختم، عصبانی تر می شدم.« 
وقتی كاتن به انگلستان برگشت و شروع كرد به جست وجو برای 
پی��دا كردن منابع مالی برای كمك به مردم��ی كه دیده بود، از قبل 
هم بی عدالتی را بیش��تر احساس كرد:  »به م می گفتند كه این آدم ها 
فقط حرفی را می زنند كه فكر می كنند تو دوست داری بشنوی، جدی 
نگیر.« آن وضعیت دخترانی را كه در این قبایل بودند و نمی توانستند 
درس بخوانند خوب می فهمید: »دیدگاه غالب این بود كه دخترها به 
دلیل مخالفت خانواده ها به مدرسه نمی روند. اما وقتی من در جامعه 
فقیر و سنتی روستایی زندگی می كردم می دیدم كه درس نخواندن 
دخترها به خاطر مسائل فرهنگی نیست بلكه یك تصمیم اقتصادی 
است؛ پسرها شانس باالتری برای كسب درآمد بیشتر داشتند و بنابراین 
منطقی بود كه پسرها به مدرسه بروند. این تصمیماتی كه مردم فقیر 
می گیرند برای دیگران ساده است: آنها انتخاب های بدی می كنند اما 
در واقع موضوع پیچیده تر از اینها اس��ت. آنها مدام مجبور به انتخاب 
بر اساس واقعیت های فقر هستند.« بر همین اساس بود كه آن كاتن 
تصمیم گرفت واقعیتی را كه بیشتر از بقیه برایش ملموس بود تغییر 

دهد و به سراغ آغاز تغییر در افریقا رفت.
آن، كه در سفر به زیمبابوه فهمیده بود خانواده های روستایی آنجا 
هم به دلیل فقر و امیدواری بیش��تر به پیدا كردن شغل برای پسرها 
تصمیم می گیرند كه پسران را به مدرسه بفرستند، در انگلستان شروع 
به تالش برای جمع آوری كمك كرد. اول به سراغ خانواده و دوستانش 

کارآفرین اجمتاعی
آن لزلی کاتن 

زاده ولز است و به 
خاطر فعالیت های 

انسان دوستانه اش در 
حوزه آموزش دختران 
در افریقا برنده جوایز 

متعدد شده. او در 
مناطق روستایی 

زیمبابوه، غنا، تانزانیا 
و ماالوی روی تحصیل 
دختران سرمایه گذاری 
کرد، دخترانی که حاال 

تبدیل به نیروهای 
کار جوامع خودشان 

شده اند.
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اعضای كاما آنچه را كه از كامفد گرفته اند دوباره در جوامع محلی خود سرمایه گذاری می كنند. این موسسه توسط 
خود این دانش  آموختگان در موسسه كامفد تاسیس شده است. كاما در سال 1998 شكل گرفت و حاال بیش از 25 
هزار عضو دارد و در میان این اعضا پزشكان، وكال و معلمان قرار دارند.

رفت، بازارچه های خیریه برگزار كرد تا هم كمی پول جمع كند و هم 
در مورد فقر آموزشی در میان دختران افریقایی اطالع رسانی كند. در 
پایان كمپینی كه در میان مردم عادی برگزار كرده بود آن قدری پول 
جمع شد تا خرج تحصیل 32 دختر فراهم شود. با تالش های آن سال 
1993 موسسه كامفد رسما آغاز به كار كرد، موسسه ای برای آموزش 
زنان جوان در مناطق روس��تایی افریقا. در مدت كوتاهی این موضوع 
ثابت ش��د كه وقتی نگرانی بابت مخارج تحصیل وجود نداشته باشد، 

تحصیل دختران برای خانواده هایشان ارزشمند است. 
تمركز كامفد بر روی نقاط روستایی است كه در آنها گروه كثیری از 
زنان از امكان تحصیل و آموزش محروم شده اند، این موسسه با حضور 
در این مناطق پیش از هرچیز محیطی حمایتگر برای زنان و دختران 
به وجود می آورد تا بتوانند در آرامش به تحصیل بپردازند. كامفد تاكنون 
امكان تحصیل بیش از 1 میلیون و 800 هزار دختر را تا ابتدای مقطع 
دبیرس��تان فراهم كرده است و بیش از 4 میلیون كودك از آموزش ها 
و مزایای این موسس��ه در كش��ورهای زیمبابوه، زامبیا، غنا، تانزانیا و 
ماالوی اس��تفاده كرده اند. آن در سال 2003 برنده جایزه بین المللی 
كمك های خیریه و توسعه ش��د. در سال 2014 سازمان همکاری و 
توسعه اقتصادی  )OECD(موسسه كامفد را به عنوان برترین سازمان 

در اجرای بهترین شیوه نوآوری برای توسعه معرفی كرد. 
با پیشرفت كار دغدغه تحصیل دختران تبدیل به دغدغه بزرگ تری 
ش��د؛ ایجاد یك چرخ��ه كارآفرینی كه از تحصیل و توانمندس��ازی 
دختران شروع می ش��د و بعد نوبت به آماده كردن آنها برای ورود به 
عرصه كار و كسب درآمد می شد. دانش آموزانی كه روزی در موسسه 
كامفد تحصیل كرده بودند كم كم تبدیل به نیروهای كار شدند. برای 
اشتغال آنها مركزی به اس��م كاما تاسیس شد و بسیاری از این زنان 
جوان تحصیل كرده تبدیل به معلمانی ش��دند ك��ه وظیفه آموزش 
دخت��ران دیگر را بر عهده گرفتند. اعض��ای كاما آنچه را كه از كامفد 
گرفته اند دوباره در جوامع محلی خود س��رمایه گذاری می كنند. این 
موسسه توسط خود این دانش  آموختگان در موسسه كامفد تاسیس 
ش��ده است. كاما در سال 1998 شكل گرفت و حاال بیش از 25 هزار 
عضو دارد و در میان این اعضا پزشكان، وكال و معلمان قرار دارند. اغلب 
اعضای كاما در حال حاضر كسب وكار خودشان را دارند و به استقالل 
مالی و اقتصادی رسیده اند. اعضای این موسسه بخشی از دانش آموزان 
نیازمند آموزش را هم تحت حمایت مالی خود گرفته اند. ساالنه 150 
نفر از اعضای كاما انتخاب می شوند تا در برنامه رهبری و كارآفرینی در 
كشور زامبیا شركت كنند، از طریق این دوره آموزش های كارآفرینی 
به این افراد داده می ش��ود و می توانند از بسترهایی كه برای فعالیت 
آنها آماده ش��ده برای گسترش و رشد كسب وكارشان كمك بگیرند. 
كامفد در طول سال های فعالیتش نظر چهره های سرشناس بسیاری 

را هم به خود جلب كرده است. چهره هایی از عالم سیاست و هنر كه 
معموال از حركت های انسان دوستانه حمایت می كنند. مورگان فریمن 
)بازیگر(، بیل كلینتون )رئیس جمهور سابق امریکا(، آلیسون پیرسون 

)روزنامه نگار(، دوریس لسینگ )نویسنده( و اما واتسون )بازیگر(. 

J مدل آموزش و کارآفرینی در موسسه کامفد
آنچه سبب شده است تا كامفد یكی از نمونه های موفق كارآفرینی 
اجتماعی به ش��مار برود این اس��ت كه مرحله به مرحله در آموزش، 
توانمندسازی و ورود زنان به عرصه های اجتماعی و اقتصادی حضور 
دارد و س��ال ها است كه به صورت مس��تمر این كار را انجام می دهد. 
اولین مرحله از كار تش��ویق خانواده ها برای تحصیل دختران است و 
برداش��تن بار مالی آموزش به فرزندان آنها. ورود دختران به مدرسه 
سبب می شود كه آنها برای ورود به مرحله دوم آماده شوند، مرحله ای 
ك��ه در آن دختران تحصیل ك��رده و آموزش دیده تبدیل به نیروهای 
توانمندی می شوند كه می توانند ضمن كسب استقالل مالی خود، به 
جامعه بومی شان هم كمك كنند. مرحله بعد ورود جمعی قابل توجه از 
زنان به جامعه ای سنتی است كه پس از ورود زنان به عرصه ها آموزش 
و كسب وكار اندك اندك دچار تحول می شود. با ایجاد این تغییرات است 
كه نسل های آینده دختران در كشورهای جنوب صحرای افریقا دیگر 
مانند گذشتگان خود با چالش دورماندن از تحصیل روبه رو نخواهند 
ب��ود و تحصیل دختران به مرور تبدیل به امری عادی در این مناطق 

می شود. 

کامفد تاکنون 
امکان تحصیل 

بیش از یک میلیون 
و 800 هزار دختر 
را تا ابتدای مقطع 
دبیرستان فراهم 
کرده است و بیش 
از 4 میلیون کودك 

از آموزش ها 
و مزایای این 
موسسه در 
کشورهای 

زیمبابوه، زامبیا، 
غنا، تانزانیا و 

ماالوی استفاده 
کرده اند

ورود نسل های مختلف دختران 
به مدرسه

دخترهای بازمانده از 
تحصیل

آموزش و 
تحصیل 
دختران

تبدیل 
شدن زنان 
به رهبران 

اجتماعی

تغییر 
سیستم
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کارآفرین

دیگر هیچ بهانه ای نمانده است؛ همه می توانند دیده شوند. رسیده ایم به 
عصر شبکه های اجتماعی. عکس ها و فیلم ها و متن ها میلیون ها بار دست به 
دس��ت می شوند و فرصت برای معرفی کسب وکارها از همیشه مهیاتر است؛ 
البته اگر راه و رسم زیستن و تجارت در این میدان تازه را بلد باشیم. بیش از 
1.5 میلیارد نفر در سراسر جهان کاربر شبکه های اجتماعی هستند، بخشی 
از روز و شبش��ان را در یکی از شبکه های اجتماعی فراوانی که وجود دارند، 
می گذرانند. مخاطبان آماده در پای رس��انه های آماده نشسته اند و این شاید 
طالیی ترین دوران تاریخی تاکنون برای تبلیغات و حتی آغاز کس��ب وکاری 

تازه باشد. 
نش��ریه اینترنتی tech.co ک��ه در حوزه کارآفرینی و اس��تارت آپ ها 
می نویسد در مورد نقش شبکه های اجتماعی با چندین نفر از مدیران اجرایی 
اس��تارت آپ های موفق امریکا صحبت کرده اس��ت. هری��ک از این مدیران 
تجربه ه��ای خود و برداشتش��ان را از نقش ش��بکه های اجتماعی در رونق 
کس��ب وکارهای مختلف بیان کرده اند که بخشی از این نظرات را می توانید 

در اینجا بخوانید.
کیس الرنس، موسس CircusTrix، مالک پارک های تفریحی در امریکا، 
اروپا و آسیا: وقتی که در سال 2011 کارمان را شروع کردیم، گمان نمی کردم 
شبکه های اجتماعی نقش چندانی در کار ما داشته باشند. البته خیلی زود به 
این ش��بکه ها پیوستیم چون استفاده از آنها رایگان بود اما حاال این شبکه ها 
تبدیل به ابزار اصلی بازاریابی ما شده اند. ما 30 پارک تفریحی در سراسر جهان 
داریم و اول کار بسیار سختی به نظر می رسید که بخواهیم رخدادهای مربوط 
به همه این پارک ها را به روز کنیم اما متوجه شدیم که حضور در فیس بوک، 

توئیتر و اینس��تاگرام ارزش ای��ن کار را دارد.  بازدیدکنندگان پارک ما انواع 
کارهای هیجان انگیز را انجام می دهند و ما پس از عضویت در ش��بکه های 
اجتماع��ی فهمیدیم که درصد قابل توجهی از این مش��تریان تنها به پارک 
می آیند تا بتوانند تصویر س��اعاتی را که در آن گذراندند با دوستان خود به 

اشتراک بگذارند. 
کرگ بلوم، موسس شرکت FreeLogoServices، ارائه دهنده رایگان 
قالب های لوگوی قابل تغییر برای شرکت ها و کسب وکارهای گوناگون: ما از 
شبکه های اجتماعی بیشتر برای گرفتن ایده و پیشنهادها استفاده می کنیم. 
یکی از کارآمدترین راه های اس��تفاده از این شبکه ها برای ما این بوده که از 
آنها به عنوان س��رویس ارتباط با مش��تریان استفاده  کنیم. اغلب مشتریان 
م��ا روی فیس بوک و توئیتر به ما پیغام می دهند و این ش��بکه ها تبدیل به 
محلی فوق العاده برای رصد کردن میزان رضایت آنها شده است. رصد کردن 
شبکه های اجتماعی به ما اجازه می دهد تا خیلی سریع هر مشکلی را که در 

خصوص کار ما وجود دارد در نظرات کاربران ببینیم و آن را رفع کنیم.
جان کینسکی، موس��س FreeLogoServices، ارائه دهنده خدمات 
ایمیل اختصاصی، آرشیو دیجیتال و... به شرکت ها: تا همین چند سال پیش 
فکر می کردم که موضوع شبکه های اجتماعی زیادی بزرگ نمایی شده و به 
درد کسب وکارهای کوچک نمی خورد. حاال این شبکه ها به یکی از ابزارهای 
موثر برای معرفی خدمات ما تبدیل شده اند. در واقع مشتریان جوان تر پیش 
از هرچیز به دنبال این هستند که کدام شرکت در فضای مجازی حضور دارد 
و انتظار دارند تمامی اخبار و رخدادها خیلی زود روی صفحات ش��رکت قرار 
بگیرد. اگر شما در شبکه های اجتماعی حضور نداشته باشید برای نسل جوان 
به این معنا است که کسب وکارتان تعطیل شده است. در واقع یکی از راه هایی 
که این امکان را به شما می دهد که در دیدرس این جوانان قرار بگیرید الیک ها 

و کامنت های دوستان آنها در صفحات مجازی شما است. 

J پادشاهان دنیای مجازی
در روزگار نبود اینترنت، کارها پیش می رفت، کاس��بی ها رونق داشت و 
مردم زندگی ش��ان را می کردند. ورود اینترنت به زندگی مردم باعث شد که 
این معادله تغییر کند. حاال بخش��ی از زندگی بس��یاری از آدم ها در دنیای 
موازی می گذرد، در دنیای مجازی. برای موفقیت در تجارت، به خصوص برای 
کس��ب وکارهای کوچک و یا تجارت هایی که در پی کسب مشتریان جوان 
هس��تند، الزم اس��ت که وارد این دنیای موازی ش��وند و خودشان را در آن 
دنیای مجازی هم به دیگران نش��ان دهند. در 10 سال گذشته شبکه های 
اجتماعی یک به یک سر برآوردند، برخی شروع داغی داشتند که خیلی زود 
به خاکستر بدل شد، برخی رنگ باختند و برخی دیگر روز به روز اوج گرفتند 
و حاال تبدیل شده اند به بخشی حذف نشدنی از عالم تجارت و رقابت. دیوید 
مسری، کارآفرین و متخصص بازاریابی و شبکه های جتماعی، در مطلبی از 
انواع شبکه های اجتماعی و کارکردهای آنها برای صاحبان کسب وکار نام برده 
است. نام این شبکه های اجتماعی حتما برای شما آشنا است، در سراسر دنیا 
مدیران در رده های مختلف و در کسب وکارهای گوناگون، از این نام های آشنا 
برای شناساندن خود به مشتریان و مخاطبان استفاده می کنند تا جایگاه خود 

را در دنیای مجازی با بیش از 1.5 میلیارد نفر جمعیت حفظ کنند.

Pinterest
یك ش��بكه اجتماعی تصویری اس��ت. در این شبكه 
همه چیز بر اساس كشف عكس های تازه رخ می دهد. 
پینترس��ت یكی از پرترافیك ترین و پرمخاطب ترین 
ش��بكه های اجتماعی است. اغلب مخاطبان این س��ایت یعنی حدود 68 

الیک یعنی ما هستیم!
رابطهکسبوکارهایکوچکواستارتآپها

باشبکههایاجتماعی

موسس 
 :CircusTrix

بازدیدکنندگان پارك 
ما انواع کارهای 
هیجان انگیز را 

انجام می دهند و ما 
پس از عضویت در 

شبکه های اجتماعی 
فهمیدیم که درصد 
قابل توجهی از این 
مشتریان تنها به 
پارك می آیند تا 
بتوانند تصویر 

ساعاتی را که در آن 
گذراندند با دوستان 

خود به اشتراك 
بگذارند
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درصد آنها زن هس��تند. 70 میلیون مشترك پینترست این فضا را تبدیل 
به محیطی بسیار مساعد برای كسب وكارهای مختلف كرده اند به خصوص 
اگر این كسب وكار در حوزه تولید لوازم و دكور خانه، مد و لباس، آشپزی و 

مشاغل خانگی باشد. 

Twitter
توئیتر یك شبكه اجتماعی گفت وگومحور است. در این 
سایت همیش��ه مكالمه در جریان است و كاركرد آن 
به نوعی شبیه ارسال پیامك است و تبدیل به یكی از 
پرهوادارترین شبكه های اجتماعی شده. برخالف فیس بوك و برخی دیگر از 
شبكه های مشابه كه كاربران می توانند یكی از مطالب یا عكس های شما را 
ببینند و بعدا روی آن نظر دهند، توئیتر بیشتر بر مبنای »همین حاال« شكل 
گرفته است. در هر دقیقه بیشتر از 6 هزار توئیت در این شبكه قرار می گیرد. 
توئیتر بیشتر از 560 میلیون كاربر فعال دارد و اگر كسی به دنبال استفاده 
از شیوه های نوین برای تبلیغ و گسترش كسب وكار خود می گردد به هیچ 
عنوان نمی تواند این شبكه را نادیده بگیرد. این شبكه محیطی بسیار مناسب 
برای اس��تفاده در حوزه تجارت است، برای حضور موثر در این شبكه باید 
توانایی استفاده از شرایط این شبكه یعنی نوشتن در تعداد كلمات محدود 
وجود داشته باشد. توئیتر به صورت ویژه در امریکا در میان كسب وكارهای 

كوچك و بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. 

Facebook
یكی از قدرتمندترین شبكه های اجتماعی جهان است. 
وس��عت كاربران این شبكه آن قدر زیاد است كه برای 
هر كس��ب وكاری در هر اندازه ای مناس��ب است چرا 
كه می توان این گونه فرض كرد كه همه عضو فیس بوك هستند. در اینكه 
فیس بوک بزرگ ترین شبكه اجتماعی است جای شكی وجود ندارد، تعداد 
كاربران فعال این ش��بكه به یک میلیارد نفر می رسد. فیس بوك به نسبت 
توئیتر این امكان را به كاربرانش می دهد تا از شیوه های گوناگونی كسب وكار 
خود را معرفی كنند و به جذب مخاطب بپردازند. عضویت در این شبكه و 
ارتباط گرفتن با آدم ها از طریق فیس بوك بیشتر بر پایه یك رابطه بلندمدت 
تعریف ش��ده است، هرچند كه در این شبكه هم می توان فوریت در پاسخ 
دادن به نظرات و س��ؤال های كاربران و مخاطبان را در دستور كار قرار داد. 
روزانه 2.5 میلیارد مطلب و عكس و... در فیس بوك منتش��ر می شود، این 
فرصتی است كه صاحبان كس��ب وكارهای كوچك و بزرگ نباید از دست 
بدهند. وقتی به فكر تبلیغات و یا معرفی خود هس��تید باید این سؤال را از 
خودتان بپرسید: كجا ممكن اس��ت به اندازه فیس بوك امكان دیده شدن 

داشته باشد؟

Instagram
این ش��بكه احتماال بهترین محل برای دس��ت پیدا 
كردن به نوجوانان به صورت خاص و ارتباط گرفتن با 
آدم هایی است كه به صورت كلی از دیدن عكس های 
خوب لذت می برند. در اینستاگرام عكس حرف اول را می زند و البته امكان 
ویدئوه��ای كوتاه هم به آن اضافه ش��ده. بیش از 150 میلیون كاربر فعال 
در این ش��بكه اجتماعی حضور دارند و اینستاگرام را تبدیل به بزرگ ترین 
شبكه اجتماعی تصویرمحور كرده اند و برای همین برندهای مختلف تالش 
كرده ان��د تا جای خود را در این ش��بكه باز كنند و به صورت گس��ترده از 
امكان هش��تگ زدن و جلب مخاطب از این طریق استفاده می كنند. اگر 

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

موسس 
 :FreeLogoServices 
در واقع مشتریان 
جوان تر پیش از 
هرچیز به دنبال 
این هستند که 
کدام شرکت در 
فضای مجازی 
حضور دارد و 

انتظار دارند تمامی 
اخبار و رخدادها 
خیلی زود روی 
صفحات شرکت 
قرار بگیرد. اگر 

شما در شبکه های 
اجتماعی حضور 

نداشته باشید 
برای نسل جوان 
به این معنا است 
که کسب وکارتان 
تعطیل شده است 

كسب وكاری هست كه می توان آن را از طریق تصویر به خوبی معرفی كرد 
و خدمات و محصوالتش را با عكس به نمایش گذاشت باید حضور در این 

شبكه اجتماعی را جدی گرفت. 

Linkedin
لینكدین یك سایت كامل و پخته است. حتی پیش 
از اینكه اصطالح شبكه اجتماعی مد شود، سایت های 
شبكه ای وجود داشتند كه لینكدین مصداق بارز آنها 
بوده و هس��ت. استفاده از این شبكه دقیقا با هدف ارتباط حرفه ای صورت 
می گیرد. لینكدین راهی اس��ت برای رشد ارتباطات در جهان كسب وكار و 
استفاده از این محیط برای یافتن تخصص های مختلف، معرفی توانمندی های 
خود، برای ش��ناختن و شناخته شدن در محیط های كاری. این سایت در 
میان كاربران باالی 35 س��ال نفوذ گسترده تری دارد و 240 میلیون كاربر 
فعال آن حكم دریایی از همكاران، كارفرمایان و مش��تریان بالقوه را دارند. 
در این محیط حرفه ای آمادگی باالیی وجود دارد تا بتوانید كس��ب وكار و 

توانمندی های خود را معرفی كنید. 

+Google
این شبكه اجتماعی توس��ط شركت گوگل تاسیس 
شد و تنها به همین دلیل باید عضویت در آن توسط 
صاحبان مشاغل گوناگون مورد توجه قرار بگیرد. چرا؟ 
چون گوگل همیشه به معرفی هرآنچه به این شركت مربوط می شود، اولویت 
می ده��د. به همین دلیل هرآنچه در گوگل پالس بگذارید به كس��ب وكار 
ش��ما كمك می كند تا بیشتر در گوگل دیده شود، هرچه باشد همه برای 
پیدا كردن آنچه نیاز دارند از موتور جست وجوگر گوگل استفاده می كنند 
و عضویت در گوگل پالس می تواند ش��ما را در صفحه اول جست وجو قرار 
دهد. گوگل پالس تنها 400 میلیون كاربر دارد اما تاكنون یكی از سریع ترین 
ش��بكه های اجتماعی در حال رش��د بوده. از آنجایی كه نمی توان آینده را 
پیش بینی كرد، باید گفت كه ممكن است نپیوستن به این شبكه اجتماعی 

بعدها باعث پشیمانی شود. 
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J پدرخوانده
شاید باید این را از ابتدا بگویم که همه فیلم هایی که برایم الهام بخش بوده اند الگوی یک کسب وکار سالم را نشان 
نمی دهند، »پدرخوانده« یکی از همین فیلم ها است. به هر حال به نظر من اشتیاق مایکل کورلئونه برای تغییر 
استراتژی یک سازمان با ساختار از پیش تعیین شده، کامال جذاب است. نقشه او برای قانونی کردن تجارت 
خانواده کورلئونه واقعا یک حرکت انقالبی بود.، او همه تالشش را کرد تا این استراتژی را به صورتی موثر و 

بی رحمانه به اجرا بگذارد. هرچند در پایان شکست خورد اما خوش بینی اولیه اش الهام بخش بود.

J خون به پا می شود
قبول دارم که این فیلم هم قرار بوده یک داستان پرخطر را تعریف کند نه اینکه نمونه ای الهام بخش باشد اما 
نقطه نظرم را بشنوید: در طول فیلم دنیل پلین ویو نشان می دهد که ذهن تک صدایی اش او را به هدف می رساند، 
موتور محرک او حس رقابت اس��ت. اعتراف خوبی نیست اما حس رقابت گاهی مانند داروی اعتیادآور عمل 
می کند. شوق پیروزی و غلبه کردن بر بدبختی برای خیلی ها باعث پیشرفت می شود، درست مثل کاراکتر دنیل 

پلین ویو، البته قرار نیست مانند او با میله بولینگ کسی را کتک بزنیم.

J هوانورد
کارآفرینی سخت و پر از خطر و چالش است و البته ممکن است زمانی هم نتیجه بسیار درخشانی داشته باشد. اگر کسی به 
هنگام زمینه چینی و بعد هم شکل دادن به کسب وکارش اوقات خوشی را تجربه نمی کند حتما دارد جایی از راه را اشتباه 
می رود. در فیلم »هوانورد«، تماشای هاوارد هیوز جوان که دست به ریسک های بزرگ می زند و در طول انجام کار از خودش 
راضی است به شدت الهام بخش است. یکی از زیبایی های این فیلم این است که از نشان دادن درگیری های شخصی که 
حتی موفق ترین کارآفرینان دچار آن هستند هیچ ترسی ندارد. این فیلم به خوبی نشان می دهد که آدم های بزرگ حتی 

در میانه سخت ترین چالش ها هم می توانند به بزرگ ترین اهدافشان برسند.

J محیط اداری
وقتی پای محیط های تنگ و کوچک اداری و زندگی در این فضا به میان می آید، این فیلم منظور را تمام و 
کمال می رساند. ساختار غم انگیز بوروکراتیک و یکنواختی محیط کار مدرن به معنای واقعی کلمه، خردکننده 
هستند. فیلم »محیط اداری« فیلم درخشانی است چرا که به ما یادآوری می کند که زندگی کوتاه تر از آن است 
که پشت میزهای کار اداری چمباتمه بزنیم. اگر در موقعیتی قرار دارید که فکر می کنید روحتان تحت فشار 

قرار گرفته فقط خودتان می توانید این وضعیت را تغییر دهید.

می خواهید کارآفرین شوید؟ این فیلم ها را ببینید 
پیشنهادفیلمبینینشریهفوربزبرایتازهواردانبهدنیایکسبوکار

بخشی از جذابیت سینما به شکل دادن تخیل است، به اینکه آنچه را وجود خارجی ندارد بر روی پرده نقره ای ببینیم؛ ابرقهرمانان، غول ها، پریان و هزار و یک نقش دیگر که قبل از نشستن بر 
پرده سینما فقط در قصه ها و خیال آدم ها وجود داشتند. اما یکی از قدرت های سینما به این است که خودش تبدیل می شود به منبع الهام. گاهی بدون اینکه نقش قهرمانان خیالی بر این پرده 
بیفتد، داستان هایی که می گوید تبدیل به خیالی می شوند که آدم ها تالش می کنند آنها را به واقعیت تبدیل کنند. برای کسانی که در پی راه اندازی کسب کار خود هستند، خیال بخشی جدی 

برای شروع کار است، این کارآفرینان قرار است که نقش سینما را بازی کنند و آنچه را وجود خارجی ندارد تبدیل به نمایشی واقعی کنند. شاید برای همین است که مقاالت متعددی نوشته 
و پیشنهادهای بسیاری می شود برای اینکه کارآفرینان تازه کار به سینما متوسل شوند، فیلم ببینند و از پرده نقره ای بیاموزند. برخی از این فیلم ها قرار است درس های بسیار برای آنها داشته 

باشند. نشریه فوربز در مقاله ای چند نمونه از این فیلم ها را برای تماشای کارآفرینان پیشنهاد داده است. به قول نویسنده این مقاله: »الهام گاهی بدقلق است. هیچ وقت نمی شود فهمید که کی 
ممکن است سرمنشأ این الهام بخشکد. وقتی به ایده احتیاج دارید خیلی کم پیش می آید که چیزی به شما الهام شود و در عوض گاهی اوقات که انتظارش را ندارید به سراغ شما می آید. من 

این الهام های گاه به گاه را به زمان های استراحتم موکول کرده ام مثال زمانی که در حال استراحت و تماشای یک فیلم سینمایی هستم.« فیلم ها هرقدر هم که به آنها از زاویه سرگرمی نگاه کنیم، 
حرف های تازه و شخصیت های جدید را نشانمان می دهند. در این مطلب، فوربز تالش کرده است تا چهار فیلمی را که کارآفرینان می توانند از آنها درس هایی برای رشد خود بگیرند معرفی کند.
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فیلم »جوی« داستان زندگی جوی مانگانو، مخترع و تاجر امریکایی را روایت می کند؛ زنی که با زحمت بسیار 
خرج خودش و دو فرزندش را درمی آورد و بعد با اختراع یک تی با نام تی جادویی و برخی دیگر از لوازم 
مربوط به خانه توانست صاحب کسب وکار بزرگی شود.

J در جست وجوی خوشبختی
   The Pursuit of Happyness

این فیلم در سال 2006 ساخته شد و خیلی زود 
جایش را در میان فیلم های الهام بخش هالیوود باز 
کرد. این فیلم داس��تانی است بر اساس کتابی به 
همین نام نوشته کارآفرین و کارگزار معروف سهام 
در امریکا، کریس گاردنر. گاردنر یک فروش��نده 
وس��ایل پزش��کی بود که بر اثر حوادث مختلف 
زندگی اش کار و درآمد خود را از دست داد و نزدیک به یک سال بی خانمان بود و بعدتر با 
تالش فراوان توانست دوره های کارگزاری بورس را بگذراند و زندگی اش را تغییر دهد. این 

فیلم توسط گابریل موچینو ساخته شد و ویل اسمیث نقش گاردنر را در آن بازی کرد.
 
J گرگ وال استریت

The Wolf of Wall Street
این فیلم معروف هالیوود در سال 2013 ساخته 
شد. فیلم روایتی است از زندگی جوردن بلفورت 
که در محله برانکس نیویورک به دنیا آمده بود 
و کارش را با دست فروشی شروع کرد اما تبدیل 
ب��ه یک��ی از چهره ه��ای موثر بازار س��هام و 
وال استریت شد. یکی از نوابغ اقتصادی که البته 
به دلیل پولش��ویی 22 ماه را در زندان گذراند. این فیلم را کارگردان سرش��ناس 
امریکایی مارتین اسکورس��یزی کارگردانی کرد و لئوناردو دی کاپریو در آن نقش 

بلفورت را بازی کرد.

J شبکه اجتماعی
 The Social Network

این فیلم در سال 2013 تولید شد، در اوج محبویت 
و رشد سریع شبکه اجتماعی فیس بوک. این فیلم 
ماجرای زندگی مارک زاکربرگ و تاسیس شرکت 
فیس بوک را روایت می کند. در این فیلم ماجرای 
شکایت دو برادری که ادعا دارند ایده فیس بوک از 
آنها دزدیده شده هم نقل شده است. این فیلم هم 
در سال اکران خود با موفقیت بسیاری روبه رو شد. کارگردانی این فیلم را دیوید فینچر بر 

عهده داشت و جس آیزنبرگ در آن نقش زاکربرگ را بازی می کرد.

بازیگران در نقش کارآفرینان 
نگاهیبهفیلمهایمعروفیکهبراساسزندگیکارآفرینانبزرگساختهشد

J استیو جابز
Steve Jobs

این فیلم ساخته سال 2015 است. زندگی موسس 
سرشناس شرکت اپل پس از مرگ او به قالب فیلم 
درآمد. این فیل��م روایتگر زمانی اس��ت که این 
کارآفرین سرش��ناس به موفقیت رسیده و بیشتر 
تالش شده تا ویژگی های مدیریتی و شخصتی او را 
به تصویر کشیده شود. تصویری که در این فیلم از 
جابز به نمایش درمی آید تصویر یک کارآفرین و مدیر موفق اس��ت که البته بخش��ی از 
موفقیت خود را مدیون روحیه دیکتاتورمآبانه خود بوده. دنی بویل این فیلم را کارگردانی 

کرده و مایکل فاسبندر در آن نقش جابز را بازی کرده است.

J  جوی
Joy

این فیلم در سال 2015 س��اخته شد و داستان 
زندگ��ی جوی مانگانو، مخترع و تاجر امریکایی را 
روای��ت می کند. زنی که با زحمت بس��یار خرج 
خودش و دو فرزندش را درمی آورد و بعد با اختراع 
یک تی با نام ت��ی جادویی و برخی دیگر از لوازم 
مربوط به خانه توانست صاحب کسب وکار بزرگی 
شود. او با معرفی محصول خود در یکی از شبکه های تبلیغاتی توانست تبدیل به یکی از 
ستارگان تولید لوازم خانگی شود و طراحی هایش را تبدیل به محصول کند. در این فیلم 
که دیوید اُ راسل آن را کارگردانی کرده، جنیفر الرنس نقش جوی مانگانو را بازی می کند.

J بنیان گذار
The Founder

فیلمی محصول سال 2016. این فیلم داستان ری 
کراک را نقل می کند، فروش��نده ای که به س��راغ 
همکاری با دو برادر کارآفرین یعنی برادران مک دونالد 
می رود و فست فود آنها را با جاه طلبی، تالش بسیار و 
بی رحمی تبدیل به یکی از بزرگ ترین فروشگاه های 
زنجیره ای در دنیا می کن��د. تمامی تالش های او و 
خستگی ناپذیری اش در این فیلم به نمایش گذاشته شده. فیلم »بنیان گذار« توسط جان لی 

هنکاک کارگردانی شد و مایکل کیتون  در آن نقش کراک را بازی کرده است. 

کارآفرینی و استارت آپ دو کلمه ای هستند که این روزها زیاد تکرار می شوند. این تکرار آن قدری بوده است که سر از دنیای سینما هم درآورد. این دو کلمه را اگر در کنار کلمه فیلم 
یا هالیوود در گوگل بزنید، ده ها مقاله و لیست فیلم به شما می دهد تا بدانید چه فیلم هایی با موضوع استارت آپ ها ساخته شده و چه فیلم هایی بر اساس زندگی کارآفرینان روی پرده 
رفته اند. داستان  آدم هایی معمولی که با یک فکر بکر و یا تالش زیاد و گاهی هم همراه با مقداری بی رحمی در حق سایرین توانسته اند مسیر زندگی خودشان و آدم های دیگر را عوض 

کنند، داستان محبوبی است. تماشاگران سینما فیلم های ابرقهرمانان را به چشم سرگرمی می نگرند اما فیلم هایی که در مورد کارآفرینان ساخته می شود واقعی تر است، فیلم هایی که درباره 
آدم هایی با همین حواس پنج گانه مانند ما است، آدم هایی که بدون توانایی پرواز کردن و نامرئی شدن و مبارزه با شرارت، توانسته اند دنیا را فتح کنند. این داستان ابرقهرمانان مدرن است 

که هم هالیوود به آنها عالقه دارد و هم مخاطبان فیلم های هالیوود. در سال های اخیر تعداد این فیلم ها کامال قابل توجه بوده. با تعدادی از مشهورترین این فیلم ها آشنا شوید:
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نشريات مختلفي فهرست ميلياردرهاي جهان را منتشر مي كنند 
و البته در ميانش��ان هميشه مرجع مورد اطمينان، فوربز و بلومبرگ 
بود ه اند. دنبال كردن تغیيرات اين جدول ها و مقايس��ه ميزان ثروت 
چهره هاي سرش��ناس در كس��ب وكارهاي مختلف ب��راي خيلي ها 
جذاب است. با مرور كلي اين فهرست ها هم مي توان كليتي در مورد 
ثروتمندترين آدم هاي روی زمين فهميد. حاال پروژه اي اجرا شده است 
براي طبقه بندي همه اين اطالعات بر اساس سن و جغرافيا. ثروت دنيا 
در كدام كشورها جمع شده است؟ سن اين ميلياردرها چقدر است و 

در چه حوزه اقتصادي ای مشغول فعاليت هستند؟ 
نش��ريه بيزينس اينسايدر به معرفي »پروژه پول« پرداخته است. 
  Visual Capitalist پروژه اي كه در سال 2015 و با مشاركت موسسه
و ش��ركت تجاري Texas Precious Metals کلید خورد . در اين 
طرح مش��ترك قرار است به س��ؤال هايي در مورد سرمايه گذاري در 
كشورهاي مختلف و توزيع ثروت پاسخ داده شود. يكي از برون دادهاي 
اين طرح ترسيم نقشه ثروت بود. بيزينس اينسايدر در مطلبي كوتاه به 

بررسي اين نقشه ثروت پرداخته است.

J جغرافیا
بيل گيتس، وارن بافت، مارك زاكربرگ، جرج س��وروس، چارلز و 
ديويد كخ؛ در سطح چهره ها، آدم هايي كه توانسته اند در 50 نفر اول 
فهرست ثروتمندترين ميلياردرها قرار بگيرند از نقاط مختلف جهان 
هستند. اين 50 نفر در كنار هم حكم ارتشي را دارند كه دارايي شان 
به بيش از 1.46 تريليون دالر مي رسد يعني بيشتر از درآمد خالص 
كشورهايي مانند استراليا و اسپانيا. بر اساس فهرست ميلياردرها، سهم 

بزرگ ثروت جهاني همچنان با 58 درصد در اختيار امريكا است. اروپا 
با 16 درصد در مكان دوم قرار دارد و چين و هنگ كنگ با هم و با 13 
درصد در مقام سوم ايستاده اند. از كل نيم كره جنوبي تنها يك نفر در 
ميان 50 نفر اول ثروتمندان دنيا ايستاده است؛ جرج ليمان از برزيل 
كه او هم در حال حاضر در سوئيس زندگي مي كند. و در كمال تعجب 
انگلستان، كانادا، ژاپن و روسيه همچنان هيچ نماينده اي در ميان اين 

50 نفر ندارند. 

J سن
جوان ترين ميلياردر مارك زاكربرگ 33 ساله، موسس فيس بوك 
است و پيرترين ليليان بتن كورت، عمده سهام دار شركت توليد لوازم 
آرايشي و بهداش��تي اورئال با 95 سال سن. ميانگين سني در ميان 
كساني كه كسب وكارش��ان در حوزه تكنولوژي است به ميزان قابل 
توجهي پايين تر اس��ت، ميلياردرهاي فع��ال در اين حوزه به صورت 
ميانگين 51 س��ال دارند حال آنكه ميانگين سني ثروتمندان ساير 

حوزه ها به 72 سال مي رسد. 

J روابط خانوادگي
خواهر و برادران والتون يعني راب، آليس و جيم همگي از فرزندان 
سم والتون، موسس سوپرماركت هاي زنجيره اي وال مارت هستند و 
هرك��دام ثروتي در حدود 33 ميليارد دالر دارند. دختران و پس��ران 
فارست مارس، موسس امپراتوري بزرگ شكالت سازي هم وضعيت 
بدي ندارند! فارست جونيور، ژاكلين و جان هركدام ثروتي معادل 28.6 
ميليارد دالر دارند. برادران كخ هم كه ثروتشان را از پدرشان، فرد سي 
كخ، موسس صنايع كخ به ارث برده اند، موقعيت بااليي در اين فهرست 
دارند. آنها موفق ش��دند سهم برادرانشان، فردريك و ويليام را بخرند 
و حاال اين دو برادر در مجم��وع ثروتي در حدود 94.2 ميليارد دالر 
دارند. بخشي از ميليونرها هم هستند كه روابط خانوادگي ندارند بلكه 
ثروتشان نشئت گرفته از يك شركت و يك كسب وكار مشترك است، 
مانند بيل گيتس، استيو بالمر و پاول آلن كه همگي در خلق شركت 
مایكروسافت اشتراک داشتند و لري پيج و سرگي برين كه گوگل را 
بنا گذاشتند، و آنها را تبديل به بزرگ ترين شركت هاي جهان كردند. 

J حوزه فعالیت
ح��وزه تكنولوژي كه نام هايي مانند م��ارك زاكربرگ، لري پيج، 
س��رگي برين، بيل گيتس و لري اليسون را وارد فهرست ميلياردرها 
كرده اس��ت با 12 نفر از 50 نفر ميلياردر برتر، به عنوان پولسازترين 
حوزه كسب وكار شناخته مي شود. حوزه هاي مد و خرده فروشي هم 
با ش��ركت هايي مانند وال مارت، زارا، نايك و اچ  اند ام، توانس��ته اند 
نمايندگاني را به فهرست 50 ميلياردر اول دنيا روانه كنند. اما صنايع 
ديگر مانند رسانه آن قدري كه بايد موفق عمل نكرده اند و تنها دو نام از 

اين حوزه در فهرست مورد نظر وجود دارد. 

نقشه  گنج
50ثروتمندبرتردنیاکجازندگيميکنند؟

حوزه تکنولوژي 
که نام هایي مانند 
مارك زاکربرگ، 
لري پیج، سرگي 
برین، بیل گیتس و 
لري الیسون را وارد 
فهرست میلیاردرها 
کرده است با 12 نفر 
از 50 نفر میلیاردر 

برتر، به عنوان 
پولسازترین حوزه 
کسب وکار شناخته 
مي شود. حوزه هاي 
مد و خرده فروشي 
هم با شرکت هایي 
مانند وال مارت، 

زارا، نایک و اچ  اند 
ام، توانسته اند 

نمایندگاني را به 
فهرست 50 میلیاردر 

اول دنیا روانه کنند
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چین
با وجود اینكه تعداد 
میلیاردرهای چین از امریكا 
بیشتر است اما تنها تعداد 
كمی از آنها  آن قدر ثروت 
داشته اند كه در میان 50 
نفر اول قرار بگیرند. از 
منطقه چین و هنگ كنگ 
فقط 4 نفر در این فهرست 
حضور دارند. 

از چه مقدار ثروت حرف می زنیم؟
میزان ثروت 50 میلیاردر اول جهان را با درآمد ناخالص ملی شهرها و كشورهای دیگر مقایسه كنید. )مقیاس: تریلیون دالر(

مسئله سن
تعجبی ندارد كه هرچه به سمت حوزه تكنولوژی پیش می رویم از سن افراد حاضر در لیست كاسته می شود.

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

50 میلیاردر برتر

1.46
كم درآمدترین 19 ایالت امریكا 

1.43
ایالت نیویورك

1.44
استرالیا

1.44
اسپانیا 

1.41

تكنولوژی 
میانگین سنی: 
51

سایر حوزه ها 
میانگین سنی: 
72

مارك زاكربرگ 
موسس فیس بوك با 33 سال 
سن جوان ترین فرد حاضر در 
لیست است

لیلیان بتن كورت 
سهام دار عمده شركت اورئال با 

95 سال سن كهن سال ترین فرد 
حاضر در لیست است

امریکا
امریكا همچنان سهم 
عمده را از ثروتمندان 
برتر جهان دارد. 58 
درصد از افراد این 
لیست تابعیت این 
كشور را دارند.

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

نیجریه
الیكو دانگو 
ثروتمندترین 
شهروند افریقا 
است. شركت او 
هرساله 30 میلیون 
تن سیمان تولید 
می كند

 Visual نشريه بيزينس اينسايدر به معرفي »پروژه پول« پرداخته است. پروژه اي كه در سال 2015 و با مشاركت موسسه
Capitalist  و شركت تجاري Texas Precious Metals کلید خورد . در اين طرح مشترك قرار است به سؤال هايي 
در مورد سرمايه گذاري در كشورهاي مختلف و توزيع ثروت پاسخ داده شود.
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کارآفرین

چانگ جو يانگ                در 25 نوامبر 1915در روس��تاي آسان                ايالت 
كان��گ وون كه در حال حاضر در                در كره ش��مالي قرار دارد، و 
در دوره اي كه كره تحت كنترل ژاپن قرارداش��ت                به دنيا آمد               . 
او ارش��دترين فرزند يك خانواده دهقاني                بزرگ و                فقير بود. در 
نوجواني آرزو داشت معلم مدرسه شود، اما اميد   ها                       ي او به دليل 
               محدوديت   ها                       ي آن زمان كه خانواده را در فقر و مس��كنت فرو 
برده بود                بر باد رفت، چراكه چانگ از تحصيالت عالي محروم ماند. با وجود ممانعت   ها                        چانگ در هر 
زمان كه تكاليف شاق در مزرعه خانوادگي او را رها مي كرد به مكتب تعاليم                كنفوسيوسي كه توسط 

پدربزرگش اداره مي شد مي رفت.
J خان                       اول: فرار به جلو

اس��تعداد چانگ در كس��ب و كار زماني ظاهر شد كه براي فروش چوب به شهر رفت. فضاي رو به 
گسترش شهر همراه با مطالبي كه در روزنامه   ها                        می خواند، جرقه اي در ذهن و روح او زد به نحوي كه به 
سرعت از فقري كه او و خانواده اش ناگزير از تحمل آن بودند بيزار شد. چانگ در شانزده سالگي همراه 
با یکی از دوستانش تصميم گرفتند تا براي كار به                شهر چانگجين سفر كنند به اين اميد كه از روزگار 
دشوار زندگِي فالحتي خود بگريزند.                پس از سفري به مسافت 15 مايل در خطرناك ترين قسمت   ها                       ي 
دره پيچوون با پاي پياده، اين دو دوست به به شهر كووون رسيدند و به عنوان كارگر ساختمان مشغول 
به كار شدند. آنها ساعات طوالني با مزد كم كار مي كردند اما چانگ خوشحال بود كه قادر است به تنهايي 

كار و كسِب درآمد كند. او و دوستش مدت دو ماه فعلگي کردند تا اينكه پدر چانگ آنها را پيدا كرد.
J  خان                       دوم: تجربه اي از اعتماد کورکورانه

س��فر چانگ و دوستش، چانگ را از استعدادش در كار ساختمان آگاه كرد و حسي از فضيلت 
را كه در جست وجويش بود، به او بخشيد. اين بار چانگ نقشه فرار ديگري                را با دو همراه هم قسم 
به مقصد سئول طرح کرد.                سرنوشت اين طرح همان بدو امر قرين ناكامي بود                چرا كه اوال يكي از 
همراهان در ابتداي راه توسط يكي از بستگانش دستگير و بازگردانده شد و از آن بدتر غريبه اي كه 
چانگ به او اعتماد كرده بود كه آنها را به سئول ببرد و شغل خوبي برايشان فراهم كند، تمام دار و 
ندارشان را از آنها ربود. اين سفر زماني كه پدر چانگ آن دو را در نزديكي خانه پدربزرگ چانگ پيدا 

كرد، با ناكامي به پايان رسيد.
J خان                       سوم: جسارت

بار ديگر قهرمان داستان ما خود را در آسان يافت. پس از يك سال كمك به پدر در كار زراعت، 
زماني كه تمامي وظايف خود را در برابر خانواده خاتمه يافته ديد، تصميم گرفت تالش ديگري را براي 
رهايي از فقر آغاز كند. پس پنهاني، يكي از گاوهاي پدر را به هفتاد وون فروخت و با اين سرمايه بليت 
قطاري             به مقصد سئول خريد. در سئول در يك مدرسه حسابداري ثبت نام کرد به اين اميد كه به 
كسوت حسابداري                درآيد. اوضاع مدت دو ماه به خوبي پيش مي رفت تا اينكه بار ديگر پدرش او را 

يافت و پس از تنبيه مختصري دوباره اورا به روستا برگرداند.
J  خان چهارم: شکست یک پیروزي، پیروزي است

در سال 1933، در سن 18 سالگي، چانگ تصميم گرفت تا بار ديگر به تالشي براي گريز مبادرت 
كند. او به همراه دوستي كه قصد داشت از يك ازدواج اجباري پرهيز كند                شبانه از آسان گريختند. 
زماني كه چانگ به سئول رسيد، به هر شغلي كه يافت تن درداد: عملگي در لنگرگاه اينچون، كارگري 
ساختمان در مدرسه حرفه اي بو سانگ، و خدمتكاري در كارخانه توليد شهد نشاسته. پس از حدود 
               يك سال كار در آن كارخانه، به عنوان مامور تحويل در مركز تهيه و توزيع                برنج بوكانگ در سئول 
اس��تخدام شد. اين شغل جديد فضاي بيشتري براي پيشرفت در اختيار چانگ گذاشت به همين 
دليل بر آن شد كه به طور تمام وقت در اين شغل كار كند.                در اين شغل، چانگ تحسين مشتريان 
اصلي اين مركز                را برانگيخت كه اين امر صاحب فروشگاه را به نحوي تحت تاثير قرار داد كه پس از 

هفت                خان                       یک کارآفرین  
چانگجویانگوپیدایشهیوندای

گذشت شش ماه، حساب و كتاب فروشگاه را به چانگ سپرد. تجربه حسابداري در فروشگاه كمك 
كرد تا شم تجاري چانگ به خوبي قوام يابد. در سال 1937، صاحب فروشگاه بيمار شد و فروشگاه 
را به چانگ فروخت. چانگ حاال مالك فروشگاه بود و نام آن را به فروشگاه برنج كيونگيل تغيير داد. 
كسب و كار فروشگاه رشد كرد و منافع خوبي به چانگ مي رسيد، تا اينكه در اوايل سال 1939 دولت 
ژاپن كه كماكان كنترل كره را در دست داشت براي تغذيه نيرو   ها                       ي نظامي خود در جبهه جنگ ، 
               نظام جيره بندي ظالمانه اي را به كره تحميل و                تجار برنج در كره را ناچار از خروج از اين تجارت کرد.

J  خان                       پنجم: مسیر شکست، امید به پیروزي! گاراژ تعمیرات اتومبیل
چانگ در ش��رايطي كه كسب و كارش با شكست مواجه شده بود به روستا برگشت و تا سال 
1940 در آنج��ا مان��د تا اينكه تصميم گرفت بار ديگر بخت خود را در س��ئول بيازمايد. با توجه 
به محدوديت هاي اعمال شده بر كسب و كار   ها                       ي گوناگون توسط دولت مستعمراتي ژاپن، چانگ 
تصميم گرفت با خريد يك گاراژ تعميرات از يكي از دوس��تانش به كار تعميرات اتومبيل بپردازد. 
او اين كس��ب و كار را با دريافت وامي به ميزان 3000 وون آغاز كرد. ظرف 3 سال تعداد كاركنان 
از 20 به 70 نفر بالغ شد و چانگ توانست به درآمد خوبي دست يابد. در سال 1943 دولت ژاپن 
چانگ را به ادغام گاراژ خود با يك كارخانه فوالد كه به منظور تداركات جنگ تاسيس شده بود وادار 
کرد. هرچند اين كسب و كار چانگ نيز در اثر دخالت دولت ژاپن نابود شد، اما اين بار چانگ با يك 
سرمايه 50000 ووني به آسان بازگشت تا تالشي ديگر را براي نيل به برترين اهداف خود آغاز کند.                

J !خان                       ششم: باز هم شکست، باز هم امید
در س��ال 1946 پس از آزادي كره از اس��تعمار ژاپن، چانگ كسب و كار ساختماني و عمراني 
هيونداي را با پيش بيني نياز كرة پس از جنگ به بازسازي و صنعتي شدن آغاز کرد. چانگ در بسياري 
از مناقصات دولتي برنده شد، و مسئوليت تعداد زيادي از زيرساخت   ها                       ي عمراني و حمل و نقل                مانند 
سد سويانگ در 1967، آزادراه                گيونگبو                در سال 1970 و                نيروگاه هسته اي كوري و بسياري پروژه   ها                       ي 
ديگر را                عهده دار شد. ضمنا چانگ با بهره گیری از تسلط برادر كوچك ترش به زبان انگليسي كه روابط 
دوس��تانه اي هم با مهندسان ارتش امريكا داشت، موفق به عقد و اجراي قرارداد مجموعه سكونتي 
پرسنل ارتش امريكا شد. طي حمله كره شمالي به كره جنوبي در سال 1950، چانگ و برادرش به 

ناچار پروژه   ها                       ي عمراني خود را رها كردند و براي حفظ جان خود به بوسان پناه بردند.
J !خان                       هفتم: تک سواري به سوی ظفر

پس از آزادي كره به دس��ت نيرو   ها                       ي س��ازمان ملل، چانگ تالش خود را براي                ادامه                كسب و 
كارش ب��ا اج��راي هر پروژه اي كه قادر بود از نيرو   ها                       ي حافظ صلح س��ازمان ملل و وزارت راه كره 
سفارش بگيرد، پي گرفت. چانگ شركت خود را مجددا تاسيس کرد و تالش خود را به منظور عقد 
قراردادهاي مداوم با امريكايي   ها                        ادامه داد. از آن زمان،                رشد پايدار چانگ آغاز شد تنوع كسب و كار، 
شركت او را به يكي از »چابل«   ها                       ي اصلي كره جنوبي تبديل کرد. او بدون داشتن هيچ  نوع تجربه 
در صنعت كشتي سازي، صنايع                كشتي سازي اولسان را كه بزرگ ترين كشتي سازي در جهان است 
بنا نهاد. اولين محصول اين كارخانه سريع تر از برآورد زماني 5 ساله طي 3 سال ساخته شد. او                اولين 
خودروي ساخت كره -                هيونداي پوني-                را در سال 1975، و هيونداي اكسل را در سال 1986 صرفا 

با اتكا به تكنولوژي و تخصص كره اي توليد و عرضه کرد. 
J  سال هاي بعد

از س��ال 1980 تاكنون، گروه هيونداي داراي شركت   ها                       ي اقماري بسياري شده است. چانگ مسير 
حرفه اي بسيار موفقي را طي کرد. گروه هيونداي در صنايع متنوعي همچون نفت، اتومبيل، عمران، تجارت 
بين الملل، ماشين آالت راهسازي، صنايع نيروگاهي با انواع سوخت   ها                       ي فسيلي و انرژي پاك، كشتي سازي، 
فوالد و بسياري ديگر در قالب شركت   ها                       ي گوناگوني تحت برند هيونداي موفقيت   ها                       ي شايان توجهي را 
كسب کرده است. اكثريت قريب به اتفاق اين تنوع به همت شخص چانگ پديد آمده است. چانگ جو 

يانگ 21 مارس 2001                در 85 سالگي در منزل شخصي اش در سئول به مرگ طبيعي درگذشت.  

 اقتباس و ترجمه: 
پیمان دارابیان

مدیرامور مالیاتی و مشاور بانکی 
اتاق تهران



....................... آینــده پـژوهـی .......................

هوش مصنوعی به عنوان صنعت
چینیهاچطورازهوشمصنوعیپولدرمیآورند؟
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آیندهپژوهی

ربات ها سررسیده اند. گزارش ها مرتب خبر از این می دهند كه آخرالزمان 
خودكارســازی در حال فرارسیدن اســت. در ماه ژانویه امسال، تحقیقی در 
موسسه مكنزی و كمپانی به این نتیجه رسید كه نزدیك به 30 درصد وظایف 
در 60 درصد مشاغل رایانه ای می شوند و سال گذشته، رئیس »بانك انگلند« 
گفت كه 80 میلیون از مشاغل امریکا و 15 میلیون از مشاغل انگلستان ممكن 

است به تسخیر ربات ها درآیند. 
البته همه مشاغل به یك اندازه در معرض خطر نیستند. در سال 2013، 
یكی از تحقیقات دانشگاه آكسفورد تحت عنوان »آینده استخدام« كه ارجاعات 
خیلی زیادی به آن شده است، 702 شغل مختلف را بررسی كرده و دریافته 
بود كه شغل هایی مثل بازاریاب تلفنی، ماموران مالیات یا داوران فوتبال خیلی 
بیشتر از شغل هایی همچون روان شناسان، پزشكان و دندان پزشكان در خطر 

خودكار شدن قرار دارند. 
در گذشته، گزارش هایی كه موضوعشان مرگ مشاغل انسانی بود اغلب بسیار 
اغراق شده بودند و باید گفت كه فناوری تاكنون مشاغلی بسیار بیشتر از آنچه از 
بین برده، ساخته است. طی 60 سال گذشته، تنها شغلی كه خودكارسازی از 
بین برده، مامور آسانسور بوده است. پیش بینی های خوش بینانه ای بوده اند كه 
می گفتند فناوری جدید خوشبختی را به حدی افزایش خواهد داد كه برخی 
از ما تنها باید 15 ساعت در هفته كار كنیم و در سال 1930 نیز جان مینارد 
كینز اقتصاددان پیش بینی كرده بود این وضعیت برای نوه اش امری عادی باشد. 

اما اكنون می بینیم كه به جای این وضعیت، باید 15 ساعت در روز كار كنیم.
انقالب فناورانه امروز تماما با انقالب صنعتی تفاوت دارد. سرعت تغییر آن 

به صورت تصاعدی سریع تر و گسترده تر است. جری كاپالن، محقق دانشگاه 
اســتنفورد، در كتاب »بشر نیاز دارد كه ابزار را به كار نبرد« می گوید: »امروزه 
خودكارسازی نسبت به رنگ یقه شما نابینا است.« )و فرقی برایش ندارد كه 
شما كارگر صنعتی یقه آبی هستید یا كارمند اداری یقه سفید.( برای فناوری 
مهم نیست كه شما یك كارگر كارخانه، یك مشاور مالی یا یك نوازنده حرفه ای 

فلوت باشید؛ خودكارسازی در حال آمدن به سوی شماست.
قبل از اینکه از مزایا و مصایب خودكارسازی صحبت كنیم، باید بر این نكته 
تاكید كنیم كه خودكارسازی هم معنی از دست رفتن شغل نیست. بنابراین 
اصال نمی شــود گفت كه مثال »47 درصد شغل ها از بین خواهند رفت«. به 
عبارت دیگر، این مشاغل تماما ناپدید نخواهند شد بلكه در عوض، بازتعریف 
خواهند شد. البته از زاویه نگاه كارگران، تفاوتی بین ناپدید شدن كار و بازتعریف 
ریشه ای آن وجود ندارد. به احتمال زیاد، كارگران مهارت های جدید مورد نیاز 
برای نقش جدید خود را نخواهند داشت و به هر حال، خارج از حیطه مشاغل 

با تعریف جدید قرار می گیرند. 
مشاغلی در خطر از بین رفتن در آینده قرار دارند كه شغل هایی روزمره، 
تكراری و قابل پیش بینی باشند؛ مثل بازاریابی تلفنی كه ربات ها می توانند 
آن ها را انجام دهند. ربات ها كارهای قابل تكرار در حرفه ها را نیز می توانند 
به تسخیر خود دربیاورند. مثل دستیاران حقوقی یا آشپزهایی كه غذاهای 

آماده می پزند. 
اما از آن ســو، شغل هایی هم هستند كه خیلی كمتر نگرانی دارند تحت 
تاثیر خودكارســازی حاصل از فناوری هــای جدید قرار بگیرند. فورد كه یك 
آینده پژوه اســت، مشاغلی را كه تا 20 سال آینده باقی می مانند به سه دسته 
تقســیم كرده است. اولین دسته، مشاغلی هستند كه »خالقیت ناب« دارند،  
مثل دانشمندان یا استراتژیست های كسب وكارهای جدید. دسته دیگر مشاغلی 
كه باقی می مانند، آنهایی هستند كه روابط پیچیده ای با مردم درست می كنند، 
مثل پرســتاران یا تجار. دسته سوم مشاغل هم كارهایی هستند كه به شدت 
غیر قابل  پیش بینی اند، مثل لوله كش كه در هنگام اضطرار در مناطق مختلف 

به او ارجاع می شود. 
اما به قول ســعدیه زاهدی، رئیس بخش ابتكارات نظام های آموزشــی، 
جنســیتی و كاری مجمع جهانی اقتصاد، بسیاری مولفه های دیگر نیز عالوه 
بر خودكارسازی در تعیین مشاغل آینده نقش دارند كه نباید آنها را فراموش 
كرد. عواملی مثل تغییرات اقلیمی، ظهور طبقه متوسط در بازارهای نوظهور، 
ســال خوردگی جمعیت در بخش های مشخص اروپا و آسیای شرقی و تغییر 
انگیزه زنان، از جمله عواملی هستند كه می توانند روی تغییر شغل ها در آینده 

تاثیر بگذارند. 
با ایــن حال، زاهــدی می گوید كه هنــوز تصمیم گیری دربــاره نتایج 
خودكارسازی روی مشاغل خیلی زود است. سه سال آینده، بیشتر از زایش، 
دوران ریزش نســبتا زیاد مشاغل خواهد بود. اما این امر به این معنی نخواهد 
بود كه زنگ های هشدار از بین رفتن مشاغل به شدت به صدا درآیند. از سوی 
دیگر، خودكارسازی می تواند برخی معایب فعلی بازار كار را نیز وخیم تر كند، 

مثل نابرابری جنسیتی را. 

آینده مشاغل [   [

خداحافظی با كدام شغل ها تا 20 سال آینده؟
وظایفكاریناپدیدنمیشوندبلكهتغییرشكلمیدهند

چرا باید خواند:
خودكارسازی و از بین 
رفتن شغل ها از جمله 

مهم ترین دغدغه های 
اقتصاددانان، 

فعاالن كسب وكار و 
سیاست گذاران است 
كه تالش می كنند با 

تحقیقات و مطالعات 
مختلف میزان و 

جنبه های مختلف آن را 
پیش بینی كنند. 

آروا مهدوی
 استراتژیست برند

منبع��گاردین�

امن ترین مشاغل آینده
شانس خودكار شدنعنوان شغلی

0.3 درصدمددكار اجتماعی در حوزه سالمت روان و سوءمصرف مواد

0.35 درصدكاردرمانی

0.39 درصدمتخصص رژیم غذایی

0.42 درصدپزشك و جراح

0.81 درصدروحانی

ناامن ترین مشاغل آینده
شانس خودكار شدنعنوان شغلی
0.99 درصدبازاریاب تلفنی

0.98 درصدكارشناس وام در بانك

0.97 درصدصندوق دار

0.94 درصددستیار حقوقی

0.89 درصدراننده تاكسی

0.81 درصدآشپز فست فود
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مطالعات بسیار زیادی نشان می دهند كه وقتی مردم غذای خودشان را با مواد اولیه تازه می پزند، 
احتمال بیشتری وجود دارد كه غذای سالم تری داشته باشند و می تواند خطر ابتال به بیماری های 
مزمن مثل دیابت و چاقی را در آنها كاهش دهد.

كسب وكار كیت های غذا ممكن است به جدالی غذایی منجر شود. در 
یك طرف غول خرده فروشی جهان )و خریدار شركت »هول فودز«( یعنی 
شركت »آمازون« قرار دارد كه اخیرا برای گروهی از مشتریان منتخب خود، 
فروش جعبه هایی را كه دارای مواد اولیه خوراك ها و دســتورهای آشپزی 
ســاده آنهاست شروع كرده است. در سوی دیگر، شركت های كوچك تری 
قرار دارند كه اكنون نیز همین كار را انجام می دهند، شــامل شركت های 
»هلــو فِرش«، »پلیتد« و »بلو اپرون« كه در 29 ژوئن امســال تبدیل به 
شــركت سهامی عام شد و سهام خود را عرضه كرد. مجموعه کیت غذای 
آمازون شامل غذاهای آماده و نیمه آماده است. شعار بازاریابی آمازون در این 
مورد چنین است: »ما آماده می کنیم، شما آشپزش باشید«. این بسته های 
غذایی حاوی بسته های کوچک تر و متنوع از غذاهای مختلف و دستورالعمل 
پخت آنها برای آماده سازی وعده غذایی روزانه است. در این مجموعه میوه، 
سبزی، ماهی، گوشــت، مرغ، غذاهای دریایی، ادویه، سس و مواد مشابه 
پیش بینی شده است. با استفاده از این دستورالعمل به راحتی می توان وعده 
غذایی اصلی و سوپ را روی اجاق گاز منزل تهیه کرد و بقیه اجزای کیت را 
هم مصرف کرد. اما بدون توجه به اینکه كدام یك از این طرف ها پیروز عرصه 

خواهد بود، صنعت كیت غذا هنوز مملو از مسائل بسیار است.   
مطالعات بسیار زیادی نشان می دهند كه وقتی مردم غذای خودشان را 
با مواد اولیه تازه می پزند، احتمال بیشتری وجود دارد كه غذای سالم تری 
داشته باشند و می تواند خطر ابتال به بیماری های مزمن مثل دیابت و چاقی 
را در آنها كاهش دهد. به همین دلیل است كه خدماتی مثل »بلو اپرون« 
این میزان توجهات را به خود جلب كرده اســت: این شركت ها وعده هایی 
داده اند كه از انقالب در آشــپزی چیزی كم ندارد. یكی از این وعده ها این 
است كه هر خانواری در امریکا می تواند به خدمات این شركت ها دسترسی 
داشته باشد. حتی شركت »تایم« هم كه شركت مالك موسسه تایم است 
خدمات تحویل كیت های غذا را با برندهای »ریِل سیمپل« و »كوكینگ 
الیت« راه اندازی كرده اســت.  اما بعد از چندین ســال كه این صنعت در 
صحنه حاضر بوده، نتایج مختلفی حاصل شده است. در حالی كه تخمین 
زده شــده است كیت های غذا یك كسب وكار جهانِی 2.2 میلیارد دالری 
باشــد، آمار نشان می دهد كه سهمش خیلی پایین تر از 1 درصد بازار 1.1 
هزار میلیارد دالری غذا و بســیار كمتر از بازار 14 میلیارد دالری غذاهای 
آماده باشد. در این میان، نظرسنجی اخیر موسسه »هریسون« نشان داده 
اســت كه تنها یك ســوم تمام امریکایی ها هر روز غذا درست می كنند و 
كمتر از نیمی از آنها چند بار در هفته غذا می پزند. مارك بیتمن، نویسنده 
كتاب »چطور هرچیزی بپزیم« و كسی كه به راه اندازی استارت آپ تولید 
كیت های غذایی »پرپل كروت« )هویج بنفش( كمك می كند، می گوید: 
»در یك دنیای ایده آل، مردم می توانند ارزش آشپزی را در اوایل عمر خود 
بفهمند.« اما احتمال خیلی بیشتری وجود دارد كه آنها به جای آشپزی و 
خوردن غذاهای مغذی، با تبلیغات هله هوله ها و غذاهای مضر آماده مواجه 

شوند. 
همچنین مسئله هزینه مطرح است. به طور میانگین، كیت های غذا كه 

شامل بسته های آمازون هم می شود،  برای مشتریان پروپاقرص بین 8 تا 12 
دالر خرج برمی دارد. در حالی كه این قیمت ممكن است برای شهرنشین هایی 
كه درآمدهای خالص هنگفتی دارند قیمت پایینی باشــد،  برای دیگران بار 
سنگینی است: طبق گفته دارِن ســیفر كه صنعت غذا و نوشیدنی را برای 
شركت تحقیقات بازار »گروه ان دی پی« تحلیل می كند، 56 درصد كاربرانی 
كه اســتفاده از كیت های غذا را كنار گذاشته اند، به هزینه آن به عنوان دلیل 

اصلی این كار اشاره كرده اند. 
راحتی استفاده نیز به همین میزان یك مانع اصلی برای صنعت كیت های 
غذا به شــمار می رود. حتــی با وجود اینکه مواد اولیه غذاهــا به اندازه الزم 
تقسیم بندی شده اند، وعده های غذایی كیت های غذا می توانند كار زیاد نیاز 
داشــته باشند. همچنین برخی از دستورالعمل ها نیاز به بیش از یك ساعت 
وقت دارند. نینا ایچیكاوا، مدیر سیاســت گذاری در »موسسه غذایی بركلی« 
می گوید: »این از امكانات پولدارها اســت كه وقت برای آشپزی دارند و نباید 
این طور باشد.« بگذارید بگوییم شواهدی در دست است كه پیش بینی می كند 
جنبش كیت های غذا در حال شتاب گرفتن است. تعداد خانه های امریکایی 
كه كیت های غذا را امتحان كرده اند، از 3 درصد ســال گذشــته به 5 درصد 
افزایش یافته اســت. و اكنون كه آمازون به این بازار عالقه نشان داده است، 
می تواند این بازار را به طور كلی گسترش دهد. دست كم، به همین دلیل است 
كه متیو سالزبرگ، مدیرعامل شركت »بلو ارپون«، بسیار درباره این بازار مانور 
داده است. البته اینها قبل از آن است كه اخباری درباره اینکه آمازون كیت های 
غذا را به بازار می فرستد منتشر شود و قیمت سهام شركت »بلو ارپون« را نتزل 
دهد. سالزبرگ می گوید كه اگر آمازون بتواند »دالرهای آنالین بیشتری را به 
جهان خواربارفروشی آفالین وارد كند«، »این اتفاق برای ما و دیگر بازیگران 

خواربارفروشی آنالین خوب خواهد بود«. 

آینده صنعت غذایی [   [

آینده صنایع غذایی با كیت های غذا
آیابستههایمواداولیهآشپزیمیتوانندانقالبیدرصنعتخوراكیهاایجادكنند؟
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آیندهپژوهی

فروش خودروهای بنزینی و دیزلی جدید در انگلستان طی برنامه ای كه 
اعالم شده، از سال 2040 میالدی متوقف خواهد شد. اما با توجه به اینکه 
خودروهای الكتریكــی در حال حاضر كمتر از یك درصد فروش  خودرو را 
دارند، این جابه جایی به معنی تغییراتی تكان دهنده اســت و پرسش هایی 
را درباره آینده صنعت خودروسازی و سیاست گذاری برای كاهش آلودگی 

هوا پیش می آورد. 
چرا خودروهای بنزینی و دیزلی؟ دولت انگلستان اعالم  كرد كه كیفیت 
پایین هوا بزرگ ترین خطر زیست محیطی برای سالمت عمومی است و باعث 
مرگ پیش هنگام حدود 40 هزار نفر در ســال می شود. یكی از منابع مهم 
ذرات آلوده كننده هوا اكسید نیتروژن است كه توسط خودروهای دیزلی و 
بنزینی منتشر می شود. دولت برنامه جدیدی دارد كه خودروهای با  آلودگی 
باالتر از استاندارد این آالینده را ممنوع كند. ممنوعیت سال 2040 شامل 
خودروهای هیبریدی كه تركیبی از موتورهای بنزینی و الكتریكی را دارند 

نمی شود. 
چرا حاال؟ نگرانی درباره آلودگی هوا مربوط به دوران كنونی نیســت و 
بعد از شکایت هایی علیه خودروسازانی كه در آزمایش های میزان آالیندگی 
موتورهایشان تقلب كرده بودند، این تصمیم گرفته شد. همچنین تحقیقات 
علمی بیشــتری خطرات آلودگی هوا را اثبات كرده است كه یكی از موارد 
هنوز بحث برانگیز آن، ارتباط بین این آلودگی و بیماری زوال عقل یا همان 

اختالل مشاعر است. 
كار دیگری هم انجام خواهد شــد؟ در برنامه دولت انگلســتان،  به جز 
اینکه خودروهای دیزلی و بنزینی ممنوع می شوند، 200 میلیون پوند نیز به 
دولت های محلی اختصاص داده خواهد شد تا راه هایی را كه دارای آلودگی 

زیادی هستند مسدود كنند.
آیا درآمد مالیاتی حاصل از بنزین و گازوئیل كاهش می یابد؟ به احتمال 

زیاد، دولت شــیوه مالیات گیری از ســوخت را تغییر خواهد داد تا بتواند 
میلیاردها پوند مالیات ازدســت رفته پمپ بنزین ها را جبران كند. دولت در 
دوره 17-2016 حدود 27.9 میلیارد پوند از محل مالیات ســوخت درآمد 
داشــته اســت. این رقم حدود 4 درصد كل درآمد مالیاتی دولت را شامل 

می شود. 
خودروهای الكتریكی آینده را كجا شــارژ كنیم؟ بیش از 4 هزار و 500 
ایستگاه شارژ خودروهای الكتریكی در سراسر انگلستان وجود دارند و روزانه 
به این تعداد افزوده می شــود؛ تنها ظرف 30 روز گذشته 255 ایستگاه به 
این تعداد اضافه شــده اســت. اما اگر بازار خودروهای الكتریكی همه گیر 
شــود، راننده ها به مكان های خیلی زیادتری نیاز دارند. مسائل دیگری هم 
هست؛ مثال اینکه آیا مكان های جدید جایابی شده اند یا آیا جاده ها برای این 
ایستگاه ها كابل كشی الزم را دارند؟ به عالوه، چون شارژ كردن هر خودروی 
الكتریكی حدود 8 ساعت طول می كشد، به باتری هایی با كارایی باالتر برای 
خودروها نیاز است. مسئله بعدی این است كه اگر شارژ خودروها در وسط 
مسیر تمام شود، راننده باید چه كند. همه اینها جنبه هایی از راهكار جدید 
آلودگی هواست كه باید برای آینده صنعت خودروسازی در نظر گرفته شود. 
آیا شبكه برق ملی می تواند پاسخ گوی شارژ خودروها باشد؟ مسئوالن 
شبكه ملی برق انگلســتان گفته اند كه اگر خودروهای الكتریكی در میان 
مردم شایع شوند، میزان اوج مصرف برق افزایش خواهد یافت اما شبكه برق 
خواهد توانست به این نیاز پاسخ گو باشد. با این حال، گزارشی كه اخیرا در 
این باره منتشر شده،  می گوید كه اگر خودروهای الكتریكی در نزدیكی هم 
برای شارژ به شبكه برق متصل شوند، ممكن است برق آن محله قطع شود. 
شارژ هوشمند كه جریان برق را كنترل می كند یك راه مدیریت این وضعیت 
است. باالتر بردن فناوری باتری های قابل  شارژ نیز از دیگر راهكارهایی است 

كه باید در آینده مورد توجه قرار بگیرد. 
چــرا آلوده ترین خودروها در آلوده ترین راه ها ممنوع نشــدند؟ دولت و 
مقامات محلی بــا هدف كاهش آلودگی هوا »مناطق دارای هوای پاك« را 
مشــخص و محدودیت هایی برای حضور وسایل نقلیه در آنها تعیین كرده 
بودند. حتی برای ورود به این مناطق،  راننده ها باید عوارض سنگینی پرداخت 
می كردند. با این حال، نسبت به گذشته اثر راه اندازی این مناطق كمتر شده 
است و بنابراین دولت ها تصمیم به اتخاذ راهکار های جایگزین گرفته اند. دیگر 
مقامات محلی انگیزه ای برای بیشتر كردن محدوده مناطق پاك یا افزایش 
عوارض حضور خودروها در این مناطق ندارند. بنابراین به جای اینکه چنین 
مناطقی گسترش پیدا كنند، دولت دست به راه حل ریشه ای تری زده و كل 

فروش خودروهای بنزینی و دیزلی را ممنوع كرده است.  
هواپیماها و موتورسیكلت ها چه می شــوند؟ اساسا موتورسیكلت های 
ساخته شده قبل از سال 2000 باید جریمه بپردازند. دولت همین حاال هم 
بابت موتورســیكلت بیش ازحد آالینده هزار و 500 پوند جریمه می گیرد. 
صنعت هوافضای انگلستان در حدود یك درصد اكسید نیتروژن هوا را منتشر 
می كند اما خیلی بیشتر از آن را خودروهای شخصی كه افراد را به فرودگاه ها 

می رسانند تولید می كنند. 

چرا باید خواند:
آلودگی هوا یكی از 

مشكالت بزرگ شهرهای 
ایران و بسیاری از 

دیگر كشورهاست و 
یكی از مهم ترین علل 

آن خودروها هستند. 
آینده مبارزه با آلودگی 

هوا می تواند كل صنعت 
خودروسازی را دگرگون 
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با اینکه زاکربرگ و ماسک به احتمال زیاد به اره دادن و تیشه گرفتن خود درباره دیدگاه هایشان به 
هوش مصنوعی ادامه خواهند، در یک مسئله می توانند توافق داشته باشند و آن هم این است که 
فناوری در چشم انداز کسب وکار هردوی آنها به مولفه ای بنیادین تبدیل شده است.

وقتــی که بحث از آینــده هوش مصنوعی به میــان می آید، مارک 
زاکربرگ، موسس شرکت فیس بوک، کسی است که نیمه پر لیوان را نگاه 
می کند اما الون ماسک، موسس شرکت های تسال و اسپیس ایکس، کسی 

است که نیمه خالی را می بیند.
زاکربرگ اخیرا در یک پست فیس بوکی خوش بینی خود را از ظهور 
فناوری های هوش مصنوعی مثل یادگیری عمیق و اینکه چگونه چنین 
فناوری هایــی می توانند به نقاط عطفی در حوزه هایی مثل مراقبت های 

بهداشتی و خودروهای بدون راننده منجر شوند، به اشتراک گذاشت. 
نیازی به گفتن نیست که معموال زاکربرگ ظهور هوش مصنوعی را 
از پشــت عینک خوش بینی می بیند. او با استخدام یکی از افراد پیشرو 
در فناوری یادگیری عمیق، یعنی یان لکون، هوش مصنوعی را به یکی 
از اولویت های شرکتش تبدیل کرده است. زاکربرگ همچنین یک واحد 
ویژه در فیس بوک ایجاد کرده که ماموریتش وارد کردن تحقیقات پیشرو 
به محصوالت شرکت است و شرکت نیز به طور مرتب مقاالت علمی ای 
را منتشر می کند که پیشرفت های فیس بوک را در زمینه هوش مصنوعی 

نمایش می دهند.
با در نظر گرفتن اینکه مدیرعامل فیس بوک یک معتقد آشکار به هوش 
مصنوعی است و با اینکه شــرکتش به اندازه کافی با صدای بلند درباره 
فناوری صحبت می کند، چرا خود او بیش از این می خواهد اشــتیاقش 
را به فناوری نشــان بدهد؟ زاکربرگ بدون اینکه بگوید مرجع ضمیرش 
گفته های اخیر الون ماســک اســت، او را خطاب قرار داده است. ماسک 
در جمعی به زاکربرگ اشــاره کرده و گفته بود فکر می کند که زاکربرگ 
»درک محدودی از هوش مصنوعی دارد«. پست زاکربرگ در خوش بینی 
به هوش مصنوعی به مقاله جدید فیس بوک نیز که برنده جایزه »کنفرانس 
چشم انداز سطح باالی رایانه ای« شده بود اشاره داشت، گویی می خواهد به 
الون ماسک جواب دهد که درکی بیشتر از درکی محدود از فناوری دارد.

کامنت رئیس شــرکت تسال و اســپیس ایکس درباره درک محدود 
زاکربرگ بعد از این منتشــر شد که رئیس فیس بوک در یک مصاحبه 
پخش مستقیم فیس بوکی از کسانی که می گویند هوش مصنوعی باعث 
ایجاد »سناریوهای آخرالزمانی« می شود انتقاد کرده بود. زاکربرگ گفته 
بود: »فکر می کنم کسانی هستند که مدام نه می گویند و سعی می کنند بر 
طبل سناریوهای آخرالزمانی بکوبند. من واقعا این مسئله را درک نمی کنم. 
این واقعا اتفاقی منفی است و من دقیقا فکر می کنم یک جورهایی خیلی 

غیرمسئوالنه است.«
زاکربرگ در آن برنامه به طور مشخص از الون ماسک نامی نبرده بود. 
ماسک چندی پیش به اعضای انجمن ملی فرمانداران گفته بود که هوش 
مصنوعی »بزرگ ترین خطری است که ما به عنوان یک تمدن با آن مواجه 
هستیم«. ماسک حتی به حضار گفته بود موقعیت فرضی مشابهی را خود 
او در فیلم مستند ورنر هرتسوگ مطرح کرده است. در این فیلم، ماسک 
می گوید اگر هوش مصنوعی به طرزی غیراخالقی به کار رود، می تواند به 
جنگ منجر شود. او در این مستند می گوید: »اگر شما یک صندوق تامین 

سرمایه یا یک شرکت خصوصی سرمایه گذاری در بورس داشته باشید و 
بگویید که من از ابزار هوش مصنوعی خودم می خواهم که ارزش ســبد 
سهام مرا به بیشترین حد برســاند، ابزار مجهز به هوش مصنوعی شما 
ممکن است تصمیم بگیرد بهترین راه برای این کار، این است که تعداد 
سهام شرکت های مصرفی را کم کنید، به سوی افزایش سهام شرکت های 

دفاعی بروید و یک جنگ را شروع کنید.«
اما زاکربرگ مثل ماســک روی مسائل بد انگشت نمی گذارد و روی 
تاثیرات منفی هوش مصنوعی تاکید نمی کند بلکه معتقد است ماسک با 
البه و زاری کردن بر تصاویر فاجعه آمیز اذهان مردم، آنها را متضرر می کند. 
بسیاری از کارشناسان هوش مصنوعی همین نظر زاکربرگ را دارند. اخیرا 
پدرو دومینگوز، استاد یادگیری ماشینی در دانشگاه واشنگتن، به مجله 
»وایرد« گفته است: »بسیاری از ما سعی کرده ایم به او و امثال او فرق بین 
خطرات واقعی با خطرات تخیلی هوش مصنوعی را یاد بدهیم اما ظاهرا 

هیچ کدام نتوانسته است این تصور را از بین ببرد.«
با اینکه زاکربرگ و ماسک به احتمال زیاد به اره دادن و تیشه گرفتن 
خود درباره دیدگاه هایشان درمورد هوش مصنوعی ادامه خواهند، در یک 
مسئله می توانند توافق داشــته باشند و آن هم این است که فناوری در 
چشم انداز کسب وکار هر دوی آنها به مولفه ای بنیادین تبدیل شده است. 
برای مثال، خودروهای بدون راننده تســال نمی توانند بدون ادامه یافتن 
پیشرفت ها در حوزه یادگیری عمیق، به راه خود ادامه دهند. در این میان، 
در بسیاری از خدمات فیس بوک که به کاربران خود پیشنهادهای مختلف 
ارائــه می کند، هوش مصنوعی وارد شــده تا بهتر پیش بینی کند مردم 
چه چیزهایی را می خواهند بخوانند و ببینند. چه خوب چه بد، بسیاری از 
غول های فناوری جهان مثل فیس بوک، گوگل و حتی تسال، در حال به 
خدمت گرفتن برخی از بهترین استعدادهای هوش مصنوعی و جمع آوری 
داده های مردم هستند تا خدمات خود را بهبود بخشند و این امر بستگی 

دارد به اینکه شما چطور به لیوانی که تا نیمه آب دارد نگاه کنید. 

آینده فناوری [   [

نبرد غول های فناوری بر سر آینده
ماسکنگرانوزاكربرگخوشبین

جاناتان وانیان
تحلیل گر حوزه فناوری
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نشان دهنده 
مسیرهای احتمالی 
این زمینه است.

منبع��فورچون�

زاکربرگ در مصاحبه پخش مستقیم فیس بوکی به طور مشخص از الون ماسک نامی نبرده بود. ماسک چندی پیش 
به اعضای انجمن ملی فرمانداران گفته بود که هوش مصنوعی »بزرگ ترین خطری است که ما به عنوان یک تمدن 

با آن مواجه هستیم.«
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آیندهپژوهی

دیوید�مو
اقتصاددان�بانک�مریل�لینچ

به نظر من ارزش دالر امریکا تا انتهای 
ســال 2018 میالدی کاهش خواهــد یافت و دلیل این 
 مسئله هم ساختار اقتصادی امریکا و ضعف های زیرساختی 
آن اســت . اقتصاد امریکا با تزریق میلیاردها دالر از رکود 
خارج شد ولی هنوز نمی توان وضعیت اقتصادی این کشور 
را ایده آل قلمداد کرد. اصلی ترین مشکل اقتصادی امریکا 
ســاختار نظام مالیاتی در این کشور است که باید اصالح 
شود . دولت تازه امریکا باید قوانین معافیت مالیاتی را اعالم 
کند و نرخ مالیات بر درآمد ثروتمندان را افزایش دهد. در 
این شرایط است که می توان گفت اقتصاد در شرایط عادی 
قرار گرفته است . از طرف دیگر افزایش نرخ بهره بانکی هم 
یک ضرورت است زیرا هیچ اقتصادی امکان رشد نخواهد 
داشت مگر اینکه نرخ بهره بانکی آن در وضعیت سالمت 

قرار داشته باشد.
تصور می کنم در صورتی که اصالحات الزم در اقتصاد 
امریکا ایجاد نشــود، در صورتی که نظام قانونی و مالیاتی 
اصالح نشــود و در شرایطی که نرخ بهره بانکی به سطح 
سالمت بازنگردد نمی توان انتظار داشت اقتصاد عملکرد 
عادی داشته باشد . در این وضعیت می توان منتظر رکودی 
دیگر در اقتصاد امریکا بــود . رکودی که می تواند تبعات 
ســنگین تری برای اقتصاد این کشور و دنیا داشته باشد 
زیــرا دیگر توان مالی برای تزریق های میلیاردی در اغلب 

کشورها وجود ندارد.

دیوید�بلوم
رئیس�مرکز�مطالعات�بــازار�ارز�در�بانک�

اچ�اس�بی�سی
ارزش دالر در سال 2018 کمتر از سال جاری خواهد 
بود و متوسط ارزش هر دالر امریکا در سال 2017 هم از 
سال قبل کمتر می شود . دلیل این  مسئله هم سیاست های 
اقتصــادی غیراجرایی دولت تازه امریــکا و ناتوانی دولت 
در اصالح اقتصاد و افزایش نرخ رشــد اقتصادی است . در 
واقع می توان گفت جو روانی جامعه به گونه ای اســت که 
نمی توان انتظار اصالحات اقتصادی و افزایش هزینه های 
دولتی در بخش های زیرســاختی را داشت . سیاست های 
دولت تازه امریکا بسیار ضعیف و غیرقابل اجرا است بنابراین 
بخش اعظم آنها در حد شعار باقی خواهد ماند و حتی اگر 
دولت قصد اجرای آنها را داشته باشد باز هم موانع قانونی 

و کنگره مانع از اجرای آنها خواهند شــد. در این شرایط 
می توان انتظار عدم رشــد اقتصادی و عدم افزایش ارزش 
دالر در بازار جهانی را انتظاری معقول و قابل درک دانست.

مطالعــات ما تایید می کند کــه ارزش دالر تا انتهای 
ســال 2018 سیر کاهشی خواهد داشــت و در صورتی 
که ناتوانی دولت در تقویت اقتصاد ادامه داشته باشد، این 
روند کاهشی تا انتهای دوره ریاست جمهوری ترامپ ادامه 
خواهد داشت . در خوش بینانه ترین حالت تا انتهای دوره 
ریاســت جمهوری او ارزش دالر در بازار جهانی در سطح 

سال 2018 باقی می ماند.

آساناسیوس�واکیدیس
اقتصاددان�مرکز�اف�ایکس

دولت تازه امریــکا به این موضوع پی 
برده اســت که ارزش دالر در بازار باال اســت و این ارزش 
باال باعث از بین رفتن فرصت های شــغلی در امریکا شده 
است. زیرا درآمد صادراتی را از بین برده است و باعث شده 
است تا شــرکت های صادرات محور به دلیل از بین رفتن 
بازار مصرف خود حجم تولیدشان را تنزل دهند. این برای 
اقتصاد نامطلوب است و باید برای اصالح  این بازار چاره ای 
اندیشــید. توجه دولت به این مسئله باعث شده است تا 
سیاست هایی در جهت تنزل ارزش دالر وضع و اجرا کند 
که این سیاست ها برای اقتصاد کشور مطلوب است. من 
فکر می کنم دولت در نظر دارد ارزش دالر را واقعی کند و 
واقعی شدن ارزش دالر به معنای کاهش ارزش آن در بازار 

است که تا انتهای سال 2018 ادامه خواهد داشت.

لی�هاردمن
اقتصاددان

در ماه هــای اخیــر افــت ارزش دالر 
یک  مســئله بحث برانگیز بود ولی  مســئله ای که در این 
زمان بســیار مورد توجه قرار داشت این بود که بازار دالر 
پشــتوانه های زیرساختی خود را از دســت داده است و 
هیچ یک از دستگاه های مالی و اقتصادی در امریکا از این 
بازار حمایت نمی کنند . در این شرایط می توان هر انتظاری 
را از بازار دالر دالر داشت یعنی می توان منتظر یک سقوط 
بزرگ در بازار بود یا انتظار یک صعود بی سابقه ارزش دالر 
را کشید. به هر حال بازار دالر به دلیل تصمیمات فدرال 
رزرو امریکا، سیاســت های دولت تــازه امریکا و تحوالت 
اقتصــادی دنیا متزلزل اســت و این تزلــزل مانع از این 

می شود که سرمایه گذاران با اطمینان وارد این بازار شوند . 
بــا وجود اینکه هم افزایــش ارزش دالر و هم کاهش آن 
بسیار محتمل است، مطالعات ما نشان می دهد در فضای 
بی ثبات سیاسی و در شرایطی که بازار دالر از پشتوانه های 
کافی برخوردار نیست شانس کاهش ارزش دالر بیش از 
افزایش آن اســت. افت ارزش دالر هم می تواند به اقتصاد 
امریکا کمک کند و کاالهــای صادراتی امریکا را در بازار 
جهانی ارزان کند ولی از آنجا که امریکا بیش از صادرکردن 
کاالهای مختلف اقدام به واردات می کند، افت ارزش دالر 
به ضرر اقتصاد امریکا اســت و هزینه های کشور را بیشتر 
خواهد کرد . در صورتی که دولت امریکا برای مقابله با این 
مشکل چاره ای نیندیشد باید منتظر موج تازه ای از رکود 
در اقتصاد امریکا باشیم و دوباره خارج شدن سرمایه ها از 

کشور را مشاهده کنیم 

 ری�اتریل
اقتصاددان�مرکز�اف�ایکس

به نظر مــن ارزش دالر تا انتهای دوره 
ریاســت جمهوری ترامپ در امریــکا روند نزولی خواهد 
داشــت زیرا ارزش پایین دالر می تواند کاالهای امریکایی 
را در بازار جهانی ارزان کند و قدرت رقابت آنها را افزایش 
دهد. دولت تازه امریکا موانع زیادی در مسیر واردات ایجاد 
کرده اســت ولی هنوز به صادرات به عنوان ابزاری برای 
تقویت نرخ رشــد اقتصادی نگاه می کند. به همین دلیل 
تمایل دارد با پایین نگه داشتن ارزش دالر از این فرصت 

استفاده کند.
البته عالوه بر سیاست های این دولت می توان به مسائل 
دیگر هم اشاره کرد مثال اینکه اقتصاد امریکا هنوز به طور 
کامل بازسازی نشده است و این آمارهای امیدوارکننده به 
دلیل تزریق میلیاردها دالر توســط فدرال رزرو امریکا به 
اقتصاد این کشور اعالم شده است. از طرف دیگر تردیدهای 
فــدرال رزرو امریکا برای افزایــش نرخ بهره بانکی هم به 
خوبی نشــان می دهد که شرایط اقتصادی هنوز مطلوب 
نیست. این شــرایط نامطلوب با سیاست های دولت تازه 
امریکا که مقاومت زیادی در مقابل تجارت آزاد می کند و با 
بخش زیادی از توافق های منطقه ای و جهانی مخالف است 
می تواند بدتر شود و به تدریج تصویر اقتصادی این کشور 
را در دنیا تغییر دهد. بنابراین می توان انتظار داشت روند 
افت ارزش دالر در بازار ادامه یابد و حتی اگر در دوره هایی 

ارزش دالر رشد کند، این افزایش موقتی باشد.

روند�تغییرات�قیمت�دالر�تا�انتهای�سال��2018چگونه�است؟

در ماه های اخیر افت ارزش دالر یک  مسئله بحث برانگیز بود ولی  مسئله ای که در این زمان 
بسیار مورد توجه قرار داشت این بود که بازار دالر پشتوانه های زیرساختی خود را از دست 
داده است و هیچ یک از دستگاه های مالی و اقتصادی در امریکا از این بازار حمایت نمی کنند.

از�آنجا�که�دالر�سهم�زیادی�در�مناسبات�اقتصادی�دنیا�دارد�پیش�بینی�ارزش�آن�در�بازار�جهانی�تاثیر�زیادی�روی�تصمیم�گیری�فعاالن�اقتصادی�دارد.�حال�سؤال�اصلی�این�است�
که�تا�انتهای�سال�بعد�یعنی�دومین�سال�ریاست�جمهوری�دونالد�ترامپ�در�امریکا�ارزش�دالر�چه�تغییری�خواهد�کرد.�کارشناسان�مختلف�در�نشریات�فوربز،�سی�ان�بی�سی،�

ای�بی�سی�و�اکونومیست�به�این�سؤال�پاسخ�داده�اند. 1
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مارک�چاندلر
رئیس�مرکز�مطالعات�استراتژیک�تبادالت�

ارزی�براون�برادرز�هریمان
بــک دلیل مهم برای افت ارزش دالر در تاریخ امریکا 
تحوالت سیاسی است. در واقع می توان دالر را دماسنجی 
اقتصادی برای تحوالت سیاسی امریکا دانست. در شرایطی 
که ثبات سیاســی در امریکا از بین می رود یا نگرانی در 
مورد ثبات سیاســی در این کشور افزایش پیدا می کند 
ارزش دالر در بازار جهانی کاهش می یابد. این مسئله در 
جریان تنش های ایجادشده در دوران ریاست جمهوری 
دونالد ترامپ در امریکا کامال مشهود است. هربار که یکی 
از مشاوران یا سخن گوهای ترامپ از کار برکنار یا حواشی 
در مورد کمپین انتخاباتی ترامپ بیشتر می شود، شاهد 

تنزل ارزش دالر در بازار جهانی هستیم.
اما در مورد دلیل اصلی ایــن رابطه می توان این طور 
بیان کرد که ثبات سیاسی می تواند تضمین کننده ثبات 
اقتصادی در یک کشــور باشد. ما شاهد این هستیم که 
در کشورهایی که ساختار سیاسی ضعیفی دارند و دولت 
نتوانسته اســت اعتماد مردم را جلب کند فعالیت های 
اقتصادی به کندی انجام می شــود و مردم به پول ملی 
خود اعتمادی ندارند. در ماه های اخیر به خصوص بعد از 
جنجال هایی که در مورد همکاری کمپین ترامپ با روسیه 
مطرح شد، اعتماد مردم به دولت تازه امریکا از بین رفت 
و همین مسئله سبب شد تا ارزش دالر در امریکا کاهش 
یابد. از طرف دیگر هر شــوک دیگری در کاخ سفید هم 
باعث می شود تا شوک منفی دیگری به دالر وارد شود و 

ارزش آن کاهش یابد. 

کنیث�راگوف
اقتصاددان

یک دلیل مهم برای کاهش ارزش دالر 
در بــازار جهانی، افزایش میزان بدهی های دولتی امریکا 
است. دولت امریکا همیشه یکی از بدهکارترین دولت ها 
در دنیا بوده است و در سال گذشته میزان بدهی امریکا به 

باالترین سطح طی بیست سال گذشته رسید. 
امــا دلیل اینکــه امریکا می تواند با ایــن بدهی زیاد 
همچنان اقدام به استقراض و تزریق به اقتصاد کند این 
است که امریکا یک اقتصاد توسعه یافته و بزرگ است و از 
نظر ارزش تولید ناخالص داخلی باالتر از دیگر کشورهای 
دنیا است. این کشــور نقش بزرگی در تدوین مناسبات 

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

افت ارزش دالر در بازار جهانی مزید بر علت شده است.

ویلیام�کالین
اقتصادی� مطالعات� موسسه� اقتصاددان�

پیترسون
طی سال های اخیر ارزش دالر در بازار جهانی بیشتر 
از ارزش واقعی آن بــود. در جریان رقابت های انتخاباتی 
ارزش دالر اندکی تثبیت شــد ولی بعد از انتخاب ترامپ 
سرمایه گذاران تصور می کردند او حامی سرمایه داری است 

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

نمی توان انتظار رشد ارزش دالر را داشت.

جیم�پولسون
استراتژیست�ارشــد�در�گروه�مطالعاتی�

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

باشد تا از روند رشد بازنماند. 

ارزش�دالر�تحت�تاثیر�چه�عواملی�تعیین�می�شود؟

در�یک�ماه�اخیر�بارها�ارزش�دالر�در�بازار�جهانی�تنزل�یافته�است.�این�اتفاقی�است�که�در�سال�های�اخیر�بارها�تکرار�شده�است.�حال�سؤال�اصلی�این�است�که�چه�عواملی�باعث�
نوسان�ارزش�دالر�می�شود.�کارشناسان�اقتصادی�در�نشریات�سی�ان�بی�سی،�فایننشال�تایمز�و�چاینا�تایمز�به�این�سؤال�پاسخ�می�دهند. 2

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

شاخص دالر در 10 سال گذشته
شاخص دالر تاریخ

98 جوالی 2017

98 جوالی 2016

96 جوالی 2015

84 جوالی 2014

85 جوالی 2013

85 جوالی 2012

80 جوالی 2011

88 جوالی 2010

91 جوالی 2009

84 جوالی 2008
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آیندهپژوهی

در سال های آتی ما شاهد بی ثباتی خواهیم بود ولی این بی ثباتی نمی تواند مانعی در مسیر افزایش ارزش 
دالر ایجاد کند. در واقع نوسان های ارزش دالر در ماه های اول ریاست جمهوری ترامپ قابل پیش بینی 
است ولی سرمایه گذاران به تدریج به این اوضاع تازه در فضای سیاسی دنیا و بازار عادت می کنند. 

تصور�دنیا�از�تاثیر�ریاست�جمهوری�ترامپ�روی�ارزش�دالر�چه�بود؟

مایک�ریدل
اقتصــاددان�در�مرکــز�مطالعاتــی�و�

سرمایه�گذاری�جهانی�آلیانتس�
در دوره ریاست جمهوری ترامپ در امریکا ارزش دالر 
در بازار جهانی سقوط می کند زیرا دالر همیشه به عنوان 
یک منبع حفظ ارزش شــناخته می شد و هر زمانی که 
بی ثباتی سیاسی در یک کشور ایجاد می شد مردم از تبدیل 
پول خود به دالر برای حفظ ارزش آن استفاده می کردند. 
ولی به نظر می رسد شرایط در حال تغییر است. امریکای 
دوره ترامپ کشــوری دارای دوگانگی در نظام مدیریتی 
داخلــی خواهد بــود. البته نمی توان گفت که ریاســت 
جمهوری ترامپ تنها عامل تاثیرگذار در این روند اســت. 
ما شــاهد این هستیم که از سال 2014 میالدی تاکنون 
ریسک ســرمایه گذاری در بازار دالر افزایش یافته است و 
دیگر نمی توان با اطمینان در مورد ثبات این واحد پولی و 
حفظ ارزش پول در صورت تبدیل شدن به دالر صحبت 
کرد. ریاست جمهوری ترامپ به معنای آغاز دوره بی ثباتی 
در سیاســت گذاری اقتصادی امریکا است و این بی ثباتی 
می تواند فشار بیشتری در جهت افت ارزش دالر وارد کند. 

بنابراین سال های ثبات در بازار دالر پایان یافته است.

�مایکل�استانز
مرکز�مدیریت�سرمایه�گذاری�هارت�وود

در ســال های آتی ما شاهد بی ثباتی 
خواهیم بود ولی این بی ثباتی نمی تواند مانعی در مســیر 
افزایش ارزش دالر ایجاد کند. در واقع نوســان های ارزش 
دالر در ماه هــای اول ریاســت جمهــوری ترامپ قابل 
پیش بینی اســت ولی ســرمایه گذاران به تدریج به این 
اوضاع تازه در فضای سیاســی دنیا و بازار عادت می کنند. 

در واقع شــرایط تازه ای در دنیای سیاست حاکم می شود 
که فعاالن اقتصادی باید آن را بپذیرند و در همان موقعیت 
کار کننــد. این وضعیت را می توان وضعیت نرمال جدید 
در بازار نامید. تغییر ساختار سیاسی امریکا تغیرات بزرگی 
در ساختار اقتصادی این کشور ایجاد می کند و این تغییر 
می تواند بازار دالر را هم تحت تاثیر قرار دهد. ولی اقتصاد 
به تدریج به پایداری می رســد و این پایداری به بازار دالر 
وارد می شود. از طرف دیگر سیاست کاهش نرخ مالیات که 
ترامپ در جریان رقابت های انتخاباتی به آن اشــاره کرده 
است می تواند انگیزه ای برای شرکت های خارجی باشد که 
فعالیت اقتصادی و صنعتی خود را در خاک امریکا انجام 

دهند.

�کالدیو�پیرون
اقتصاددان�بانک�مریل�لینچ

امریکا  تــازه  سیاســت های دولــت 
سیاست های ناامیدکننده ای است و به نظر من فضا برای 
رشــد ارزش دالر در آن وجود ندارد. سیاست های جدید 
برخالف اصول تجارت آزاد است و به همین دلیل نمی توان 
انتظار خبرهای مثبتی در اقتصاد امریکا داشت. در جریان 
رقابت های انتخاباتی، ترامپ در مورد مسائلی صحبت کرد 
که مطرح کردن آنها در امریکا بعید به نظر می رسید ولی 
نه تنها آن صحبت ها در حد شعارهای انتخاباتی باقی نماند 
بلکه امروز شاهد اجرایی شدن این سیاست ها هستیم و 
اجرا شــدن آنها به معنای عقب گرد اقتصادی در امریکا 
اســت. حمایت بیش از حد ترامــپ از اقتصاد داخلی و 
مانع تراشی در مسیر تجارت خطرات زیادی در بازار دالر 
ایجــاد خواهد کرد. حمایت بیش از حد از اقتصاد داخلی 
به معنای کاهش حجم و ارزش تجارت امریکا است و این 

کار می تواند ارزش اندوخته پولی امریکا را کم کند و میزان 
گردش پول را تقلیل دهد که هردو مانع رشــد اقتصادی 
کشور خواهد شــد. در شرایطی که یک کشور نرخ رشد 
اقتصادی پایینی داشته باشد دیگر امکان و سرعت رشد 
ارزش پول آن از بین خواهد رفت و این مســئله می تواند 
تبعات مخربی برای اقتصاد آن کشور داشته باشد. از نظر 
من سیاست های دولت تازه امریکا زمینه  تنش و تشنج را 
در فضای اقتصادی فراهم می کند و نباید انتظار داشت در 

این فضا روزهای روشنی در بازار اقتصاد در پیش باشد.

�آلن�راسکین
�اقتصاددان�بانک�دویچه

ریاســت جمهوری ترامپ همه چیز را 
تغییر می دهد. به نظر می رسد او حامی تجارت و اقتصاد و 
در نهایت بازار دالر است و می تواند زمینه را برای افزایش 
ارزش دالر در بازار فراهم کنــد. انتظار می رود تا انتهای 
سال جاری ارزش دالر در بازار دنیا افزایش یابد و این روند 
افزایشی تا انتهای سال 2018 ادامه پیدا کند. ولی باید در 
نظر داشت که در سال 2018 ما شاهد نوسان هایی در بازار 
دالر خواهیم بود اما باز هم قیمت آن افت چندانی نخواهد 
کرد. از طرف دیگر بحران اقتصادی امریکا به پایان رسیده 
اســت و از این پس ما شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی 
امریکا خواهیم بود. در این فضا ارزش دالر هم هرروز بیشتر 
می شود ولی ســقف افزایش ارزش دالر را سیاست های 
دولتی تعیین می کند. انتظار می رود فضای اقتصادی در 
امریکا جدا از فضای سیاســی باشد زیرا اقتصاد در نتیجه 
تزریق های مالی پی درپی به اقتصاد همواره در حال توسعه 
است و ارزش دالر هم به دنبال شرایط اقتصادی افزایش 

پیدا می کند.  

در�جریان�رقابت�های�انتخاباتی�امریکا�تصور�می�شد�که�ترامپ�یک�حامی�بزرگ�اقتصاد�و�تجارت�باشد�و�حضور�او�در�کاخ�سفید�زمینه�را�برای�افزایش�ارزش�دالر�فراهم�کند؛�
ولی�با�گذشت�بیش�از�شش�ماه�از�حضور�او�در�کاخ�سفید�دیدگاه�اقتصاددانان�در�مورد�تاثیر�ریاست�جمهوری�او�روی�اقتصاد�امریکا�تغییر�کرد.�روزنامه�ایندیپندنت�در�گزارشی�

به�بررسی�نظر�اقتصاددانان�در�مورد�تاثیر�ریاست�جمهوری�ترامپ�روی�ارزش�دالر�پرداخته�است�تا�وضعیت�کنونی�با�تصورات�قبلی�قابل�مقایسه�باشد. 3

ارزش آتی یک دالر با نرخ بهره های مختلف
نرخ بهره 20 درصدنرخ بهره 10 درصد نرخ بهره 8 درصدنرخ بهره 6 درصدنرخ بهره 4 درصدنرخ بهره 2 درصد

0.980.960.940.920.900.83یک سال

20.950.920.890.850.820.69 سال

50.900.820.740.680.620.40 سال

100.820.670.550.460.380.16 سال

150.740.550.410.310.230.06 سال

200.670.450.310.210.140.02 سال
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ری�اتریل
اقتصاددان�مرکز�اف�ایکس

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

جمهوری ترامپ ارزش دالر در بازار پایین باشد. 

آکین�اودیل
روزنامه�نگار�اقتصادی

مشکل اصلی دالر امریکا سیاست های 
فدرال رزرو است. دالر در سال های اخیر نوسان های زیادی 
را تجربــه کرد ولی حمایتی از طرف فــدرال رزرو ندارد. 
هم اکنون ارزش دالر در مقایســه با ارزش های کشورهای 
صنعتــی دنیا بدترین عملکــرد را دارد و فدرال رزرو هم  
نمی تواند برای دوره ای طوالنی از این واحد پولی حمایت 
کند. فــدرال رزرو از طریق تزریق به اقتصاد و پایین نگه 
داشتن نرخ بهره بانکی، از این واحد پولی حمایت کرد ولی 
دیگر امکان حمایت از ایــن واحد پولی را ندارد و باید به 
تدریج برای ایجاد تعادل در حساب های مالی و عادی مردم 

عملکرد اقتصادی نرخ بهره را  افزایش دهد. در این ماه ها ما 
شاهد این هستیم که فدرال رزرو در مورد افزایش نرخ بهره 
صحبت می کند. در برخی از اخبار زمان افزایش نرخ بهره 
بانکی پنج ماه بعد اعالم شده است و در برخی از گزارش ها 
در مورد افزایش ظرف دو تا سه ماه آینده صحبت می شود. 
مسئله اصلی زمان آغاز موج افزایش نرخ بهره است و زمانی 
که این موج افزایشی آغاز شود حمایت فدرال رزرو از دالر 

پایان می یابد.

آساناسیوس�واکیدیس
اقتصاددان�مرکز�اف�ایکس

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

عادی داشته باشد.

یوهای�ایالم
اقتصاددان�مرکز�اف�ایکس

مشــکل اصلی بازار دالر دولت امریکا 
اســت. هر روز خبری از تغییرات در دولت مخابره می شود. 
سیاست های تازه ای وضع می شود، افرادی در ِسمت های باال 
منصوب و شــمار زیادی از افراد کلیدی توسط دولت تازه 
امریکا اخراج می شوند. اطالعاتی در مورد تخلفات کمپین 
رئیس جمهور در جریان رقابت های انتخاباتی منتشر می شود 
و در نهایت تردید و بی ثباتی در فضای سیاسی و اقتصادی 
امریکا افزایش پیدا می کند. در این شــرایط ارزش دالر هم 
نمی تواند در ســطح مشخصی تثبیت شود زیرا تنش های 
سیاســی و تحوالت اقتصادی هردو روی عملکرد این بازار 
تاثیر دارد. با هر خبر ناگوار سیاسی و اقتصادی ارزش دالر 
پایین می آید و با هر خبر خوشــایند ارزش آن باال می رود. 
ولی مسئله این است که این نوسان ها چه در جهت افزایش 
و چه در جهت کاهش به ضرر اقتصاد امریکا اســت و این 
ثبات است که می تواند بازار را برای سرمایه گذاران و فعاالن 

اقتصادی مطلوب کند.

آلن�راسکین
اقتصاددان�بانک�دویچه

از بیــن رفتن اعتماد مــردم به اوضاع 
اقتصادی و توانایی دولت و دستگاه های اقتصادی در کنترل 
شــرایط عامل اصلی افت ارزش دالر در بازار است. در واقع 
می توان این بی اعتمادی را مشــکل اصلی بازار امروز امریکا 
دانســت و توجه داشت که مشــکل به این زودی ها از بین 
نخواهد رفت. مردم امریــکا از زمانی که رکود اقتصادی در 
کشور ایجاد شد و موج بیکاری ها و تعطیلی کارخانه ها آغاز 
شد اعتمادشان را به اقتصاد امریکا از دست دادند. االن بیش 
از ده ســال از آن تاریخ می گذرد ولی هنوز  اقتصاد امریکا 
نتوانسته است اعتماد مردم را جلب کند و این بی اعتمادی 
عامل اصلی افت ارزش دالر در بازار اســت. به نظر من این 
مشکل را نمی توان در آینده نزدیک حل کرد زیرا مردم به 
اقتصــادی می توانند اعتماد کنند که برای دوره ای طوالنی 
در شــرایط ایده آل و پرروونق باشــد ولی امریکا دوره های 
رونــق کوتاهی را تجربه می کند و دوره های رکود اقتصادی 
در این کشور زیاد و اغلب طوالنی است. طی ده سال اخیر 
این بی اعتمادی عامل مهمی در کند شــدن روند بازسازی 
اقتصادی در کشور امریکا بود و همچنان هم این مسئله ادامه 

دارد.  

مشکل�اصلی�بازار�دالر�چیست؟

مردم امریکا از زمانی که رکود اقتصادی در کشور ایجاد شد و موج بیکاری ها و تعطیلی کارخانه ها آغاز شد اعتمادشان را به اقتصاد 
امریکا از دست دادند. االن بیش از ده سال از آن تاریخ می گذرد ولی هنوز  اقتصاد امریکا نتوانسته است اعتماد مردم را جلب کند و 
این بی اعتمادی عامل اصلی افت ارزش دالر در بازار است. 

در�مورد�دلیل�نوسان�های�اخیر�بازار�دالر�مسائل�زیادی�مطرح�می�شود.�کارشناسان�بر�این�باور�هستند�که�سیاست�های�دولتی�و�سیاست�های�بانک�مرکزی�می�تواند�تاثیر�زیادی�
روی�ارزش�دالر�در�بازار�داشته�باشد.�حال�سؤال�اصلی�این�است�که��مشکل�اصلی�بازار�دالر�در�سال�های�پیش�رو�چه�خواهد�بود.�کارشناسان�و�تحلیل�گران�اقتصادی�پاسخ�این�

سؤال�را�در��نشریات�سی�ان�بی�سی�و�وال�استریت�ژورنال�داده�اند. 4

 نرخ برابری ارز 
فصل چهارم 201۷ فصل سوم 201۷ فصل دوم 201۷ نرخ ارز

1.20 1.15 1.10 یورو به دالر

1.20 1.22 1.25 پوند به دالر

100 103 106 دالر به ین ژاپن

7.10 7.00 6.90 دالر به یوان چین
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آیندهپژوهی

گمانه زنی های مختلفــی در مورد قیمت نفت در بازار وجود دارد . 
برخی متوســط قیمت نفت در ســال جاری و سال آینده را بین 60 
تــا 70 دالر پیش بینی می کنند و برخــی دیگر از افت قیمت آن در 
صورت افزایــش تولید نفت در امریکا و عدم توافــق اوپک در مورد 
کاهش تولید سخن می گویند . پیش بینی قیمت نفت در بازار جهانی 
برای تمامی کشورها اهمیت دارد زیرا اقتصاد تمامی کشورها به نوعی 
وابسته به نفت است . برخی از کشورها فقط مصرف کننده نفت هستند 
و افزایش قیمت باعث افزایش هزینه واردات آنها می شود و برخی دیگر 
تولیدکننده نفت اند و تغییرات قیمت نفت باعث می شود تا بودجه شان 

تحت تاثیر قرار بگیرد. 
با وجود اینکه پیش بینی قیمت نفت در دنیا یک دغدغه جهانی 
اســت، اهمیت آن برای اقتصادهای وابســته به نفت بیشتر از دیگر 
کشــورها است. زیرا بودجه این کشــورها بر مبنای درآمدی تعیین 
می شود که از محل صادرات نفت به دست می آورند و در سال هایی که 
قیمت نفت در بودجه باالتر از قیمت محقق شده در دنیا تعیین شود 
میزان کسری بودجه دولتی بیش از پیش بینی ها خواهد شد که در این 
صورت یا باید از محل منابع مالی استراتژیک هزینه ها تامین شود یا 
کشور با انبوهی از بدهی های داخلی و خارجی روبه رو می شود که هردو 

برای اقتصاد نامناسب است. 
  
J قیمت�نفت�دغدغه�اصلی�روسیه�است�

یکی از کشــورهایی که به مسئله قیمت نفت توجه ویژه  ای دارد 
روسیه است. این کشور یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان نفت و گاز 
طبیعی در دنیا است و هرساله بالغ بر 70 درصد از درآمد صادراتی اش 
را از فروش این منابع انرژی فسیلی تامین می کند.  از طرف دیگر بعد 
از حمله روسیه به کریمه، تحریم های اقتصادی زیادی علیه این کشور 
وضع شد که باعث کاهش سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز روسیه 
و کاهش ارزش روبل واحد پول این کشــور پهناور شد. در نتیجه این 
تحوالت زمینه برای سخت تر شدن شرایط مالی روسیه فراهم شد و 
اقتصاد این کشور با سرعت کمتری از انتظارات قبلی رشد کرد . اما بعد 
از مشــاهده این شرایط سخت اقتصادی در روسیه مراکز تحقیقاتی 
و مطالعاتی زیادی در این کشــور راه اندازی شد تا بهترین راهکارها 
را برای سال های سخت اقتصادی پیشنهاد کنند. مقامات روسیه در 
اولین اقدام اعالم کردند وابستگی خود را به فروش نفت کمتر می کنند 
و از این پس درآمد نفت را در پروژه های زیرساختی صرف می کنند. 

اما یک نکته بسیار مهم در روسیه پیش بینی صحیح قیمت نفت 
و بودجه بندی کشور بر مبنای این قیمت بود. کاری که مقامات روس 
بسیار محتاطانه انجام دادند ولی تاکید کردند بودجه کشور به گونه  ای 
تنظیم می شود که احتمال عدم پیروی از آن بسیار کم باشد به همین 
دلیل قیمت نفت که تاکنون یکی از اصلی ترین منابع درآمدی دولت 

بوده است در پایین ترین سطح ممکن تعیین خواهد شد.
 
J قیمت�گذاری�در�بودجه

دولت روســیه اخیرا طرح اولیه بودجه سه سال آینده را ارائه  داده 
است . طبق این طرح این کشور برای تامین نیاز مالی خود به استقراض 
داخلی و افزایش نرخ مالیات تکیه می کند زیرا قیمت نفت در بودجه 
ســال 2018 تا 2020 میالدی در سقف 40 دالر حفظ شده است . 
  البته در اینکه قیمت نفت در این سال ها بیش از 40 دالر خواهد بود 
شکی نیست ولی مقامات روس بسیار محافظه کارانه طرح بودجه را 
ارائه  دادند تا هرگونه کسری احتمالی در ساختار مالی کشور و کسری 
بودجه را پیش بینی کنند و از هم اکنون برای برطرف کردن این کسری 

پیش بینی های الزم را ارائه  دهند.  
وزیر اقتصاد روسیه در پاسخ به این سؤال بلومبرگ که چرا تا سه 
ســال آینده قیمت نفت در بودجه روسیه 40 دالر تعیین شده است 
گفــت: »در ماه های اخیر ما شــاهد افزایش توان تولید ایران و لیبی 
و نیجریه بودیم . انتظار برداشــته شدن کامل تحریم ها علیه ایران در 
ماه های آتی و ورود سرمایه های خارجی به صنعت نفت و گاز طبیعی 
در این کشور باعث می شود تا توان تولید این کشور باز هم افزایش و 
توان صادراتش نیز افزایش یابد. این به معنای افزایش عرضه نفت در 
بازار و افت قیمت است . به خصوص که ایران هم بر طبق توافق هایی 
که با سازمان اوپک دارد از همراهی با این سازمان برای محدود کردن 
صادرات نفت معاف است و می تواند بر طبق ظرفیت های خود تولید 

و صادرات کند.« 
از طرف دیگر امریکا هم در نظــر دارد حجم تولیدش را افزایش 
دهد. این کشــور با تمامی محدودیت های زیست محیطی که باراک 
اوباما ایجاد کرده بود توانست از واردات نفت از عربستان تقریبا بی نیاز 
شود. موسسه مطالعاتی مک کینزی در این زمینه نوشت: »حتی قبل 
از روی کار آمدن دونالد ترامپ هم امریکا ســرمایه گذاری های زیادی 
در افزایــش تولید نفت انجام داد و نتیجه این ســرمایه گذاری ها هم 

 انتظار برداشته 
شدن كامل 

تحریم ها علیه 
ایران در ماه های 

آتی و ورود 
سرمایه های 

خارجی به صنعت 
نفت و گاز طبیعی 
این كشور باعث 
می شود تا توان 
تولید این كشور 

باز هم افزایش یابد 
و توان صادراتش 

نیز بیشتر شود

 ] آینده روسیه   [

بودجه ای با نفت 40دالری
آیاتصمیمروسیهدرموردقیمتنفتدربودجهسهسالآیندهواقعبینانهاست؟

چرا باید خواند:
روسیه یکی از 

اقتصادهای وابسته به 
انرژی فسیلی است و 
مطالعه سیاست های 
اقتصادی این کشور 

می تواند تصویر بهتری 
از دنیای انرژی و 

اقتصادهای وابسته به 
آن به ما بدهد.

مونا مشهدی رجبی

انواع درآمدهای مالیاتی روسیه 
سهم به کل درآمد مالیاتی )درصد( نوع مالیات

46 مالیات بر درآمد افراد

32 مالیات بر دستمزد

13 مالیات بر شرکت ها

3 مالیات بر خرید

1 مالیات بر تجارت یا هزینه های گمرکی

5 دیگر انواع مالیات
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به گزارش وزارت اقتصاد و دارایی روسیه، مازاد درآمد این کشور از محل فروش نفت و گاز طبیعی در صندوقی 
ذخیره می شود که در روزهای سخت اقتصاد صرف خواهد شد و در صورت افزایش این منابع مالی در توسعه 
زیرساخت های صنعتی و اقتصادی سرمایه گذاری می شود.

استقالل نسبی این کشور در تامین نفت مورد نیاز خود بود.  حال که 
ترامپ در امریکا روی کار آمده و قوانین دست وپاگیری را که در مسیر 
توسعه سرمایه گذاری در صنعت نفت وجود دارد از میان برداشته است، 
می توان از افزایش توان تولید نفت در امریکا و احتماال صادرات نفت 
از این کشور صحبت کرد که هردو باعث بر هم خوردن توازن کنونی 
در بازار می شود و بدون شک فشاری مضاعف در جهت کاهش قیمت 
ایجاد خواهد کرد.  به نظر ما با توجه به شرایطی که در بازار نفت دنیا 
حاکم است تعیین قیمت 40 دالری برای هر بشکه نفت طی سه سال 

آینده، بسیار واقع بینانه است.«
  
J 2018پیش�بینی�درآمد�و�هزینه�روسیه�در�بودجه�سال�

طبق بودجه ارائه شده توســط دولت روسیه، در سال 2018 این 
کشــور درآمدی برابر با 630 میلیارد روبل معادل 10.  6 میلیارد دالر 
امریکا بیش از پیش بینی های قبلی خواهد داشت که این درآمد مازاد 
از محل مالیات تامین می شــود. ولی بخش زیادی از این درآمد برای 
کاهش کسری بودجه در کشــور صرف خواهد شد. در سال 2015 
کسری بودجه روســیه برابر با 2.  1 درصد تولید ناخالص داخلی اش 
بود ولی با اجرای طرح های پیشنهادی، تا انتهای سال 2018 کسری 
بودجه به مرز 1.  6 درصد تولید ناخالص داخلی می رسد. انتظار می رود 
میزان هزینه دولت در سال 2018 برابر با 16.  2 هزار میلیارد روبل و 

میزان درآمد برابر با 14.  7 هزار میلیارد روبل باشد.  
تا انتهای سال 2019 شکاف بودجه در روسیه - مابه التفاوت درآمد 
و هزینه دولت- به مرز 0.  9 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید 
و سال 2020 در کمترین سطح طی یک دهه اخیر یعنی 0.  8 درصد 
تولید ناخالص داخلی خواهد بود . تحقق این پیش بینی نشــان دهنده 
موفقیت چشم گیر روسیه در تدوین بودجه و ایجاد توازن در بودجه است.

  
J بودجه�سال��2018تا��2020چه�تغییرات�دیگری�می�کند؟

در سال های اخیر روسیه از منابع مالی که در صندوق های ذخیره 
ارزی نگهداری می شــد و برای روزهای سخت و بحرانی اقتصادی بود 
استفاده کرد تا فشار مالی کمتری به دولت و مردم وارد شود، ولی اجرای 
این طرح زمینه را برای کم شــدن منابع مالی استراتژیک فراهم کرد. 
دولت روسیه اعالم کرد در سال آینده میالدی استفاده از این منابع را به 
نصف سطح کنونی می رساند زیرا با تغییراتی که در منابع درآمدی دولت 

ایجاد شد دیگر نیازی به استفاده زیاد از منابع مالی ضروری نیست.  
انتظار می رود در فاصله سال های 2018 تا 2020 خالص بدهی های 
داخلی یا میزان استقراض دولت از مردم و بانک ها به بیش از یک هزار 
میلیارد روبل- معادل 16.  95 میلیارد دالر امریکا- می رســد در حالی 
که میزان بدهی خارجی این کشــور از مرز 3 میلیارد دالر در هر سال 

خواهد گذشت.
   
J ...اگر�قیمت�نفت�بیش�از��40دالر�شود

حال مسئله این اســت که با توجه به پیش بینی های سازمان های 
بــزرگ بین المللی احتمال اینکه در این بازه زمانی قیمت نفت بالغ بر 
15 دالر بیش از متوســِط در نظر گرفته شده در بودجه روسیه باشد 
بسیار زیاد است . در صورتی که این اتفاق بیفتد درآمد روسیه از محل 
فروش نفت و گاز طبیعی افزایــش خواهد یافت و در صورتی که این 
درآمد صرف هزینه های جاری در کشور شود می تواند کسری بودجه را 
به حداقل برساند ولی دولت روسیه در نظر دارد این مازاد درآمد را در 

جای دیگری هزینه کند.  
به گزارش وزارت اقتصاد و دارایی روســیه مازاد درآمد این کشور از 
محل فروش نفت گاز طبیعی در صندوقی ذخیره می شــود که برای 
روزهای ســخت اقتصاد صرف خواهد شــد و در صورت افزایش این 
منابع مالی در توسعه زیرساخت های صنعتی و اقتصادی سرمایه گذاری 
می شود . در واقع این ســرمایه  ای است که صرف توسعه اقتصادی در 
کشــور می شــود و برای تامین هزینه های جاری در کشــور استفاده 

نمی شود.  
تحلیل گران اقتصادی در مرکز مطالعات اســتراتژیک بازار نفت در 
امریکا بر این باور هســتند که این بهترین روشی است که می توان از 
منابع مالی حاصل از فروش نفت و گاز طبیعی استفاده کرد. با این روش 
می توان سرمایه های طبیعی کشور را برای تمامی نسل ها ماندگار کرد و 
یک کشور توسعه یافته برای آنها به جا گذاشت نه اینکه با صرف درآمد 
حاصل از فروش نفت برای تامین هزینه های جاری تنها به نیازهای یک 

نسل توجه کرد و نیازهای نسل های آتی را نادیده گرفت. 

 دولت روسیه قیمت 
نفت را در بودجه 
سال های ۲۰۱۸ 
تا ۲۰۲۰ برابر با 
۴۰ دالر قرار داده 
است كه كمتر از 
پیش بینی های 

ارائه  شده توسط 
سازمان های 

بین المللی در مورد 
قیمت نفت است

درسی که روسیه از بحران نفت گرفت
با وجود اینکه در سال های گذشته وابستگی اقتصادی روسیه به منابع فسیلی بسیار زیاد بود، 
به نظر می رسد تجربه بحران های اخیر در بازار نفت و اقتصاد دنیا درس خوبی به این کشور داده 
است. در قانون بودجه سال های 2018 تا 2020 میالدی روسیه، سهم درآمد نفت در بودجه این 
کشور تنها 21 درصد خواهد بود و اگر قیمت نفت بیش از 40 دالری باشد که در بودجه در نظر 
گرفته شــده است، می توان شاهد افزایش درآمد این کشور و وارد شدن این منبع مالی به بخش 
سرمایه گذاری های زیرساختی بود. در اوایل دهه جاری سهم درآمد نفت و گاز در بودجه این کشور 
بالغ بر 50 درصد بود و اوایل دهه قبل این سهم بالغ بر 70 درصد بوده است و به همین دلیل بودجه 

تحت تاثیر شوک های خارجی بود.

سهم�کسری�بودجه�به�تولید�ناخالص�داخلی�روسیه�طبق�بودجه�پیشنهادی�برای�سال��2018تا��2020)درصد(
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آیندهپژوهی

امریکایی ها شــاید در حوزه تحقیق و توســعه هوش 
مصنوعی رهبــر بی چون و چرا به حســاب بیایند اما 
مقــام دومی چین در این بخش اهمیت فــراوان دارد. 
چینی ها در زمینه تحقیقات پیشرفته عقب تر هستند، اما 
شرکت های چینی استفاده های کاربردی تری از هوش  
مصنوعی می کنند که می تواند برای کشورهای دیگر هم 
راه گشا باشد. این گزارش در فصل نامه دانشکده اقتصاد 
چئونگ کنگ، از مهم ترین مراکز آموزش عالی اقتصاد 
در چین منتشر شده است. این دانشگاه در سال 2002 
میالدی تاسیس شد و به سرعت پیشرفت کرد طوری 
که در ســال 2011 درآمد مجموع فارغ التحصیالنش 
باالی یک تریلیون دالر، حدود 13.7 درصد تولید ناخالص داخلی چین در آن سال، بود. 
هرکس که تا به حال خواسته باشد در چین پول هنگفتی را از یک حساب به حسابی 
دیگر حواله کند می داند که ماجرا چقدر کند و خســته کننده است. روند استاندارد این 
است که شخصا به بانک بروید، در صف منتظر بمانید، کارت شناسایی تان را نشان دهید، 
کلی فرم پر کنید و باالخره با توجه به طول صف، یک ساعت یا بیشتر منتظر بمانید تا 

درخواستتان انجام شود.
به لطــف هوش مصنوعی این روند تغییر کرده اســت. چاینا مرچنتز بنک، یکی از 
بانک های بزرگ چین، در آپدیت اخیر برنامه موبایلی اش به مشتریان اجازه می دهد که 
مقادیر فراوان پول را به هر حسابی که می خواهند حواله کنند. نکته اینجاست که امنیت 
این حواله با اسکن تشخیص چهره توسط هوش مصنوعی تضمین شده است. کل روند 

اینجا حدود یک دقیقه طول می کشد. 
لیلی ژائو، تاجر ســی و چند ساله چینی ساکن شانگهای که از این سیستم استفاده 
می کند می گوید: »برنامه واقعا هوشمند است. اگر احساس کند چیزی سر جای خودش 
نیســت دوباره درخواست اســکن چهره می دهد، حتی اگر پول کمی را بخواهید حواله 

کنید.«
شــرکتی که این سیستم تشــخیص چهره هوشــمند را برای بانک طراحی کرده 
چینی اســت. ییتو تکنالجی در سال 2012 تاسیس شــد. در سال 2013 یک صندوق 
سرمایه گذاری چینی در آن سرمایه گذاری کرد و کمی بعد شرکت های مختلف از جمله 
یک صندوق سرمایه گذاری مهم امریکایی به جمع حامیان آن پیوستند. یکی از مشتریان 
ییتو اداره گمرک چین اســت که به کمک سیستم تشخیص چهره آنها قاچاقچیان را 

شناسایی می کند. هوش مصنوعی ییتو به مدیریت ترافیک شهری هم کمک می کند.
شاید غول های حاضر در سیلیکون ولی امریکا در حوزه هوش مصنوعی در مرکز توجه 
 Baidu دنیا باشــند، اما شرکت های نوظهوری مثل ییتو یا غول جست وجوی اینترنتی
چین را به رقیب قدرتمندی در این بخش تبدیل کرده اند. لو یانشــیا، مدیر تحقیق در 
شرکت تحقیقات بازار آی دی سی می گوید: »چینی ها در چندین حوزه هوش مصنوعی 
پیشرو هستند مثل تکنولوژی های تشخیص چهره و صدا. به عالوه آنها توانسته اند هوش 

مصنوعی را به زندگی روزمره وارد کنند.« 

طبق گزارش اخیر موسسه تحقیقاتی مکنزی چین یکی از مراکز مهم دنیا در حوزه 
هوش مصنوعی به حساب می آید و یکی از نقاط قوتش جمعیت باالیش است. سیستم های 
هوش مصنوعی برای بهتر کار کردن به دریافت مداوم اطالعات از تعداد عظیمی از کاربران 

متکی اند و چین در این حوزه کم ندارد.
غول های تکنولوژی مثل Baidu و Tencent در طول سال های اخیر میلیاردها دالر 
خرج تحقیق در این حوزه کرده اند و هم زمان عالقه ســرمایه گذاران چینی و خارجی به 
شرکت های نوظهور چینی متخصص در هوش مصنوعی بیشتر می شود. بین سال های 
2015 تا 2016 صندوق های ســرمایه گذاری داخلی و خارجی در 226 شــرکت هوش 

مصنوعی به طور میانگین 5.9 میلیون دالر سرمایه گذاری کردند. 
MOZI Health که در شــانگهای قرار دارد و سال پیش تاسیس شده یکی از این 
شرکت هاست. این شرکت از هوش مصنوعی در حوزه داروپژوهی استفاده می کند. کنت 
زایتلیک، بنیان گذار و مدیرعامل 29 ساله MOZI می گوید: »این بازار نوظهور، خشن و 
بی قانون است. حاال هرچیزی ممکن است. هرکس این فرصت را دارد که به شرکت شماره 

یک چین در حوزه هوش مصنوعی تبدیل شود.«
فقط سرمایه خصوصی نیست که روانه شرکت های نوظهور هوش مصنوعی می شود. لو 
یانشیا می گوید: »ما متوجه حمایت قوی دولت از این صنعت هستیم.« دولت چین قول 
داده تا سال 2018 حدود 15 میلیارد دالر در هوش مصنوعی سرمایه گذاری کند. هدف 
دولت چین به وجود آمدن شرکت هایی در کالس جهانی است تا بتواند با گوگل و آی بی ام 
در تولید ماشین های هوشمند رقابت کند. در گزارشی که مارس گذشته در کنگره ملی 
خلق منتشر شد از صنعت هوش مصنوعی به عنوان یکی از حوزه های کلیدی در توسعه 

چین نام برده شده است.
شــرکت های خارجی هم بیکار ننشســته اند. در ماه آوریل شــرکت خودروسازی 
Mobo� فولکس واگن اعالم کرد که180 میلیون دالر در شرکت هوش مصنوعی چینی 

vi ســرمایه گذاری خواهد کرد. هدف این همکاری استفاده از تکنولوژی های هوشمند 
تشخیص صدا و آینه هوشمند جلو برای بهبود تجربه رانندگی است.

چرا باید خواند:
هوش مصنوعی را به 
همراه بیوتکنولوژی 

دو عامل تعیین کننده 
سرنوشت کشورها 

و حتی اقوام در قرن 
بیست و یکم می دانند. 
این گزارش را بخوانید 
تا بدانید رقابت چقدر 

جدی است.

هوش مصنوعی
به عنوان صنعت

چینیهاچطورازهوشمصنوعیپولدرمیآورند؟
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»هوش مصنوعی« ممکن است از دید بعضی ها به داستان های علمی- تخیلی محدود باشد، به تصاویر ترسناک از دنیایی 
که در آن ماشین های هوشمند کنترل انسان ها را در دست گرفته اند. چیزی شبیه رمان »۲۰۰۱: ادیسه فضایی« یا سیستم 
آخرالزمانی سری فیلم های »ترمیناتور«. ماجرا اما از اینها پیچیده تر و کم خطرتر است.

بــا وجود همه ایــن پیشــرفت ها، صنعت هوش 
مصنوعی چین با مشــکالت زیادی دســت و پنجه 
نرم می کند کــه یکی از مهم ترین آنها کمبود نیروی 
باهوش آینده نگر اســت. و با اینکه در چندین حوزه 
در این صنعت چینی ها دستاوردهای خوبی داشته اند 
در حوزه هایــی مثل خودروهای بــدون راننده کامال 
از شرکت های امریکایی عقب تر هســتند. عده ای از 
تحلیل گران از این می ترســند که بازار مصرف همراه 
با حجم سنگین سرمایه  دریافتی رشد نکند و شاهد 

حبابی شدن بازار باشیم.

J آیا�هوش�مصنوعی�خطرناک�است؟
عبــارت »هوش مصنوعی« ممکن اســت از دید 
بعضی ها به داستان های علمی- تخیلی محدود باشد، 
به تصاویر ترســناک از دنیایی که در آن ماشین های 
هوشمند کنترل انسان - برده ها را در دست گرفته اند. 

چیزی شبیه هال، ربات هوشمند آدم کش رمان »2001: ادیسه فضایی« ایزاک آسیموف 
یا سیستم آخرالزمانی اسکای نت در سری فیلم های »ترمیناتور«. اتفاق هایی مثل پیروزی 
برنامه هوش مصنوعی آلفاگوی شــرکت گــوگل در برابر که جیه، قهرمان جهانی بازی 
تخته ای گو، که بهار امســال در چین رخ داد، چنیــن هراس هایی را تقویت می کنند. 

ماشین ها کم کم از انسان باهوش تر می شوند.
اما نباید فراموش کرد که فعال ربات هایی باهوش بی نیاز از انســان به وجود نیامده اند 
و باید آنها را در کتاب های علمی - تخیلی جست وجو کرد. ما در وضعیت فعلی در حال 
توسعه هوش ماشین ها هستیم. یعنی به جای ساخت ماشین هایی بی نیاز از انسان، در حال 
افزایش هوش ماشین ها هستیم تا بتوانیم توانایی های خودمان را گسترش دهیم: اینکه 
بتوانیم تشخیص پزشکی را سریع تر و دقیق تر کنیم، یا کاری کنیم که دیگر به خاطر یک 

حواله بانکی یک ساعت در صف منتظر نباشیم.
اینجاست که می توانیم نتایج خیره کننده تکنولوژی را در زندگی معمولی ببینیم. و 
بنیان همه این تحوالت روی ایده »یادگیری ماشین« گذاشته شده است. به زبان ساده، 
یک برنامه کامپیوتری مدرن می تواند روندها را در اطالعات پیدا کند و هم زمان که دیتای 
بیشــتری دریافت می کند در امر تشخیص روند بهتر و بهتر می شود. این یعنی ماشین 
می تواند بدون نیاز به کسی، از طریق بررسی واکنش انسان ها به اطالعاتی که ارائه کرده، 
چیز یاد بگیرد.  به کمک همین روند است که کامپیوتر آلفاگو به بزرگ ترین قهرمان بازی 
کهن چینی تبدیل می شود یا ییتو می تواند روزبه روز در تشخیص چهره ها بهتر عمل کند. 
یادگیری ماشین به این شکل پیشرفته نیازمند سه عامل است: الگوریتم های پیشرفته، 

ســخت افزارهای قدرتمند که توانایی بررســی حجم 
عظیمی از اطالعات را دارند، و اطالعات خام جدید. در 
دنیای کنونی دسترسی به دو عامل اول خیلی سخت 
نیست. آنچه دشــوار است دسترسی به اطالعات خام 
جدید اســت. )دلیل حضور و تبلیغات گسترده برنامه 
نقشه گوگل در هند هم همین است. شرکت گوگل در 
تالش است با کمک جمعیت عظیم کاربران تلفن های 
هوشمند در هند، سیستم هوش مصنوعی نقشه خود 
را تقویت کند تا بتواند از آن در کشورهای پیشرفته و 

سیستم خودروی بدون راننده بهره بگیرد.(
اندرو ان جی، یکی از مهم ترین دانشــمندان حال 
حاضر در حوزه هوش مصنوعی می گوید: »قرار نیست 
آن کسی که بهترین الگوریتم را دارد بازی را ببرد. برنده 
کسی است که بیشــترین دیتا را دارد.« ان جی کسی 

است که پروژه هوش مصنوعی گوگل بِرین را راه انداخت و بین سال های 2014 تا 2017 
سرپرست تیم هوش مصنوعی موتور جست وجوی Baidu بود.

چین با 731 میلیون کاربر اینترنتی - بیش از نیمی از جمعیتش - بیشــتر از اکثر 
کشورهای دنیا دیتا تولید می کند. این اطالعات از عکس ها و فیلم ها و متون منتشرشده 
توسط کاربران، نوع وب گردی کاربران، رابطه آنها با برنامه های موبایل و خریدهای آنالین  
آنها به دست می آید. گاهی اوقات این اطالعات به طور مستقیم از طرف دولت چین منتشر 
می شود. مثال وزارت امنیت چین پایگاه اطالعاتی خود از 1.6 میلیون چهره شهروندان را 

در اختیار شرکت های هوش مصنوعی چینی گذاشت تا سیستم خود را تقویت کنند. 
یکی از نقاط قوت چین در این حوزه این اســت که مردم این کشور نسبت به حریم 
خصوصی خود حساس نیستند. جیانگ وئی، از شرکت ژن فاند که در شرکت های هوش 
مصنوعی سرمایه گذاری کرده است می گوید: »نگاه چینی ها به حریم خصوصی با غربی ها 
متفاوت اســت. اکثر چینی ها حاضرند در قبال استفاده از یک برنامه رایگان و کاربردی 
موبایل، اطالعات خصوصی شــان را در اختیار آن بگذارند.« به همین خاطر اســت که 
سیســتم های تشــخیص چهره و صدا در چین جزو پیشرفته ترین ها در دنیا به حساب 
می آیند و مجله تکنولوژی دانشگاه ام آی تی در فهرست »50 شرکت هوشمند دنیا« سال 

2016 خود، سایت Baidu را در رتبه دوم قرار قرار داد. 
به همین دالیل است که باید چین را در حوزه هوش مصنوعی جدی گرفت. اقتصاد 
آینده و جنگ های آینده، اقتصاد و جنگ های مبتنی بر هوش مصنوعی - و نه عملکرد 

تک تک افراد- هستند و چین رقیب اصلی غرب در این حوزه است. 

فرانسه آلمان               امریکا                چین              

چین�یکی�از�تولیدکنندگان�اصلی�پژوهش�های�علمی�مربوط�به�هوش�مصنوعی�است.
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آیندهپژوهی

وقتی�با�شما�تماس�گرفتم�تا�مقدمات�مصاحبه�را�بچینم،� �
گفتید:�»هیچ�کس�نمی�خواهد�از�من�درباره�منحنی�بازده�و�باقی�
چیزهای�اقتصادی�بشنود.�همه�می�خواهند�درباره�دونالد�ترامپ�
و�دولتش�صحبت�کنند.«�پس�برویم�سر�اصل�مطلب.�آیا�در�پس�
این�هرج�ومرجی�که�این�روزها�در�واشنگتن�می�بینیم،�حساب�

و�کتابی�وجود�دارد؟
نه. اولین ســال هر دولتی در هــرج و مرج می گذرد. این طور 
نیســت؟ اگر به سال اول دولت های ریگان، کلینتون و اوباما نگاه 
کنید متوجه حرفم می شــوید. در واشنگتن شعار سال اول این 
اســت: »بعد از پیروزی، مثل برنده رفتار کــن و لذتش را ببر.« 
سیاستمداری که وضعیت را می شناسد می گوید: »من برای سال 
اول دستور جلسه تعیین نمی کنم دستور جلسه را آن 666 هزار 
نفر بوروکرات واشنگتن و 535 نماینده کنگره تعیین کرده اند.« اگر 

می خواهید سیاستمدار امریکایی خوبی باشید در سال اول تالش 
زیادی نخواهید کرد. در ســال اول کسی واقعا نمی داند چه کسی 

مسئول است و چه کسی نیست.
اگر این شــکلی به قضیه نگاه کنید فهــم روابط کنونی کاخ 
ســفید راحت تر می شــود. ترامپ قبل از ورود به سیاست برنامه 
تلویزیونی اش را داشــت، قدرتش را داشــت و پولش را داشت. او 
در تجارتش نشان داده که می تواند کار را پیش ببرد، اما روش او 
مدیریت همراه با هرج و مرج است. مغز او با مغز رؤسای جمهور 
قبلی متفاوت اســت. اگر به یک رئیس جمهور دیگر یک فنجان 
کاپوچینو می دادند تا درباره اش نظر بدهد، احتماال شروع می کرد 
بــه تامل درباره اینکه دانه قهوه از کجا آمده و آیا ارگانیک بوده یا 
نه. اما اگر یک فنجان کاپوچینو دست ترامپ بدهید قبل از اینکه 
آن را مزه کند به کف روی آن نگاه می کند و از شــما که کنارش 
نشسته اید می پرسد: »نظرت درباره این کاپوچینو چیه؟« بعد به 
حرفتان گوش می دهد و طبق غریــزه اش یک جواب را که فکر 
می کند درســت است درباره آن کاپوچینو سرهم می کند. او این 
شکل از تصمیم گیری و ابراز عقیده درباره موضوعات مختلف را 
150 بار در روز انجام می دهد. تنها فرقش با قبل این اســت که 
در کاخ سفید نشســته، 17 وزارت خانه زیر دستش است و باید 
حواسش به 535 نماینده کنگره باشد. آن وقت یک فرمان اجرایی 
می نویسد و می گوید: »هی! نوکر! تام باراک! بیا اینجا و این فرمان 
را ببر و اجرا کن.« شما هم این فرمان را به بوروکراسی واشنگتن 
می برید و بوروکرات ها آنجا نشسته اند و به شما می خندند. به نظرم 
با گذشت زمان دو طرف به توازن می رسند و آن وقت ترامپ، به 
عنوان مرد معامله، سیاست هایش را پیش خواهد برد. مثل بیرون 
آمدن از معاهده محیط زیســتی پاریس. خیلی  از ماها پرسیدیم: 

»واقعا چرا باید حاال این شکلی انجامش بدهیم؟«
واقعا�چرا؟ �

چرا از آن بیرون بیاییم؟ این سؤال مهمی بود. با این کار کلی 
رأی دهنده از رئیس جمهور می رنجیدند. و حرکت هوشــمندانه 
سیاسی می دانی چه بود؟ رئیس جمهور باید اول یک سیاستمدار 
خوشنام و ممتاز را مسئول ماجرا می کرد. مثل معاون رئیس جمهور. 
بعد یک کمیسیون درجه یک راه می انداخت و چند آدم محبوب 
هوادار محیط زیست را عضو آن می کرد، مثل لئوناردو دی کاپریو 
و داین فاینستاین. آدم هایی از طرف مقابل. بعد می گذاشت اینها 
حرفشــان را بزنند و ماجرا را با آدم هــای رئیس جمهور تحلیل 
کنند. مثال کارشــان چهار ماه طول بکشد. بعد اجازه می داد آنها 
به جمع بندی برسند و خودش اصال دخالت نمی کرد تا کل قضیه 
معقول تر به نظر برسد. اما ترامپ این کارها را نکرد. آن تصمیمی 
را که قرار بود بعد از چهار ماه به بقیه اعالم کند همان روز اعالم 
کرد. »من مستقیم انجامش می دهم و جلوی هدر رفتن 3 تریلیون 
دالر از تولید ناخالص داخلی امریکا را می گیرم.« او به کل قضیه 

چرا باید خواند:
این گفت وگو را بخوانید 

تا از طریق منبعی 
دست اول با شیوه 
تصمیم گیری های 

ترامپ و برنامه اقتصادی 
او برای آینده امریکا 

آشنا شوید. 

ترامپ، آمازون ریاست جمهوری است!
گفتوگویبلومبرگباتامسباراک،دوستنزدیکومشاوراقتصادیدونالدترامپ

دفاع�از�ترامپ�احتماال�سخت�ترین�کار�دنیاست.�ترامپ�جامعه�امریکا�را�دوقطبی�کرده�و�سیاست�های�
خطرناک�منطقه�ای�اش�-�مثل�چراغ�سبز�نشان�دادن�به�عربستان�-�دنیا�را�به�سمت�ناامنی�بیشتر�کشانده�

است.�طبیعی�است�که�اکثر�رسانه�های�معتبر�دنیا�هم�در�حال�حمله�به�سیاست�های�فکرنشده�و�نژادپرستانه�
او�باشند.�اما�شاید�بهتر�باشد�برای�فهم�ترامپ�و�پیش�بینی�رفتارهای�آینده�اش�سخنان�یکی�از�مدافعان�
و�رفقای�نزدیک�او�را�بخوانیم.�تامس�باراک،�بنیان�گذار�و�مدیرعامل�شرکت�سرمایه�گذاری�مسکن�کلنی�
کپیتال،�مشاور،�دوست�نزدیک�و�رازدار�دونالد�ترامپ�رئیس�جمهور�امریکاست.�او�در�مصاحبه�با�مجله�

بلومبرگ�از�ساز�و�کار�درونی�دولت�ترامپ�و�روند�تصمیم�گیری�های�اقتصادی�او�می�گوید�و�مدعی�است�که�
در�پس�این�هرج�و�مرج،�برنامه�ای�وجود�دارد.
ولت�برای�برداشتن�گام�های�بلند�وجود�ندارد.�



141 آینده نگر | tccim.ir |   شماره شصت وسه، شهریور 1396

بهترین موقعیت کاری در کاخ سفید سالی ۱۲۵ هزار دالر درآمد دارد. تصور کنید ترامپ به دنبال یک دستیار است. یک نفر را پیدا می کند و 
می گوید: »درآمد یک میلیون دالر ی ات در سال را رها کن، به تو ۱۱۹ هزار دالر حقوق می دهم، تمام سابقه ات و زندگی ات تحت بررسی و مراقبت 
دائم اف بی آی قرار می گیرد، باید با رسانه ها هم مصاحبه کنی.« واقعا کدام آدم عاقلی این را می پذیرد؟

مثــل مذاکره با فالن اتحادیه صنفی و کارگری نگاه می کند. اگر 
هتل داشــت و با کارکنان اعتصابی اش ســر قرارداد به مشکل 
می خورد، به جای آنکه برود و بگوید »بیایید بنشــینیم و آرام سر 
قرارداد مذاکره کنیم« می رفت هتل و می گفت: »می خواهم هتل 
را تعطیل کنم. حاال اگر دلتان خواســت برگردید و سر چیزهای 

دیگری حرف بزنیم.«
یکی�از�بزرگ�ترین�مشــکالت�کاخ�سفید�ترامپ�نبود� �

وفاداری�به�اوست.�درز�اطالعات�محرمانه�کاخ�سفید�به�رسانه�ها�
آن�چنان�باالست�که�در�هیچ�دوره�ای�نظیرش�را�ندید�ه�ایم.

من نام این را گذاشته ام »حکم اعدام به روش درز اطالعات«. 
وقتی شــما به ســیا، به اف بی آی و کنگره حمله می کنید آنها 
این طوری واکنش نشان می دهند. بوروکراسی واشنگتن این طوری 
از خودش محافظت می کند. فراموش نکنید که ما فقط سه نفر 
را داریم که کامال به ترامپ وفادارند: جرد کوشنر، ایوانکا و مالنیا. 
اینها بودند که از اول در او شانس پیرزوی می دیدند. هیچ کس در 
رده باالی حزب جمهوری خواه نبود که موافق ترامپ باشد. پس او 
کسی را در سیستم ندارد. و با پول هم نمی تواند کسی را به کاخ 
سفید بیاورد. بهترین موقعیت کاری در کاخ سفید سالی 125 هزار 
دالر درآمد دارد و نگاه رســانه ها هم به کاخ سفید این قدر منفی 
اســت. تصور کنید ترامپ به دنبال یک مشاور و دستیار است. به 
یک نامزد درست و حسابی می گوید: »درآمد یک میلیون دالر در 
ســالت را رها کن، من به تو 119 هزار دالر حقوق می دهم، تمام 
ســابقه ات و زندگی ات تحت بررسی و مراقبت دائم اف بی آی قرار 
می گیرد، باید با رسانه ها هم مصاحبه کنی.« واقعا کدام آدم عاقلی 
این را می پذیرد؟ به این خاطر است که افرادی استخدام می شوند 
که بعد از مدتی شروع می کنند به درز دادن اطالعات به رسانه ها.

نظرتان�درباره�توئیت�های�جنجالی�ترامپ�هم�مثبت�است� �
و�آنها�را�»فکرشده�و�نه�احساساتی«�توصیف�کرده�اید.

دقیقا. ترامپ مثل اوبر یا سایت آمازون برای ریاست جمهوری 
امریکاست. چیزها را کال تغییر خواهد داد. این نوع تازه از ارتباط 
بــا مردم در امریکا تازگی دارد. قبال رئیس جمهور امریکا ســعی 
می کرد خودش را ورای جنگ های جناحی نشــان دهد. می   آمد 
چیز قشنگی می گفت و همه سر تکان می دادند. همه می گفتند: 
»آه، رئیس جمهور ما چه شاعرمسلک است!« این دیگر تمام شده 
است. اگر من بودم البته مثل ترامپ عمل نمی کردم. اما این شیوه 
مواجهه او با دنیاست: »االن به تان می گویم چه احساسی دارم« و 

احساس واقعی اش را می گوید. 
برویم�سر�الیحه�های�دولت�و�مسئله�تغییر�قوانین�و�پایین� �

آوردن�مالیات�ها.�من�فکر�می�کنم�بازارها�هنوز�نسبت�به�این�
قضیه�خوش�بین�اند.

مــن هم خوش بینم و به تان دلیلش را می گویم. از دید من در 
تاریخ امریکا هیچ وزیر خزانه داری ای بهتر از اســتیون منوچین 
)بانک دار و میلیونر یهودی( نداریم. ماجرای تغییر خدمات درمانی 
پیچیده اســت و هیچ کس تمایل ندارد این ماجرای سخت را به 
جای درســتی بکشــاند. اما ماجرای مالیات ها فرق می کند. این 
شــدنی است و برای همه برد محســوب می شود. من به اصالح 
مالیاتی خوش بینم. به همین خاطر اســت که بازار بورس هم در 
طول ماه های اخیر خوب عمل کرده. تجار و صاحبان کسب وکار 
خوش بین هستند و احســاس کرده اند که ترامپ با این کاهش 

مالیات ها به نفعشان عمل خواهد کرد. اوضاع نرخ بهره هم اصالح 
و همه چیز در کشور ارزان تر خواهد شد.

می�گویید�خوش�بین�هســتید�اما�کابینه�به�لحاظ�تصویب� �
قوانین�جدید�هیچ�دســتاوردی�تا�حاال�نداشته.�وضعیت�الیحه�
خدمات�درمانی�فاجعه�بار�بوده�و�ترامپ�نتوانسته�به�وعده�اش�عمل�
کند.�ترامپ�بعد�از�پیروزی،�تمام�مدت�از�دستاوردهایش�در�این�
چند�ماه�حرف�می�زند،�اما�وقتی�تغییر�واقعی�در�زندگی�مردم�ایجاد�
نشود،�اشتغال�زایی�رخ�ندهد�و�جیب�مردم�خالی�بماند،�در�انتخابات�
میان�دوره�ای�کنگره�در�سال��2018اینها�گریبانش�را�خواهد�گرفت.

این را درست می گویی. امریکایی های معمولی می خواهند هر 
ماه 200 تا 300 دالر بیشتر ته جیبشان باشد.

اصال�به�همین�خاطر�به�او�رأی�دادند. �
دقیقا. االن درصــد امریکایی های صاحب خانه به پایین ترین 
میزان خود رسیده. مردم سعی می کنند در اتاق  اورژانس معاینه 
بشوند چون بیمه خدمات درمانی ندارند. مدارس دولتی در حال 
فروپاشی اند و اوضاع ارتش بدتر است. هیچ اکسیر جادویی ای برای 
این نداریم. من مطمئنم که رئیس جمهور نشســته و با خودش 
می گوید: »این سخت تر از چیزی اســت که فکر می کردم.« اما 
کاخ ســفید تازه دارد خودش را پیدا می کند. کاخ سفید آدم های 
درستی هم دارد و فعال در حال متوازن کردن همه این مشکالت 

و یادگیری حکومت داری در این 6 ماه اول است.  
اگر�بخواهید�صادقانه�به�دولت�ترامپ�نمره�بدهید.�از��Aتا� �

�Fبه�او�چه�نمره�ای�می�دهید؟
هنوز برای نمره دادن زود است؛ برای اینکه بنشینید و بگویید: 
»خب... یک لحظه جدی بشویم. آیا الیحه خدمات درمانی موفق 
شــد؟ نه. آیا الیحه اصالح مالیاتی به کنگره رفــت؟ نه. اوضاع 
سیاست خارجی مان چطور است؟« ما کارهای کوچک زیادی را 
خوب انجام داده ایم اما االن برای نمره دادن خیلی زود است. اما 
ترامپ جلوی تداوم سیاســت های آنها را گرفت و به خاطر این 
می تواند یک A بگیرد. ادامه وضع موجود در امریکا درست نبود. ما 
نمی توانستیم با تداوم آن زندگی کنیم. به این خاطر من می گویم 
یک سال صبر کنیم و نزدیک انتخابات میان دوره ای که شدیم به 

او نمره بدهیم. 

قبال رئیس جمهور 
امریكا سعی می كرد 

خودش را ورای 
جنگ های جناحی 
نشان دهد. می   آمد 

چیز قشنگی 
می گفت و همه سر 
تكان می دادند: »آه 

رئیس جمهور ما چه 
شاعرمسلک است!« 
این دیگر تمام شده 

است
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آیندهپژوهی

اخیرا باب دادلی یکی از مدیران ارشد بریتیش  پترولیوم در یک نشست 
با این سؤال مواجه شد که تقاضا برای نفت در چه زمانی به اوج خود خواهد 
رسید؟ دادلی پاسخی خیلی دقیق به این سؤال داد: دوم ژوئن سال  2042
بحث اوج و ســپس فرود تقاضای نفت مدتی اســت که مورد توجه 
کارشناسان و رسانه ها قرار دارد. اصل موضوع به صورت خالصه این است 
کــه ما در آینده نزدیک به نفت نیاز نخواهیم داشــت )یا اینکه به میزان 
کمتری به آن نیاز خواهیم داشت( چون مصرف کنندگان قادر به انتخاب 

آلترناتیوهای جدیدی برای نفت خواهند بود.
مخاطبان دادلی که در مجمع اقتصادی بین المللی ســنت پترزبورگ 
شرکت کرده بودند همه خندیدند؛ چون می دانستند چنین چیزهایی را 
نمی توان این طور دقیق با روز و ماه و ســال پیش بینی کرد. اما دادلی که 

امریکایی است خیلی هم حرف خنده داری نزده بود. 
در شماره اخیر »چشم انداز انرژی« که توسط بریتیش  پترولیوم منتشر 
می شــود، آمده است که تقاضای جهانی برای نفت خام در دو و نیم دهه 
آینده - شــاید یکی، دو سال این طرف و آن طرف- افزایش خواهد یافت و 
به اوج خود خواهد رســید. اینکه حضیض بعد از آن چگونه صنعت نفت 
را بــه عنوان یکی از بزرگ ترین صنایع جهان تحت تاثیر قرار خواهد داد، 
مســئله ای است که این روزها تازه دارد مورد توجه قرار می گیرد. پیش از 
این، مسئله ای که مورد نظر تولیدکنندگان نفت بود صرفا باال بردن عرضه 

نفت بود. 
واقعیت این است که ظهور خودروهای الکتریکی، جزم شدن عزم جهان 
برای مقابله با تغییرات آب و هوایی و نیز کند شدن رشد اقتصادی چین 
)و به تبع آن، کاهش اشــتهای بی پایان دنیا برای نفت خام( همگی تاثیر 
عظیمی روی صنعت نفت آینده خواهند گذاشت. شرکت خودروسازی ولوو 

 ] آینده نفت   [

چند میلیون بشکه نفتی وقت داریم؟
اشتهاینفتیجهانزودترازآنچهفكركنیدكورمیشود

منبع��بیزینس�ویک�

چرا باید خواند:
هر اوجی فرودی دارد. 

اگر تقاضا برای نفت 
هم نقطه اوج خود 

را از سر بگذراند چه 
خواهد شد؟ بخوانید 
تا ببینید آیا آینده ای 

كه در آن هیچ كس 
نفت نخواهد وجود 
خواهد داشت یا نه.

در همین ماه ژوئیه اعالم کرد که از ســال 2019 به بعد، تنها خودروهای 
الکتریکی و یا دوگانه سوز تولید خواهد کرد. سه روز بعد از آن، فرانسه نیز 
اعالم کرد که از ســال 2040 به بعد، فروش خودروها با موتور بنزینی و 

دیزلی در این کشور ممنوع خواهد شد. 
پاتریــک پویانه مدیرعامل توتال معتقد اســت که نقطه اوج تقاضای 
جهانی برای نفت، زمانی در دهه 2040 خواهد بود. به همین دلیل است 
که توتال به عنوان غول انرژی فرانســه سرمایه گذاری عظیمی در حوزه 

انرژی خورشیدی کرده است.
بن فان بیوردن مدیرعامل رویال  داچ  شل اما معتقد است که آن نقطه 
اوج اشتها برای نفت، زودتر فراخواهد رسید. مثال ممکن است پانزده سال 
بعد، جهان به اوج اشــتهای نفتی اش برسد. البته این در صورتی است که 
خودروهای الکتریکی در نقاط مختلف دنیا با استقبال مواجه شوند. بیوردن 
در همان مجمع بین المللی ســنت پترزبورگ به این نکته اشاره کرد که 
»مرحله گذار در عرصه انرژی حتما رخ خواهد داد و از آن گریزی نیست.« 
او همچنین گفت: »در رادیکال ترین ســناریوی ممکن، احتمال دارد که 

اشتهای جهانی برای نفت از اواخر دهه 2020 یا 2030 اوج بگیرد.«
اگر این اظهارنظرها را در چارچوب صنعت نفت - که پروژه های چند 
میلیارد دالری اش اغلب ظرف یک دهه یا بیشتر به نتیجه می رسند- مورد 
بررســی قرار دهیم، می بینیم که واقعا زمان زیادی برای این صنعت باقی 

نمانده است. 
اگر چنین پیش بینی هایی درست از آب دربیایند، احتمالش هست که 
قیمت نفت در مدت طوالنی تری پایین باقی بماند. در آن صورت، برخی 
ذخایر نفتی که استخراجشان بسیار دشوار است - مثل ذخایری در قطب 
شــمال- احتماال هرگز استخراج نخواهند شد و ممکن است ارزش خود 

آینده پژوهی

ممكن است برخی 
ذخایر نفتی كه 
استخراجشان 

بسیار دشوار است 
- مثل ذخایری در 
قطب شمال- هرگز 
استخراج نشوند 
و ارزش خود را از 

دست بدهند

عملیات شرکت روسی گازپروم  نفت
استخراج نفت از قطب شمال
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حاال که درآمدهای نفتی به وضوح کاهش یافته است، برخی 
تولیدکنندگان بزرگ خاورمیانه ای دارند به سرعت از ذخایر ارز 
خارجی مصرف می کنند.

را از دســت بدهند. این مسئله برای بسیاری از شرکت های بزرگ نفتی و 
سرمایه گذاران آنها یک کابوس بزرگ است.

کمپانی های نفتی هنوز می توانند با تنوع بخشیدن به سرمایه گذاری ها 
- مثال سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی که همچنان آینده روشنی در 
پیش دارد- و نیز ســرمایه گذاری در انرژی های جایگزین پذیر مثل انرژی 
خورشیدی، انرژی بادی و سوخت های زیستی خود را با شرایط جدید در 
آینده تطبیق بدهند. از سوی دیگر، تقاضا برای گاز طبیعی همچنان رو به 
افزایش خواهد بود و این خبر خوبی برای کمپانی هایی مثل اکسون موبیل و 
شل است که سرمایه گذاری های گسترده ای در بخش صادرات گاز طبیعی 

مایع صورت داده اند.
اما برای کشورهایی در خاورمیانه که ذخایر هیدروکربنی عظیمی دارند، 
رسیدن اشتهای نفتی دنیا به نقطه اوج و سپس فرود آن می تواند تهدید 
بزرگی باشد. مارتاین راتز تحلیل گر نفتی مورگان  استنلی در لندن، در این 
خصوص می گوید: »اگر ذخایر نفتی کشوری به اندازه صد سال دیگر دوام 
داشته باشد، آن گاه خطر به اوج رسیدن اشتهای نفتی جهان در 25 سال 
آینده خیلی نزدیک و قریب الوقوع به نظر خواهد رسید.« عربستان سعودی 
و کویت دو کشوری هستند که به اندازه 90 درصد از درآمدشان را از نفت 
تامین می کنند و البته اکثر کشورهای نفتی خاورمیانه یارانه های خوبی به 
شهروندانشان می دهند و شغل های پردرآمد در بخش دولتی را در اختیار 
آنها می گذارند. این روند در ســاختار اجتماعی این کشورها نقش مهمی 
بازی می کند اما مشخص است که در آینده بی نفت یا کم نفت نمی تواند 

ادامه پیدا کند.
در شرایط کنونی و با تداوِم پایین ماندن قیمت نفت، می توان حدس زد 
که برخی از کشورهای بسیار وابسته به نفت چه رویکردی را در مواجهه 
با این مسئله در پیش خواهند گرفت. حاال که درآمدهای نفتی به وضوح 
کاهش یافته اســت، برخی تولیدکنندگان بــزرگ خاورمیانه ای دارند به 
سرعت از ذخایر ارز خارجی مصرف می کنند. مثال عربستان سعودی از سال 
2014 تاکنون تقریبا 250 میلیارد دالر از این ذخایر خرج کرده است. این 
تولیدکنندگان همچنین وام هایی بسیار بیشتر از گذشته گرفته اند. انستیتو 
بین المللــی فایننس - گروهی که نمایندگی بانک های بزرگ را به عهده 
دارد- می گوید مجموع بدهی هــای عمومی بحرین، کویت، عمان، قطر، 
عربســتان سعودی و امارات متحده عربی تا سال 2020 به 800 میلیارد 
دالر خواهد رسید؛ یعنی دو برابر سطح بدهی های عمومی در سال 2015. 
وضعیت در کشــورهای نفتی دیگری مثل نیجریــه و ونزوئال حتی 
بدتر اســت،  چون این کشورها با مسئله فساد شدید مالی و سوء مدیریت 
در ســطوح باال نیز مواجه اند. این وضع باعث شده که خزانه دولت کامال 
خالی باشــد. در این میان، دادلی- همان مقام ارشد بریتیش پترولیوم- و 
همتایانش در شرکت های توتال و شــل به این نکته هم اشاره دارند که 
پیش بینی ها و محاسباتشان در خصوص اوج و فرود اشتهای نفتی جهان به 
متغیرهای زیادی وابسته است و ممکن است غلط از آب دربیاید. و حتی اگر 
هم این پیش بینی ها درست باشند، مصرف نفت به صورت ناگهانی کاهش 
پیدا نخواهد کرد. احتمالش هســت که طی چندین سال متوالی، میزان 

مصرف نفت ثابت بماند و بعد به تدریج کاهش پیدا کند.
اما در صنعت نفت، خیلی ها دیدگاهی متفــاوت از این دارند. آژانس 
بین المللــی انــرژی که به کشــورهای دارای ذخایر زیاد مشــاوره برای 
سیاست گذاری می دهد، معتقد اســت که میزان مصرف نفت به صورت 
باثبات حداقل تا ســال 2040 افزایش نشان نخواهد داد. کمپانی اکسون 
موبیل هم نظر مشابهی دارد. برخی کشورهای بزرگ صادرکننده نفت مثل 
روسیه و عربستان سعودی نیز می گویند حداقل تا سال 2050 چشم اندازی 

از رسیدن اشتهای نفت جهان به نقطه اوج را نمی بینند. به صورت کلی، 
کارشناسان این جبهه معتقدند که اوج تقاضای نفت به این زودی ها رخ 
نخواهد داد و وقتی هم که رخ بدهد، در شرایطی خواهد بود که تقاضا برای 

نفت به صورت روزانه میلیون ها بشکه باالتر از سطوح فعلی باشد.
 اســتدالل آنها این اســت که طی سی سال، تقاضای نفت به صورت 
متوسط در سال حدود یک میلیون بشکه باال رفت اما در یک دهه گذشته، 
این تقاضا ســاالنه به میزان 1.1 میلیون بشکه و در پنج سال اخیر نیز به 
میزان ساالنه 1.4 میلیون بشکه افزایش نشان داد. همچنین این رقم در 
یک سال اخیر 1.6 میلیون بشکه بوده است. این افزایش در شرایطی رخ 
داده که تقاضا برای خودروهای الکتریکی نیز به شدت باال رفته، اما عمال 
ضربه ای به افزایش تقاضا برای نفت نزده است. همچنین افزایش تقاضای 
نفت ظرف یک دهه اخیر در شــرایطی بوده که سوخت های زیستی نیز 
مورد توجه زیادی قرار داشــته اند اما آنها هم تهدید اساسی برای کاهش 

تقاضای نفت نبوده اند.
عده ای دیگر نیز می گویند تا چند ســال پیش، فقط صحبت درباره 
اوج گیری عرضه نفت در دنیا مطرح می شد. اما بعد از آن، تکنولوژی های 
جدید باعث شدند قفل تولیدهای تازه تری در نفت گشوده شود. از جمله 

آنها می توان به نفت شیل امریکا اشاره کرد. 
باب مک نالی کارشــناس سابق کاخ ســفید در حوزه انرژی و یکی از 
موسسان گروه راپیدان که مشــاوره انرژی ارائه می دهد در این خصوص 
می گوید: »من خیلی از اوج گرفتن تقاضا برای نفت مطمئن نیستم. احتماال 
در آینده همین بحث درباره نقطه اوج تقاضای نفت هم به نقطه اوج خودش 
خواهد رسید و تاریخ مصرفش تمام خواهد شد و آن وقت همه می فهمند 

که مصرف نفت همچنان رو به افزایش 
خواهد بود.«

به هر حال، این دیدگاه که »هنوز 
راه زیادی تا نقطه اوج نفت باقی مانده« 
از جنبه هــای مختلفی مــورد تایید 
برخــی صاحب نظران اســت. با وجود 
این، شــرکت های نفتی به شدت نیاز 
دارند که بخش خودروهای الکتریکی 
را تحت نظر داشــته باشند چون این 
بخش می تواند با سرعت زیادی باعث 
اختــالل در صنعت نفت شــود. مثال 

انگلیس امســال نقطه عطف مهمی را ثبت کرد: یک دوره 24 ساعته که 
حتی یک کارخانه هم زغا ل سنگ نســوزاند. این وضعیت در 200 سال 
گذشته هیچ وقت در انگلیس امکان پذیر نشده بود. انگلیس به رغم هوای 
بسیار ابری و بارانی اش، گاهی می تواند بین 10 تا 20 درصد از انرژی برق 
مورد نیاز خود را از پنل های انرژی خورشــیدی تامین کند. خودروهایی 
که با سوخت های جایگزین رانده می شوند هم یک گزینه بسیار مهم به 
شمار می آیند. فرانچسکا استاراس مدیرعامل انل اسپا هم در این خصوص 
می گوید: »خودروهای الکتریکی با سرعتی باورنکردنی می توانند خود را در 

بازار جا بدهند و با آن تطبیق پیدا کنند.«
در این میان، فیلیپ فرلگر مشاور حوزه انرژی مقایسه جالبی را مطرح 
می کند. او می گوید شرکت های بزرگ نفتی و کشورهای بزرگ صادرکننده 
نفت حاال با همان چالشی مواجه هستند که در گذشته برای شرکتی مثل 
کداک یا برای دایره المعارف بریتانیکا به وجود آمد. به اعتقاد او، احتمالش 
زیاد است که شرکت های نفتی و کشورهای صادرکننده نفت هم در مقابله 

با چالش جدید، اشتباهات مشابهی را مرتکب شوند.  

ظهور خودروهای 
الكتریک، جزم شدن 

عزم جهان برای 
مقابله با تغییرات 

اقلیمی و نیز 
كند شدن رشد 
اقتصادی چین 

همگی تاثیر 
عظیمی روی 

صنعت نفت آینده 
خواهند گذاشت
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آیندهپژوهی

اینکه انســان ها چطور پول درمی آورند و پولشان را خرج چه 
چیزهایی می کنند در طول تاریخ تحــول زیادی را تجربه کرده 
اســت. نزدیک به یک قرن پیش، بخش اعظم اقتصاد روی تولید 
غذا متمرکز بود. نیم قرن بعد، اقتصاد روی تولید کاالهای دیگر و 
مصرف آنها متمرکز شد و عصر طالیی مصرف گرایی و تولید کالن 
آغاز شد. اقتصاد امروز هم روی خدمات متمرکز است. مرحله بعدی 

چه خواهد بود؟
نشــانه ها حاکی از آن است که همه چیز به سمت قصه گویی 
پیش خواهد رفت. بله درست خواندید. قصه ها هم مثل کاالهای 
سنتی به تولید و نیروی کار و خرید و فروش نیاز دارند. اما تولید 
قصه به روش هایی غیرمتعارف و جدید می تواند اقتصاد دنیا را شکل 

بدهد. اینجاست که قدرت یک قصه خوب مشخص می شود.
در اقتصاد امروز، اوج گیری روایت های مختلف به خوبی مشاهده 
می شود. در آمازون افراد به فروش قصه هایی که خودشان با هزینه 
کم منتشــر کرده اند می پردازند. در اســپاتیفای و سرویس های 
موســیقی دیگر، موزیکی که افراد با هزینه کم تولید کرده اند به 
فروش می رسد و خالصه تنوع و کیفیت انواع رسانه های قصه گویی 

در جهان دارد خود را به وضوح نشان می دهد. 
اما قصه گوی امروزی فقط داستان نویس متعارفی که می شناسیم 
نیست. بازاریاب ها، راهنمای گردشگری، وکال و فروشندگان آنالین 
همگی قصه می گویند و روایت های آنها برای ما چرخ های اقتصاد 
را پیش می بــرد. مدیران امور تبلیغــات و بازرگانی می دانند که 
موثرترین راه برای فروش کاال و خدماتشان این است که قصه ای با 
محصولشان در ذهن مشتری همراه شده باشد. قصه گویی حتی در 
یادگیری هم نقش دارد و طراحان بسیاری از روش های آموزشی 

این نکته را از سال ها پیش مورد توجه قرار داده اند. 

تاثیر قصه گویی در اقتصاد در کشــوری مثل امریکا به وضوح 
دیده می شــود. بر اساس آمار رسمی، صنعت رســانه در امریکا 
بخش کوچکی از اقتصاد را تشــکیل می دهد: پنج درصد از تولید 
ناخالص داخلی و یک درصد از نیروی کار. اما دیدره مک کالسکی 
اقتصاددان امریکایی می گوید چنین آماری، بخش بزرگی از نیروی 
کار مرتبط با رسانه ها را که عمال »ترغیب گر« محسوب می شوند 
نادیده می گیرد. به اعتقاد او، قصه گوها یک ســوم از اقتصاد امریکا 
را تشکیل می دهند. برخی از آنها در تاثیر گسترده مجموعه های 
تلویزیونی و فیلم ها نقش دارند و عده بزرگ دیگری در شبکه های 
اجتماعی به »ترغیب« مردم به استفاده از کاالها و خدمات خاصی 

می پردازند. 
دان گیلبرت روان شناس امریکایی نیز در این خصوص موضع 
جالبی دارد. او می گوید ذهن انســان یک طرح ویژه و مختص به 
خود دارد؛ ذهنی که می تواند قصه ها و روایات را به خود جذب کند. 
به اعتقاد او، قدرت تشابه سازی تجربیات در مغز انسان وجود دارد 
و به همین دلیل انسان با روایات ارتباط برقرار می کند. انسان های 
اولیه نیاز داشتند بدانند که آیا تعقیب فالن حیوان در کوهستان 
به منظور شکار، ایده خوبی است یا نه. در نتیجه آنها سناریوهای 
مختلف در خصوص تعقیب او را در ذهن خود ایجاد می کردند تا 
تصمیم بگیرند که آیا تعقیب او در این مسیر کار درستی است یا 
ممکن است خطراتی به همراه داشته باشد. مغز ما درواقع با این 
کار به جمع آوری اطالعات می پردازد و ما می توانیم از این اطالعات 

برای یاددادن به دیگران یا یادگرفتن از آنها استفاده کنیم.
امروزه بســیاری از کاالهایی که می خریم با خاطره یا روایتی 
همراه اند. شرکت هایی مانند کوکاکوال بیش از هر فروشنده دیگری 
به این موضوع واقف اند و از آن اســتفاده می کنند چون می دانند 
مثال نوشیدن نوشــابه با خاطراتی از کودکی همراه است و حس 

خوشایندی ایجاد می کند. 
در این میان، ثابت شده که انسان امروزی هر وقت آزاد خود در 
روز را با قصه ها سپری می کند: با بازی های کامپیوتری یا سریال های 
تلویزیونی یا فعالیت های مشابه. سریع ترین رشد در میان تفریحات 
قصه دار را بازی های ویدئویی داشته اند. شمار مردان جوان بین 21 
تا 30 سال که به صورت هفتگی 3 یا 4 ساعت را صرف بازی های 
ویدئویی می کنند در هشت سال اخیر به میزان 70 درصد افزایش 
داشته است. همچنین نوجوانان بخش زیادی از روز را در شبکه های 

اجتماعی و قصه های همراه با آنها سپری می کنند.
نکتــه ای که در خصــوص قصه گویی های آینده برای رشــد 
بیشــتر اقتصاد باید مورد توجه قرار بگیرد این است که برخالف 
بســیاری از امور دیگر، قصه گویی انسانی همچنان موثرتر و بهتر 
از قصه گویی ماشــین و ربات اســت. در اقتصادهای امروزی که 
دغدغه اصلی دیگر تولید غذا نیست، بحث مصرف به سمت بحث 
مصرف قصه ها گرایش پیدا کرده است. این قصه ها به خصوص با 
همراهی تکنولوژی، عمال آینده مصرف را تشکیل می دهند. این 
وضعیت جدید هم مثل هر سناریوی دیگری در گذشته، برندگان 
و بازندگانی خواهد داشــت اما به نظر می رســد که از آن گریزی 
نیست. از نظر برخی از کارشناسان، اقتصادهای قصه محورِ آینده 
کامال خوش بینانه تر از اقتصادهای ربات محور آینده خواهند بود. از 
این دیدگاه، اقتصادهای قصه محور حداقل کمتر مادی خواهند بود 

و میراثی معنوی از ذهن انسان را نیز در خود حفظ خواهند کرد. 

منبع��بلومبرگ�

چرا باید خواند:
احتمال اینكه كار شما 
هم قصه گویی باشد 

خیلی زیاد است، حتی 
اگر خودتان متوجهش 

نباشید. بازاریابی، 
تبلیغات، راهنمای 

گردشگری، عكاسی 
و همه اینها مشاغلی 
مرتبط با قصه گویی 
در اقتصاد هستند. 
این مطلب توضیح 

می دهد كه چرا آینده 
اقتصاد به قصه گویی 

وابسته است.

قدرت قصه های بازار
چراآیندهاقتصادوابستهبهقصهگوییاست؟

انسان امروزی تمام وقت 
آزاد روزانه خود را با قصه ها 

سپری می کند، با بازی های 
کامپیوتری یا سریال های 
تلویزیونی یا فعالیت های 

مشابه. و البته همه اینها 
بازار خودشان را دارند

نشانه ها حاکی از آن است که همه چیز به سمت قصه گویی پیش خواهد رفت. بله درست خواندید. قصه ها هم 
مثل کاالهای سنتی به تولید و نیروی کار و خرید و فروش نیاز دارند. اما تولید قصه به روش هایی غیرمتعارف و 
جدید می تواند اقتصاد دنیا را شکل بدهد. اینجاست که قدرت یک قصه خوب مشخص می شود.
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»چوبانی«، مهم ترین برند ماســت یونانی در امریــکا )برگرفته از کلمه 
»چوپان«( از زمان تاســیس در سال 2005 رشــد بسیار سریعی را تجربه 
کرده اســت. حمدی اولوکایا، موســس چوبانی که متولد ترکیه و کرد است 
با معرفی ماســت هایی غلیظ با پروتئین باال )شبیه ماست چکیده خودمان( 
توانســته بازار لبنیات امریکا را تکان بدهد و حاال صاحب پرفروش ترین برند 
ماست در این کشور به حساب می آید )تا سال گذشته Yoplait پرفروش ترین 
برند بود(. چوبانی سال گذشته رشدی دو رقمی داشت و به فروش حدودا 2 
میلیارد دالری رسید و در کنار غول های صنعت لبنیات امریکا جایگاه خود 
را محکم کرد. مسئله اینجاســت که مصرف کنندگان اخیرا عالقه کمتری 
به انواع ماســت های چکیده نشان می دهند و سال گذشته انواع ماست های 
یونانی شاهد حدود 5 درصد افت فروش بود. به همین خاطر است که اولوکایا 
برای تداوم رشــد برندش دست به اقدامی نامعمول زده است: فروش ماست 
تقریبا معمولی.  اولوکایا که از منتقدان همیشــگی ماست های معمولی در 
امریکا بوده در طول ســال های گذشــته آنها را بیش از حد شیرین، تکراری 
و مملو از ترکیبات مصنوعی دانســته است. ماست های چوبانی عموما در دو 
دسته طبقه بندی می شدند: ساده )با و بدون چربی( و میوه ای )بدون شکر و 
شیرین کننده مصنوعی(. اما حاال چوبانی محصولی تازه با عنوان Smooth در 
پنج طعم به بازار عرضه کرده که در مقایسه با ماست یونانی، سبک تر و آبکی تر 
به حساب می آید. ماست جدید در مقایسه با ماست های رایج هم چنان از شیر 
بیشتری تهیه می شود، کمتر شیرین  است و امریکایی هایی را هدف گرفته که 
همچنان ماست میوه ای نمی خورند و هله هوله را به آن ترجیح می دهند. طبق 
ادعای چوبانی، ماست های جدید به نسبت ماست های سنتی 25 درصد شکر 
کمتر و 2 برابر آنها پروتئین دارند. اولوکایا درباره اش می گوید: »من می دانستم 
که همه نمی خواهند ماست یونانی بخورند. ما در حال پیدا کردن راه حل برای 

کسانی هستیم که ماست خوردن را ترک می کنند.«
چوبانی اولین ماست های چکیده اش را دو سال بعد از تاسیس و در سال 
2007 روانه بازار کرد. آنها توانســتند در طول 5 سال به فروش ساالنه یک 
میلیارد دالری برســند و بخشی از مشتریان دو شرکت مشهور تولیدکننده 
ماست یعنی جنرال میلز و دنون را به سمت خود بکشانند. جنرال میلز صاحب 
برند Yoplait اســت و دنون غول لبنیات فرانســه. Yoplait تا سال 2011 
حدود یک چهارم بازار ماســت امریکا را در اختیار داشــت اما این روند رو به 
کاهش گذاشت و با ســقوط 11 درصدی فروشش در سال 2016 رتبه اول 
فروش را به چوبانی واگذار کرد. شــرکت دنون که صاحب برند ماست یونانی 
Oikos است همچنان در کل ماست بیشتری می فروشد )3 میلیارد دالر در 
سال گذشــته( اما دنون شرکت مادر چنین برند مختلف ماست است و اگر 
فقط برندها را در نظر بگیریم چوبانی مهم ترین و پرفروش ترین برند به حساب 
می آید. اولوکایا اما به این راضی نیست و می خواهد دنون را پشت سر بگذارد. 
از دید او فروش ماست معمولی می تواند باعث رشد سریع تر شرکتش در طول 

10 سال آینده شود.
راه چوبانی بدون دست انداز نبوده است. آنها پس از یک درخشش سریع 
اولیه، در آیداهو کارخانه ای جدید راه انداختند اما فعالیت آن به مشکل خورد. 
بعد مشکلی بهداشتی برای بخشی از ماست ها پیش  آمد و بعد از مسمومیت 

ده ها نفر چوبانی مجبور شد بخش زیادی از ماست هایش را از بازار خارج کند. 
در دورانی چوبانی حتی نمی توانست سفارش هایی را که قبال گرفته بود تولید 
کند و گروهی خواســتار برکناری اولوکایا از مدیرعاملی شرکت شدند. حتی 
صحبت فروش شرکت به پپسی  هم پیش  آمد اما سال گذشته اولوکایا اعالم 
کرد که شرکتش را نمی فروشد. آنها در سال 2016 رشد فروش 16 درصدی 
را تجربه کردند.  با این حال صنعت ماســت یونانی امریکا در ســال گذشته 
4.6 درصد کاهش فروش داشــت. صنعت ماســت هم در کل شاهد کاهش 
فروش 2.8 درصدی بود )اولوکایا تقصیر را به گردن ماست های یونانی ضعیفی 
می اندازد که بعد از موفقیت چوبانی وارد بازار شده اند(. چوبانی حاال وارد بازار 
ماست های معمولی شده که هم به شدت رقابتی است و هم در حال کوچک 
شدن. به همین خاطر کار اولوکایا آسان نخواهد بود. الن آدامسون، متخصص 
برند می گوید: »آنها برندشان را روی آنچه نبودند ساختند: آنها ماست معمولی 
نداشتند؛ دشمنی داشتند که مردم زیاد از آن خوششان نمی آمد ]یعنی ماست 
معمولی[ و این به نفع چوبانی تمام شــد. باید دید این تغییر مسیر به سود 
آنها خواهد بود یا نه.« در این میان شــرکت های رقیب بیکار ننشســته اند و 
ماست های غیرمعمول تولید می کنند تا به جنگ محصول اصلی چوبانی بروند. 
مثال جنرال میلز که دیر به فکر تولید ماست یونانی افتاد و بازار این محصول 
را از دست داد ماستی فرانسوی تولید کرده که از شیر پرچرب تهیه می شود 
و در آن هیچ رنگ مصنوعی یا نگهدارنده ای اســتفاده نشــده است. آنها این 
ماست را در ظرف های کوچک شیشه ای می فروشند. دیوید کالرک، رئیس 
بخش ماست امریکای جنرال میلز می گوید: »هدف ما کسانی هستند که از 
ماست یونانی خسته شده اند. آنها از سادگی یونانی خوششان می آید اما جای 
مزه در آن خالی است. ماست یونانی حاال 10 ساله شده و بازار برای محصولی 
جدید آماده است.« اولوکایا مدعی است که از ورود دو رقیب اصلی اش به بازار 
استقبال می کند: »هرچه آنها محصوالت بهتری ارائه کنند امریکایی ها بیشتر 
ماست می خرند و سوپرمارکت ها جای بهتری را به آن اختصاص می دهند. این 

به نفع چوبانی است. این طوری ما جنگ ماست را می بریم!«

منبع��بلومبرگ�بیزینس�ویک�

چرا باید خواند:
این گزارش را بخوانید 
تا ببینید سه غول 
اصلی صنعت ماست 
امریكا چطور با هم 
رقابت می كنند.

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

جنگ ماست فروش ها در امریکا
باكاهشاقبالعمومیبهماستیونانی،غولماستامریكادستبهاقدامینامعمولزدهاست
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آیندهپژوهی

در دهه هــای 1970 و 1980 میالدی من یک نوجوان کانادایی 
بودم که در مونترئال زندگی می کرد و هر سال تابستان برای دیدن 
پدربزرگ و مادربزرگش به فلوریدای امریکا سفر می کرد. برای من و 
خانواده ام، این سفرها دریچه ای به زندگی بهتر و جالب تری بود که 

در امریکا جریان داشت. 
بخشــی از ابهت امریــکای آن دوران در ذهن ما به بزرگراه های 
عظیم میان ایالتی امریکا و فضای پیشرفته شهرها و حومه هایشان 
برمی گشت. ما کانادایی ها خودمان را پسرعموی فقیرتر امریکایی ها 
می دیدیم. ما از لحاظ جغرافیایی و زبانی و فرهنگی مشــابهت های 
زیادی داشــتیم اما وقتی در امریکا از هواپیما پیاده می شدیم حس 

می کردیم به کشوری پولدارتر و بهتر قدم گذاشته ایم.
حاال چند دهه از دوران نوجوانی من می گذرد و از آن زمان تاکنون، 
نظر کانادایی ها به هنگام ســفر به امریکا خیلی فرق کرده است. از 
ســال 1995 دیگر هیچ فرودگاه جدیدی در امریکا ساخته نشده و 
ترمینال های کنونی هم وضع جالبی ندارند. بسیاری از زیرساخت های 
حمل و نقل ریلی و جاده ای در امریکا به شــدت قدیمی شده اند. به 
عنوان مثال، پل امبسدر دیترویت که 90 سال قدمت دارد، کاالهایی 
بــه ارزش نزدیک به 200 میلیــارد دالر را بین کانادا و امریکا رد و 
بدل می کند اما سال هاست که وضعیت بدی را از لحاظ مهندسی و 
نگهداری سپری می کند. در سال 2015 وقتی ایالت میشیگان اعالم 
کرد که به دلیل ورشکســتگی قادر به سرمایه گذاری در آن نیست، 
دولت کانادا اعالم کرد تقریبا تمام هزینه های ساخت یک پل جدید 

را می پردازد.
حتی چهره ای مثل جیمی دیمون مدیرعامل جی پی ام مورگان 
اخیرا اوضاع امریکا را این طور توصیف کرده: »ما قادر به ساخت پل 
یا فرودگاه نیستیم. بچه ها در شهرها حاال دیگر حتی تحصیلشان را 

چرا باید خواند:
یک كانادایی وضعیت 

امریكا را با كانادا مقایسه 
می كند و توضیح می دهد 
كه چرا امریكا از همسایه 

شمالی اش جا مانده. 
بخوانید تا با چهره ای 

دیگر از امریكا آشنا 
شوید.

منبع��آتالنتیک�

پسرعموی فقیرتر از پسرعموی پولدارتر جلو زد
كاناداچگونهبهكشوریپیشرفتهترازامریكاتبدیلمیشود

هم تمام نمی کنند. این وضعیت باعث خجالت ما شهروندان امریکایی 
است.«

از زمــان انتخاب دونالد ترامپ به ریاســت جمهــوری امریکا، 
فرضیه های مختلفی درباره اینکه چرا جامعه امریکا دیگر مثل سابق 
کار نمی کند و عمال متشتت شده، مطرح می شود. عده ای می گویند 
علت این اســت که عملکرد دو حزب بزرگ امریکا در مورد مسائل 
مختلف گاهی چنان یک جانبه می شود که نظارت های سنتی روی 
تصمیم گیری های عمومی را مختل می کند. عده ای دیگر معتقدند 
دوران ریاست جمهوری باراک اوباما باعث تشدید مواضع نژادپرستانه 
در برخی ایاالت با اکثریِت جمعیِت سفیدپوست شده و مواضع آنها 
را رادیکال کرده است. عده ای دیگر نیز می گویند تغییراتی در حوزه 
مذهب در امریکا رخ داده که احساســات ناسیونالیســتی و نژادی 

متفاوتی را تشدید می کند.
ممکن است مجموعه این عوامل، واقعا در تشتت کنونی جامعه 
امریکا موثر بوده باشند. اما به چشم من که در سال های اخیر در نقاط 
زیادی از شرق امریکا مشغول سفر بوده ام، یک توضیح خیلی واضح 
برای اوضاع کنونی وجود دارد: اینکه بخش عمومی امریکا - برخالف 
بخش عمومی در کشــوری مثل کانادا یا کشورهای ثروتمند غربی 
دیگر- عمال منابع مالی الزم را برای منســجم نگه داشتن کشور در 
اختیار ندارد. بسیاری از اتباع کشورهای پیشرفتة دیگر وقتی درباره 
وضعیت اســف بار نظام خدمات درمانی امریکا می شنوند متعجب 
می شوند و حتی آن را باور نمی کنند. اما واقعیت این است که هیچ 
قدرت پیشــرفته دیگری در دنیا این روزها شهروندان خود را دچار 
چنین دردســر بزرگی در عرصه بهداشت و درمان نمی بیند. هیچ 
کشور پیشرفته دیگری اداره زندان های بزرگ خود را به پیمانکاری 
که ارزان ترین پیشنهاد را داده باشد نمی سپارد. و هیچ کشور پیشرفته 
دیگری در دنیا معضالتی به این عظمت در حمل و نقل شهروندان در 

شهر مهمی مثل نیویورک ندارد. 
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که 35 کشور ثروتمند دنیا 
را در خود جا داده اســت، اعضایش را بر اســاس میزان کلی هزینه 
مالیــات رده بندی می کند؛ یعنی مجموع درآمدهای مالیاتی در هر 
سطح از دولت که با هم جمع شده باشد و درصدی از تولید ناخالص 
داخلی را نشــان بدهد. آخرین سالی که در این خصوص آمار وجود 
دارد، سال 2014 است. در این رده بندی، امریکا در جایگاه چهارم از 
آخر قرار دارد. این درصد برای امریکا 25.9 درصد است در حالی که 
متوسط آن در کل اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 34.2 
درصد اســت. اگر امریکا همین رقم را از مالیات به دست آورده بود، 
حاال ساالنه بالغ بر 1.5 میلیارد دالر پول بیشتری در اختیار داشت 
و می توانســت آن را برای ساخت مدرسه، جاده های بهتر، نیروهای 

 پلیس بهتر و البته خدمات درمانی بهتر به کار بگیرد.
مسئله واقعا خیلی ساده است: وقتی دولت کانادا به پول بیشتری 
نیاز دارد، مالیات هــا را باال می برد. ما کانادایی ها طبعا از اینکه پول 

جاناتان کی
روزنامه نگار و نویسنده کتاب 

»در میان حقیقت باوران: سفری 
در تئوری های زیرزمینی توطئه 

امریکا«

ترجمه فرزانه سالمی

پل امبسدر دیترویت که در تجارت بین کانادا و امریکا نقش مهمی دارد.
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بیشتری از کفمان برود خوشحال نمی شویم. اما همان طور که الیور 
وندل هلمز از وزارت دادگستری کانادا هم گفته، مالیات هزینه ای است 
که ما برای داشتن یک جامعه متمدن می پردازیم. در کشورهایی مثل 
کانادا، این قاعده ریاضی در هردو ســوی طیف های سیاسی درک و 
محترم شمرده می شود. مثال وقتی جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا 
مالیات بر درآمد مالیات دهندگان ثروتمند را به میزان قابل توجهی 
افزایش داد، صاحب نظران سیاسی راست گرا ابراز نارضایتی کردند اما 
در این روند اخاللی ایجاد نکردند و از دل آن، یک داستان حاشیه ای 

سیاسی درنیامد.
اما راســت گرایان امریکایی با مباحث مربوط به مالیات برخورد 
متفاوتی می کنند و انگار در این چارچوب به ســناریوهای تخیلی و 
جادویی اعتقاد دارند. آنها دائم در حال تاکید بر این مسئله هستند 
که کاهش مالیات این طبقه می تواند درآمد دولت را افزایش بدهد و 

تاثیری مثبت روی رشد اقتصادی داشته باشد.
همان طور که تی آر رید در کتاب اخیر خود با عنوان »جست وجوی 
جهانی برای نظام مالیاتی ساده تر، عادالنه تر و موثرتر« آورده است، 
شــواهدی برای اثبات ایــن ایده جمهوری خواهان وجــود ندارد و 
برعکس، شواهدی برای نقض آن موجود است. مثال دانمارک با بار 
مالیاتی 49.6 درصد، در رأس شــاخص سازمان همکاری و توسعه 
اقتصادی قرار دارد. این کشــور همچنین جزو بهترین کشورهای 
جهان برای زندگی است و استانداردهای زندگی در آن با اقتصادی 

صادرات محور، متنوع و تکنولوژیک باال مانده است.
در مقابل، ایالت کانزاس امریکا را در نظر بگیرید. ســام براونبک، 
فرماندار این ایالت در سال 2012 مالیات بر درآمد طبقه ثروتمند را تا 
میزان 26 درصد کاهش داد. نتیجه اش این بود که درآمدهای ایالتی 
به طرز وحشــتناکی کاهش پیدا کرد و دردسرهای بزرگی درست 
شــد. این ایدئولوژی که دولت همواره مصیبتی برای اقتصاد است و 
باید با کاهش مالیات طبقه ثروتمند منتظر رشد اقتصادی و رفاه در 
جامعه بود، از زمان رونالد ریگان تا به حال مورد عالقه محافظه کاران 

امریکایی بوده و کسی از آن عقب نمی کشد.
ظاهــرا دونالد ترامپ هم قصد دارد امریکا را به همان حضیضی 
که ایالت کانزاس دچارش شــد بکشاند چون او دائم روی بودجه ای 
که مالیات دهنده ثروتمند را راضی کند، تاکید دارد. او و همفکرانش 
می گویند شکوفایی اقتصادی بزرگی در امریکا در راه است؛ و البته 
دفتر بودجه کنگره امریکا گزارشی منتشر کرده که عکس آن را نشان 

می دهد.
اما نکته جالب اینجاســت که حتی در کانــزاس هم به تدریج 
جمهوری خواهانی پیدا شدند که - هرچند با بی میلی- وارد میدان 
شدند تا با برنامه کاهش مالیاتی او مقابله کنند. چنین افرادی البته با 

موانع قانونی زیادی در ایالت خود روبه رو هستند.
در ایــن میان، آیا می توان گفت که کانــادا موضوع مالیات را به 
صــورت کامل برای خودش حل و فصل کرده اســت؟ نه. برخی از 
مناطق کانادا - از جمله مناطق دورافتاده ای که بومیان کانادا در آن 
زندگی می کنند- با فقر و معضالت بزرگی دست و پنجه نرم می کنند. 
اما اگر این روزها با صاحبان کسب و کار در کانادا صحبت کنید، تعداد 
کمتری از آنها به مالیات به عنوان مشــکل اشاره می کنند. آنها در 
مقابل به معضالت واقعی اقتصاد کانادا، مثل کمبود نیروی کار ماهر، 
مشکل مسکن در شهرهای بزرگ، باال بودن بدهی ها در حوزه مسکن 

و لزوم بهبود زیرساخت های حمل و نقل اشاره می کنند.

در این مباحث، نظام خدمات بهداشت و درمان کانادا نمره  پایینی 
نمی گیــرد. این نظام به افراد کارآفریــن و خوش فکر این فرصت را 
می دهد که مثال از شغل روزانه خود استعفا دهند و به دنبال تاسیس 
استارت آپ باشند؛ بدون اینکه همسر و فرزندانشان خدمات درمانی 
را از این بابت از دســت بدهند. این درواقع آزادی حرفه ای محسوب 
می شود. در کانادا به طور متوسط میزان انتظار برای ویزیت پزشک 
و گرفتن خدمات درمانی طوالنی است اما حداقل مردم می دانند که 

این خدمات را دریافت خواهند کرد.
من و همسرم امسال 42 درصد از درآمدمان را به عنوان مالیات 
بــر درآمد به دولت فــدرال کانادا و دولت انتاریــو ارائه دادیم و اگر 
مالیات های دیگر مثل مالیات بنزین و مسکن را هم حساب کنیم، 
در کل 46 درصــد مالیات پرداخته ایم. بر همین مبنا من مورد یک 
زوج فرضی را که مثال در شیکاگو در امریکا زندگی می کنند بررسی 
کردم و متوجه شدم که آنها در موقعیت مشابه ما مجموعا 36 درصد 

مالیات می دهند.
آن 10 درصد تفاوت، چه تاثیــری روی زندگی من و خانواده ام 
دارد؟ از یک ســو ما خدمات بهداشــت و درمان بهتری داریم و از 
سوی دیگر، بچه ها را به مدارس دولتی بهتری می فرستیم. همچنین 
شکاف درآمدی در کانادا کامال کنترل شده تر از امریکاست و علتش 
همین بســتن مالیات بیشتر روی طبقه پردرآمدتر است. این وضع 
باعث می شود دولت کانادا برای ساختن پل، جذب مهاجران ماهر و 

کارهایی از این قبیل کامال بهتر از امریکا ظاهر شود.
واقعیت این است که شعار دونالد ترامپ - امریکا را دوباره پرعظمت 
کنیم- در کانادا مفهومی ندارد. کانادایی ها برخالف امریکایی ها دنبال 
این نیستند که تاریخ را در ابعاد حماسه وار و رادیکال در نظر بگیرند. 
آنها به تعامل با دولت اعتقاد دارند: اگر مالیاتت را بپردازی، خدمات 
دولتی نصیبت می شود. کسی این جمله را به عنوان شعار تبلیغاتی 
در انتخابات به کار نمی برد چون موضوع برای اکثر مردم درک شده 
اســت. این روش در کانادا جواب داده و می توانســت در امریکا هم 

جواب بدهد. 

وقتی دولت کانادا به پول 
بیشتری نیاز دارد، مالیات ها 
را باال می برد چون مالیات 
هزینه ای است که برای 
داشتن یک جامعه متمدن 
می پردازیم

توجه: دارید از خاک امریکا خارج و به کانادا نزدیک می شوید

كانادایی ها 
برخالف 

امریكایی ها دنبال 
این نیستند كه 

تاریخ را در ابعاد 
حماسه وار در 

نظر بگیرند. آنها 
به تعامل با دولت 

اعتقاد دارند

بسیاری از اتباع کشورهای پیشرفته وقتی درباره وضعیت 
اسف بار نظام خدمات درمانی امریکا می شنوند متعجب 
می شوند و حتی آن را باور نمی کنند.
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ترکیه ظاهرا در راه احیای رشد اقتصادی اش قرار دارد. عده ای با 
این نظر موافق و عده ای دیگر مخالف اند. بســتگی دارد از چه کسی 

بپرسید. 
بنا بر گزارش چشــم انداز اقتصادی جهان که توســط صندوق 
بین المللی پول منتشــر می شود، عملکرد اقتصاد ترکیه با انتظارها 
همخوانی دارد و رشد این اقتصاد رو به افزایش است. ترکیه در این 
گزارش در بخش اروپای نوظهور و در حال توسعه مورد بررسی قرار 
گرفته و بر اساس اطالعات آن، صادرات ترکیه در سه ماهه آخر سال 
2016 میالدی و در ســه ماهه اول سال جاری رو به افزایش بوده و 

تقاضا برای کاالهای ترک در خارج همچنان رو به فزونی دارد. 
مقامات ترک رقم رشد اقتصاد این کشور را 5 درصد اعالم کرده اند 
و بسیاری از آنها خواهان تجدید نظر و باال بردن رقمی هستند که 
سازمان های بین المللی قبال برای رشد اقتصاد ترکیه پیش بینی کرده 
بودند. صندوق بین المللی پول پیش تــر اعالم کرده بود 2.6 درصد 
رشد را برای امسال و 3.3 درصد رشد را در سال آینده برای اقتصاد 
ترکیه پیش بینی می کند.  اما در این میانه و در ترکیه  بعد از کودتا، 
ظاهرا رجب طیب اردوغان حتی به دست پنهان بازار هم شک دارد.

تا انتخابات آینده ترکیه دو ســال وقت باقی مانده است و میزان 
محبوبیت اردوغان پس از اخراج و تصفیه عده ای از کارکنان دولتی 
به اتهام دست داشتن در کودتا رو به کاهش داشته است. در چنین 
شرایطی، او قصد ندارد سرنوشت سیاسی خود را به بازار آزاد بسپرد. 
درواقع اردوغان در تالش اســت اوضاع بازار را به نحوی تغییر دهد 
که حداقل در کوتاه مدت، مردم از وضعیت اقتصادی خود و کسب و 

کارهایشان رضایت داشته باشند.
در این راســتا، پول و وام زیادی در اختیار صاحبان کسب و کار 

چرا باید خواند:
آیا اقتصاد تركیه را 

می توان به زور به سمت 
رشد كشاند؟ بخوانید 

تا ببینید اردوغان 
برای جلب رضایت 

رأی دهندگان ترک چه 
كارهایی می كند.

منبع��بلومبرگ�

دست پنهان بازار،  دست آشکار اردوغان
آیاسیلوامهایدولتیمیتواندباعثپیروزیدرانتخاباتشود؟

قرار گرفته تا رشد اقتصادی باال بماند. نایجل رندل از موسسه مشاوره 
َمدلــی گلوبال در لندن در این خصوص می گوید:  »سیاســت های 
اقتصادی ترکیه همواره سیاسی هستند. سیاست هم در ترکیه کامال 
معادل با حزب عدالت و توســعه و خود اردوغان است. درواقع کل 

مسئله در همین خالصه می شود.«
از زمــان وقوع کودتا در ترکیه و نیز برقراری وضعیت فوق العاده 
در این کشــور، ترکیه 50 میلیارد لیر وام به 300 هزار کسب و کار 
در این کشور ارائه داده است بدون آنکه شفافیتی در خصوص نحوه 
خرج کردن آن وجود داشته باشد. دولت ترکیه همچنین حدود 200 
میلیارد لیــر از دارایی هایش را وارد یک صندوق تامین اعتبار کرده 
است. درواقع دولت ترکیه قادر بوده با وثیقه سهامش در شرکت هایی 
مانند خطوط هوایی ترکیش ایرالینز و نیز شرکت ترک تله کام، پول 
بیشــتری قرض بگیرد و با ارائه وام به مردم به دنبال جلب رضایت 
جمعیت بیشتری از آنها باشد. اما این کار به افزایش کسری بودجه 
این کشــور منتهی شــده که از ســال 2010 تاکنون چنین رقم 

بی سابقه ای را تجربه نکرده است. 
مقامات ترک حتــی دائم در تالش بوده اند که بانک ها را به ارائه 
وام های بیشــتر هدایت کنند. این در حالی اســت که آنها قبال 50 
درصد بیشتر از کل ذخایر واحد پول رایج در کشور را توزیع کرده اند؛ 

درصدی که در اقتصادهای بزرگ دیگر دنیا رخ نمی دهد.
ظاهرا تمرکز روی مســئله وام ها و افزایــش 22 درصدی آنها از 
زمان وقوع کودتای نافرجام ترکیه باعث شده که رشد اقتصادی این 
کشور 5 درصدی شــود. دولت اردوغان این رشد را نشانه موفقیت 
سیاســت های خود می داند. اما واقعیت این است که چنین وضعی 

می تواند به تورم دورقمی مداوم در ترکیه بینجامد.
مردم ترکیه جزو مللی در جهان هســتند که به انبار کردن پول 
در بانک اعتقاد ندارند و همواره در تالش برای انجام کاری هســتند 
که پولشــان را افزایش بدهد. درنتیجه دولت برای آنکه مردم را به 
گذاشــتن پول در بانــک ترغیب کند، به بانک ها دســتور داده که 
نــرخ بهره را حتی تا 15 درصد باال ببرند.  ملیس متینر اقتصاددان 
اچ اس بی سی هلدینگز مســتقر در لندن در این خصوص می گوید: 
»اردوغان و متحدانش در تالش اند تا محدودیت هایی مثل پایین بودن 
نرخ بهره، کمبود نیروی کار ماهر و کمبود تحصیالت را دور بزنند. اما 
در عین حال آنها مجبورند بقای بخشی از صنایع ناکارآمد را با نوعی 
از سیاست های حمایت گرانه خود - که حتی در بازارهای نوظهور نیز 
کمتر دیده می شــود- تضمین کنند. این بی توجهی در کنار تلنبار 
شدن بدهی ها دارد ترکیه را حتی بیشتر از سابق در برابر شوک های 

خارجی بعد از انتخابات آسیب پذیر می کند.«
ناجی اقبال، وزیر دارایی ترکیه طــی مصاحبه ای در ماه مارس 
گفته بود که اکثر تدابیر اخیر دولت ترکیه در مورد مالیات ها و وام ها 
فقط قرار اســت یک بار رخ بدهند و تاثیر آنها روی بودجه کشور تا 
سال 2020 از بین خواهد رفت: »تا زمانی که شکاف در بودجه قابل 

بازار بزرگ استانبول

دولت تركیه 
می گوید تاثیر 

وام ها كه به منظور 
هل دادن رشد 

اقتصادی كشور 
ارائه شده اند، تا 

سال ۲۰۲۰ از روی 
بودجه تركیه محو 

خواهد شد
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مدیریت و قابل کنترل باشد، افزایش آن چندان به نظم مالی ضربه 
نخواهد زد.«

در این میان اما حرف و حدیث هــای زیادی در خصوص نقش 
صندوق ضمانت وام ترکیه مطرح شــده است. صندوق ضمانت وام 
که در سال 1991 توسط دولت ترکیه تاسیس شده، در ماه نوامبر 
گذشــته گســترش یافت. این صندوق به بانک های تجاری اجازه 
می دهد که بخشی از ریسک ارائه وام را به خزانه داری ترکیه واگذار 
کننــد. خزانه داری 7 درصد از هر ضرری را پوشــش می دهد و این 
مسئله، وام دهندگان را قادر می سازد تا مشتریانی را که اعتبار کمتری 
دارند و در حالت عادی بانک به آنها وام نمی دهد نیز تحت پوشش 
بگیرند. متینر و ســایر اقتصاددانان از این صندوق انتقاد کرده اند و 
می گویند این صندوق باعث افزایش پیچ درپیچ بدهی ها می شود و 

یک جنبه آسیب پذیر دیگر را متوجه اقتصاد ترکیه می کند.  
استدالل مخالفان این است که چنین صندوقی به شرکت ها اجازه 
می دهد ســاختار بدهی ها را تغییر دهند و وام های جدیدی بگیرند 
که مهلت سررســید آنها حتی تا ده سال هم می رسد. این شرایط 
باعث بهبود وضعیت اعتباری نمی شود و تنها قرض گرفتن شدید را 

به دنبال می آورد. 
برخی صاحبان کسب و کار در ترکیه - مثل الپر آکمانر که برند 
سیره آسپتین از لوازم آرایشی سوئیسی را در ترکیه توزیع می کند- 
می گویند تا قبل از این وام ها، آنها به سختی برای بقای خود در بازار 
می جنگیدند و تصور گسترش کسب و کار خود را هم نمی کردند. اما 

ارائه وام ها این وضع را تغییر داد.
آکمانر مثل بسیاری از کارآفرین های دیگر، مواد اولیه وارداتی را 
بــا دالر می خرد. به همین خاطر، کاهش ارزش 21 درصدی لیر در 
سال گذشته کابوس بزرگی برای او بود. ترکیه به صورت مشخص به 
فراز و فرودهای دالر امریکا واکنش نشان می دهد چون هزینه اکثر 
وارداتش به دالر پرداخت شده اند. کسری بودجه فعلی ترکیه احتماال 
یکی از بزرگ ترین کسری های بودجه در میان بیست اقتصاد بزرگ 

جهان در سال جاری خواهد بود.
آکمانر که دفترش در اســتانبول است و 14 نیرو را در استخدام 
دارد، در خصوص وضعیت پیش از ارائه وام ها می گوید: »وقتی شرکت 
را تاســیس کردم، بانک ها به من وام نمی دادند. اما حاال خودشــان 
تماس می گیرند.« آکمانر در چارچوب مکانیسم ارائه وام ها توانست 
750 هــزار لیر )معادل با 213 هــزار دالر( از دو بانک وام بگیرد. او 
می گوید این تزریق عظیم پول باعث شد شرکت او و هزاران شرکت 

دیگر در ترکیه از زیر بار شدیدی خالص شوند.
اما آکمانر معتقد اســت که تداوم تاثیر این وام ها روی کسب و 
کارها حتما به تداوم برنامه ارائه وام ها وابســته اســت: »در غیر این 
صورت، رشد نمی تواند تداوم داشته باشد و آن وقت دوباره به نقطه 

اول بازخواهیم گشت.«
به گفته نورالدین شــانیکلی معاون نخست وزیر ترکیه، تاکنون 
صندوق ضمانت وام توانســته راه ارائه 180 میلیارد   لیر را از سقف 

حداکثری 250 میلیارد لیر هموار کند.
در این میان، ســایه سیاست نیز همچنان بر سر اقتصاد ترکیه 
سنگینی می کند. پس از وقوع کودتا در ترکیه، دولت این کشور به 
تصفیه و اخراج عده ای از کارکنان دولتی به ظن دست داشــتن در 
کودتا پرداخته و تعداد این افراد به ده ها هزار نفر می رسد. طبعا عده ای 

از رأی دهندگان ترک از این وضع ناراضی اند.

درواقع ارائه وام های ســخاوتمندانه به کسب و کارها در ترکیه 
به عنوان یک شمشــیر دولبه برای اردوغــان عمل می کند. در ماه 
آوریــل رفراندومی در خصوص تغییر نظام پارلمانی ترکیه به نظام 
ریاستی برگزار شد و هدف اردوغان از آن این بود که قدرت بیشتری 
در اختیارش قرار بگیرد. حاال و بعــد از تمام این ماجراها، اردوغان 
می داند که باید دل مردم را به دست بیاورد. انتخابات آینده ترکیه در 
نوامبر سال 2019 برگزار خواهد شد اما اردوغان می تواند انتخابات 
زودهنگام هم برگزار کند. همه این مسائل به سالمت و رشد اقتصاد 
ترکیه وابســته خواهد بود چون مردم به شرایط اقتصادی اهمیت 

زیادی می دهند.
اینان دمیرا، اقتصاددان موسسه نومورا اینترنشنال در لندن، در این 
خصوص می گوید: »خطری که وجود دارد این است که درست بعد 
از انتخابات و گذار از نظام پارلمانی به نظام ریاست جمهوری، ترکیه 
با اقتصادی آســیب پذیر مواجه باشد. در آن صورت، هر شوک مالی 
خارجی می تواند تورم را در ترکیه به شدت باال ببرد و به افزایش نرخ 

بیکاری و کسادی امور بینجامد.«
حتی طرفداران مکانیسم ارائه گسترده وام  که از دست و دلبازی 
دولت در تزریق پول به شدت سود برده اند هم نگران اند که شرایط 

بعد از انتخابات دستخوش تغییر شود.
مهمــت اردوغان )که بــا رجب طیب اردوغان نســبتی ندارد( 
مدیرعامل سزون پیرنیک است، یک شرکت تولیدکننده در حوزه 
کشــاورزی که مقرش در استانبول اســت. او دو سال پیش اعالم 
ورشکستگی کرده بود و حاال می گوید صرفا با ارائه وام نمی توان راه 

به جایی برد.
آتیال یشــیالدا، مشــاور گروه گلوبال ســورس که یک شرکت 
مشــاوره ای در استانبول است نیز می گوید شاید حرف افرادی مثل 
مهمت اردوغان درست باشد، اما نباید انتظار داشت که رجب طیب 
اردوغان نظــرش را در این خصوص عوض کنــد؛ چون او می داند 
کــه رأی دهندگان از ماجراهای بعد از کودتا به شــدت احســاس 
ناخوشایندی دارند: »اردوغان تنها در شرایطی می تواند نظام را حفظ 
کند که پول کافی برای باال نگه داشتن رشد اقتصادی فراهم باشد. 
بنابراین،  نباید انتظار داشــت که او پا روی ترمز بگذارد و نظرش را 

درباره تزریق پول تغییر دهد.« 

صندوق ضمانت 
وام باعث شده 
وام دهندگان 

بتوانند مشتریان 
كم اعتبار را كه 
در حالت عادی 
بانک به آنها وام 
نمی دهد تحت 
پوشش بگیرند

رأی دهنده ای که در رفراندوم 
به تغییر قانون اساسی 
ترکیه رأی مثبت داده است.

تا قبل از گرفتن وام ها، برخی کسب و کارهای شکوفای امروزی در 
ترکیه برای بقای خود در بازار می جنگیدند و حتی تصور گسترش 
کسب و کار خود را هم نمی کردند.
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بارزی در کار شــما نباشــد، احتمال بقا و شکوفایی برند شما خیلی کم می شود. ولی اگر 
کارتان بگیرد خیلی خوب می گیرد. فوربز یا وا ل  اســتریت ژورنال جزو آنهایی هستند که 

کارشان گرفته.
در�سال��1999شما�چنین�اظهارنظری�داشــتید:�»حاال�که�جنگ�سرد�به�پایان� �

رســیده،�دیگر�به�چنین�دولت�فدرال�عظیمی�در�امریکا�نیاز�نداریم.�ما�باید�دستگاه�
واشــنگتن�را�کوچک�کنیم�و�پول�و�قدرت�و�کنترل�را�به�افراد،�خانواده�ها�و�گروه�های�
محلی�تر�برگردانیم.«�امروزه�امریکا�چالش�های�بزرگ�تری�پیش�رو�دارد.�آیا�از�آن�زمان�

تاکنون�نظرتان�در�این�خصوص�تغییر�کرده؟

آیا�کتابی�هست�که�تاثیر�عمیقی�روی�زندگی�شما� �
گذاشته�باشد؟

بله، کتاب های اقتصادی مثل »ثروت و فقر« نوشته 
جرج گیلدر، »روشی که جهان کار می کند« نوشته جود 
واننیســکی، آثار توماس ساول، کتاب های دیگر گیلدر، 
بیوگرافی الکساندر همیلتون و داستان های انجیل. من 

هفتاد سالم است و زیاد کتاب خوانده ام.
بحث�در�مورد�جانب�داری�سیاســی�رســانه�های� �

امریکایــی�خیلی�این�روزها�داغ�اســت.�طبق�نتیجه�
تحقیقاتی�که�توســط�دو�استاد�دانشــگاه�ایندیانا�به�
نام�های�الرس�ویلنات�و�دیوید�ویور�منتشر�شده،�تعداد�
روزنامه�نــگاران�تمام�وقت�امریکایی�که�خودشــان�را�
جمهوری�خواه�می�دانند�از��26درصد�در�ســال��1971به�
�7درصد�در�سال��2013رسیده.�این�وضع�چطور�ایجاد�

شده؟
افراد با دیدگاه های لیبرال بیشتر به سمت روزنامه نگاری گرایش دارند. روزنامه نگاری با 

کلمه و نوشتن سر و کار دارد. با اداره یک کسب و کار فرق دارد.
آیا�در�رسانه�های�وابسته�به�گروه�فوربز،�جانب�داری�سیاسی�مشخصی�وجود�دارد؟ �

افراد زیادی اینجا کار می کنند که خیلی هایشــان احتماال دیدگاه من را قبول ندارند. 
نمی دانم، تا به حال نپرسیدم. تا وقتی کارشان را درست انجام می دهند اهمیت زیادی ندارد.

کدام�خط�مشی�سیاسی�در�رسانه�ها�از�نظر�شما�قابل�قبول�است؟ �
وب واقعا با بی رحمی به تجاری ســازی و کاالسازی می پردازد و اگر شما برند رسانه ای 
محکم و پرقدرتی نباشید، با خاک یکسان می شوید. آنجا هیاهو بسیار است اما اگر ویژگی  

گفتوگوبااستیوفوربز،صاحبمجلهفوربزوكاندیدایسابقریاستجمهوریامریكا

کاندیدای بعدی دموکرات ها احتماال مدیرعامل است
استیو�فوربز�یکی�از�شناخته�شده�ترین�چهره�های�نومحافظه�کار�در�عرصه�بیزینس�در�امریکاست.�او�سال�هاست�که�مدیرعاملی�و�سردبیری�مجله�فوربز�را�-که�در�سال��1917میالدی�توسط�
پدربزرگش�تاسیس�شد�و�بعدا�توسط�پدرش�ادامه�یافت-�بر�عهده�دارد�و�آن�را�به�یک�غول�رسانه�ای�در�حوزه�کسب�و�کار�تبدیل�کرده�است.�فوربز�از�جمله�میلیونرهایی�است�که�دیدگاه�های�
سیاسی�صریحی�را�نیز�مطرح�می�کند.�او�خود�دو�بار�در�سال�های��1996و��2000در�مراحل�اولیه�انتخابات�به�عنوان�نامزد�جمهوری�خواه�به�میدان�آمد�ولی�موفقیتی�کسب�نکرد.�فوربز�از�همان�

آغاز�کمپین�های�انتخابات�سال�گذشته�ریاست�جمهوری�امریکا�از�دونالد�ترامپ�حمایت�کرد�و�در�این�مصاحبه�نیز�از�حمایت�از�او�و�ارائه�سایر�دیدگاه�های�نومحافظه�کارانه�ابایی�ندارد.

چرا باید خواند:
چهره ای كه عقاید 
سیاسی رادیكالی 

دارد، چطور 
بیزینس های بزرگ 
را اداره می كند؟ این 
گفت وگو را بخوانید 
تا با دیدگاه های یک 
نومحافظه كار موفق 

آشنا شوید.

ترجمه: کاوه شجاعی
روزنامه نگار و مترجم

منبع��فیوچرز�

هیاهوی بسیار بر سر مالیات

ماجرای اصرار جمهوری خواهان امریکایی به انجام اصالحات مالیاتی توسط دولت 
دونالد ترامپ و پایین آمدن مالیات ها برای کورپوریشــن ها و طبقه ثروتمند امریکا در 
مصاحبه اســتیو فوربز مورد اشاره قرار گرفته است. نظر جوزف استیگلیتز اقتصاددان 

امریکایی و برنده جایزه نوبل را در این خصوص بخوانید.
اصرار به کاهش مالیات طبقه ثروتمند امریکا طبق ادعای دست راستی ها قرار است 
به »ترغیب« سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری بیشتر بینجامد و باعث رشد اقتصادی 
امریکا شود. اما این اتفاق هیچ وقت نیفتاده و این بار هم نخواهد افتاد. همگی از شکست 

سیاست مشابهی در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان در دهه 1980 آگاهیم.

اما ماجرا از جهات زیادی اخالقی هم هســت. در شــرایطی که کورپوریشن های 
امریکایی روی چندین تریلیون دالر سرمایه نشسته اند و طبقه فقیر جامعه امریکا به 
شدت در فشــار قرار دارد، کاهش مالیات برای طبقه ثروتمند مخالف وجدان انسانی 
اســت. از همه بدتر اینکه بخش زیادی از مردم در طبقه فقیر امروزی جامعه امریکا 
تنها به دلیل بحران مالی سال 2008 به این طبقه رانده شدند و این در حالی است که 
جمهوری خواهان و دونالد ترامپ به کاهش مالیات برای بخش مالی - یک مقصر مهم 

در بحران آن سال- هم توجه دارند. 
جنبه اخالقی دیگر قضیه هم به ســرمایه گذاری های خارجی کورپوریشــن های 
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چالش هایی مثل چالش امنیتی برای ما وجود دارند اما نوعشــان با 
آنچه در دوران جنگ سرد یا دو جنگ جهانی وجود داشت فرق می کند. 
ما باید برای بخش دفاعی بیشتر هزینه کنیم و باید کارهای زیادی انجام 
دهیم تا پول بیشــتری به این بخش برسد. کلید اصلی انجام این کار، 
این است که اقتصاد امریکا دوباره رشد قابل توجهی پیدا کند و بخش 
بیشتری از تولید ناخالص داخلی هم باید به بخش دفاعی برسد. در مورد 
کوچک کردن دولت هم منظورم این است که کارهایی مثل ساده کردن 
نظام مالیاتی، ارائه حق انتخاب بیشــتر به بیماران در بخش بیمه های 
درمانی و موارد مشابه امکان پذیر شوند. کارهای زیادی را می توان برای 
کوچک کردن دولت انجام داد. مردم هم نمی ترســند که چیزی در این 
خصوص از دست برود؛ بلکه حتی به این روند عالقه هم نشان خواهند 

داد. 
اگر�یک�سیاست�یا�قانون�جدید�بود�که�شما�می�توانستید�آن� �

را�برای�بهتر�کردن�زندگی�امریکایی�ها�اجرا�کنید،�چه�کار�می�کردید؟
دالر را به طال وصل می کردم. الکساندر همیلتون این کار را در سال 
1791 انجام داد و اســتاندارد طال به مدت 180 سال دوام آورد. در آن 
دوران، امریکا باالترین نرخ رشد ساالنه متوسط را در تاریخ دنیا داشت. از 

وقتی طال را کنار گذاشتیم، رشد به وضوح کم شده است.
به�مدل�سیاســی�باراک�اوباما�در�دوران�ریاست�جمهوری�چه� �

نمره�ای�می�دهید؟
نمره متوسط می دهم. جمهوری خواهان هم در مقابل او خوب ظاهر 
نشدند. مثل این است که یک تیم فوتبال داشته باشید و دفاع تیم دوم 
ضعیف باشد. این به این معنی نیست که حمله تیم اول قوی بوده. فقط 

دفاع تیم دوم خیلی بد بوده.
به�اصول�سیاست�گذاری�دونالد�ترامپ�چه�نمره�ای�می�دهید؟ �

نمره خوب می دهم. اگر بحث کاهش مالیات شرکت های بزرگ درست شده بود شاید 
نمره عالی می دادم. می دانید که من محافظه کارم و به این چیزها اهمیت می دهم.

نظرتان�راجع�به�مدل�سیاسی�ای�که�ترامپ�دنبال�می�کند�چیست؟ �
مدل سیاسی او مختص به خودش است پس بی نقص نیست. اینکه چه نتایجی خواهد 

داشت، نمی دانم. باید منتظر بمانیم و ببینیم.
چه�نصیحت�دوستانه�ای�برای�بهبود�اداره�دولت�ترامپ�می�توانید�ارائه�بدهید؟ �

کاخ سفید باید روش ارائه اطالعات به رسانه ها را عوض کند. معنی اش این نیست که 
رســانه ها را بی خبر بگذارند ولی اگر بیشتر اطالع رســانی را به صورت آنالین انجام دهند 
دردسرشان کمتر می شود. وقتی اطالع رسانی ها به صورت حضوری و کنفرانس مطبوعاتی 
است دائم همه می خواهند مچ  کاخ سفیدی ها را بگیرند. دولت اوباما هم خیلی سعی می کرد 

رسانه ها را در مشتش نگه دارد. به روش نیکسون عمل می کرد.

در�مورد�فعالیت�ترامپ�در�توئیتر�چه�نظری�دارید؟ �
وقتی روی مسائلی مانند کاهش مالیات متمرکز باشد مفید است. 
ترامپ این را کشف کرده که مردم دوست دارند به جای خواندن بیانیه ها 
و گزارش های مطبوعاتی طوالنی، توئیت بخوانند. اگر موضوعی وجود 

دارد می شود از این راه درباره اش حرف زد.
فکر�می�کنید�کاندیدای�حزب�دموکرات�در�انتخابات�بعدی�ریاست� �

جمهوری�امریکا�در�سال��2020چه�کسی�باشد؟
هیــالری کلینتون یا چلســی کلینتون که نیســت. احتماال یک 
مدیرعامل شناخته شده باشد؛ البته خیلی مطمئن نیستم. کسی مثل 
هاوارد شولتز مدیرعامل سابق اســتارباکس یا رابرت آیگر مدیرعامل 
والت دیزنی یا چنین چهره هایی. حزب دموکرات دیگر چهره هایی مثل 
برنی سندرز یا جو بایدن یا هیالری کلینتون را به صحنه نخواهد آورد. 
دموکرات ها دنبال این خواهند بود که این بار به شکلی کامال متفاوت 

عمل کنند.
آیا�یک�حزب�ثالــث�-�غیر�از�حزب�جمهوری�خواه�یا�دموکرات-�� �

می�تواند�شانسی�برای�موفقیت�در�انتخابات�ریاست�جمهوری�امریکا�
داشته�باشد؟

پاسخ منفی است. کالج الکترال اجازه چنین چیزی را نمی دهد. حتی 
اگر حزبی رأی مردمی را هم به دســت آورده باشد، آن 270 رأی کالج 
الکترال را نمی تواند به دست بیاید و آن وقت کنگره وارد عمل می شود و 

شانسی برای موفقیت آن حزب وجود نخواهد داشت.
قهرمان�های�شما�در�عرصه�کسب�و�کار�چه�کسانی�هستند؟ �

غیر از پدر و پدربزرگم، ای. پی. جیانینی، آلفرد اسلوان،  هنری جی 
کیزرد، روث هندلر و ویلیام نادسن.

مدیرعامل�امروزی�ای�هست�که�توجهتان�را�جلب�کرده�باشد؟ �
جف بزوس از آمازون.

بهترین�سرمایه�گذاری�ای�که�تا�حاال�انجام�داده�اید�چه�بوده؟ �
خانواده ام.

به�نظرتان�کدام�بخش�می�تواند�سال�آینده�در�بازار�سهام�خوب�پیش�برود؟ �
بخش خدمات درمانی. بخش تکنولوژی هم در پنج سال آینده خوب عمل خواهد کرد.

شما�هفتاد�ســاله�اید�و�پنجاه�سال�است�که�در�بخش�مطبوعات�حوزه�مالی�فعال� �
هستید.�چه�توصیه�ای�برای�سرمایه�گذاران�دارید؟

 پدربزرگم همیشــه می گفت اگر توصیه هایت را بفروشی بیشتر پول درمی آوری. من 
همین کار را کردم. در این دوران که الگوهای کسب و کار هم خیلی تغییر کرده اند باید دائم 
به خودت یادآوری کنی که ماموریت اولیه ات چه بوده و می خواســتی چه کار کنی. حتی 

وقتی ابزارهای انجام آن کار تغییر کرده باشد، باز هم می توان آن را انجام داد. 

امریکایی و مالیات آنها برمی گردد. دموکرات ها معتقدند این کورپوریشن ها از معاهدات 
و قوانینی که امریکا با کشــورهای مختلف جهان دارد سود می برند؛ یعنی منافع آنها 
در خارج از امریکا به نوعی توسط دولت امریکا تحت حمایت قانونی قرار دارد. از نظر 
دموکرات ها طبیعی است که جمهوری خواهان به دلیل استفاده از این پوئن مثبت باید 
با پرداخت مالیات به دولت از بابت فعالیت های خارجی خود موافقت کنند. اما در مقابل، 
شرکت های امریکایی چنین نظری ندارند و همواره تهدید می کنند که در صورت فشار 
مالیاتی، مقر فعالیت خود را به خارج از کشور منتقل خواهند کرد. جمهوری خواهان 
به شدت به این مسئله حساس اند و می گویند مالیات باید به صورت جغرافیایی اخذ 
شود: مالیات فقط باید در کشــوری که فعالیت اقتصادی در آن انجام شده، پرداخت 
شود. اما اگر اصالحات مالیاتی ترامپ انجام شود، بخش بزرگی از سود مالیات نخورده 

کورپوریشن ها دیگر تبدیل به درآمد مالیاتی دولت نخواهد شد.
نکته دیگر این اســت که جمهوری خواهان حتی نمی توانند ادعای خود مبنی بر 
اینکه »کاهش مالیات باعث افزایش رشد اقتصادی می شود« را ثابت کنند. هیچ بنیان 
تئوریک یا تجربی برای اثبات این مســئله وجود ندارد؛  به خصوص در کشوری مانند 
امریکا که اکثر سرمایه گذاری ها با وام و بدهی آغاز می شوند. کشورهای کوچک می توانند 
اســتثنای این قضیه باشند چون آنها با کاهش مالیات شاید بتوانند کورپوریشن های 
فعال در کشورهای کوچک همسایه خودشان را ترغیب به خروج از آن کشورها و آغاز 
سرمایه گذاری در کشور خودشان کنند. اما در کشوری مثل امریکا که این همه مشکل 
دارد- به خصوص مشکل نابرابری- کاهش مالیات برای کورپوریشن ها هیچ مشکلی را 

حل نخواهد کرد. 

دونالد ترامپ روی جلد مجله فوربز، 
سال های 1990 و 2017

حزب دموکرات دیگر چهره هایی مثل برنی سندرز یا 
جو بایدن یا هیالری کلینتون را به عنوان کاندیدا به 
صحنه نخواهد آورد.
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آیندهپژوهی

از قرن چهاردهم تا همین قرن بیســتم میالدی، قلعه اکرشوس 
بــه عنوان پایگاهی برای دفاع از اســلو در برابر مهاجمان - از جمله 
ســوئدی ها- مورد استفاده قرار داشــت و در قرن بیستم هم زیر آن 
پناهگاه ضد بمب ســاخته بودند. حاال همان تونلی که برای دفاع از 
شهر استفاده می شد، دارد وظیفه دیگری را انجام می دهد که به نوع 
خودش دو دشــمن بزرگ اسلو - یعنی آلودگی و گرمایش زمین- را 

شکست خواهد داد.
این تونل باریک حاال به روی رانندگان خودروهای برقی باز است 
و البته رانندگان مجبور نیستند عوارض عبور هم بپردازند. دولت نروژ 
درواقع از این راه و راه های مختلف دیگر دارد مردم را به اســتفاده از 

خودروهای برقی به جای خودروهای دیگر تشویق می کند. 
بســیاری از مردم جهان اصال از این نکته خبر ندارند که نروژی ها 
دارند با ســرعتی بیشــتر از هر ملت دیگری در دنیا به اســتفاده از 
خودروهــای برقی روی می آورند. بیش از یک ســوم کل خودروهای 
جدید در نروژ یا کامال برقی و یا هیبریدی )دوگانه سوز( هستند. این 
میزان استفاده از خودروهای برقی در نروژ در مقایسه با امریکا ده برابر 
بیشتر است. درواقع نروژ با جمعیتی بالغ بر تنها 5 میلیون نفر، حدود 
100 هزار خودروی برقی در جاده هایش دارد. این در حالی است که 
مثال بازار چین نیز در این عرصه با ســرعت در حال گسترش بوده و 
در حــال حاضر 600 هزار خودروی برقــی در جاده های آن در حال 
حرکت اند. دولت چین قصد دارد این رقم را تا سال 2020 میالدی به 

5 میلیون خودرو برساند.

در این میان دولت نروژ می گوید برنامه اش این اســت که تا سال 
2025 دیگر هیچ خودروی بنزینی و دیزلی در این کشور وجود نداشته 
باشد. نروژ در این زمینه با هلند - کشور اروپایی دیگری که به سرعت 
در حال افزایش اســتفاده از خودروهای برقی است- هدف مشترکی 
دارد ولی از این کشور جلو زده است. استور پورتویک یکی از مقامات 
مسئول در پروژه تونل اکرشوس در این خصوص می گوید: »نروژ در 

حال حاضر اولین بازار بزرگ برای خودروهای برقی در دنیاست.«
برخی از خودروهای برقی پرفروش در نروژ از این قرارند: بی ام دبلیو 
آی ســه، میتسوبیشی اوتلندر فو، نیســان لیف، فولکس واگن گلف 

جی تی ای، فولکس واگن ای گلف. 
اقبال عظیم به خودروهای برقی در نروژ ناشــی از مشــوق های 
بزرگی بوده که دولت سعی کرده در این خصوص به مردم ارائه بدهد. 
خودروهــای برقی از مالیات های خرید خودرو و آن مالیات بر فروِش 
25 درصدی که در نروژ روی همه چیز اعمال می شــود معاف اند و در 
خصوص هزینه های ساالنه هم راه هایی برای کاهش پولی که صاحبان 
این خودروها باید خرج کنند وجود دارد. مثال رانندگان می توانند در 
جایگاه های مخصوصی که شهرداری تعیین کرده، به صورت رایگان 
خودروی خود را شــارژ کنند. همچنین آنها در بسیاری از گذرگاه ها 
عوارض نمی پردازند و گاهی از خطوط حرکت اتوبوس نیز می توانند 
استفاده کنند. بنابراین تعجبی ندارد که نروژی ها حاال اسم خودروهای 
بنزینی و دیزلی را »خودروهای فسیل« گذاشته اند! از نظر آنها دوران 

این خودروها دیگر سپری شده است. 

منبع��بیزینس�ویک�

چرا باید خواند:
بخوانید تا با 
علل استقبال 

شدید نروژی ها 
از خودروهای 
برقی و احتمال 

حذف خودروهای 
فسیل سوز از بازار این 
كشور در آینده نزدیک 

آشنا شوید.

 ] آینده انرژی   [

انقالب بی نفت در کشور نفتی
نروژچگونهبافسیلهاوداعمیكند

 دولت نروژ می گوید برنامه اش این است که تا 
سال 2۰2۵ دیگر هیچ خودروی بنزینی و دیزلی 
در این کشور وجود نداشته باشد
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یارانه های دولت نروژ برای خودروهای برقی برای اولین بار در دهه 
1990 ارائه شد تا صنعت خودروهای برقی داخلی را که چندان هم 
موفق ظاهر نشــده بود، حمایت کند. از آنجا که گزینه های چندانی 
برای خرید خودرو در آن زمان وجود نداشــت و فقط خودروســازان 
داخلی مثل تینک و بــادی در این خصوص فعالیت می کردند، این 
برنامه چندان مورد استقبال قرار نگرفت و این کمپانی ها نیز در نهایت 
ورشکست شدند. اما پنج سال پیش، اولین خودروهای برقی رقابتی 
وارد بازار نروژ شدند: نیسان لیف و تسال مدل اس. با ورود این خودروها، 
بازار نروژ ناگهان گسترش یافت، طوری که حتی سیاستمداران هم از 

گسترش آن شگفت زده شدند.
موفق ترین شهر نروژ در عرصه استفاده از خودروهای برقی، فینوی 
است. در این شهر که در نزدیکی استاونگر پایتخت نفتی نروژ قرار دارد، 
281 خــودرو از مجموع 1508 خودروی موجود - یعنی 19 درصد- 
برقی هستند. مهم ترین علتش این است که اکثر رانندگان باید از یک 
تونل عوارضی دار در ورودی شهر عبور کنند و برای اجتناب از پرداخت 

عوارض 18 دالری، بیشتر آنها به خودروی برقی روی آورده اند.
از دیگر امکانات مختلفی که در نروژ به استفاده از خودروهای برقی 
کمک رســانده می توان به ایجاد ایستگاه های بزرگ شارژ با سرعت 
باال اشــاره کرد. یکی از این ایســتگاه ها می تواند 28 خودرو را ظرف 
نیم ســاعت شارژ کند. وجود خودروهای برقی و نیاز به شارژ آنها در 
عین حال تغییراتی را نیز در کاربری مناطق مختلف به وجود آورده 
است. مثال تبدیل محوطه های خالی مانده به ایستگاه های شارژ و نیز 

پارکینگ برای خودروهای برقی از این جمله است. 
در این میان پی یر پوره، رئیس خودروهای برقی نیسان موتور در 
منطقه شمال اروپا، می گوید نروژی ها در گذشته به خودروی برقی تنها 
به عنوان خودروی دوم خانواده نگاه می کردند و یک خودروی متعارف 
دیگر را برای طی مسافت های اصلی خود مورد استفاده قرار می دادند 
اما حاال اوضاع دارد به ســمتی می رود که بخش اعظم بازار خودروی 
برقی را می خواهد. اما پیش از آنکه سیاستمداران در کشورهای دیگر 
دنیا بخواهند از الگوی نروژ تقلید کنند باید نکاتی را در نظر بگیرند. 
مهم ترین مسئله برق اســت. در برخی کشورهای دنیا تولید برق به 
معنای اســتفاده از زغال سنگ بیشتر است اما نروژ به دلیل موقعیت 
جغرافیایی اش به صورت گسترده از انرژی باد برای تولید برق استفاده 
می کند. همچنین جمعیت این کشور کم است و بنابراین استفاده از 
برق برای حرکت خودروها فشاری بر تولید برق وارد نمی کند. قیمت 
بنزیــن در پمپ بنزین های نروژ گالنی 7 دالر اســت و خرج زیادی 
روی دســت رانندگان می گذارد. از سوی دیگر، معافیت های مالیاتی 
برای رانندگان اهمیت زیادی دارد زیرا دولت نروژ همواره مالیات های 
ســنگینی روی خودروها اعمال می کند، به طوری که گاهی قیمت 
خودروی جدید بعد از مالیات تقریبا دو برابر می شود. این مسئله باعث 
شده بود این شوخی بین مردم نروژ بر سر زبان ها بیفتد که »پول دو 

ماشین را بده، یکی ببر.« 
امــا در قلب وضعیت جدید نــروژ و نحوه تعامل این کشــور با 
خودروهای برقی، یک مســئله بزرگ نهفته اســت: اگر بقیه جهان 
یک شبه به دنبال تقلید از نروژ باشند و خواهان استفاده از خودروهای 
برقی شوند، آن گاه نروژ بی پول خواهد شد! نروژ بزرگ ترین صادرکننده 
نفت و گاز در غرب اروپا اســت و درآمدی که دولت نروژ ســاالنه از 
فروش نفت و گاز و منابع انرژی به دست می آورد، بیش از 15 میلیارد 
دالر است. وقتی این رقم را در نظر گرفته باشیم، میزان درآمدی که 

دولت نروژ از معافیت مالیاتی خودروهای برقی از دست می دهد کامال 
بی اهمیت به نظر می آید. 

در واقع درست در همان شرایطی که نروژ تالش کرده میزان آزاد 
شدن آالینده ها توســط خودروهای متعارف را کاهش دهد، شرکت 
دولتی استات اویل دارد عملیات اکتشاف نفت خود را به شدت گسترش 
می دهد و هرچه بیشــتر در آب های قطب شمال پیش می رود. نروژ 
یکی از معدود کشورهای اروپایی است که میزان آزاد شدن گازهای 

گلخانه ای در آن نسبت به دهه 1990 افزایش نشان داده است.
دانیل ریس مشاور حزب سبز نروژ در امور محیط زیست و حمل 
و نقل در این خصوص می گوید: »ما عمال در حوزه انرژی سیاســت 
ریاکارانه ای داریم. دولت از یک سو در تالش است چهره ای از خود به 
عنوان رهبر و منجی جهان در حوزه مقابله با گرمایش زمین ترسیم 

کند. ولی خودش دارد در همین مسئله نقش ایفا می کند.«
اما چهره ای که مسئول سیاســت های نروژ در عرصه خودروهای 
برقی است - یعنی کتیل ســولویک اولسن، وزیر حمل و نقل- این 
موضوع را به شیوه ای دیگر ترسیم می کند. او چنین استدالل می کند 
که تناقضی بین تالش برای استخراج نفت و وصل کردن خودروهای 
مــردم به انرژی برق وجود ندارد. او می گوید: »بله، ما درآمد زیادی از 
نفت کسب کرده ایم، اما این را هم می دانیم که استفاده از این انرژی 
نقاط منفی زیادی هم دارد و بنابراین تالش داریم موضوع را به سطحی 

دیگر بکشانیم و اوضاع را تغییر دهیم.«
سولویک اولسن که عضو حزب آزادی خواه توسعه است، خودش 
عالقه زیادی به ماشــین دارد. هر گوشــه از دفتر کار او را مدل های 
کوچک از خودروهای شورولت، فراری و مرسدس بنز اشغال کرده و 
خودش هم سوار یک کادیالک سویل مدل 1985 می شود. با همه این 
اوصاف، او ابایی ندارد از اینکه اذعان کند خاتمه دوران سوخت هایی 
مثل بنزین نزدیک است: »تا ده سال آینده،  هنوز این سوخت ها برای 
مصارف مختلف استفاده خواهند شد، اما شاید استفاده از آنها در حمل 

و نقل خیلی کمتر شود.«
در این میان، مقامات نروژی در برخی حوزه ها مشوق های مربوط 
به خرید خودروهای برقی را کاهش داده اند. مثال در خود اسلو 17 هزار 
خودروی برقی رفت و آمــد می کند و ارائه معافیت در مورد عوارض 
عبور و مرور و در اختیار قرار دادن خط اتوبوس برای حرکت تمام آنها 
دیگر نمی تواند عاقالنه باشد. سیاستمداران احزاب مخالف نیز معتقدند 
یارانه های دولتی که به این خودروها تعلق می گیرد باید کمتر شود. آنها 
می گویند بسیاری از صاحبان ثروتمند خودروهای تسال در شهرهایی 

مثل اسلو و استاونگر بی دلیل از چنین یارانه هایی بهره برده اند.
همچنین دولت مرکزی به شهرداری های مختلف این اجازه را داده 
که در مورد برخی از امتیازهای ارائه شده به صاحبان خودروهای برقی 

با توجه به موقعیت منطقه خود تغییراتی صورت بدهند. 
درواقع دولت نروژ می داند که باید به وضعیتی برسد که خودروهای 
برقی پول خودشــان را دربیاورند. این مسئله ای است که کشورهای 
اروپایی دیگر که خواهان گسترش استفاده از خودروهای برقی هستند 

- مثل آلمان یا فرانسه- نیز با آن مواجه خواهند بود.
ســولویک اولسن می گوید امتیازها درواقع برای تشویق رانندگان 
به اســتفاده از خودروهای برقی بوده و اگر زمانی تنها به راهی برای 
سودرسانی به آنها تبدیل شود، مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت: 
»ما شاید ارائه این مشوق ها را در سه تا پنج سال آینده همچنان تداوم 

بدهیم، اما بعدش بازار دیگر کار خودش را خواهد کرد.« 

نروژی ها در گذشته 
به خودروی برقی 
به عنوان خودروی 
دوم خانواده نگاه 

می كردند اما 
حاال بخش اعظم 
بازار به خودروی 
برقی توجه نشان 
می دهد و نیازی به 
خودروی متعارف 

حس نمی كند

اگر بقیه جهان یک شبه به دنبال تقلید از نروژ باشند و خواهان استفاده از 
خودروهای برقی شوند، آن گاه نروژ به عنوان صادرکننده نفت بی پول 
خواهد شد.
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آیندهپژوهی

آن زمان کــه دولت های افریقایی با دســت و دلبــازی مجوز فعالیت 
اپراتورهای خارجی تلفن همراه را صادر می کردند، این تصور وجود داشت که 
جمعیت جوان و رو به افزایش این قاره و تمایل فزاینده نسل جوان به استفاده 
از تکنولوژی، توجیه کاملی برای سرمایه گذاری در این حوزه است. این روزها 
اما برخی از شرکت های بزرگ ارائه دهنده خدمات موبایل حس می کنند با 

سرمایه گذاری در افریقا مرتکب اشتباه شده اند.
 در بسیاری از کشورهای افریقایی، مسئله قانونمند کردن برخی حوزه ها 
در ســال های اخیر جدی گرفته شده و اکثر دولت ها در تالش اند که درآمد 
سرشــاری از خدماتی مانند موبایل روانه خارج از کشور نشود. اما هم زمان، 
اقتصاد رو به توسعه کشورهای دارای ذخایر طبیعی - مثل نیجریه- هم در 
چند سال اخیر به دلیل کاهش قیمت نفت دچار کندی شده و این مسئله 
روی اقتصاد کشــورهای دارنده همکاری اقتصادی با آنها نیز تاثیر گذاشته 
است. از ســوی دیگر، عدم وجود موقعیت های گسترش سرمایه گذاری در 
کشورهای جنوب صحرای افریقا دارد اپراتورهای بین المللی مانند وودافون، 
اورنــج و بهارتی ایرتل را دچار چالش بزرگی می کند. آنها با بازاری در حال 
تضعیف مواجه اند و حاال یا باید به کل از این بازار بیرون بیایند و یا با شرایط 

آن سر کنند و سرمایه گذاری خود را گسترش دهند.
دو شرکت بزرگ که تصمیم به خروج از افریقا و یا تعطیلی بخش بزرگی 
از فعالیت خود در آن گرفته اند، میلیکام اینترنشنال )سوئیس( و بهارتی ایرتل 
)هند( هســتند. میلیکام اینترنشنال فعالیت خود را در کشور بزرگی مانند 
جمهوری دموکراتیک کنگو و نیز در ســنگال متوقف کرده است و بهارتی 
ایرتل هم کســب و کار خود را در سیرالئون و بورکینافاسو به اپراتور اورنج 
واگذار کرده اســت. احتمال تعطیلی فعالیت میلیکام اینترنشنال و بهارتی 
ایرتل در کشــورهای افریقایی دیگر هم وجــود دارد. در عین حال، اپراتور 
وودافون )انگلیس( بخش زیادی از سهام 3.6 میلیارد دالری خود در شرکت 
ســافاری دات کام )در نایروبی کنیا( و نیز بخش اعظم ســهام خود در گروه 

وودافون افریقای جنوبی را واگذار کرده است. 
دوبک پاتر یکی از شــرکای گروه تحلیل اطالعات مستقر در پرتوریا در 

افریقای جنوبی در این خصوص می گوید: »افریقا بازاری پُررشــد است، در 
عین حال،  محیطی دشوار را برای فعالیت اپراتورها ایجاد می کند چون هزینه 
فعالیت معموال باال اســت. درآمد مردم در بخش بزرگی از جوامع افریقایی 
پایین است و هزینه کردن برای تلفن همراه برایشان توجیهی ندارد. در عین 
حال، قوانینی که دولت هــای افریقایی در این حوزه تصویب می کنند قابل 

پیش بینی نیست.«
البته نباید دچار این تصور شد که استفاده از تلفن همراه در افریقا کاهش 
یافته است. آمار نشان می دهد که درآمد اپراتورهای تلفن همراه در کشورهای 
جنوب صحرای افریقا در سال گذشته میالدی 41 میلیارد دالر بوده است. این 
رقم در سال 2012 حدود 32 میلیارد دالر بود و بنابراین بازار در این حوزه 
همچنان رو به رشد است. اما پیش بینی شده که تا سال 2020، این درآمد به 
43 میلیارد دالر افزایش پیدا کند که کندی رشد را نیز به نمایش می گذارد.

مشکلی که در افریقا وجود دارد این است که همواره مشتریان جدیدی 
برای خدمات تلفن همراه پیدا می شود و ثبت نام های جدیدی صورت می گیرد 
اما میزان خرج کردن این مشتریان و درآمدزایی آنها برای اپراتور تلفن همراه 
چندان باال نمی رود. پیش بینی ها حاکی از افزایش 30 درصدی مشــتریان 
جدید موبایل در افریقا در فاصله سال های 2016 تا 2020 است، اما درآمدی 
که از آنها نصیب اپراتورها می شود احتماال تنها 5 درصد افزایش نشان خواهد 

داد. 
مســئله دیگر این است که کاهش قیمت نفت باعث کاهش درآمدهای 
مالیاتی بســیاری از کشورهای افریقای جنوب صحرا شده است. به گزارش 
صندوق بین المللی پول، رشــد متوسط اقتصادی در این کشورها نیز از 3.4 
درصد در سال 2015 به 1.4 درصد در سال 2016 کاهش پیدا کرده است.

این وضعیت باعث شده که قانون گذاران در کشورهایی مثل تانزانیا و غنا 
دنبال راه هایی برای کســب درآمد بیشتر از شرکت های بین المللی فعال در 
این کشورها بیفتند. بر این اساس، شرکت های بین المللی مجبورند بخش 
بیشتری از سهام خود را در اختیار سرمایه گذاران محلی بگذارند. در مقابل 
نیز سرمایه گذاران محلی می توانند از دولت تخفیف بگیرند و با دردسرهای 

کمتری کار کنند.
مثال ووداکام که 70 درصد از سهامش در اختیار وودافون است، به فشار 
دولت تانزانیا برای فروختن سهامش در بازار سهام دارالسالم تن داده اما آن قدر 
متقاضی محلی برای خرید این سهام وجود دارد که اوضاع به آشفتگی کشیده 
شده است و هنوز تکلیف سهام معلوم نیست. اما موضع دولت تانزانیا در این 
خصوص بی تغییر مانده و جان ماگوفولولی رئیس جمهور این کشــور تاکید 
کرده که شرکت های خارجی باید درآمد خود از مشتریان تلفن همراه را در 
همین کشور خرج کنند و در غیر این صورت اجازه فعالیت نخواهند داشت. 

این وضع البته باعث نشده که همه اپراتورهای خارجی ناراضی و نامطمئن 
به بازار افریقا باشند. مثال اورنج که شرکتی فرانسوی است، افریقا را یکی از 
اولویت های فعالیت خود قرار داده و به خصوص در کشــورهای فرانسه زبان 
افریقایی مثل ســاحل عاج و کامرون فعالیت گسترده ای را آغاز کرده است. 
اورنج ســاالنه 1.1 میلیارد دالر در افریقا سرمایه گذاری می کند و قصد دارد 

حوزه هایی مثل بانکداری موبایلی را بیشتر مورد توجه قرار دهد. 

منبع��بلومبرگ�

چرا باید خواند:
افریقا جمعیت زیاد و 
جوانی دارد، پس چرا 

اپراتورهای تلفن 
همراه نمی توانند 

در كشورهای 
افریقایی درآمد 

خوبی كسب كنند؟ 
بخوانید تا با معضالت 
سرمایه گذاری در این 
حوزه در كشورهای 
افریقایی آشنا شوید.

موبایل ها به روی افریقا قطع می شوند
دردسرهایاپراتورهایخارجیتلفنهمراهدرافریقا

اپراتورهای تلفن 
همراه با بازاری در 
حال تضعیف در 

افریقا مواجه اند و 
حاال یا باید به كل 
از این بازار بیرون 

بیایند و یا با شرایط 
آن سر كنند



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

اقتصاد مک دونالدی
براساس شاخص بیگ مک، دالر در شش ماه گذشته سقوط کرده اما هنوز هم عزیز است

سی ویک سال پیش، اکونومیست 
شاخص بیگ مک را ابداع کرد. 

این شاخص در واقع ابزاری برای 
سنجش ارزش ارزهای مختلف 

کشورهای دنیا در برابر دالر 
بود. در واقع قرار بود با شاخص 

بیگ مک، افراد به این موضوع پی 
ببرند که ارزش هر ارزی نسبت 

به دالر چگونه است. این شاخص 
در حقیقت بر پایه نظریه قدرت 

برابری خرید، استوار است. 
ایده اصلی این بود که یک ارز 
ایده آل در طول زمان باید به 

گونه ای باشد که قیمت یک کاال 
با کاالیی مشابه، برابر باشد. این 

کاالی مشابه نیز یک بیگ مک یا 
مک دونالد بود.
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بزرگ ترین بانک های دنیا 
بانک صنعتی و تجاری چین )ICBC( در پایان سال 2016 و در پنجمین سال 
تأسیس خود، بزرگ ترین بانک دنیا بود. این روزها دوباره بانک های چینی و امریکایی 
بر دنیا چیره شــده اند. در بررسی های مربوط به سال گذشته نیز همین بانک ها با 
اندکی تغییر جزو بزرگ ترین بانک ها بودند. بازار بانک داری چین همچنان به لحاظ 
دارایی بزرگ ترین بازار دنیا به شــمار می آید. در یک سال گذشته این بانک موفق 
شده به ارجحیت بیشتری نسبت به بانک های امریکایی دست پیدا کند. به هر حال 
بانک داری در هردو کشور امریکا و چین، رشد قابل توجهی داشته است. این روزها 

امیدهای بسیاری به بانک های چینی است.

آی برنده! 
اپل شــاید ظاهرا قدیمی شده باشد اما 
همچنان تالش می کند با ارائه محصوالت 
و کاالهای جدیــد خود، جدید باقی بماند. 
این شرکت با تولید انواع آی فون ها، آی پدها 
و کاالهای دیگر، نام »آی برنده« را به خود 

اختصاص داده است! 

پادشاهی الگوریتم ها 
هوش مصنوعی حرف اول را در دنیای مدرن می زند. به نظر می رسد چشم بادامی ها 
پی به اهمیت این موضوع برده اند. آنها سعی دارند بازار هوش مصنوعی را در دست 
بگیرند. نگاهی به وضعیت شرکت های هوش مصنوعی و ماشین ها در دنیا نیز نشان 

می دهد به زودی شاهد هوش مصنوعی ساخت چین خواهیم بود. 

بر اساس سرمایه، 31دسامبر 2016، میلیارد دالر

مسابقه ماشین ها

جهان به روایت نمودارها
شاخص ها از آینده  چه می گویند؟

)ICBC(بانک صنعتی و تجاری چین

بانک ساخت وساز چین

جی پی مورگان

بانک چین

بانک امریکا

بانک کشاورزی چین

سی تی گروپ

)HSBC( اچ اس بی سی

میتسوبیشی یواف جی

امریکا

چین

بریتانیا

هند

کانادا

اسرائیل 

آلمان

فرانسه

اسپانیا

سوئیس

دارایی ها
تریلیون دالر

تعداداپلیکیشنهایهوشمصنوعیثبتشده
1000

تعدادشرکتهایهوشمصنوعی
کشورهایمنتخب،1000،2016

امریکا

چین

اروپا
ژاپن
کرهجنوبی
هند

سال ها از ابتدای ورود به بازار

ابزار تکنولوژی )از همه نوع(، برآورد فروش جهانی از ابتدای ورود به بازار، واحد، میلیارد

آیفون

آیپد
نوکیا1100

آیپاد پلیاستیشن نینتندودستی

اچپیدسکجت سونیواکمن
ایکسباکس
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سرزمین مهاجران 
دونالــد ترامپ از زمانی که به عنوان رئیس جمهوری امریکا قدم به کاخ ســفید 
گذاشته تالش کرده راهی برای تبعید مهاجران از کشورش پیدا کند. او حتی با این 
شعار که دست مهاجران را از امریکا کوتاه خواهد کرد به قدرت رسید. اما بررسی های 
اکونومیســت نشان می دهد این کشور همیشه سرزمین مهاجران بوده و هنوز هم 

با وجود روی کار آمدن فردی مانند دونالد ترامپ، سرزمین مهاجران خواهد بود.

جبهه ای به نام سوریه 
سوریه چندین سال است که درگیر جنگ داخلی شده و اکونومیست به صورت 
مرتب وضعیت این کشور را رصد می کند. این آخرین نقشه از جدیدترین وضعیت 

سوریه و نیروهای درگیر در آن است. 

شاخص نگهداری منابع 
در اختیار داشتن ثروت و منابع الزاما به معنای مدیریت خوب آنها نیست. شاخص نگهداری 
و مدیریت منابع به بررسی همین مسئله در میان کشورهای ثروتمند )به لحاظ منابع طبیعی( 
می پردازد. این شاخص نشان می دهد از میان 13 کشور پردرآمد، 6 کشور نتوانسته اند مدیریت 
خوبی در زمینه منابع طبیعی خود داشته باشند. نمره ای که به این کشورها داده می شود بر 
اساس 133 پرسشی است که مورد بررسی قرار می گیرد. اکثر کشورهای عضو اوپک در این 
زمینه عملکرد بسیار ضعیفی دارند. عربستان سعودی جزو کشورهایی است که ضعیف ترین 

مدیریت منابع طبیعی را در جهان دارد. 

ساخت چین در افریقا 
کاالهای چشم بادامی ها در همه نقاط دنیا یافت می شود. اما حاال چینی ها تمرکز 
خود را روی قاره سیاه گذاشته اند. چین سعی دارد به شیوه های مختلف حضور خود 

را در قاره افریقا پررنگ تر کند. 

اعضای منتخب اوپک، مارس تا دسامبر 2016

سرمایه گذاری های چین و قراردادها در افریقا

امریکا، جمعیتی که در خارج به دنیا آمده

درصد از کل تعداد، میلیون

100 برابر با بهترین مدیریت، )رتبه از میان 89(

تولید ناخالص داخلی در 
ازای هر نفر، 2016، هزار دالر

اکوادور )32(

کویت )33(

قطر )53(

امارات متحده عربی )54(

نیجریه )55(

عراق )61(

ایران )62(

عربستان سعودی )69(

ونزوئال )74(

لیبی )87(

ضعیف

شکستخورده

فقیر

دولتسوریه
مناطقتحتکنترل،جوالی2017

داعش

مناطقیکهشدتندارد مناطقکمجمعیت

کردهادرگیری
شورشیها شورشیها/نیروهایترک

بر اساس بخش، میلیارد دالر

حمل ونقل
امالک
تسهیالت

انرژی
فلز

تکنولوژی
سایر
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سال 1953 بود که بی اف اسکینر سر کالس ریاضی دخترش حاضر 
شد. این روان شناس که در دانشگاه هاروارد مشغول به کار بود، مشاهده 
کرد دانش آموزان موضوعی مشابه را به شکلی مشابه یاد می گیرند. چند 
روز بعد او نخســتین »ماشــین آموزش« خود را ساخت. تا میانه دهه 
60 میالدی، ابزارهای آموزشی مکانیکی بسیاری روانه بازار شدند. اما در 

عرض چند سال، شور و شوق برای این ابزارها از میان رفت. 
از آن زمــان تاکنون، تکنولوژی آمــوزش )Ed Tech( بارها و بارها 
چرخه پرافت وخیزی را تکرار کرده؛ این در حالی است که در این فاصله 
کامیپوترها تقریبا به تمامی جوانب زندگی شکلی نو بخشیده اند. یکی از 
دالیل تکرار این وضعیت، محافظه کاری معلم ها و اتحادیه هایشان است. 
اما اصلی ترین دلیل به ماهیت تکنولوژی آموزش بازمی گردد که هنوز 

برای همه اثبات نشده است. 
اما این روزها افرادی نظیر اسکینر حسابی دست به کار شده اند. این 
افراد مورد حمایت میلیاردرهای تکنولوژی مانند مارک زاکربرگ و بیل 
گیتس قرار گرفته اند و حاال تالش می کنند به کمک برنامه های جدید، 
مدرسه هایی راه بیندازند که در آنها یادگیری کامال »شخصی« می شود. 
شرایط جدید می تواند میلیون ها کودکی را که در کالس های خود گرفتار 
موقعیت های مأیوس کننده شده اند به کمک ایده های جدید نجات بدهد. 
البته افرادی که وارد حوزه فناوری و آموزش شده اند باید بیشتر طاقت 
بیاورند. فناوری آموزش برای اینکه به موفقیت دست پیدا کند باید در 

خدمت آموزش و یاددهی باشد و در هیچ مسیر دیگری قدم برندارد. 

چرا باید خواند:
این روزها تکنولوژی 

حسابی پیشرفت کرده 
و در همه جوانب زندگی 
بشر سرک کشیده است. 

اما یک بخش هنوز 
آن طور که باید از 

تکنولوژی بهره نگرفته: 
»آموزش وپرورش«. در 

این گزارش از رابطه 
تکنولوژی با آموزش 

بیشتر آگاه شوید.

نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

این روزها کارآفرین ها مورد حمایت میلیاردرهای تکنولوژی مانند مارک زاکربرگ و بیل گیتس قرار گرفته اند و حاال تالش می کنند به کمک برنامه های 
جدید، مدرسه هایی را راه بیندازند که در آنها یادگیری کامال »شخصی« می شود. شرایط جدید می تواند میلیون ها کودکی را که در کالس های خود گرفتار 
موقعیت های مأیوس کننده شده اند به کمک ایده های جدید نجات بدهد. البته افرادی که وارد حوزه فناوری و آموزش شده اند باید بیشتر طاقت بیاورند. 
فناوری آموزش برای اینکه به موفقیت دست پیدا کند باید در خدمت آموزش و یاددهی باشد و در هیچ مسیر دیگری قدم برندارد.

Jمدادها روی زمین
شکل قراردادی مدرسه ها نخستین بار در قرن هجدهم ظاهر شد. از 
آن زمان تاکنون، هر جایگزینی برای آموزش به کودکان معرفی شده، 
روی بهره وری کودکان تأثیر منفی گذاشته است. در حال حاضر حدود 
1میلیارد و 500میلیون کودک مدرسه ای در سرتاسر دنیا هستند که 
تقریبا همه شان به شــیوه ای سلسله مراتبی و در وضعیتی با استاندارد 
جهانی مشــغول به یادگیری هســتند.  تقریبا می توان گفت اکثر این 
دانش آموزان هیچ گاه موفق نمی شوند ظرفیت های درونی خود را بالقوه 
کنند. در کشورهای فقیر تقریبا تنها یک چهارم از کل دانش آموزانی که 
به کالس دوم ابتدایی راه پیدا می کنند، مفاهیم ابتدایی ریاضی، خواندن 
و علوم را به خوبی یاد گرفته اند. حتی در کشورهای ثروتمند نیز حدود 
30درصد از نوجوانان به مهارت های الزم در این موضوعات دست پیدا 
نمی کنند. ســهم این افراد در 15سال گذشته تقریبا بدون تغییر باقی 
مانده اســت اما در این فاصله میلیاردها دالر صرف فناوری اطالعات در 
مدرسه ها شده است. تا سال 2012 در ازای هر دو دانش آموز در کشورهای 
ثروتمند، یک کامپیوتر وجود داشت. تعداد کامپیوترها در استرالیا از تعداد 
دانش آموزان بیشتر است. اما اگر این ابزارها به درستی مدیریت نشوند، 
باعث گمراهی افراد خواهند شــد. به هر حال بررسی ها نشان می دهد 

مدرسه هایی که از فناوری استفاده می کنند اغلب موفق ترند. 
اما آنچه اهمیت دارد این است که فناوری آموزش تحصیلی چگونه 
باید مورد اســتفاده قرار بگیرد. یکی از راه ها، استفاده از دستورالعمل ها 
در این زمینه است. مدرسه های امریکایی از این شیوه بیشترین بهره را 
برده اند. این در حالی است که در هند نیمی از دانش آموزان بعد از سپری 
کردن مقطع ابتدایی، همچنان نمی توانند بخوانند یا بسیاری از مسائل 
ابتدایی را یاد نگرفته اند. برای ایــن افراد قطعا فناوری آموزش معنای 
دیگری دارد. فناوری آموزش در مســیر ثمربخش تر کردن مدرسه ها 
گام برمی دارد. در کالیفرنیا مدرسه ها از نرم افزارهایی استفاده می کنند 
که بسیار موثرتر از مدل های قراردادی برای آموزش هستند. شاید الزم 
باشد مقامات در همه کشورها به پتانسیل درونی فناوری آموزش توجه 
کنند. تکنولوژی در کنار معلم ها می تواند نقش مکملی را داشته باشد که 
دانش آموزان را به مسیر خوشبختی هدایت می کند. واقعیت این است 
که فکرهای بسته نسبت به تکنولوژی در کالس های امروز جایی ندارند؛ 

امروز باید عرصه را برای فناوری در حوزه آموزش باز گذاشت. 

]تکنولوژیوآموزش[ 

ماشین های تعلیم وتعلم
معلم ها به کمک تکنولوژی می توانند شکل تازه ای به مدرسه ها 

ببخشند

نگاه اکونومیست به درگذشت مریم میرزاخانی

ریاضی دان زن پیشرو در جهان در 40سالگی درگذشت
مشــکالتی که بشر امروز با آنها دست وپنجه نرم می کند برای مریم میرزاخانی کامال مادی و دنیوی 
بودند؛ دنیای او را ســوژه های انتزاعی هندسه و ریاضی تشکیل می دادند. البته پیش از آن که وارد دنیای 
ریاضی بشود، قصد داشت رمان نویس شود. رویای او از کودکی این بود که هر کتابی را بخواند. اما رفته رفته 
ریاضیات در او شکوفا شد؛ سوژه های ریاضیاتی آن طور که مریم می گفت مانند شخصیت های زنده درونش 
به تکامل می رسیدند. آن طور که پیداست در ابتدا معلمش پی به استعداد او نبرده بود چرا که رویکرد او در 
حل مسئله های ریاضی کامال متفاوت بود. خودش می گفت ریاضی دان بسیار ُکندی است؛ واقعیت این بود 
که او رویکرد متفاوتی داشت. باالخره او خودش را نشان داد و به نخستین دختر طالیی ریاضیات در ایران 
تبدیل شد. او حاال به الگویی برای دختران و زنان ایرانی تبدیل شده و نشان داده که همه می توانند با نگاهی 

متفاوت به مسائل نگاه و آنها را حل کنند. 
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هنوز حدود 150هزار شرکت در چین وجود دارد که دولت مالک آنهاست. نکته قابل توجه این است که سهم آنها از دارایی های صنعتی بسیار 
باال و نزدیک به 40درصد است. نیمی از اعتبارات بانکی را همین شرکت های دولتی در اختیار دارند و هنگامی  که اقتصاد تحت فشار قرار می گیرد 
دولت نیز آنها را تحت فشار قرار می دهد تا بیشتر هزینه کنند. 

چرا باید خواند:
چین به اصالح اقتصادی 
نیاز دارد. این را نویسنده 
اکونومیست می گوید و 
در پرونده ای به صورت 
مفصل توضیح داده که 
شرکت های دولتی در 
این کشور نه تنها به بدنه 
اقتصاد چشم بادامی ها، 
بلکه به اقتصاد کل دنیا 
آسیب وارد خواهد کرد.

]اصالحاقتصادی[ 

دولت ناچار 
کسب وکارهای دولتی بیش از پیش اهمیت پیدا کرده اند؛ این هم برای چین و هم برای دنیا بد است

پروسه 40ساله ای برای اصالح اقتصادی چین در نظر گرفته شده که گاهی 
قوت می گیرد و گاهی از نفس می افتد. اما می توان در این فرازونشیب روند کلی 
را مشاهده و دریافت کرد: به سوی نقش پررنگ تر برای نیروهای درون بازار. از 
دهه 80 میالدی تاکنون، کسب وکار بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی 
رشد سریع تری داشته و در عین  حال سوددهی بیشتری نیز داشته است. اما 
تا پیــش از دهه 80، حدود چهارپنجم از کل تولیــدات و درآمدها از طرف 
شرکت های دولتی به دست می آمد؛ حاال سهم آنها به یک پنجم رسیده است. 
از ســال 2013 که شی جین پینگ رئیس جمهوری چین متعهد شده به 
نیروهای درون بازار »نقشی اساسی« بدهد تا از تخصیص منابع نیز بهره بگیرند، 
انتظار می رود شرایط به همین شکل پیش برود. اما در این رویه، بهبود وضعیت 
کارآفرینی در شرکت های دولتی تقریبا هیچ تغییری نداشته و مانند گذشته باقی 
مانده اســت. حتی در برخی موارد می توان مشاهده کرد که این رویه، معکوس 
نیز بوده است. هنوز حدود 150هزار شرکت در چین وجود دارد که دولت مالک 
آنهاســت. نکته قابل توجه این است که سهم آنها از دارایی های صنعتی بسیار 
باال و نزدیک به 40درصد است. نیمی از اعتبارات بانکی را همین شرکت های 
دولتی در اختیار دارند و هنگامی که اقتصاد تحت فشار قرار می گیرد دولت نیز 
آنها را تحت فشــار قرار می دهد تا بیشتر هزینه کنند. از سال 2015 تاکنون، 
سرمایه گذاری از سوی شرکت های دولتی با سرعتی بیش از سرمایه گذاری از 
سوی شرکت های خصوصی افزایش یافته است.  آقای شی از اوضاع کامال آگاه 
است و به خوبی می داند که باید اصالحات و تغییراتی را در شرایط فعلی ایجاد 
کند. 15جوالی همین امسال بود که در یکی از سخنرانی هایش در مورد این 
شرکت ها و بدهی هایشان با تأکید بسیاری صحبت کرد. اما واقعیت این است 
که توجه بســیار کمی به حرف های او در این زمینه می شود. عده بسیار کمی 
تمایل دارند این بخش دولتی کمی الغر شود. بسیاری از آنها می خواهند دولت 
کامال در مســیر دیگری گام بردارد. شرکت های دولتی و تمامی افرادی که در 
این شرکت ها کار می کنند از جمله مهندس ها، برنامه های دیگری را پیش روی 
خود برای آینده می بینند. اما در این بین شکل دیگری از شرکت های دولتی نیز 
در صنایع سنگین ظهور کرده است. واقعیت این است که دولت همیشه تمایل 

داشته در صنایع سنگین مانند حمل ونقل و انرژی، سلطه کافی داشته باشد و به 
همین خاطر اکنون شرکت هایی در این زمینه ظهور کرده اند. این شرکت ها در 
زمینه دسترسی دولت به نقدینگی نیز بسیار موثر هستند. اما هرچه شرکت ها 
در چین دولتی تر می شوند خطرات آنها برای چین و کل جهان بیشتر می شود. 
ماجرا این اســت که در چین شرکت های بخش خصوصی نیز عملکرد خوبی 
ندارند اما شرکت های دولتی شبیه به جنازه ای هستند که روی دست اقتصاد 
مانده و باعث حرکت ُکند آن می شــود. اکنون صندوق بین المللی پول برآورد 
کرده که اگر چین اصالحات اقتصادی را در زمینه شرکت های دولتی در دستور 
کار خود قرار بدهد به سود یک تریلیون دالری دست پیدا می کند. این سود طبق 
برآوردها در عرض یک دهه به دســت خواهد آمد. شرکت های دولتی خطرات 
بسیاری نیز دارند که اگر امور مربوط به آنها اصالح شود می توان این خطرات 

را نیز از میان برداشت. 

Jتکرار مکررات
افرادی که به ماجرا خوش بین هســتند می گویند اگر الگوی آشنایی که 
پیش تر در این زمینه مورد اســتفاده قرار می گرفت دوباره مورد استفاده قرار 
بگیرد، می تواند بســیار موثر باشد. در واقع دولت می تواند در برنامه پنج ساله 
خود این وضعیت را دنبال کند؛ در چنین شرایطی دست آقای شی نیز برای 
اقدام و اصالح بازتر خواهد بود. اما متأســفانه اینها یک آرزوی محال است. و 
نکته دیگری که وجود دارد این اســت که شی در بقیه بخش های جامعه به 
دنبال سلطه دولت اســت، در نتیجه نمی توان در زمینه اقتصاد و شرکت ها 
امید چندانی به او داشت. دولت های قبلی در چنین شرایطی تالش می کردند 
از روش های ترکیبی بهره بگیرند و در عین حال نوعی لیبرالیســم را نیز به 
شــریان های اقتصاد تزریق کنند، اما شی به دنبال چنین دستورهایی برای 
ایجاد تغییر نیست. او تنها از اقتصاد دوری می کند. چنین مدیریتی بعید به 
نظر می رســد که نتیجه بدهد. در واقع تنها از نظر افراد خوش بین این شیوه 
مدیریت جواب می دهد، از نظر بقیه کارشناسان، آینده ای ترسناک در انتظار 

چین و تمامی دنیاست. 

1
  تریلیون دالر  
سودی که قرار 
است به دنبال 

اصالح اقتصادی 
شرکت ها عاید 
چینی ها بشود

خوشبختی های قرضی

چین،بدهیشرکتهابهدرصدازنقدینگی

کنترلدولتی

کنترلغیردولتی



آینده نگر | tccim.ir | شماره شصت وسه، شهریور 1601396

]تاریخدرگیری[ 

جدایی دوقلوهای افسانه ای
چند دهه از جدایی هند و پاکستان می گذرد و حاال همه شک دارند این  دو کشور بتوانند با هم آشتی کنند

هند و پاکستان آگوست امســال هفتادمین سالگرد تولد مشترک خود 
را جشــن خواهند گرفت اما این جشــن در حالی برگزار خواهد شــد که 
هنوز بخش های بســیاری از این دو کشور با هم درگیر هستند. هندی ها و 
پاکستانی هایی که سن وسال کمتری دارند تصور می کنند کشورهای آنها از 
ابتدا دشمن همدیگر بوده اند. تنها قدیمی ترها به خاطر می آورند که در دوران 
نوجوانی آنها دو کشور با هم دوست بوده اند. روابط بسیار عمیقی نیز میان دو 
کشــور حاکم بود. هند و پاکستان هردو قوانین و عرف های یکسانی به ارث 
برده اند؛ هردو فقیر، چندزبانه و چندقومیتی بودند. روشنفکران آنها مثل هم 
فکر می کردند و با زبانی مشترک حرف می زدند. همه آنها عالوه بر زبان های 

اردو و پنجابی، با زبان انگلیسی نیز آشنا بودند. 
محمد الجناح رهبر پاکستانی تأکید داشت که مسلمانان برای خودشان 
ملیتی جدا به پا کنند و از دولت سکوالر فاصله بگیرند. او در طول حیات خود 
بر این ایده تأکید داشت. در دهه 50 میالدی، موفق شدند یکی از مشکالت 
خود را در زمینه پناهندگان به صورت مسالمت آمیز حل کنند. در سال 1960 
نیز دو کشــور قراردادی در زمینه ســهم آب امضا کردند. در آن سال ها تیم 
کریکت پاکســتان به سرتاسر نقاط هند می رفت و مسابقه می داد؛ در مقابل 
تیم هندی نیز به پاکســتان می رفت. تا سال 1965 هر شهروندی از هند یا 
پاکستان می خواست به کشور دیگر سفر کند به راحتی ویزا دریافت می کرد 

و به سفر می رفت. 
دالیل بسیاری باعث جدایی این دوقلوها شد. درگیری نخست مربوط به 
زمینی می شد که پاکستان ادعا می کرد هند آن را تصاحب کرده در حالی که 
حق پاکستانی هاست. برخی از مناطق مشکالت دیگری داشتند، مثال جمعیت 
مســلمانان در اکثریت بود اما حکمران آنها فردی هندو بود. به دنبال همین 
جریان ها بود که پاکســتان جنبش های مسلمانان را به راه انداخت. از همان 

زمان بود که نواحی خاصی از هند و پاکستان به منطقه جنگ بدل شد. 
هرچه دو کشور بالغ تر می شدند، سیستم سیاسی شان آشفته تر می شد. 

چرا باید خواند:
هند و پاکستان در نگاه 

افراد جوان همیشه 
دشمن یکدیگر بوده اند 
اما نگاهی به تاریخ این 

دو کشور نشان می دهد 
آنها دوست های خوبی 
بوده اند که اکنون روابط 

ثمربخش اقتصادی شان 
به روابط خصمانه 

تبدیل شده است. در این 
گزارش از هند و پاکستان 

بخوانید.

هندی ها می گویند: »آنها ژنرال داشتند و ما بوروکرات«. هند دموکراسی بسیار 
آشفته و پیچیده ای را از سر گذرانده است. شرایط دو کشور در زمینه رهبری 
و مدیریت کامال متفاوت بود. زمانی  که کشــورها از هم جدا شدند، احساس 
خطر و آسیب پذیری می کردند که احساسی کامال به جا بود. پاکستانی ها به 
صورت مرتب به دنبال برابری با کشوری بودند که جمعیت آن چندین برابر 
جمعیت کشــور خودشان بود. آنها هند را تهدیدی برای کشور خود قلمداد 
می کردند. همه اینها باعث شد پاکستان نیروهایی برای مبارزه روانه کشمیر 
کند. در نهایت هردو کشــور درگیر خصومت شدند در حالی که چیزی عاید 
هیچ کدامشــان نمی شــد. تنها چیزی که از این درگیری ها به دست آوردند 

»خطر« بوده است. 

J!افسوس؛ این طلوعی نبود که انتظارش را می کشیدیم
این روزها ژنرال های پاکســتانی از هندی ها می ترسند و نگران اند که با 
افغانستانی ها دست به یکی کنند. از طرفی هند نیز از بدرفتاری های پاکستان 
حسابی عاصی شــده و این روزها رفتاری خصمانه در پیش گرفته است. در 
این شرایط بعید به نظر می رسد معامالت تجاری میان این کشورها وضعیت 
مناســبی پیدا کند. 70سال از روزی که هند به استقالل رسید، می گذرد اما 
این کشور هنوز نتوانسته آن طور که باید خودش را نشان بدهد. کارشناسان 
بــه همین خاطر معتقدند که این دو کشــور باید روابط خــود را به روابط 
حســنه تبدیل کنند. اما واقعیت این است که ایجاد روابط دوستانه نیازمند 
حل مشــکالت در خانه است. تجربه به خوبی نشان می دهد که هرچه زمان 
می گذرد، ایجاد صلح میان این دو کشــور نیز سخت تر می شود. در واقع گذر 
زمان تنها خصومت را ریشه دارتر می کند و مانع گفت وگوی دو کشور می شود. 
هرچه جمعیت دو کشور جوان تر می شود، بیشتر به این فکر می کنند که از 
اساس با کشور دیگر دشمن هستند و در نتیجه تنها به فکر ایجاد تنش و ادامه 
جنگ هستند. هرچه خصومت میان هندی ها و پاکستانی ها ریشه دارتر شود، 
احتمال بهبود اوضاع و آشــتی دو کشور نیز کمرنگ تر می شود. شاید از ابتدا 
نباید این اتفاقات رخ می داد. از همان زمان که فائز احمد فائز شاعر پاکستانی 
گفت: »افسوس؛ این طلوعی نبود که به دنبال آن بودیم!« حق با اوست؛ طلوع 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که هندی ها و پاکستانی ها به دنبال آن هستند 

از راهی به جز جدایی به دست خواهد آمد. 

محمد الجناح رهبر پاکستانی تأکید داشت که مسلمانان برای خودشان ملیتی جدا به پا کنند و از دولت سکوالر فاصله بگیرند. او در طول 
حیات خود بر این ایده تأکید داشت. در دهه 50 میالدی، هند و پاکستان موفق شدند یکی از مشکالت خود را در زمینه پناهندگان به 
صورت مسالمت آمیز حل کنند. در سال 1960 نیز دو کشور قراردادی در زمینه سهم آب امضا کردند. در آن سال ها تیم کریکت پاکستان به 
سرتاسر نقاط هند می رفت و مسابقه می داد؛ در مقابل تیم هندی نیز به پاکستان می رفت.

بررسی سه جانبه

2

جمعیتی که با کمتر از 1.90دالر در روز زندگی 
می کنند/ درصد از کل جمعیت

تولید ناخالص داخلی، درصد افزایش نسبت 
به سال گذشته

پاکستان هند بنگالدش

70
 سال 

از استقالل 
هند می گذرد 
اما اقتصادش 
هنوز جای 
پیشرفت دارد
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بررسی ها نشان می دهد حدود 170هزار مهاجر در مراکز پذیرش در ایتالیا به دنبال پذیرش خود هستند. هر روز تعداد این افراد بیشتر می شود 
و همین مسئله جرقه یک سلسله اعتراضات را در ایتالیا زده است. به عالوه ایتالیا انتخاباتی در پیش رو دارد و به همین خاطر پائولو جنتیلونی، 
نخست وزیر این کشور نمی تواند نسبت به این مسئله بی تفاوت باشد.

پناهگاهی که ایجاد شــده نه اسم مشــخصی دارد، نه برق، نه آب و نه هیچ 
حق وحقوقی؛ با وجود این، مهاجران بسیاری در آن زندگی می کنند. این پناهگاه 
اصال قرار نبوده اینجا باشــد اما حاال در منطقــه ای دورافتاده در ایتالیا قرار دارد 
و افریقایی های بسیاری در آن زندگی می کنند. هیچ یک از این افریقایی ها حق 
ندارند اینجا باشند اما هستند. بسیاری از آنها به صورت غیرقانونی از راه دریا و به 
کمک قایق های کوچک بادی، خودشان را به داخل مرزهای این کشور رسانده اند. 
آنها ســفری خطرناک را آغاز کرده اند و این پناهگاه بخشی از سفر طوالنی مدت 
آنهاســت. از ابتدای سال 2017 تاکنون تعداد مهاجرانی که از راه دریا به ایتالیا 
آمده اند نسبت به زمان مشابه در سال 2016 حدود 17درصد افزایش داشته است. 
سوری هایی که در سال 2015 از این مسیر عبور می کردند یا از جنگ فراری بودند 
یا سعی داشتند از چنگال محاکمه بگریزند. اما این افراد به دالیل اقتصادی اقدام به 
مهاجرت کرده اند. آنها نیازمند حمایت های بشردوستانه نیستند و اکثرشان سعی 
دارند در ایتالیا بمانند. در واقع آنها به دنبال بازار کار این کشورها هستند نه پناهگاه! 
بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، کشوری که میزبان پناهندگان می شود، مسئولیت 
آنها را به عهده دارد. آنها می توانند فرد را به وطنش بازگردانند. اما افرادی وجود 
دارند که بیش از چهار یا پنج بار به کشورشــان بازگردانده شــده اند ولی باز هم 
خطر کرده اند و به ایتالیا آمده اند. بررسی ها نشان می دهد حدود 170هزار مهاجر 
در مراکز پذیرش در ایتالیا به دنبال پذیرش خود هستند. هر روز تعداد این افراد 
بیشتر می شود و همین مسئله جرقه یک سلسله اعتراضات را در ایتالیا زده است. 
به عــالوه ایتالیا انتخاباتی در پیــش رو دارد و به همین خاطر پائولو جنتیلونی، 
نخست وزیر این کشور نمی تواند نسبت به این مسئله بی تفاوت باشد. او و دولتش از 
کشورهای همسایه انتظار دارند وقتی تعداد مهاجران به اوج می رسد و مدیریت آن 
دشوار می شود بخشی از این افراد را بپذیرند. نخست وزیر که شاهد نارضایتی های 
مردمی در این زمینه اســت سعی دارد دیگر کشورها در اتحادیه اروپا را با خود 
همراه کند تا تنها ایتالیا میزبان این مهاجران نباشد. او همچنین به دنبال برخی 
اقدامات بین المللی است تا این مشکل به صورت ریشه ای در لیبی برطرف شود. 

Jخوش قلبی دردسرساز
اما مشکل اصلی ایتالیا این است که نسبت به مهاجران با خوش قلبی رفتار 
کرده و باعث شده به هدف مهاجران اقتصادی تبدیل بشود. حاال اقدامات در این 
زمینه کامال حیاتی به نظر می رســد. ایتالیا سعی دارد دیگر خوش قلب نباشد و 
مهاجران را قانع کند به کشــور خود بازگردند. از میان تمامی کســانی که فرم 
تقاضای پناهندگی را در ایتالیا پر می کنند، 25درصد از نیجریه پذیرفته می شوند. 
اما موج جدیدی از کشورهای دیگر نیز به راه افتاده که مهم ترین آنها بنگالدش 
است. در حال حاضر 24درصد از بنگالدشی هایی که فرم تقاضای پناهندگی در 
ایتالیا را پر می کنند موفق می شوند در این کشور ماندگار شوند. واقعیت این است 
که تعداد نیجریه ای ها و بنگالدشی ها نسبت به سایر مردمی که به ایتالیا پناهنده 
می شوند، بیشتر اســت. تعداد آنها حتی از اوکراینی ها و سوری هایی که درگیر 
جنگ هستند نیز بیشتر است.  ایتالیا یکی از پایین ترین نرخ های تولد را در دنیا 
داراســت و در زمینه نیاز به مهاجران نیز وضعیت پیچیده ای دارد. شاید این 
کشور به خاطر نرخ پایین تولد و همچنین نیاز به نیروهای کار بتواند پذیرای 

مهاجران باشد اما واقعیت این است که تعداد مهاجران نیز به شکلی غیرمعقول 
باالست. بسیاری از مهاجرانی که به ایتالیا می آیند موفق نمی شوند به صورت 
قانونی نام خود را به ثبت برسانند. حضور این افراد می تواند زمینه گسترش 
بازارهای غیرقانونی بشود و این بزرگ ترین مسئله ای است که در حال حاضر 
ایتالیا با آن درگیر است. البته در نظر مردم ایتالیا، مهاجران اقتصادی ای که 
از راه دریای مدیترانه به کشورشان پناه می آورند، نمونه ای از بار بشردوستانة 
بر دوش آنها هستند. در واقع جغرافیا برای آنها دردسر درست کرده و دولت 
نمی تواند آن طور که باید این مسئله را مدیریت کند. اما این فقط مردم ایتالیا 
نیســتند که تنها مانده اند، در واقع دولت آنها نیز تنها مانده است. هیچ یک از 
یاران دولت ایتالیا در اتحادیه اروپا، حاضر نیستند به آنها کمک کنند. در واقع 
هیچ کس در اروپا تمایلی ندارد در زمینه پدیده پناهندگی و مهاجرت در کشور 

دیگر دخالت کند مبادا خودش به دردسر بیفتد. 

 ] مهاجرتوپناهندگی [

جبر جغرافیا
اکثر مهاجران مدیترانه ای مهاجران اقتصادی هستند و ایتالیا نمی داند با آنها چه کار کند

چرا باید خواند:
بسیاری از کشورهایی 
که این روزها با مشکل 
پناهندگان و مهاجران 
اقتصادی مواجه هستند 
تنها به خاطر موقعیت 
جغرافیایی خود در این 
شرایط قرار گرفته اند؛ 
ایتالیا نمونه کامل این 
کشورهاست که نشان 
می دهد بی توجهی 
به این مسئله چطور 
می تواند معضل ایجاد 
کند.

موج انسانی

ایتالیا،مهاجرانسرزدهازراهدریا،1000

مشکل اصلی ایتالیا این 
است که نسبت به مهاجران 
با خوش قلبی رفتار کرده و 
باعث شده به هدف مهاجران 
اقتصادی تبدیل بشود. حاال 
اقدامات در این زمینه کامال 
حیاتی به نظر می رسد. ایتالیا 
سعی دارد دیگر خوش قلب 
نباشد و مهاجران را قانع کند 
به کشور خود بازگردند. از 
میان تمامی کسانی که فرم 
تقاضای پناهندگی را در ایتالیا 
پر می کنند، 25درصد از نیجریه 
پذیرفته می شوند.
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حدود یک دهه پیش بود که قــراردادی یک میلیارد و 800میلیون 
دالریبه امضا رسید و قیمت ساختمان 41طبقه ای در منهتن را به سقف 
آسمان کوبید؛ در واقع این دفتر کار به گران ترین اداره در امریکا تبدیل 
شــد. اما حاال همه چیز تغییر کرده؛ این ساختمان افتان و خیزان پیش 
می رود و در انتظار چند میلیارد دالر ســرمایه حســابی است تا بتواند 
خودش را احیا کند. کسی که پشت این داستان قرار دارد، جرد کوشنر، 
داماد دونالد ترامپ و مشاور ارشد او در کاخ سفید است. البته او در حال 
حاضر در زمینه پروژه های اقتصادی ای فعال است که مدیریت هیچ یک 
از آنها را خودش به صورت مستقیم انجام نمی دهد. اما خانواده او صاحب  

666 فیفت  اونیو  هستند. 
کوشنر پیش از آنکه به دولت ترامپ ملحق شود، تنها رئیس شرکت 
کوشنر بود و می توانست ســهام خود را در بازارهای مختلف به فروش 
برساند. حاال پدر او یعنی چارلز کوشنر مسئولیت امور شرکت های کوشنر 
را به صورت تمام وکمال به عهده دارد. اما شکل فعلی ای که شرکت کوشنر 
دارد در حقیقت دست پخت جرد کوشنر است. او مغز متفکر تمامی این 
پیشرفت ها بوده و مهندسی شرکت را به گونه ای پیش برده که به شکل 
امروزی اش برسد. پدر او این شرکت را راه اندازی کرده بود اما بعدا به فرار 
مالیاتی متهم شــد و به زندان افتاد. جرد در آن زمان 24سال داشت. او 
بعد از دو سال در سال 2006 به موفقیت های بزرگی دست پیدا کرد که 
در دنیای کســب وکار حسابی جنجال به پا کرد. او رفته رفته به شریک 
تجاری دونالد ترامپ تبدیل شــد.  البته شرکت کوشنر نیز مدتی افول 
کرد اما از سال 2011 دوباره شروع به خرید کرد و اهداف جدیدی را در 
دستور کار خود قرار داد. حاال دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا شده 
و جرد کوشنر داماد او نیز به کاخ سفید راه یافته است. اما زمانی که او قدم 
به کاخ سفید گذاشته، کارشناسان وضعیت شرکت های او را زیر ذره بین 
گذاشــته اند. همه می خواهند ببینند آیا نزدیکی او به رئیس جمهوری 

می تواند روی کسب وکار او تأثیر مثبت یا منفی بگذارد؟ 

شرکت کوشنر در وضعیت بسیاری پیچیده ای قرار داشت. مدت هاست 
که این شــرکت در انتظار وام هایی برای نجات خودش اســت. بسیاری 
از افراد انتظار داشــتند وقتی کوشــنر قدم به دنیای سیاست بگذارد، 
ســرمایه گذاران با اشتیاق به او و شــرکتش روی بیاورند اما در عمل به 
نظر می رسد وضعیت کامال برعکس شده است. یعنی موقعیت سیاسی 
او نه تنها به وضعیت شرکتش و ایجاد روابط بهتر با سرمایه گذاران کمک 

نکرده بلکه مانع ایجاد روابط سازنده نیز شده است. 

Jشکست اخالق، اقتصاد و سیاست
در حالی که شرکت کوشنر با بدهی هایی مواجه است و به سرمایه نیاز 
دارد، سرمایه گذاران با جنجال های سیاسی از او گریزان شده اند. واقعیت 
این است که تاکنون هیچ امریکایی ای با این همه دارایی مانند ترامپ، وارد 
کاخ سفید نشده بود. شاید به همین خاطر است که اکنون همه رسانه ها 
وضعیت کسب وکار او و خانواده اش را زیر ذره بین گذاشته اند تا ببینند او 
که از دنیای کسب وکار دل کند و به دنیای سیاست آمده، چطور می تواند 
این وضعیت را مدیریت کند. البته ترامپ و خانواده اش مدت هاســت از 
مشاورهایی استفاده می کنند تا بتوانند رابطه میان کسب وکارهایشان و 
موقعیت سیاسی فعلی شان را مدیریت کنند. خود ترامپ و دخترش ایوانکا 
که در زمینه صنعت مد فعالیت داشته بیش از سایر اعضای خانواده در این 
زمینه تالش کرده اند. در واقع آنها تالش کرده اند هر نوع مشکل احتمالی 
را پیش بینی کنند. اما رویه ای که این اقدامات در آن پیش رفته، چندان 
رضایت بخش نیست. بعد از گذشت بیش از شش ماه، ترامپ نه در دنیای 
سیاست و نه در دنیای کسب وکار آن قدر که باید موفق ظاهر نشده است. 
در واقع او حتی حاال ناچار است از منافع اقتصادی به خاطر منافع سیاسی 
دست بکشــد و همین امر برای او به مشکل تبدیل شده است. هرچند 
ترامپ تالش کرده اخالق را زیر پا نگذارد اما به نظر می رسد در این میان، 

هم اخالق، هم منافع اقتصادی و هم سیاست قربانی شده اند. 

 ] ترامپوکســبوکارهایخانوادگی [

فامیل بازی های بی ثمر
چطور جرد کوشنر، داماد ترامپ با حضور در کاخ سفید هم به شرکتش آسیب می زند هم به سیاست

چرا باید خواند:
روابط فامیلی در 

دنیای سیاست در همه 
کشورهای دنیا به امری 

رایج تبدیل شده است. اما 
اکونومیست در گزارشی 

سعی دارد ثابت کند در 
کسب وکارهای بزرگ، 
حضور فرد در دنیای 
سیاست می تواند هم 

به کسب وکار او و هم به 
سیاست آسیب وارد کند.

از زمانی که جرد کوشنر، داماد ترامپ قدم به کاخ سفید گذاشته، کارشناسان وضعیت شرکت های او را زیر ذره بین گذاشته اند. همه می خواهند ببینند 
آیا نزدیکی او به رئیس جمهوری می تواند روی کسب وکار او تأثیر مثبت یا منفی بگذارد؟ شرکت کوشنر در وضعیت بسیاری پیچیده ای قرار داشت. 
مدت هاست که این شرکت در انتظار وام هایی برای نجات خودش است. بسیاری از افراد انتظار داشتند وقتی کوشنر قدم به دنیای سیاست بگذارد، 
سرمایه گذاران با اشتیاق به او و شرکتش روی بیاورند اما در عمل به نظر می رسد وضعیت کامال برعکس شده است. 

آغاز محدودیت ها

شرکتکوشنر،فعالیتسرمایهگذاری،میلیارددالر

جمعآوری هدررفت

خرید666فیفتاونیو،
منهتن

سرمایهگذاریخالص

ترامپ و خانواده اش 
مدت هاست از 
مشاورهایی 

استفاده کرده اند تا 
بتوانند رابطه میان 
کسب وکارهایشان 
و موقعیت سیاسی 

فعلی شان را 
مدیریت کنند. خود 
ترامپ و دخترش 
ایوانکا که در زمینه 
صنعت مد فعالیت 

داشته بیش از سایر 
اعضای خانواده 

در این زمینه 
تالش کرده اند. در 
واقع آنها تالش 
کرده اند هر نوع 

مشکل احتمالی را 
پیش بینی کنند
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زنی جوان ســعی دارد با میکروفونی که در دست دارد، 
مشــتریان را هدایت کند. در حالی که تقریبا همه زنان 
دامن به تن دارند، او شــلوار جین آبی پوشیده و پشت 
میز مشغول کارش است. او زنی در میانمار است، جایی 
که با سرعت در حال رشد است. بررسی ها نشان می دهد 
متوسط رشــد اقتصادی در میانمار 7.5درصد در سال 
اســت؛ رشدی که در پنج سال گذشته ثابت بوده است. 
در شهرها، اسکلت آپارتمان هایی برافراشته شده که قرار 
است به زودی خانه بسیاری از ساکنان شهر باشد. دولت 
به دنبال ســاخت فرودگاه های بین المللی جدید است. 
حاال بانک های آسیایی برآورد کرده اند که رشد اقتصادی 

میانمار تا سال آینده به 8درصد خواهد رسید. 
اما میانمار در این قصه تنها نیست. بسیاری از دیگر 
کشــورهای کوچک این منطقه نیز همین داستان را 
دارند؛ الئوس، کامبــوج، فیلیپین و ویتنام نیز همگی 
همین مسیر رشد را طی کرده اند البته کمی آهسته تر. بررسی ها نشان می دهد ده کشور 
جنوب شــرق آسیا در پنج سال گذشته روی هم رفته نرخ رشد اقتصادی ساالنه 5درصد 
داشته اند. قطعا این رشد فاصله زیادی با چین و هند دارد اما در نوع خود و در مقایسه با 
کشورهای اروپایی رشک برانگیز است. این رشد اقتصادی حتی در مقایسه با ژاپن و امریکا 
نیز بسیار خوب برآورد می شود. 625میلیون نفری که در این منطقه زندگی می کنند و 
گاهی خیلی عجیب وغریب هستند هر روز ثروتمندتر می شوند؛ آنها هر روز تحصیل کرده تر 
می شوند؛ بیشتر زندگی می کنند و به سالمتی خود بیشتر توجه نشان می دهند. در واقع 
نسل جدید آنها نسبت به پدرها و مادرهای خود خوشبخت ترند و به کامیابی مالی دست 
پیدا خواهند کرد. قطعا برخی از مردم این منطقه همچنان فقیر خواهند ماند اما به صورت 

کلی می توان با قاطعیت گفت که این منطقه به لحاظ اقتصادی رشد خواهد کرد. 
جنوب شرق آسیا قبال این طور نبود. مردم این منطقه سختی های بسیاری کشیده اند 
و اقتصاد آنها به تازگی خودش را نشــان داده است. بحران مالی ای که در سال 1997 در 
آسیا رخ داد نیز این کشورهای آسیایی را تحت فشار قرار داد اما آنها باز هم دوام آوردند. 
کشورهایی مانند فیلیپین و تایلند سعی کردند مدل هایی برای اقتصاد خود پیدا کنند و 
خودشان را نجات بدهند. الئوس و ویتنام که تحت سلطه نظام های کمونیستی بودند هم 
تالش هایی برای آزادسازی اقتصادی خود می کردند. اما آزادی در این کشورها هنوز یک 
رویاســت. دولت های بیشتر این کشورها نسبت به انتقادات بسیار بسته عمل می کنند. 
افرادی که نسبت به برخی مسائل اعتراض می کنند به سرعت روانه زندان می شوند. مردم 
در مالزی تجربه بسیاری در این زمینه دارند. هربار کسی می خواهد به فساد اعتراض کند 

دولت او را سرکوب و روانه زندان می کند. 

Jآنها به اندازه پولشان آزاد نیستند
برخی از مردم در این کشــورها می گویند رهبران آنها اشــتباهی هستند و آنها را به 
مسیر اشتباهی خواهند برد. نهادهای دموکراتیک هنوز قدرت زیادی در این کشورها پیدا 
نکرده اند. مردم در اندونزی و فیلیپین تالش بسیاری برای دست یابی به سیستم لیبرال 
داشته اند اما با اقبال کمی در این زمینه روبه رو شده اند. اکثر این کشورها در نوعی ترس 

و امید دست وپا می زنند. آنچه مسلم است، آینده اقتصادی این کشورهاست. با قاطعیت 
می توان اعالم کرد که آینده ای درخشان به لحاظ اقتصادی در انتظار مردم جنوب شرق 
آســیا خواهد بود. اما نگاهی به اوضاع سیاسی و رویه دموکراتیک در این کشورها نشان 
می دهد به اندازه پولی که خواهند داشت، آزاد نخواهند بود. البته از زمانی که کشورهایی 
مانند امریکا اسیر دست افرادی مانند دونالد ترامپ شده اند، مردم در این کشورها نیز به 
خودشــان آمده اند و فهمیده اند رهبرشان را خودشان انتخاب می کنند؛ به همین خاطر 

سعی دارند خودشان تغییر را در این زمینه ایجاد کنند. 

جنوبشرقآسیا[  [

پول بیشتر، آزادی کمتر
این منطقه ظاهرا آینده ای سرشار از کامیابی مالی اما به دور از آزادی دارد

چرا باید خواند:
کشورهای جنوب 

شرق آسیا همیشه 
مورد بی توجهی قرار 

گرفته اند اما این روزها 
رشد اقتصادی آنها 

نسبت به اروپا، امریکا 
و ژاپن نیز بیشتر است 
و به همین خاطر زیر 

ذره بین اکونومیست قرار 
گرفته اند. اکونومیست 

آنها را کشورهایی پولدار 
اما بسته می بیند.

625میلیون نفری که در جنوب شرق آسیا زندگی می کنند و گاهی خیلی عجیب وغریب هستند هر روز ثروتمندتر 
می شوند؛ آنها هر روز تحصیل کرده تر می شوند؛ بیشتر زندگی می کنند و به سالمتی خود بیشتر توجه نشان می دهند. 
در واقع نسل جدید آنها نسبت به پدرها و مادرهای خود خوشبخت ترند و به کامیابی مالی دست پیدا خواهند کرد. 

دموکراسی در سرزمین خورشید تابان

هزینه های باالی راه یافتن به سیاست در ژاپن
»صدای خشــمگین مردم«؛ این عنوانی اســت که او برای حزب سیاسی خود 
انتخاب کرده و ســعی دارد از طریق این حزب به قدرت سیاســی دست پیدا کند. 
اما به نظر می رسد مردم ژاپن آن قدرها هم که او فکر می کرد، عصبانی و خشمگین 
نیستند. این حزب هیچ گاه به موفقیت دست پیدا نکرد و هیچ یک از نامزدهایش نیز 
در انتخابات پیروز نشــدند. هرکدام از افرادی که در این حزب بودند حدود 53هزار 
دالر ســرمایه گذاری کرده بودند که همه آن دود هوا شد. قانون انتخابات در ژاپن، از 
قانون انتخابات بریتانیا در سال 1925 الهام گرفته است. اما حاال وضعیت در ژاپن به 
کلی تغییر کرده است. البته بریتانیا هم تغییر کرده و قدم به قدم با این تغییر پیش رفته 
اما ژاپن هنوز بر همان روال سابق است و به همین خاطر حاال بسیاری از مردم انتظار 
دارند ژاپن نیز تغییراتی در رویه خود ایجاد کند. این جریان باعث شده هزینه ای که 
ژاپنی ها برای دموکراسی صرف می کنند سر به فلک بزند. هزینه ای که سیاستمداران 
برای راه یافتن به پارلمان در این کشور پرداخت می کنند از متوسط کشورهایی مانند 

استرالیا، کانادا، بریتانیا و هند بسیار بیشتر است. 



آینده نگر | tccim.ir | شماره شصت وسه، شهریور 1641396

محمد درویش یکی از چندین هزار نفری اســت که از 
سوریه به ترکیه رفته و در آنجا پناهنده شده است. او در 
پناهگاهی است که چیزهای بسیاری دارد؛ از تلویزیون 
و ماشــین لباس شویی گرفته تا سوپرمارکت و مدرسه 
و بیمارستان، همه چیز در اختیار این پناهندگان است. 
درویش می گوید: »ما به هرچیزی که نیاز داشته باشیم 
دسترســی داریم«. او سال هاســت که پناهنده شده و 
کودکش یکی از 240هزار کودکی اســت که در خاک 
ترکیه به عنوان پناهنده به دنیا آمده اســت. اما افرادی 
که در این منطقه از ترکیه در اطراف روستاها پناهنده 
شده اند و زندگی می کنند به محل بحث مردم بومی و 
محلی تبدیل شده اند. اکثر کسانی که در ترکیه پناهنده 
شده اند، سنی هستند. مردمی که در روستای نزدیک 
این پناهگاه زندگی می کنند از فرقه دیگری هستند و 
به همین خاطر از زمانی که زمزمه ساخت این پناهگاه 
را شنیدند نسبت به آن اعتراض کردند. اما تنها راهکار 
برای مقابله با این جمعیت معترضان، گاز اشک آور پلیس بود. البته شهرداری سعی کرد با 
رشوه دادن و باج دادن هم به نوعی این غائله را ختم به خیر کند. یکی از راهکارها نیز این 
بود که به هریک از خانوارهای این روستا، یک گاو دادند و باالخره به هر طریقی بود کار را 
راه انداختند.  هرچند ماجرا ظاهرا تمام شده و پناهگاه نیز ساخته شده اما هنوز هم نسبت 
به این افراد نوعی بی اعتمادی وجود دارد. مردم محلی می گویند: »ما از غروب به بعد یعنی 
بعد از تاریکی هوا از خانه های خود بیرون نمی رویم. پناهنده ها آدم های عجیبی هستند. هر 

نوع آدمی میان آنها پیدا می شود.« 
ترکیه در مقایسه با دیگر کشورها، در زمینه رسیدگی به 3میلیون پناهنده عملکرد 
بسیار خوبی داشته اســت. این پناهندگان از ابتدای جنگ داخلی سوریه از سال 2011 

روانه ترکیه شده اند. دولت رجب طیب اردوغان ادعا می کند تاکنون 25میلیارد دالر برای 
مدیریت این پناهندگان خرج کرده است. این هزینه ها صرف ساخت مکانی برای پناهندگی 
این افراد و رسیدگی به آنها شده است. البته امکانات ویژه ای نیز برای سوری ها در ترکیه 
وجود دارد. برای مثال مردم سوریه به صورت رایگان از خدمات مراکز بهداشت و درمان 
اســتفاده می کنند. چنین امکانات و خدماتی باعث شده تعداد سوری هایی که به ترکیه 
هجوم می آورند نیز بیشتر باشد. در حال حاضر جمعیت پناهندگان در ترکیه با سرعت 
زیادی در حال افزایش است. در برخی از اردوگاه های پناهندگی انتظار می رود تعداد افراد 
در عرض ده سال، دو برابر شود. اکثر مردم ترکیه با سوری ها و افراد جدیدی که به جمع 
آنها می پیوندند احساس همدردی می کنند. این در حالی است که در سرتاسر اروپا نوعی 
احساس ضدپناهندگی در میان مردم شکل گرفته است. تاکنون نه ناسیونالیست های ترکیه 
و نه سکوالرها در این کشور تالشی برای بیرون راندن پناهندگان نکرده اند. با وجود همه 
این خبرهای خوب و امیدوارکننده، باز هم عالیم و نشانه هایی از بروز مشکل در آینده ای 
نزدیک مشاهده می شود. برخی نظرسنجی های عمومی نشان می دهد عقاید نسبت به 
پناهندگان کمی سخت گیرانه شده است. در برخی مناطق نیز در مورد درگیری میان افراد 
در ارتباط با پناهندگان گزارش هایی شده اســت. مسئله اینجاست که هربار یک ترک با 

فردی سوری درگیر می شود، بستر الزم برای تنش های بعدی را فراهم می کند. 

Jاینجا خانه خودتان نیست
مشکالتی که به مرور در ترکیه ایجاد می شود از نظر بسیاری از کارشناسان، ریشه در 
سیاست های غلط دارد. ترکیه تالش بسیار زیادی برای پذیرش پناهندگان کرده اما هیچ 
اقدامی برای یکپارچه سازی آنها با افراد جامعه نکرده است. نیازهای اولیه این افراد برطرف 
شده اما هنوز خودشان را عضوی از جامعه ترکیه نمی دانند. در واقع به نظر می رسد نگاهی 
که به سوری ها در خاک ترکیه وجود دارد، نگاهی موقتی است. سیاست ها این طور نشان 
می دهد که این افراد مهمان های موقتی هستند و به همین علت نیازی نیست در فرآیند 
یکپارچه سازی با جامعه قرار بگیرند. این در حالی است که در نظام پناهندگی، فرد پناهنده 
باید به عضوی از جامعه مقصد تبدیل 
شود. اشتغال نیز برای این افراد هنوز 
یک مســئله اســت. در حالی که تا 
سال گذشــته ترکیه برای این افراد 
نیز شغل فراهم می کرد اکنون بازار 
کار با مشــکالتی روبه رو شده است. 
حدود 500هزار نفر از پناهندگانی 
که در ترکیه زندگــی می کنند به 
رشــد اقتصاد ســایه در این کشور 
کمک کرده انــد و در نتیجه منجر 
به آسیب هایی در درازمدت خواهند 
شــد. در این شــرایط ترکیه راهی 
ندارد جــز اینکه نگاه درازمدت تری 
به پناهندگان داشته باشــد و آنها را 
مهمان های چندروزه در خاک خود 
نبیند. آنها پناهندگانی هستند که 

باید وارد جامعه جدید بشوند. 

 ] پناهندگاندرترکیه [

مهمان های همیشگی
ترکیه از سوری ها مراقبت می کند اما نمی تواند با آنها یکپارچه شود

چرا باید خواند:
این روزها کشورهای 

بسیاری با مشکل 
پناهندگان روبه رو 

هستند. ترکیه ظاهرا 
موفق شده این مسئله 

را مدیریت کند اما 
اکونومیست در گزارش 
خود نشان می دهد نگاه 

ترکیه به پناهندگان، نگاه 
درازمدتی نیست و هر 
کشوری به پناهندگان 

چنین نگاهی داشته باشد 
با مشکالت اقتصادی 

مواجه خواهد شد.

علی رغم تمامی ضعف ها و بدنامی ها، حضور شورای عالی حقوق بشر بسیار موثر بوده است. اعضای این شورا با بسیاری از پارتیزان ها دیدار داشته اند و تاکنون 
مذاکرات موفقیت آمیزی با بسیاری از ناقضان حقوق بشر داشته اند. تجربه نشان داده که این شورا به مرور وضعیت بهتری نیز پیدا خواهد کرد. مروری بر 
تاریخ جهان نشان می دهد حضور این شورا در بسیاری از مواقع مانع بروز رویدادهای تلخ و فاجعه های بزرگ شده است.

تعداد پناهندگان ثبت شده بر اساس هر استان در ترکیه

درصدازجمعیتکل،ژوئن2017
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بحران مالی ای که در آسیا رخ داد قربانیان بسیاری گرفت اما درس های آموزنده ای برای کشورهای تایلند، کره جنوبی، مالزی، اندونزی و هنگ کنگ 
به همراه داشت. درس هایی که این کشورها همیشه باید به خاطر داشته باشند. به استثنای هنگ کنگ، هیچ یک از دیگر کشورها ارز خود را برای بهبود 
وضعیت تورم، وابسته به دالر نکردند. آنها به جای این کار، فضای بیشتری به ارز خودشان دادند.

 ] آسیاوبحرانمالی [

موزه عبرت پولی
آیا آسیا از بحران مالی خود درس گرفت؟

چرا باید خواند:
کشورهای آسیایی در 
سال 1997 دچار بحران 
مالی شدند؛ حاال 20 
سال از آن ماجرا می گذرد 
و اکونومیست به این 
پرسش پرداخته که آیا 
این کشورها از بحران 
خود درس گرفته اند؟ و 
اگر گرفته اند، این درس 
چیست؟

20 ســال پیش بود که بحران مالی آســیا به وقوع پیوست. در آن زمان 
باِت تایلند )ارز رسمی این کشور( تعلق خود را به دالر از دست داد. حاال در 
موزه ای در بانکوک اینها به نمایش درآمده و هرکسی می تواند با جزئیات در 
مورد ارزش بات در مقایســه با دالر در آن زمان و پیش از وقوع بحران مالی 
آسیا بخواند. در بخشی از این موزه قصه مرد ساندویچ فروشی آورده شده که 
به کارگرش می گوید مشغول کار باشد تا او بازگردد و بعدا کارگر، جنازه او را 
آویزان شده از سقف می بیند. مرد خودش را به دار آویخته بود. اما او تنها کسی 
نبود که در آن زمان اقدام به خودکشــی کرد. طبق شواهد، در زمان بحران 
مالی آسیا، افراد بسیاری در هنگ کنگ، ژاپن و کره جنوبی خودکشی کردند. 
طبق آمار تعداد آنها 10هزار و 400 نفر بود. این یکی از تلخ ترین تجربه های 

کشورهای آسیایی بود. 
بحران مالی ای که در آســیا رخ داد قربانیان بسیاری گرفت اما درس های 
آموزنده ای برای کشورهای تایلند، کره جنوبی، مالزی، اندونزی و هنگ کنگ به 
همراه داشت. درس هایی که این کشورها همیشه باید به خاطر داشته باشند. 
به اســتثنای هنگ کنگ، هیچ یک از دیگر کشــورها ارز خود را برای بهبود 
وضعیت تورم، وابسته به دالر نکردند. آنها به جای این کار، فضای بیشتری به 
ارز خودشان دادند. آنها باید ارز خود را به گونه ای مدیریت کنند که وقتی نرخ 
ارز سقوط می کند همچنان بتوانند بدهی های خود را با آن بپردازند. در واقع 
آنها باید مدیریت ارزی خود را در مسیری پیش ببرند که ارزشان قابل اعتماد 

باشد. این بزرگ ترین درس آنها از بحران مالی آسیا بود. 
تغییری که در اثر این رویه جدید در معامالت تجاری آســیا حاصل شد، 
در حال حاضر نیز قابل مشــاهده است. در آن زمان که تایلند درگیر بحران 
بود، میزان واردات بســیار بیشتری نسبت به صادرات داشت و نیاز داشت از 
خارجی ها وام بگیرد تا بتواند شکاف های درونی اقتصاد خود را پوشش بدهد. 
در آن زمان با کسری های فراوانی مواجه شد اما حاال 20سال بعد از آن ماجرا، 

همه چیز برایش تغییر کرده است. 

Jپرسش اساسی
اما پرسش سختی که در مورد بحران مالی آسیا وجود دارد این است که 
آیا درس گرفتن از چنین بحران هایی می تواند از اقتصاد این کشورها در برابر 
بحران های نوظهور و بازارهای جدید محافظت کند؟ آیا اگر در نقطه دیگری 
از دنیا اتفاق مشابهی رخ بدهد، باز هم این درس ها قابل اعتماد و قابل استفاده 
خواهد بود؟ آسیا همیشه تصور کرده از بحران های مالی پیشین خود درس 
گرفته و دیگر بحران جدیدی ایجاد نخواهد شد اما همیشه بحران بهانه ای پیدا 
کرده و از راه رسیده اســت. دولت ها در این کشورها با کمترین میزان بدهی، 

گاهی با بزرگ ترین بحران ها روبه رو شده اند. 
اما این طور که به نظر می رسد درس های بحران 1997 تاکنون به خوبی 
جواب داده و قربانیان آن عملکرد قابل قبولی داشته اند. اکثر کشورهایی که 
در بحران مالی سال 1997 درگیر شدند، در بحران مالی 2008 که کل دنیا 
را درنوردید، دچار مشکل نشدند و توانستند اقتصاد خود را به خوبی مدیریت 
کنند.  به هر حال در وضعیت فعلی، افراد ناراضی نیز وجود دارند. بســیاری 
از بانک دار ها روی تهدیدهایی که می تواند در قالب بحران ظهور کند، تأکید 

دارند. برخی از آنها می گویند کشورهایی که ارز شناور دارند و ارز مشخصی به 
عنوان ارز خارجی نیز ندارند، بیش از سایر کشورها در معرض خطر قرار دارند. 
پژوهش های صندوق بین المللی پول نیز نشان می دهد این کشورها بیش از 

سایر کشورها با وضعیت ارزی مشخص در معرض آسیب مالی قرار دارند. 
چه آنها که معتقدند آســیا از بحران مالی ســال 1997 به خوبی درس 
گرفته و چه آنها که معتقدند آسیا در حال حاضر نیز در خطر است، همگی 
به خوبی می دانند که بحران های مالی گاهی مانند سیل از راه می رسند و هر 
اقتصاد محکمی را با خود از بین می برند. در این میان، کشورهایی که ارز خود 
را به خوبی مدیریت نکرده باشند بیشتر از سایر کشورها آسیب می بینند. در 
بحران های مالی، ارز کشور حرف اول را می زند و دولت ها باید شیوه مدیریت 
آن ارز را بیاموزند تا بتوانند بحران ایجادشده را مهار کنند در غیر این صورت 

باید موزه ای برای عبرت به راه بیندازند. 

هزینه مازاد

هنگکنگ،اندونزی،مالزی،کرهجنوبی،تایلند،متوسطوزنتولیدناخالصداخلی

تراز حساب فعلی، درصد از تولید ناخالص داخلی سرمایه گذاری، درصد از تولید ناخالص داخلی

منبع: صندوق بین المللی پول
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 ] اخبارجعلی [

سندسازی 
ساختن ویدئوهای جعلی از چیزهایی که هرگز اتفاق نیفتاده، بسیار آسان شده است

همین چند وقت پیش ویدئویی از فرانسوا هاردی، موسیقی دان 
فرانسوی در یوتیوب منتشر شد که در آن او در مورد مراسم 
آغاز به کار رسمی دونالد ترامپ سخن می گوید. اما نکته اصلی 
در مــورد این ویدئو، جعلی بودن آن بود. این ویدئو که ظاهرا 
مشخص نیست به صورت جعلی ساخته شده و صدا و تصویر 
به نمایش درآمده در آن مربوط به آن فرد نیست، ساخته یک 
هنرمند آلمانی است و بارها و بارها در یوتیوب دست به دست 

شده است. 
جعل صدا معموال کار ساده تری است. کامپیوترها معموال 
این توانایی را دارند که چند رشته صوتی را به هم وصل کنند 
و صدا را به گونه ای که کســی شک نکند، شبیه سازی کنند. 
ربات های کامپیوتری این توانایی را دارند که با صداهای جعلی، 
جمله بســازند. دستیار دیجیتالی اپل که سیری )SIRI( نام 
دارد نیز به همین شیوه عمل می کند. البته این صداها هنوز 
جای کار دارند تا بتوانند جمالت را به شیوه ای کامال طبیعی 
ادا کنند.  صداهایی که به صورت کامپیوتری تولید می شوند، حاصل بررسی لحظه به لحظه شبکه های 
صوتی هستند. این بررسی ها نه تنها ثانیه به ثانیه بلکه هر میلی ثانیه به میلی ثانیه صورت می گیرند. 
در واقع اگر فردی می خواهد حرفی در دهان ترامپ به عنوان یک شــخصیت سیاسی بگذارد باید 
ســخنرانی های او را به صورت مستمر رصد کند و تمامی باالو پایین های صوتی اش را کشف کند. 
حاصل آن نیز الگوریتم هایی خواهد بود که می تواند نزدیک ترین صدا به ترامپ را به صورت طبیعی 
تولید کند. این روزها به کمک کامپیوترهای پیشرفته، چنین الگوریتم هایی در زمانی کوتاه ساخته 
می شوند.  اما ساخت تصویر جعلی قطعا دشوارتر است. بررسی ها نشان می دهد هرچند نرم افزارها 
و برنامه های مختلفی که تولید شده اند می توانند صداهای خوب و باکیفیتی تولید کنند اما هنوز 

نمی توانند در زمینه ساخت تصاویر دروغی، به شکلی باورپذیر عمل کنند. دانشمندانی که در این 
زمینه فعالیت می کنند معتقدند نمی توان انتظار جعل تصویر از نرم افزار در فضای خالی و خأل را 
داشت بلکه باید تصویری به آن داد؛ سپس برنامه مورد نظر می تواند آن تصویر را دستکاری کند و 
به شکل مورد نظر دربیاورد. اما در نهایت تصاویری که با این ترفندها ایجاد می شوند، ظاهری کامال 
غیرطبیعی دارند. واضح است که تولید تصاویر کار بسیار دشوارتری نسبت به تولید صداهای جعلی 

است. اما پیشرفت تکنولوژی ظاهرا هر غیرممکنی را ممکن کرده است. 

Jمصنوعی های باورپذیر
واقعیت این است که تکنولوژی همیشه در ایجاد مصنوعی ها موفق بوده است. اما چیزهایی مانند 
صدا و تصویر از آنجا که باید خاصیت طبیعی داشته باشند، هنوز چالشی برای دانشمندان در این 
حوزه به شمار می آیند. هرچند تکنولوژی توانسته صداها و تصاویر قالبی خوبی تولید کند اما هنوز 

نتوانسته آن طور که باید آنها را به شکلی طیبعی دربیاورد. 
اما چنین فعالیت هایی منجر به بروز نگرانی هایی نیز شده است. با اینکه جعل صدا و تصویر به 
صورت طبیعی هنوز امکان پذیر نشده اما عفو بین الملل آن را به عنوان یک چالش بزرگ برای بشر 
مطرح کرده است. این مسئله منجر به نگرانی شهروندان خواهد شد. آنها ممکن است حقوق خود 
را به کمک همین تصاویر و صداهای جعلی از دست بدهند. این روزها تکنولوژی به خاطر پیشرفت 
خود کمک کرده صداها و تصاویر باکیفیت، عاملی برای شناسایی مجرمان باشد؛ در برخی موارد نیز 
افراد حقوق خود را به کمک همین صدا و تصاویر، به دست آورده اند. اما وقتی صداها و تصویرهای 
قالبی به شکلی طبیعی در دسترس همگان قرار بگیرد، طبیعی است که دیگر کسی احساس امنیت 
نخواهد کرد. به همین خاطر است که عفو بین الملل این مسئله را یکی از چالش های نگران کننده 
پیش  رو عنوان کرده است. این مسئله ممکن است »سندیت« صدا و تصویر را برای همیشه از بین 
ببرد. افراد بسیاری از گذشته تأکید داشتند که صداها و تصاویر نمی توانند سند و مدرک به شمار 

بیایند. وضعیت امروز نشان می دهد که شاید حق با آنها بوده است. 

چرا باید خواند:
صدا و تصویر به 

عنوان سند و مدرک 
مورد استفاده بسیاری 
قرار می گیرد اما اخیرا 

پیشرفت تکنولوژی 
نشان داده که می توان 

صداها و تصاویر را به 
شیوه ای کامال طبیعی 
جعل کرد؛ این مسئله 

موجی از نگرانی ها 
را در زمینه سندیت 

صدا و تصویر به راه 
انداخته است.

تکنولوژی همیشه در ایجاد مصنوعی ها موفق بوده است. اما چیزهایی مانند صدا و تصویر از آنجا که باید خاصیت طبیعی 
داشته باشند، هنوز چالشی برای دانشمندان در این حوزه به شمار می آیند. هرچند تکنولوژی توانسته صداها و تصاویر قالبی 
خوبی تولید کند اما هنوز نتوانسته آن طور که باید آنها را به شکلی طیبعی دربیاورد.

آزادی بیان

حرف نزن
آزادی بیان جزو حقوق بشــری است که همیشــه مورد بحث قرار گرفته است. این 
روزها دولت ها به دنبال اســتفاده از ترفندهایی هســتند که طی آن هم به افراد آزادی 
بیان می دهند و هم در عین حال آنها را از این حق محروم می کنند. یکی از این ترفندها، 
جریمه های سنگین برای افرادی است که متهم به زیر سؤال بردن اعتبار و شهرت دیگران 
می شوند. یعنی فرد به خیال اینکه شخص دیگر گناهکار است، در مورد او حرفی می زند 
اما بعدا ثابت می شود که حرف او اشتباه بوده است. در اکثر کشورها برای چنین فردی 
جریمه ای سنگین در نظر گرفته شده است که چنین جریمه ای خودش می تواند مانع از 
آزادی بیان بشــود؛ یعنی فرد از همان ابتدا برای این مسئله اقدام نخواهد کرد و حرفی 
نخواهد زد. در واقع دولت ها درحالی که به شــهروندان خود حق آزادی بیان می دهند، 
آنها را تشویق به سکوت می کنند و از این طریق به نوع دیگری آزادی بیان را زیر سؤال 
می برند. افرادی که قدرت را در اختیار دارند با قوانینی در زمینه »سلب اعتبار«، منتقدان 

خود را تشویق به سکوت می کنند و با این ترفند آزادی بیان را خاموش نگه می دارند. 
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تناسب اندام قطعا خوب است، کامال شــیک است اما چقدر با بازار امریکا 
همخوانی دارد؟ در واقع صنعت مد در امریکا با وضعیت تناســب اندام در این 
کشور باید مورد بررســی مجدد قرار بگیرد. چند سال پیش موسسه پالنکت 
مطالعه ای بر روی زنان امریکایی انجام داد؛ بر اساس نتایج این مطالعه، 67درصد 
از زنان امریکایی، »ســایز بزرگ« بودند. یعنی بر اساس معیارهای سایزبندی 
در امریکا 67درصد از این زنان ســایزی باالی 14 داشــتند. این رقم از چند 
سال پیش تاکنون تغییر خاصی نداشته است. بررسی ها نشان می دهد در سال 
2016 تنها 18درصد از لباس هایی که به فروش می رفتند »سایز بزرگ« بودند. 
طراحان لباس و همچنین خرده فروش هایی که در این عرصه فعالیت می کنند 
تا مدت ها تصور می کردند اگر وارد عرصه لباس های سایز بزرگ بشوند، ریسک 
بزرگی کرده اند. برای آنها پیش بینی اینکه مشتریان چاق یا سایز باالی آنها چه 
لباسی می پوشند قدری دشوار بود. آنها در حقیقت با سلیقه این افراد آشنایی 
نداشتند. واقعیت این اســت که افراد سایز باال معموال نسبت به شیک پوشی 
حساسیت بیشتری نشان می دهند و سعی دارند لباسی بپوشند که اندام آنها را 
متناسب نشان بدهد. اما تولید و ساخت لباس های بزرگ تر بدون تردید، هزینه 
بیشتری به همراه خواهد داشت. و البته همیشه نمی توان این هزینه های اضافی 
را به مشتری ها تحمیل کرد.  در مقابل اتفاقی که رخ داده این بوده که زنان و 
مشتریان سایز باال نسبت به سایر افراد، کمتر خرید کرده اند. دلیل اصلی هم این 

 ] صنعتمدوپوشاک [

اکثریت فراموش شده
صنعت لباس خیلی دیر به افراد سایز باال توجه نشان داده است

چرا باید خواند:
صنعت مد و پوشاک 

در طی این سال ها 
هیچ گاه توجه کافی به 
افراد با سایزهای باال 
نداشته است. طراحی 
و تولید لباس هایی با 
سایز بزرگ به تازگی 

در دستور کار طراحان 
قرار گرفته و می تواند 

بازار جالب توجهی 
باشد. در این گزارش 
در این زمینه بیشتر 

بخوانید.

طراحان لباس و همچنین خرده فروش هایی که در این عرصه فعالیت می کنند تا مدت ها تصور می کردند اگر وارد 
عرصه لباس های سایز بزرگ بشوند، ریسک بزرگی کرده اند. برای آنها پیش بینی اینکه مشتریان چاق یا سایز باالی آنها 
چه لباسی می پوشند قدری دشوار بود. آنها در حقیقت با سلیقه این افراد آشنایی نداشتند. 
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از کل لباس هایی که در 
امریکا به فروش می رسند 

سایز بزرگ هستند

] صنعتبانکداری [
جبهه جدیدی از بانک های اسالمی در راه است 

اما موانعی نیز دارد

بانک داری اسالمی در افریقا
اتیوپی در سال 2008 نخستین تجربه بانک مرکزی خود را 
داشت؛ اما از آنجا که مردم این کشور مسلمان هستند، نیاز به 
بانکی متفاوت از بانک های غربی داشتند. در نتیجه بانک های 
اســالمی را راه اندازی کردند. حاال بانک های اسالمی بسیاری 
در این کشور راه اندازی شده اند. اکثر بانک هایی که در اتیوپی 
فعالیت می کنند کاالهای مالی اسالمی ارائه می دهند هرچند 
مشتریان آنها نسبتا محدود است. البته بانک داری اسالمی خارج 
از افریقا وضعیت بهتری دارد. اما با افزایش جمعیت در افریقا 
و افزایش نیازهای بانکی افراد، این بانک ها نیز شکل تازه ای به 
خود گرفته اند. قوانین این بانک ها پیچیدگی خاص خودش را 
دارد و بسیاری از کشورها نمی دانند چطور با آن دست وپنجه 
نــرم کنند با وجود همه اینها، حجم زیادی از دارایی ها در این 
بانک های اسالمی وجود دارد که اگر سایر افراد و سرمایه گذاران 
نیز با شــیوه کار کردن با آن آشنا بشوند می توانند از آن بهره 
بگیرند. در این شــرایط انتظار می رود بانک داری اسالمی در 

افریقا پیشرفت قابل مالحظه ای در آینده داشته باشد. 

نبوده که پول کافی برای خرید لباس نداشته اند بلکه دلیل اصلی خود صنعت 
پوشاک بوده که نتوانسته آن طور که باید به این افراد خدمت رسانی کند. یکی 
از مشتریان که ســایز باال دارد در گفت وگو با اکونومیست می گوید: »ما پول 
داریم اما نمی دانیم آن را کجا خرج کنیم! جایی برای ما نیســت!«  اما به نظر 
می رسد این رویه در حال تغییر است. افرادی وجود دارند که تازگی در صنعت 
پوشــاک و مد، ریسک کرده اند و سعی دارند به حیطه افرادی با سایز باال وارد 
شوند. حتی شرکت نایک نیز اخیرا تالش هایی کرده و سایزهای باالی خود را 
افزایش داده اســت. به خاطر همین توجه ها، درآمد حاصل از لباس های سایز 
بزرگ در فاصله سال های 2013 تا 2016 رشد 14درصدی را تجربه کرده است. 
این در حالی اســت که در ســال های پیش از آن، مسیر رشد درآمد برای این 
لباس ها همیشه نزولی بود. شبکه های اجتماعی در این بین نقش بسیار موثری 
را ایفا کرده اند. بررسی های مادلین جونز سردبیر مجله مدل پالس نشان می دهد 
شبکه های اجتماعی، باعث شــکل گیری رفتار و نگرش صنعت مد و پوشاک 
شده اســت و در نهایت توجه آنها را به افرادی با سایز باال برانگیخته است. البته 
هنوز هم طراحان بسیاری از برندهای بزرگ همچنان در پشت جبهه هستند و 

جرئت نکرده اند به خط مقدم بیایند. 

Jاین تازه اول راه است
کسانی که می خواهند در این عرصه اقداماتی داشته باشند می توانند شانس 
خود را در استارت آپ های اینترنتی که به تازگی در این زمینه آغاز به کار کرده اند 
نیز امتحان کنند. تریسی ریس که پیش تر لباس های میشل اوباما همسر باراک 
اوباما را طراحی می کرد اکنون وارد همین عرصه شده و سعی دارد برای زنان با 
سایز باال نیز لباس های زیبایی طراحی کند.  با وجود همه پیشرفت هایی که در این 
عرصه شده هنوز بسیاری از مشتریان سایز باال از وضعیت خود راضی نیستند. آنها 
انتظارات زیادی از صنعت مد و پوشاک دارند. معتقدند که هنوز برندهای معتبر 
توجه کافی به مشــتریان با سایزهای بزرگ ندارند و اهمیت آنها را درنیافته اند. 
طراحان نیز معتقدند این تازه آغاز راه است و می توان انتظار پیشرفت های بسیاری 

را در صنعت مد و پوشاک برای افراد با سایزهای بزرگ داشت. 
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اخیرا مجله »نیویورک« گزارشی در زمینه گرمایش جهانی ارائه کرده بود که 
همه ابعاد آن از وضعیتی شوم خبر می داد. گزارش با این جمله شروع می شد: 
»باور کنید، بدتر از آن چیزی که تصور می کنید خواهد بود«. پیش بینی هایی 
که در این گزارش آمده واقعا ترســناک اســت. برآورد شده که دمای هوای 
نیویورک از دمای فعلی بحرین نیز گرم تر خواهد شــد. خشک ســالی های 
نامنتظره ای به قوع خواهد پیوست و غذاهایی که در حال حاضر تولید می شود 
به خطر خواهد افتاد. بیماری های خاصی شــایع خواهد شد و اقتصاد برای 
همیشه سقوط خواهد کرد. اما در مقابل این پیش بینی های آخرالزمانی، عده ای 
نیز پیش بینی کرده اند که زمینی ها می توانند 100درصد انرژی مورد نیاز خود 

را از طریق انرژی های تجدیدپذیر تأمین کنند. 
در نــگاه اول، به نظر می رســد چنین چیزی غیرممکــن خواهد بود. با 
وجود کاهــش هزینه ها، باز هم تنها 5.5درصد از برق جهــان را برق و آب 
تولید می کنند. برق هیدرو هنوز جزو منابع اصلی انرژی تجدیدپذیر اســت 
اما هزینه های آن در حال افزایش اســت. ســرمایه گذاری در این بخش نیز 
در حال ســقوط است. اگر نگاهی به 
تقاضای انرژی بیندازید، خواهید دید 
که ســهم انرژی بادی و خورشیدی 
بســیار کم و حدود 1.6درصد است. 
با چنین چشم اندازی تقریبا بعید به 
نظر می رسد که بتوان آینده ای به دور 
از سوخت های فسیلی و با انرژی های 
تجدیدپذیر ســاخت. چنین چیزی 

تقریبا غیرممکن است. 
اما واقعیت این اســت که تغییر 
مســیر از زغــال به ســوخت های 
هیدروکربنی دیگر نیز در قرن بیستم 
چند دهه طول کشید. نرخ تغییرات 
می تواند نشــان بدهد که در آینده 
ســرمایه ها روانه کدام بخش خواهد 
شد. همین نگاه باعث می شود سبزها 
نسبت به آینده خوش بین تر باشند. 
در یک دهه گذشته انرژی خورشید و 
باد به عنوان منابعی برای تأمین برق 
مورد استفاده قرار گرفته اند. در سال 

گذشته باالخره وضعیت سرمایه گذاری به جایی رسید که آژانس بین المللی 
انرژی آن را قابل پذیرش اعالم کرد. کشــورهایی وجود دارند که در آنها برق 
تولیدی از انرژی باد و خورشید، ارزان تر از برق حاصل از زغال سنگ و گاز است. 
به زودی کشورهایی مانند دانمارک و اسکاتلند می توانند تمامی برق مورد نیاز 

خود را از طریق انرژی باد تأمین کنند. 
حاال رویاپردازی ها و بلندپروازی ها دوباره اوج گرفته اند. در کالیفرنیا هدفی 
برای تولید برق از طریق انرژی های تجدیدپذیر در نظر گرفته بودند؛ این هدف 
تولید یک سوم از برق تولیدی به کمک انرژی های تجدیدپذیر تا سال 2020 
بود. حاال که به نظر می رســد کالیفرنیا در این هدف خود موفق شده، هدف 
جدیدی برای خود در نظر گرفته است: تولید 60درصد از برق مصرفی از طریق 
انرژی های تجدیدپذیر تا سال 2030. آلمان نیز تولید 80درصد از برق خود 
از طریق انرژی های تجدیدپذیر را برای ســال 2050 در نظر گرفته است. اما 
هنوز هم این پرسش وجود دارد که آیا می توان همه برق مصرفی یک کشور 
را از طریق انرژی های تجدیدپذیر تولید کرد؟ یعنی آیا می توان این رقم را به 

100درصد رساند؟

J100درصد غیرممکن
بســیاری از موسسه ها و کارشناسانی که در این زمینه فعالیت می کنند 
معتقدند دســت یافتن به 100درصد انــرژی تجدیدپذیر امری غیرممکن 
خواهد بود و حتی هیچ گاه نباید هدف اصلی باشد. اکثر آنها معتقدند می توان 
ســهم این انرژی ها را تا 80درصد افزایش داد اما هیچ گاه نمی توان آنها را به 
100درصد رساند. این اندیشمندان بر این باورند که برای کاهش آسیب های 
زیست محیطی و همچنین کاهش انتشار کربن، باید به فکر افزایش بهره وری 
انرژی باشــیم. این افراد می گویند در مرحله نخســت باید به فکر ساختن 

ساختمان هایی باشیم که کمترین هدررفت انرژی در آنها صورت می گیرد. 
برخی از افراد نیز نسبت به هزینه های اقتصادی انرژی های تجدیدپذیر ابزار 
نگرانی کرده اند. بسیاری از آنها مطالعاتی در زمینه بازگشت سرمایه در زمینه 
انرژی های تجدیدپذیر انجام داده اند و در نهایت اعالم کرده اند که این بازگشت 
ســرمایه برای انجام این کار چندان مقرون به صرفه و اقتصادی نیست. به هر 
حال منتقدان از هر طیفی در زمینه انرژی های تجدیدپذیر نظرات خود را اعالم 
کرده اند. برخی مخالف و برخی موافق هستند. اما همه بدون تردید می دانند 
که این شرایط آخرالزمانی به رویکردهای پایدار نیاز دارد. در واقع اگر انسان ها 
می خواهند پیش بینی های آخرالزمانی به حقیقت نپیوندند، چاره ای ندارند جز 

اینکه تا جای ممکن نگاه خود را محیط زیستی کنند. 

 ] انرژیتجدیدپذیر [

پیش بینی های 
آخرالزمانی

تغییر مسیر از سوخت های فسیلی کامال ضروری است 
اما این حرکت بدون سختی نخواهد بود

چرا باید خواند:
بحث در زمینه 

انرژی های تجدیدپذیر 
همیشه موافق ها و 

مخالف های خودش را 
داشته است. اکونومیست 

در این گزارش به این 
پرسش پاسخ می دهد 
که آیا می توان به هدف 

100درصدی تولید 
برق از طریق انرژی های 
تجدیدپذیر دست یافت؟

واقعیت این است که تغییر مسیر از زغال به سوخت های هیدروکربنی دیگر نیز در قرن بیستم چند دهه طول کشید. نرخ تغییرات می تواند نشان بدهد که در 
آینده سرمایه ها روانه کدام بخش خواهد شد. همین نگاه باعث می شود سبزها نسبت به آینده خوش بین تر باشند. در یک دهه گذشته انرژی خورشید و باد 
به عنوان منابعی برای تأمین برق مورد استفاده قرار گرفته اند. در سال گذشته باالخره وضعیت سرمایه گذاری به جایی رسید که آژانس بین المللی انرژی آن را 
قابل پذیرش اعالم کرد. کشورهایی وجود دارند که در آنها برق تولیدی از انرژی باد و خورشید، ارزان تر از برق حاصل از زغال سنگ و گاز است.

قدرت در حال توسعه

بریک)BRIC(،تولیدناخالصداخلی،تریلیوندالر،قیمتهای2016
مصرفجهانیانرژی
2015،درصد

انرژیهای
تجدیدپذیر

سوختهای
فسیلی

سوختبیو0.8
باد/خورشید1.6

انرژیهیدرو

زمینگرمایشی/
گرمایخورشید

زیستتودههای
سنتی

تجدیدپذیرها

انرژیهستهای
2.3
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در دنیایی که در عکس های 2میلیارد تلفن همراه هوشمند غرق شده است، هنوز هم ممکن است عکسی وجود 
داشته باشد که بتواند هزاران حرف برای گفتن داشته باشد. اما آیا این عکس هنوز هم می تواند چند هزار دالر ارزش 
داشته باشد؟ بازار عکس در عصر دیجیتال دگرگونی های بسیاری را از سر گذرانده است. 

 ] توســعهتکنولوژیوبازارعکاسی [

قاب های ماندگار
بازار عکس و عکاسی تنها مربوط به اسم ها نیست بلکه به سوژه ها، قصه ها و تکنیک ها نیز ارتباط دارد

در دنیایــی کــه در عکس های 2میلیارد تلفن همراه هوشــمند 
غرق شده اســت، هنوز هم ممکن است عکسی وجود داشته باشد که 
بتواند هزاران حرف برای گفتن داشته باشــد. اما آیا این عکس هنوز 
هم می تواند چند هزار دالر ارزش داشته باشــد؟ بازار عکس در عصر 
دیجیتال دگرگونی های بسیاری را از سر گذرانده است. این بازار به ویژه 
زندگی عکاس ها، عکاس های خبری، عکاس های آگهی، عکاس های 
استودیو و افراد مشــابه را تحت تأثیر خودش قرار داده است. اما بازار 

عکاسی به عنوان هنر همچنان به قوت خودش باقی است. 
گران ترین عکسی که تاکنون به فروش رفته، از یک عکاس معروف 
نبوده و حتی یک هنرمند آن عکس را نگرفته است. آن عکس که در 
سال 2013 به قیمت 9میلیون و 400میلیون دالر به فروش رسیده، 
عکسی سیاه وســفید بود که هنرمندی را روی کوهی از خودکار به 
نمایش می گذاشت. اما این امری غیرطبیعی در عکاسی نیست بلکه 
کامال طبیعی اســت. قیمت ها و نوع آثار معمــوال خیلی فرق دارند. 
متوسط قیمت عکسی که در یک مزایده به فروش می رسد 10هزار 
دالر است؛ این در حالی است که در هنر نقاشی متوسط قیمت یک اثر 
نقاشی که در مزایده به فروش می رسد 60هزار دالر است. به این ترتیب 

قیمت عکس نیز نسبت به سایر آثار هنری، پایین تر است. 
اما چه چیزی می تواند به خلق یک عکاس سوپراســتار یا ستاره 
کمک کند؟ خانم شرمن یکی از عکاس هایی بود که لنز را به سمت 
خودش چرخاند و به همین سادگی خودش را به عنوان یک عکاس، 
به یک ستاره بدل کرد. در واقع او شکل جدیدی از تصویر را در دنیایی 
که با تصاویر اشــباع شــده، به وجود آورد. آقای گرسکی نیز از دیگر 
عکاس های معروف بود که صرفا دوربینش او را به شهرت رساند. در 
واقع او با دوربین خود هر جایی که حاضر می شد به ستاره جمع تبدیل 

می شد و حسابی توجه همه را به خود جلب می کرد. 
گالری دارها در لندن سعی می کنند قصه ای را که پشت هریک از 
آثار وجود دارد مطرح کنند تا از این طریق توجه را به اثر خود جلب 
کنند. در این زمینه مجموعه های بسیاری وجود دارند که با هم قصه ای 
واحد را برای مخاطب می گویند. در واقع کســانی که هنوز به صورت 
ســنتی به دنبال این بازار هستند نباید انتظار موفقیت داشته باشند. 
افرادی می توانند در بازار عکس به موفقیت برسند که سنت ها را زیر پا 
بگذارند و به شیوه های جدیدی عکس های خود را در بازار ارائه کنند. 

Jعکاسی چیست؟
البته کارشناسان سعی دارند شیوه های موفقیت در بازار عکس را 
مورد بررسی های دقیق تری قرار بدهند. برای مثال میشل بنسون به 
این پرسش پرداخته که: »عکاسی می تواند چه چیزی باشد؟« او سعی 
دارد عکاسی را به شیوه ای نوین بازتعریف کند و تأکید دارد که عکاسی 
دیگر آن نگاتیوها و آن تصاویر سیاه وسفید نیست. بنسون و امثال او 
ســعی دارند خودشان را محدود به تعاریف قدیمی از عکاسی نکنند. 

افرادی مانند او معتقدند که این روزها بازار عکاسی کمی ساکت و آرام 
اســت. دلیلش نیز رقابت این عرصه با انواع مختلف دیگر آثار هنری 
است. عالوه بر آن ظهور وسایل جدید برای ثبت عکس که در اختیار 
همه اســت، باعث شده بازار عکاســی شکل جدیدی به خود بگیرد. 
با وجــود این، اگر عکاس ها کمی خالقیت به خرج بدهند و در کنار 
اسم عکاسی، ایده، سوژه و داستان داشته باشند و همچنین از تکنیک 
مشخصی پیروی کنند، می توانند آینده ای درخشان در دنیای عکاسی 

برای خود بسازند. در بازار هنر این روزها، چاره ای جز این نیست. 

] ]توســعهتکنولوژیوجوانسازی
مبارزه با افزایش سن

ارواح جوان
یکی از عجیب ترین تجربه های بشر در تاریخ دندان پزشکی به دست آمد. اوایل دهه 50 میالدی پژوهشگری 
به نام بنجامین کارمین در آزمایشــگاه خود به دنبال دالیل پوسیدگی دندان بود که در این مسیر ناگهان 
موش های آزمایشگاهی را کشف کرد. او آزمایشی روی موش ها انجام داد که در آن دو موش قلبشان می تپید 
اما خون آنها در یک سیستم گردش خون به گردش درمی آمد. در واقع به کمک این پژوهشگر، موش های 
آزمایشگاهی در خون یکدیگر سهیم شده بودند. در نتیجه ژن های آنها نیز مشترک بود. اما حاال بعد از گذشت 
چندین سال، کشف مشابه جدیدی نشان می دهد انتقال خون در حیوانات می تواند پیرها را جوان کند. اکنون 
برخی از دانشمندان به دنبال بررسی این موضوع در مورد انسان ها هستند تا بتوانند با خون جوان ترها، افراد 
پیر را نیز دوباره احیا کنند و قوای جوانی را به آنها بازگردانند. هرچند چنین چیزی بعید به نظر می رسد اما 

پیشرفت تکنولوژی در کنار توسعه علم باعث شده دانشمندان هنوز به چنین چیزهایی فکر کنند.

چرا باید خواند:
 این روزها همه با 
گوشی های تلفن 
 همراهی که در اختیار 
دارند، یک پا عکاس 
شده اند و بازار عکاسی 
را تحت تأثیر خود 
قرار داده اند اما به نظر 
می رسد هنوز دسته 
خاصی از عکاس ها 
وجود دارند که می توانند 
بازار خود را حفظ کنند. 
در این گزارش درباره 
این دسته از عکاس ها 
بخوانید.
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ســی ویک سال پیش، اکونومیست شــاخص بیگ مک را ابداع کرد. این 
شاخص در واقع ابزاری برای سنجش ارزش ارزهای مختلف کشورهای دنیا 
در برابر دالر بود. در واقع قرار بود با شاخص بیگ مک، افراد به این موضوع پی 
ببرند که ارزش هر ارزی نسبت به دالر چگونه است. این شاخص در حقیقت 
بر پایه نظریه قدرت برابری خرید، اســتوار است. ایده اصلی این بود که یک 
ارز ایده آل در طول زمان باید به گونه ای باشــد که قیمت یک کاال با کاالیی 
مشابه، برابر باشد. این کاالی مشابه نیز یک بیگ مک یا مک دونالد بود.  حاال 
جدیدترین نمونه شاخص بیگ مک بررسی و منتشر شده است. این شاخص 
نشان می دهد برای مثال هزینه یک بیگ مک در امریکا 5.30 دالر است. اما 
در ژاپن ارزش آن تنها 380ین یا 3.36دالر اســت. به این ترتیب، می توان بر 
این اســاس گفت ین ژاپن با منطق گوشت و مک دونالد، در مقایسه با دالر، 
37درصد کمتر اســت.  اما ین در این داستان تنها نیست. در سال های اخیر 
دالر حسابی قدرت گرفته: از میان 34 ارزی که اکونومیست مورد بررسی قرار 
داده، 31مورد در برابر دالر ارزش کمتری دارند. تنها فرانک ســوئیس، کرون 
نروژ و کرونای ســوئد هستند که ارزشی باالتر نســبت به دالر دارند. اما در 
شش ماه گذشته ارزهای بسیاری که ارزش کمتری نسبت به دالر داشته اند، 
دستخوش تغییراتی شده اند.  برای مثال، پوند مصری بر اساس اقتصاد برگری 
ما، کمترین ارزش را نســبت به دالر دارد. دولت مصر در ماه نوامبر تصمیم 
گرفت کمی قدرت شناوری به ارز خود ببخشد. ارزش پوند مصر تا ماه دسامبر 
به ارزش 18درصد در برابر دالر ســقوط کرد. تورم ســر به فلک گذاشته بود 
و عواقبی داشــت. متوسط تورم در مصر در شــش ماه گذشته از 30درصد 
نیز گذشــته بود. به خاطر همین تورم، قیمت بیگ مک نیز در مصر افزایش 
یافته بود. بر اساس گزارش اکونومیست، قیمت بیگ مک در مصر از 27.5پوند 
)1.53دالر( به 31.4پوند رسیده اســت. بر اساس شاخص اکونومیست، پوند 
مصر 71درصد ارزش کمتری نســبت به دالر امریــکا دارد. این رقم در ماه 
ژانویه حدود 67درصد بود.  یورو هم وضعیت مشــابهی داشته است. این ارز 
که این روزها )اواسط تیرماه( 1.14دالر خریداری می شود، امسال را با خرید 
1.05دالر شــروع کرده بود. به این ترتیب بر اســاس همین شاخص، یورو از 
ابتدای امسال تاکنون 20درصد نسبت به دالر کم ارزش تر شده است. البته این 
اتفاقات حاصل برخی اقدامات سیاسی و اقتصادی هستند. رأی گیری هایی که 
در هلند و فرانسه صورت گرفته، روی افرادی که نسبت به اروپا بدبین هستند 
اثراتی گذاشته و این جریان به صورت کلی دنیای اقتصاد و سیاست را متحول 
کرده است. حاال کمتر کسی نگران پیروزی پوپولیست هاست. البته حوزه یورو 
در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به اقتصاد اروپا رشد سریع تر و بهتری 
داشته است. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند و اقتصاد اروپا روند بهبود خود را 

ادامه بدهد، می توان انتظار روزهای متفاوتی را برای دالر داشت. 

Jارز برنده
پزوی مکزیک یکی از موفق ترین ارزها در شش ماه گذشته بوده که بهترین 
عملکرد را نسبت به سایر ارزها داشته است. ارزش پزوی مکزیک در ماه ژانویه، 
به پایین ترین میزان خود یعنی 22 در برابر دالر رسید و رکوردی را به ثبت 
رساند. بخشی از آن ریشه در فروکش کردن نگرانی ها در زمینه جنگ میان 
امریکا و مکزیک داشته اســت. حاال که همسایه شمالی مکزیک آرام شده و 
روابط تجاری را نابود نکرده، بازار ارز نیز به آرامش رسیده است. حاال ارز مکزیک 
46درصد در برابر دالر کم ارزش تر است اما این رقم نسبت به آغاز سال کاهش 
پیدا کرد که به لطف همین تغییراتی است که در زمینه سیاست های ترامپ 
گفته شد. بازارها اعتماد خود را به دونالد ترامپ از دست داده اند و بعید می دانند 
او بتوانــد تغییری ایجاد کند. در نهایت همه اینها بازار ارز را تحت تأثیر قرار 

داده است. 

 ] شاخصبیگمک [

اقتصاد برگر
دالر در شش ماه گذشته سقوط کرده اما هنوز هم عزیز است

چرا باید خواند:
 اکونومیست چند 

سالی است که شاخص 
بیگ مک را معرفی کرده 

و اکنون این شاخص 
مورد استفاده بسیاری 

از اقتصاددان ها نیز 
قرار می گیرد. این 
شاخص وضعیت 

سایر ارزهای دنیا را 
در برابر دالر نشان 

می دهد اما این کار به 
کمک همبرگرهای 
مک دونالد صورت 

می گیرد.

پزوی مکزیک یکی از موفق ترین ارزها در شش ماه گذشته بوده که بهترین عملکرد را نسبت به سایر ارزها داشته است. ارزش پزوی مکزیک در ماه ژانویه، 
به پایین ترین میزان خود یعنی 22 در برابر دالر رسید و رکوردی را به ثبت رساند. بخشی از آن ریشه در فروکش کردن نگرانی ها در زمینه جنگ میان امریکا و 
مکزیک داشته است. حاال که همسایه شمالی مکزیک آرام شده و روابط تجاری را نابود نکرده، بازار ارز نیز به آرامش رسیده است. حاال ارز مکزیک 46درصد در 
برابر دالر کم ارزش تر است اما این رقم نسبت به آغاز سال کاهش پیدا کرد که به لطف همین تغییراتی است که در زمینه سیاست های ترامپ گفته شد.

شاخص بیگ مک

ارزمحلی،ارزشباال)+(/ارزشپایین)-(دربرابردالر،درصد

سوئیس
نروژ

سوئد
امریکا
برزیل
کانادا

استرالیا
حوزه یورو

آرژانتین
بریتانیا

ژاپن
ترکیه

چین
مکزیک
روسیه
تایوان

افریقای جنوبی
مصر

ژانویه2017قیمت بیگ مک، دالر جوالی2017
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آوریل امســال بود که یکی از کتاب فروشــی های فرانسوی ویدئویی 
راه اندازی کــرد که به نرم افــزاری خاص متصل بود. ایــن نرم افزار 
می توانست تمامی حاالت و حرکات چهره خریدار را شناسایی کند. 
این نرم افزار تمامی حاالت از جمله سردرگم شدن، تردید یا نارضایتی 
را در چهره خریدار تشــخیص می دهد. وقتی خریدار به قفسه ها سر 
می زند و ناگهان اخم می کند، این نرم افزار به منشی ها پیغام می فرستد 
و آنها برای کمک به مشتری، نزد او می روند. این اقدام فروش را تا ده 

برابر افزایش داد. 
فروشــنده کتاب فعال تمایلی ندارد که نامش را در رسانه ها فاش 
کند. دیگر فروشــندگانی که از این استارت آپ  حمایت می کنند به 
صورت آزمایشــی آن را امتحان کرده اند و هنوز کســی از آن باخبر 
نیست. آنها سعی دارند با آزمایش این نرم افزار در محیط های عمومی، 
در مورد آینــده آن تصمیم بگیرند. از فرودگاه ها در پاریس گرفته تا 
هایپرمارکت های زنجیره ای، همگی این نرم افزار را به صورت آزمایشی 
بــه کار می برند. یکی دیگر از این بررســی ها کــه به کمک همین 
نرم افزارهای ردیاِب احساســات در چهره انجام شده، این طور نشان 
می دهد که هرگاه مشتری با لبخند به فروشگاه وارد می شود سه برابر 

بیشتر از بقیه زمان در آن مکان صرف می کند. 
این ویدئوهای ســاده، دیدگاه های وسیعی را به فرد می بخشند. 
اما روش های پیچیده تر و صمیمی تری نیز برای دانستِن احساساِت 
خریدار وجود دارد. برخی از دوربین های حرارتی، تپش را می سنجند. 
آنها داده ها را به صورت وایرلس از تلفن های همراهِ هوشمند دریافت 
می کنند. نمونه های دیگری از این دستگاه های پیچیده، میزان رطوبت 
دست ها را می سنجند و حتی بر اساس آن پیش بینی می کنند که فرد 
نیاز به تخفیف بیشــتری دارد و در آن لحظه که عرق کرده احتماال 
به خاطر قیمت، تردید می کند. حتی رنگ پوست، می تواند بسیاری 

مسائل را در مورد خریدار برمال کند. 

Jدر حال وهوای خرید
تحلیل گران معتقدند همه این ابزارها، فرصتی را برای خرده فروش ها 
فراهم می کنند تا با فروشندگاِن آنالین رقابت کنند. هرچه افراد بتوانند 
بهتر احساساِت مشتری را درک کنند و داده های بهتری از او دریافت 
کنند، خدمات بهتری هم به او ارائه خواهند داد. حاال مسابقه ای بین 
خرده فروش ها درگرفته که همه به دنبال کسب بیشترین اطالعات 
از احساســات مشتری هستند تا مطابق با آن، شرایط فروش را مهیا 

کنند. این سیستم حتی در فروشگاه های بزرگ و مال ها نیز در حال 
اجرا شدن است. 

البته این مســئله برای همه جالب نیســت. برخی حتی از این 
سیســتم ها می ترسند. برخی معتقدند اســتفاده از تکنولوژی برای 
شناســایی احساسات خریدار می تواند با واکنش های بدی نیز همراه 
باشــد. اما به هر حال از مصاحبه های قدیمی و ازمدافتاده بهتر است. 
البته این تکنولوژی ها می تواند قدری نیز گمراه کننده باشد. معموال 
افراد در روابط غیرکالمی، تالش می کنند واکنش های خود را کنترل 
کنند و گاهی آن را تغییر بدهند. گاهی نیز فرد به سادگی افسرده است 
و می تواند فروشنده را گمراه کند. به هر حال این تکنولوژی ها شاید 
بتواند تشخیص بدهد که باالخره فرد در حال وهوای خرید هست یا 

خیر؛  و اگر بود، می تواند او را به دام بیندازد. 

 ] تکنیکخردهفروشی [

زبان بدن
احساسات خریدار هنگام خرید می تواند به 
خرده فروش های فیزیکی قدرت رقابت با 
آنالین ها را بدهد

چرا باید خواند:
هر روز استارت آپ 
تازه ای سر برمی آورد 
و حاال یک استارت آپ  
فرانسوی به دنبال 
تشخیص احساساِت 
خریدار است تا از 
این طریق بتواند به 
فروشنده در فروش 
کاالی خود به 
مشتری متناسب با 
احساساتش، کمک کند.

] تکنیککسبوکار [
جنرال موتورز چه سرنوشتی دارد؟

آن قدر کوچک شو تا جا شوی!
جنرال موتورز الغر می شود تا سودهای تپل تری به دست بیاورد. این شرکت سازنده خودرو هنوز در بازار 
خودروی امریکا به دنبال سود است و هر چند وقت یک  بار با اقدامات تازه اش نشان می دهد که هنوز زنده 
است و نفس می کشد. سال گذشته این شرکت در کنار شرکت هایی مانند فولکس واگن، تویوتا و رنو- نیسان 
در بازار خودرو حضور داشته است. اما سرمایه گذاران چندان تحت تأثیر تولیدات این شرکت قرار نگرفته اند. 
هرچند این شرکت رکوردهایی را در زمینه سود در سال 2015 و 2016 به ثبت رسانده است اما باز هم 
در بحران مالی که باعث ورشکستگی اش در سال 2010 شد، دست وپا می زند. اکنون این شرکت، کسب 
سود را اولویت خودش قرار داده است. هرچند برآورد می شود درآمد این شرکت در سال 2017 کاهش پیدا 
کند اما سود آن قطعا افزایش خواهد یافت و این همان چیزی است که مدیران جنرال موتورز به دنبال آن 
هستند. به گفته تحلیل گران، این شرکت باید روی نقاطی که قدرت دارد یا می تواند قدرت داشته باشد، 

تمرکز کند. هم چین و هم امریکای شمالی می توانند بازار مناسبی برای این شرکت باشند. 
به هر حال ســاخت و فروش خودرو، فرایندی چرخه ای اســت. یک روز بازار امریکا به اوج می رسد و 
روز دیگر چین رشد می کند. جنرال موتورز برای موفقیت در این بازارها باید برنامه های کالنی داشته باشد. 
راه حل های قدیمی دیگر نمی تواند این شرکت را از بحران های بزرگ نجات بدهد. حاال دیگر این شرکت 

چاره ای ندارد جز اینکه با تغییرات زمان جلو بیاید و سیستم داخلی اش را تغییر بدهد. 

آوریل امسال بود که یکی از کتاب فروشی های فرانسوی ویدئویی را راه اندازی کرد که به نرم افزاری خاص 
متصل بود. این نرم افزار می توانست تمامی حاالت و حرکات چهره خریدار را شناسایی کند. این نرم افزار 
تمامی حاالت از جمله سردرگم شدن، تردید یا نارضایتی را در چهره خریدار تشخیص می دهد.
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100.000همه مردم جهان
ساعتوقتاضافیدر
زندگیخودداشتند

اینیعنی2هزارو500هفته
اضافیبرای»کار«

چه می شد اگر...
دونالد ترامپ دیوار بزرگ را از چین وارد 

می کرد؟!

یکی از مقاله های اکونومیســت بــرای پیش بینی 
آینده به این پرســش پرداخته که اگــر دونالد ترامپ 
رئیس جمهــوری فعلی امریــکا در دور دوم نیز پیروز 
انتخابات بشود، چه اتفاقاتی می افتد. یکی از این اتفاقات 
مربوط به وعده های ترامپ در زمینه دیوار کشیدن میان 
امریکا و مکزیک است. اکونومیست در این شکل تالش 
کرده نشان بدهد اگر ترامپ واقعا بخواهد چنین دیواری 

میان امریکا و مکزیک بکشد، چه اتفاقاتی باید بیفتد. 

3.9میلیاردآجر
میتواندمرزیبهارتفاع6مترایجادکند

مرزمکزیک

3,201کیلومتر
آن قدر اضافه می آید که دیواری نیز 
دور واشنگتن دی سی بکشند

58کیلومتر

چه می شد اگر...
همه جاده ها به اندازه جاده های سوئد امن 

بودند؟

چه می شد اگر...
افریقا یک کشور بود؟

مرگهایجادهای
درازایهر100هزارنفر،2013

سومینکشورپرجمعیتجهانبود

18.8 چین
امریکا10.6
سوئد2.8

مرگ هایی 
که جلوی آنها 
امریکاگرفته می شد

امریکا

چین

چین

25.000220.000
پالتینیوم

%75
طال

%20
الماس

%55
92
110میلیارد دالر
میلیارد دالر

در سال

پسانداز

در سال

1چین

2هند

3افریقا

1چین

2امریکا

3هند

4افریقا

1.2میلیارد
نفر

6.4 تریلیون دالر
تولید ناخالص داخلی

چهارمیناقتصادبزرگدنیابود

اینهاراتولیدمیکرد

از سهم کل جهان

چه می شد اگر...
همه خودروهای جدید، برقی بودند؟

چه می شد اگر...
همه تا 100سالگی زنده می ماندند

خودروهایبرقیتاسال2040تقریبا
90درصداز2میلیاردخودرویجهانرا

تشکیلمیدهند

تاسال2050،دنیا

2.7میلیارد
نفردیگردرخودداشت

پسانداز

11میلیارد
بشکهنفتدرسال

یاتقریبانیمیازتولیدساالنهجهانی

و

4.7میلیارد
)CO2( تن دی اکسید کربن

1950 2017 2050

9.7

12.4

جمعیتجهان

پیشبینی
فعلی

*اینرقمدرمقایسهباامیدبهزندگی70سالفعلیاست.



....................... کـتاب ضـمیـمه .......................

شبكه های اجتماعی این امكان را فراهم كرده اند كه كاالهای استفاده شده ای كه دیگر مورد نیاز صاحبانشان نیستند، دوباره برای مصرف بین كسانی توزیع شوند كه به آنها نیاز دارند. 
تعداد روزافزونی از افراد با پیشینه های مختلف و با سنین متفاوت در حال حركت به سوی ذهنیتی خاص از مصرف هستند كه باعث می شود برای مزایای یك محصول پول بپردازند بدون 

اینکه نیازی باشد به صورت تمام عیار مالك آن محصول باشند. این خصلت، پایه نظام های خدمات محصول است كه صنایع سنتی را بر پایه مدلی از مالكیت خصوصی فردی،  در دسترس قرار 
می دهد.

 در كابینه اوباما كار می كردم و آنچه من در صفحه فیس بوك می دیدم اغلب با تمایالت و نظرهای آن قسم افرادی كه در كابینه اوباما كار می كردند هماهنگ بود. آیا این امر یك اتفاق كامال 
خوب است؟ شاید نه. و من دوستان محافظه كاری دارم كه صفحات فیس بوك شان كه با باورهای سیاسی شان همخوان است، اساسا متفاوت از صفحه من به نظر می رسد. ما در دو دنیای 

سیاسی متفاوت زندگی می كنیم- چیزی مثل دنیاهای موازی در داستان های علمی- تخیلی. و بسیاری از اخبار آن دنیاها نیز تقلبی هستند. 
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آنچه مال من است، مال شماست: ظهور مصرف اشتراكی

مصرف اشتراكي: پديده جهان نو
دنياي دیجيتال توانسته دارایي هاي مردم را در خدمت دیگران قرار دهد

مترجم: ساعد یزدانجو

آنچه مال من است، مال 
شماست: ظهور مصرف 

اشتراكی
ریچل بازتمن و رو راجرز

انتشارات هارپر كالينز

درباره نویسنده 
ریچل بازتمن مشاور كسب وكار در زمينه برند و نوآوري 
در سطح جهاني است كه ســابقا رئيس بنياد ویليام 
كلينتون هم بوده است. او امسال كتاب »به چه كسي 
مي توانيد اعتماد كنيد؟« را نوشــته است. رو راجرز 
یك كارآفرین، طراح كسب وكار و نویسنده انگليسي- 
امریکایي است كه در حوزه هاي متمركز بر نيروي انساني 

كار كرده است. 

در اكتبر 2007، طراحان سراســر جهان به سان فرانسيسكو سفر كردند تا در 
كنفرانس ساالنه طراحي صنعتي شركت كنند. اتاق هاي هتل شهر تا ماه ها رزرو 
شــده بود. جو ِگبيا و برايان ِچسكي، دوســتان قديمي و فارغ التحصيالن طراحي 
محصوالت صنعتي از دانشــكده طراحي رودآيلند، در ميــان ده هزار نفري كه 
برنامه داشــتند در كنفرانس شــركت كنند بودند. اين دو هم كالسي به تازگي به 
يك زيرشيرواني بزرگ در »بازار جنوب«، سان فرانسيسكو، كه در زبان انگيسي 
به »SoMa« مشهور است، نقل مكان كرده بودند تا تجارتي را شروع كنند. حين 
صحبتي كه گبيا و چســكي درباره سريع پول درآوردن براي كمك به پرداخت 
اجاره شان داشتند، از هم پرسيدند: »چرا يك اتاق اضافي اجاره نكنيم و آگهي اش 
را در وب سايت كنفرانس نگذاريم؟« آنها اين كار را كردند و نزديك به هزار دالر 

تنها در يك هفته درآوردند.
چسكي و گبيا فكر مي كردند كه آدم هايي كه در دهه 20 زندگي خود هستند 
به پيشنهادهايشان پاسخ مي دهند. سه نفر در نهايت در آن اتاق اضافي ماندند: يك 
طــراح مرد از هند كه درباره ايــده اجاره كردن يك اتاق به جاي هتل، در يك 
وبالگ محلي طراحي خوانده بود و انگار كه آن را راهي عالي براي ديدن آدم هاي 
جديد يافته بود؛ يك زن 35 ساله از بوستن كه فكر مي كرد آن خانه ارزش بيشتري 
از يك هتل دارد؛ و يك آدم 45ساله از يوتا كه پدر پنج بچه بود. گبيا به خاطر 
مي آورد: »اين كار كامال فرضيات ما را باطل كرد.« دو دوســت از اينكه احساس 
نمي كردند در خانه خود غريبه اي دارند شگفت زده شدند. چسكي توضيح مي دهد: 

»آنها تا وقتي غريبه بودند كه با هم حرف نزده بوديد.« 
چسكي و گبيا متقاعد شدند كه مي توانند كســب وكاري را شروع كنند كه 

مسافراني را كه اتاق مي خواهند، به آدم هاي محلي كه مي خواهند فضاهاي اضافي 
خود را اجاره بدهند، وصل كند. آنها با ناتان بلِكارچيك، دوست نزديكشان كه 
يك برنامه نويس نرم افزار بود شــريك شدند و در اوايل 2008 يك وب سايت 
ساده راه انداختند. اول فكر مي كردند ايده »تشك هاي بادي براي كنفرانس ها« فقط 
براي رويدادهاي بزرگ مثل اجالس جمهوري خواهان و دموكرات ها است كه 
هتل ها به دليل رزرو شدن اتاق ها يا گران تر از حد بودن اتاق ها براي افراد غيرقابل 
دسترس است. چســكي به ياد مي آورد: »وقتي اوباما اعالم كرد در يك محوطه 
با 75 هزار صندلي ســخنراني مي كند و فقط 40 هــزار اتاق هتل در دِنور وجود 
داشــت، رياضي واقعا به نفع ما عمل مي كرد.« ترافيك وب سايت آنها رشد كرد. 
توي ســي ان ان و صفحات نيويورك تايمز و وال استريت ژورنال ظاهر شدند. در 
اولين ماه هاي راه اندازي وب سايت، اين گروه سه نفره هم از تعداد، هم از تركيب 
افرادي كه مي خواســتند جاهاي آنها را اجاره كنند و همچنين از تنوع مسافران 
شگفت زده شدند؛ خانواده ها، نوعروس ها و تازه دامادها، دانشجويان و حتي تاجرها 

تمايل داشتند كه براي يك اتاق اجاره اي پول بدهند. 
چســكي، بلكارچيك و گبيــا فهميدند كه كنفرانس هــا فقط يك بخش 
كوچك از بازاري بزرگ تر است. آنها روي وايت بورد آپارتمانشان يك پيوستار 
كشــيدند. در يك انتهاي آن نوشــتند »هتل« و در انتهاي ديگر سرسري فهرستي 
نوشتند از شركت هاي ارائه دهنده فهرست جاهاي اجاره اي مثل »كريگ ليست«، 
مسافرخانه هاي جوانان و مبادله مجاني جا بين مسافران همچون »كوچ سرفينگ« 
كه به افراد كمك مي كند شبكه اي از كاناپه هاي مجاني در دسترس براي خواب 
ايجاد كنند. در وسط پيوستار فضاي سفيد زيادي كه يك بازار دست نخورده بود 

ابزارهای نوین ارتباطی كه انسان های 
سرتاسر جهان را به یكدیگر متصل 
می كند، در كسب وكارها تغییرات 
عمیقی به وجود آورده و شاید بتوان 
گفت ایده مصرف بیشتر برای اقتصاد 
بهتر را دچار تردید كرده است. آگاهی 
از نوعی مصرف اشتراكی كه حاصل رواج 
فناوری های ارتباطی است،  چشم انداز 
خواننده ایرانی را كه خود نیز این نوع 
مصرف را تجربه می كند، گسترده تر 
می كند.
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کتاب ضمیمه

به چشــم مي آمد. آدم ها دنبال اقامتي با قيمت معقول به عالوه 
يك تجربه محلي بودند. با اين حال، آن سه بيم اين را داشتند كه 
اين فرصت به يك دليل منطقي اين قدر بزرگ و دست نخورده 

مانده باشد: اعتماد. 
آيا عمل شركت در يك رويداد مشترك، خواه يك رقابت 
سياســي خواه يك جشنواره موســيقي خواه يك كنفرانس 
طراحي، عاملي اساسي براي ساخته شدن اعتماد بين غريبه ها بود؟ 
آيا مردم با هم در يك جا مي ماندند فقط به خاطر اينكه يك 
عالقه مشترك مثال عكاسي داشتند؟ اگر آنها درس خوانده هايی 
بودند كه از يك دانشــگاه فارغ التحصيل شده بودند چه؟ آيا 
ممكن بود يك بازار كامال بازِ از فرد به فرد، براي ماندن مردم 
در هرجاي دنيا ايجاد كرد؟ اينها ســؤاالتي بودند كه اين سه نفر 
ماه ها پيش از اينكه توافق كنند جواب همه آنها مي تواند »بله« 
باشد، از خود مي پرسيدند. موفقيت خدمات واسطه گري ديگري 
مثل »اي بِي« نشان مي داد كه اعتماد مي تواند ساخته شود. تا اوت 
2008، وب ســايت شــركت آنها، Airbnb.com، متولد شد. 
بلكارچيك توضيح مي دهد: »اين اسم از اين ايده آمده بود كه 

با اينترنت و اتاق خالي، هركسي مي تواند مهمان خانه دار شود.«
در آوريل Airbnb.com ،2010 نزديك به 85 هزار كاربر 
ثبت شــده و بيش از 12 هزار ملك در 3 هزار و 234 شهر از 
بيش از 126 كشور داشت. اين سايت، مثل كاري كه اي بي براي 

كاالها انجام مي داد، يك بازار مستقيم براي مكان ها بود. فهرست هاي اين سايت 
شامل هرچيزي مي شد، از يك »استوديوي دلربا در ميدان باستيل پاريس« به قيمت 
شــبي 90 دالر تا يك »آپارتمان شــخصي در بهشت هارلم نيويورك« به قيمت 
120 دالر، تا يك ويالي كامل در »بفوت هيلز در كه ســاموئي تايلند« به قيمت 
هر شــب 275 دالر. چسكي در شگفت است: »وقتي ما شروع كرديم، اصال فكر 
نمي كرديم مردم خانه  درختي، كلبه اسكيموها، قايق، ويال و آپارتمان طراح ها را 

اجاره مي كنند.«
در بيشتر موارد، افراد و مكان ها به وسيله »اير بي ان بي« مورد تحقيق يا مصاحبه 
قرار نمي گرفتند. بر عهده كاربران بود كه بر اســاس عكس هاي جورواجوري از 
ملك، ســوابق همراه با جزئيات و توضيحات ديگر كاربران، تعيين كنند كه آيا 
مي خواهند ميزبان يك مهمان باشند يا با كسي در يك خانه بمانند يا نه. در واقع، 
همان طور كه وب ســايت رشد كرده است، بنيان گذاران آن،  مقرراتي را كه ابتدا 
فكر مي كردند مورد نياز باشد برداشته اند. آنها محدوديت قيمتي 300 دالر براي 
اجاره يك شب را برداشتند چون دريافتند مردم از جامعه اعضاي »اير بي ان بي« با 
بودجه هاي خيلي باالتري براي اقامت استفاده مي كنند. امروز شما مي توانيد يك 
قصر را در انگلســتان به قيمت شبي 3 هزار دالر اجاره كنيد. تنها مقررات ثابت 
در »اير بي ان بي« اين است كه مسافران بايد بتوانند سؤاالتي درباره ميزباني قبل از 
رزرو جايشان بپرسند. فضاي داخلي اتاق براي اين كار كفايت نمي كند و بنابراين 
بيشتر هتل ها از سايت حذف مي شود. چسكي مي گويد: »يك اتاق هتل ماريوت در 
نيويورك و يك اتاق ماريوت در ايرلند كامال شبيه به هم هستند و شما نمي دانيد 

كدام اتاق به شما مي رسد يا حتي در كدام طبقه هستيد. ما عكس 
اين حالت را براي مسافران فراهم مي كنيم.«

بلكارچيك از همان وقت با همســرش به يك آپارتمان 
بزرگ تــر در پالو آلتو نقل مكان كرده اســت. در ماه ژانويه 
2010 او از طريق »ايــر بي ان بي« از اجاره دادن اتاق اضافي اش 
به ســه تك نفر كه در مجموع 15 شب مي شد، هزار و 200 
دالر درآورد. وقتي كه بنيان گذاران شركت را راه  انداختند، به 
اين فكر نكردند كه خدماتي كه ارائه مي كنند مي تواند كاري 
كند كه مردم بتوانند به مكان هاي خالي خانه شان به عنوان يك 
سرمايه گذاري نگاه كنند،  نه وبال گردن. برخي از كاربران يك 
اتاق اضافي در يك محله گران قيمــت دارند، پس چرا آن را 
هر چند وقت يك  بار اجاره ندهند؟ آنگال رادرفورد به يك 
خانه زيرشيرواني دواتاقه بزرگ در منقطه تجاري نيويورك 
نقل مكان كرد. او قبــال تنها زندگي كرده بود و مردد بود كه 
اتاقش را با يك هم اتاقي تمام وقت مشــترك شود. در عوض، 
تصميم گرفت اتاق اضافي را مبله كنــد و با »اير بي ان بي« 15 
شب در ماه اجاره بدهد. او توضيح مي دهد: »من مي توانم اين را 
كه چه موقعي فضاي خانه ام را با كس ديگري مشترك بشوم، 
مديريت كنم. از پول اضافي براي تسويه كردن كارت اعتباري ام 
كه با آن مبلمان را خريدم اســتفاده مي كنم كه تقريبا نيمي از 

اجاره مي شود.«
انگيزه براي ميزبان هايي كه از »اير بي ان بي« اســتفاده مي كنند معموال تركيبي 
از داشــتن يك كمك خرج و ديدن آدم هاي جديد است. بچه هاي جيل بانونو از 
دنور به دانشــگاه رفته اند: »من حاال يك اتاق خالي دارم و جالب اســت كه هر 
از چندي براي يك مدت كســاني را توي خانه داشته باشم.« استفاني ساليوان از 
پيتزبورگ نياز به پولي اضافــي دارد براي كمك به پرداخت مخارج تعميرات 
خانه 110ساله اش و عاشق اين است كه كساني در خانه اش بمانند. ماتياس سيبلر 
از بوستن از پول اجاره اش استفاده مي كند تا يك گردش كامل به انگلستان داشته 
باشــد و بتواند در عروسي يكي از دوســتان قديمي اش شركت كند. سندرا بروس 
از واشنگتن »ميزبان مسافرها هستم تا براي دوران بازنشستگي پس انداز كنم. به 
عالوه دوست دارم با ديگران معاشرت كنم.« برخي افراد با پول اجاره، كسب وكار 
خودشان را شروع كرده اند؛ براي برخي ديگر، اين پول كمك كرده  است خانه شان 

را حفظ كنند. 
در ژانويه 2010، تيم مديريت »اير بي ان بي« ايميلي را از زني به نام كندرا مائه 
تائي دريافت كردند كه يك ميزبان خانه اجاره اي در شهر نيويورك بود. »سالم 
اير بي ان بي، اغراق نمي كنم وقتي به شما مي گويم كه به معني دقيق كلمه ما را نجات 
داديد. من و شوهرم همين ماه می گذشته،  بعد از اينكه هردو كارمان را از دست 
داديم ازدواج كرديم و ســال گذشته، سرمايه گذاري مان در بازار بورس شكست 
خورد. ما كم كم ديديم پس اندازمان به قدري كم شده كه پول كافي براي پرداخت 
اجاره نداريم. من در آن موقع، آپارتمانمان را در وب سايت شما ثبت كردم و كلي 
تقاضا دريافت كردم... شــما به ما اين توانايي را داديد كه خانه مان را حفظ كنيم 

چسكي و گبيا 
متقاعد شدند 
كه مي توانند 

كسب وكاري را 
شروع كنند كه 
مسافراني را كه 

اتاق مي خواهند، 
به آدم هاي محلي 

كه مي خواهند 
فضاهاي اضافي 

خود را اجاره 
بدهند، وصل 

كند. آنها با ناتان 
بلكارچيك، دوست 

نزديكشان كه 
يك برنامه نويس 

نرم افزار بود 
شريك شدند و در 
اوايل 2008 يك 

وب سايت ساده راه 
انداختند
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و با هم به مسافرت برويم و اين آرامش خاطر را داشته باشيم كه بدانيم اين دوره 
سخت از زندگي مان را سپري كرده ايم. از شما خيلي متشكريم.«

جالب اينكه از ميان 10 هزار سفري كه تاكنون از طريق اين وب سايت به طور 
كامل انجام شــده، ردي از سرقت گزارش نشده است. گاهي يك آپارتمان تميز 
نيست يا كسي چهره واقعي اش را نشان نداده، ولي اين موارد نادر هستند. چسكي 
معتقد است كه يك »واسطه مورد اعتماد« و سيستم پرداخت امن نقش زيادي در 
اين آمار داشته است. موقع رزرو كردن، مهمان رزرو را با استفاده از يك كارت 
اعتباري يا يك حساب كاربري »پي پل« انجام مي دهد. ميزبان ها تا 24 ساعت بعد 
از ورود مهمــان، كل پول را نمي گيرند. »ايــر بي ان بي« از ميزبان ها پول خدمات 
اســتاندارد 3 درصد را مي گيرد و از مســافران هم بسته به قيمت رزرو، 6 تا 12 
درصد بيشــتر مي گيرد. در كنار اينكه »اير بي ان بي« به يك كسب وكار واقعي با 
مدل درآمدي سودده تبديل شده كه از وقتي تاسيس شده هر ماه بيش از 10 درصد 
رشد كرده است، بنيان گذاران آن اعتقاد دارند كه اين شكل از پرداخت »با بهترين 

رفتار از هردو طرف روبه رو مي شود و كل فرآيند را قابل اعتماد تر مي كند«.
وقتي چســكي به پدربزرگش از ايده پشت ســر »اير بي ان بي« گفت، »كامال 
معمولي به نظرش رسيد. والدين من واكنش متفاوتي داشتند. من ابتدا نمي توانستم 
بفهمم چرا اين طور است.« چسكي بعدتر دريافت كه والدينش در يك نسل هتلي 
بزرگ شده اند،  در صورتي كه پدربزرگش و دوستان پدربزرگش، طي سفر هايشان 
توي مزارع خانه هاي كوچك را اجاره مي كردند. »اير بي ان بي« خيلي متفاوت با 
آن تجربه نبود. »كار ما يك ابداع مدرن نبود، اما هتل ها بودند.« مســلما، قبل از 
دهه 1950، ماندن با دوستان يا دوستاِن دوستان يك روش متداول براي سفر رفتن 

بود. »اير بي ان بي« يك ايده قديمي بود، دوباره شبيه سازي شده 
بود و مجددا از طريق شبكه هاي فردي و فناوري هاي نو، معني 

پيدا كرده بود. 
حــاال بــازار بي حدوحصري بــراي مبادالت فــردي بين 
توليدكننــده و مصرف كننــد،  بين فروشــنده و خريدار، بين 
قرض گيرنده و قرض دهنده و بين همســايه و همسايه، وجود 
دارد. مبادالت آنالين از رابطه نزديكي شبيه ســازي شده است 
كه زماني از طريق مبادالت چهره به چهره در روستاها شكل 
گرفته بود، اما در مقياســي بزرگ تر و نامحدودتر. به عبارت 
ديگر،  فناوري شكل هاي قديمي اعتماد را بازآفريني كرده است. 
چسكي پيش بيني مي كند: »وضع موجود در حال جايگزين شدن 
با يك جنبش است. ارتباط فردي به روش پيش فرض مردم براي 
مبادالت چيزها، تبديل خواهد شد؛ چه اين چيزها مكان باشد، 

چه جنس،  مهارت يا خدمات.«

J  ظهور اشتراكي عمل كردن
طي چندين سال گذشته، ما دريافتيم كه ماجراها و نمونه هاي 
تجاري مثل »اير بي ان بي« غيرمعمول نيست. سر ميزهاي شام، 
دوســتان به جاي فخر فروختن درباره مــدل جديد تويوتاي 
»پريوس« جديدشــان،  به اين مباهــات مي كنند كه چطور با 

تبديل شدن به »زيپستر«ها )اعضاي شبكه خدمات به اشتراك گذاشتن خودروي 
»زيــپ كار«( خودروهاي خودشــان را كنار مي گذارند و بــا خودروي ديگران 
سر كار مي روند. دوســتان بيشتر و بيشتري جنس هاي خود را در وب سايت هاي 
»كريگ ليســت« و »اي بي« به فروش مي رســانند. آنها كتاب ها، دي وي دي ها و 
بازي ها را در وب سايت هايي مثل »سَوپ تري« و »اورسَوپ« عوض و بدل مي كنند. 
و مواردي را كه ديگر نمي خواهند، در وب سايت هاي »فري سايكل« و »ريوز ايت« 
كنار مي گذارند. ما در ســفري به پاريس دوچرخه سواراني را با دوچرخه هايي 
كه ظاهري تروتميز داشــتند و لوگوي »وليب« )نام سيستم به اشتراك  گذاشتن 
دوچرخه در پاريس( روي ميله افقي آنها بود، ديديم. يكي از دوســتانمان در لندن 
به ما از برنامه جديد محبوبش در شــبكه 4 تلويزيون گفت كه نامش »لندشير« 
)به معني به اشتراك گذاشتن زمين( بود. ما مدام از تعداد افرادي مي شنويم كه به 
برنامه »جامعه كشاورزي حمايت شده« يا تعاوني هاي محلي مي پيوندند. حكايت ها 
و داســتان هايي را درباره همكاري آنالين و رشد جوامع مجازي مي بينيم. هرروز 
بيش از 3 ميليون عكس در سايت فليكر بارگذاري مي شود، 700 هزار عضو جديد 
به فيس بوك مي پيوندند، 5 ميليون توئيت منتشــر مي شود و 900 هزار وبالگ 
پســت مي گذارند. هر دقيقه، 20 ســاعت فيلم روي يوتيوب گذاشته مي شود كه 

معادل اكران هفتگي بيش از 90 هزار فيلم بلند جديد در سالن هاي سينما است. 
»اشــتراكي عمل كردن« به شــعار روز اقتصاددان ها، فيلسوف ها، تحليل گران 
كســب وكار، كاشــفان روندها، بازارياب ها و كارآفرين ها تبديل شده بود - و 

درست هم بود. 
ما به اشتباه در مطالبمان درباره به اشتراك گذاشتن، مبادله پاياپاي، قرض گرفتن 
يا معاوضه،  در زبان انگليســي اغلب نوعي از پسوند »Co« )به 
معني »هم« يا »مشترك«( را در تيترهايمان به كار مي بريم؛ مثال 
مي نويسيم »مسكن مشترك )Co-housing( براي ژن ايكس 
و ايگرگ«، »كار مشترك )Co-working(: يك نفري اما نه 
درتنهايی«، »كوچ سرفينگ: اين برنامه فقط درباره يك مكان 
براي بي هوا وارد شدن نيست«، »آيا جامعه تعاوني ها مي تواند 
شهرستان هاي ما را نجات دهد؟«، »شبكه سازي اجتماعي براي 
شــوراهاي محلي«، »جامعه جهاني طرفــدار مالكيت جمعي 
آنالين مي شــود«، »زندگي با هم: جوابي مدرن براي شوراهاي 
محلي« و »حكمراني عوام الناس«. حتي علم، روان شناسي اجتماعي 
و ژورنال هاي علمي اقتصادي، لبريز از مطالبي پرطرفدار درباره 
رفتارهاي خودسازمان دهي مورچه ها، »هوش« زنبورهاي عسل 
در حركت گروهي و همكاري گله ماهي ها و دسته پرندگان 

است. 
ما هرچه بيشتر اين روندها را ارزيابي كرديم، بيشتر متقاعد 
شــديم كه همه اين رفتارها، ماجراهاي شــخصي، نظريه هاي 
اجتماعي و نمونه هاي تجاري، يك نوع خيزش ناگهاني اقتصادي 
- اجتماعي نوظهور را نشــان مي دهد. ســه كلمه اي كه به با 
هم انجام دادن كارها و به اشــتراك گذاشتن مربوط مي شد - 
تعاوني ها، زمين هاي داراي مالك جمعي و شوراهاي محلي - در 

شبكه هاي 
اجتماعي اين 
امكان را فراهم 

كرده اند كه كاالهاي 
استفاده شده اي 
كه ديگر مورد 

نياز صاحبانشان 
نيستند، دوباره 

براي مصرف بين 
كساني توزيع 

شوند كه به آنها 
نياز دارند. اين، 

دومين مدل 
مصرف اشتراكي 
را كه بازارهاي 

توزيع مجدد باشد 
امكان پذير ساخته 

است

آنچه مال من است، مال شماست: ظهور مصرف اشتراكی
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حال به روز شدن و بازآفريني به شكل هاي اشتراكي و اجتماعي 
در قالب هايي جذاب و باارزش است. ما به اين خيزش ناگهاني 

»مصرف اشتراكي« مي گوييم.
اشتراكي شدن در بطن اين مصرف اشتراكي مي تواند محلي 
و چهره به چهره باشد يا مي تواند از اينترنت استفاده كند براي 
متصل شدن، تركيب شدن و شكل دادن گروه ها و يافتن چيزها 
يا كساني كه تعامل هاي نفر به نفر را به تعامل هاي جمعي تبديل 
مي كند. اگر به طور ســاده بخواهيم بگوييم، مردم در حال به 
اشتراك گذاشتن دوباره چيزها در اجتماع خود هستند؛ چه اين 
اجتماع يك دفتر كار باشد، چه محله، چه مجتمع آپارتماني، 
چه مدرســه يا شبكه فيس بوكي. اما اين به اشتراك گذاشتن و 
اشتراكي شدن به شيوه هايي و در مقياسي اتفاق مي افتد كه قبال 
هرگز ممكن نبوده و فرهنگ و اقتصاد »آنچه مال من است مال 

شماست« را مي سازد.
هر روز مردم در حال مصرف اشــتراكي هســتند؛ يعني به 
اشتراك گذاشتن، معامله پاياپاي، قرض گرفتن، تجارت، اجاره 

كردن، هديه دادن و معاوضه به شــكل سنتي كه از طريق فناوري و جماعت هاي 
افراد همســان، دوباره تعريف شده است. مصرف اشتراكي، افراد را قادر مي سازد 
سود عظيم دسترســي به محصوالت و خدمات را فراتر از مالكيت دريابند و به 
طور هم زمان، در پول، مكان و زمان خود صرفه جويي كنند، دوستان جديدي پيدا 
كنند و دوباره به شهرونداني فعال تبديل شوند. شبكه هاي اجتماعي، شبكه هاي برق 
هوشمند و فناوري هاي تعامل هم زمان نيز در حال ممكن ساختن جهشي بلند از 
مدل هاي تاريخ گذشته ابرمصرف ها هستند و همچنين ساختن نظام هاي نوآورانه اي 
بر پايه استفاده مشترك؛ نظام هايي همچون به اشتراك  گذاري دوچرخه و خودرو. 
اين نظام ها از راه كارايي استفاده، كاهش اتالف، ترغيب افزايش محصوالت بهتر 
و جلوگيري از مازادي كه از راه توليد بيش از حد و مصرف بيش از حد حاصل 
مي شود، مزاياي پيراموني مهمي فراهم مي كنند. در اين كتاب، ما هزاران نمونه از 
مصرف اشتراكي در سرتاسر جهان را به سه نوع نظام - نظام هايي با محصوالت 
خدماتي، بازارهاي بازتوزيع و ســبك زندگي اشتراكي - سازمان دهي كرده ايم. 
همه اين نظام ها در حال بازآفرينِي نه فقط آنچه ما مصرف مي كنيم هستند بلكه 
چگونگي مصرف ما را هم بازآفريني مي كنند. با اينكه نمونه هاي مصرف اشتراكي 
به شــدت از نظر مقياس، به بار نشستن و اهداف متنوع هستند، در اصول اساسِي 
مشــابهي اشــتراك دارند كه براي كار كردن آنها حياتي هســتند و در سراسر 
اين كتاب آنها را كشــف مي كنيم. اين اصــول عبارت اند از جرم حياتي، ظرفيت 

بالاستفاده ماندن، اعتقاد به دارايي هاي عمومي و اعتماد بين غريبه ها. 
مصرف اشتراكي يك روند با جاي پاي محكم و يك تغيير موقت واپس گرايانه 
در برابر بحران مالي جهاني 2008 نيســت. اين روند يك جنبش در حال رشد با 
مشاركت ميليون ها نفر از همه گوشه وكنارهاي جهان است. بسياري از اين افراد 
حتي نمي دانند كه بخشــي از اين خيزش ناگهاني هستند. براي به تصوير كشيدن 
ظهور عظيم مصرف اشتراكي، اجازه بدهيد ابتدا نگاهي بيندازيم به حكايت هايي 
از رشــد كردن ها كه پشت ســر برخي از مثال هاي مشهور اين نوع مصرف قرار 

دارند: به اشتراك گذاشــتن دوچرخه شكلي از حمل ونقل با 
بيشترين رشد در جهان است و انتظار مي رود تعداد طرح ها در 
اين حوزه )تا ســال 2010( تا 200 درصد افزايش يابد. از سال 
2007 كه »زيلوك«، شركت پيشرو در بازار اجاره نفر به نفر 
پايه  گذاشته شــد، با نرخ حدود 25 درصد رشد كرده است. 2 
ميليارد دالر كاال و خدمات از طريق وب سايت »بارتر كارت« 
كه بزرگ ترين شبكه مبادله پاياپاي كسب وكارها با هم در سال 
2009 بود، نسبت به سال قبل تر از آن 20 درصد رشد كرده بود. 
»زوپا« در پنجمين ســال خود،  با انجام تجارتي به ميزان 34.5 
ميليون پوند، نسبت به چهار سال قبل تر كه در مجموع چهار 
ســال تجارتش به 34.5 ميليون پوند مي رسيد تجارت بيشتري 
انجام داده بود. تخمين زده شده بود كه اين شركت در سال ششم، 
درآمدش دو برابر شــود و به 70 ميليون پوند برسد. وب سايت 
»فري ســايكل« كه شــبكه جهاني آنالين ثبــت و به گردش 
درآوردن رايگان كاالهاي بازيافتي يا دورانداخته شــده است، 
بيش از 5.7 ميليون عضو در بيش از 85 كشور دارد. از طريق اين 
شبكه، هرروز بيش از 12 هزار كاال هديه داده مي شود. وب سايت »يو- اكسچينج« 
كه يكي از موفق ترين ســايت هاي مبادله كاال است، در سال 2008 شاهد افزايش 
70 درصدي اعضاي جديد بود و عضويت در وب سايت مبادله كاالي »سَوپ تري« 
در ســال 2009 نسبت به سال قبل 10 برابر شــده بود. در وب سايت »تِرد آپ« 
كه يك وب ســايت مبادله لباس كودكان است، در هشــت روز اول تاسيس در 
آوريل 2010، تقريبا 12 هزار كاال مبادله شد. در سه ماه اول كار وب سايت »ِشير 
اِرت« كه كشاورزان بدون زمين را به زمين هاي اضافي بالاستفاده وصل مي كند )از 
ژانويه 2010(، بيش از 25 ميليون فوت مربع زمين معرفي شد. »كوچ سرفينگ«، 
وب سايتي جهاني كه در بيش از 235 كشور و منطقه استحفاظي جهان، مسافران را 
به محلي ها وصل مي كند، اكنون پربازديدكننده ترين سايت »خدمات ميزباني« در 
اينترنت است. در امريكا، بيش از 2 هزار و 500 مورد كشاورزی حمايت شده به 
وسيله گروه هايی از مردم وجود دارد؛ يعني مشتريان در ابتداي سال مقداري پول به 
يك كشاورز محلي مي دهند تا در فصل بارآوري محصوالت، به صورت هفتگي 
يك جعبه محصول تازه به آنها تحويل داده شود. اين نوع كشاورزي در سال 1985 
تنها يك مورد بود. در انگلســتان، بيش از 100 هزار نفر در فهرست انتظار يك 
زمين استيجاري )تكه زميني كه مي تواند به وسيله يك فرد براي كاشت ميوه و 
ســبزي اجاره شود( هستند و در بخشي از مناطق لندن، زمان انتظار به چهل سال 
مي رسد. در وسط بحران مالي جهاني، وقتي كه دولت فدرال اياالت متحده تالش 
مي كرد بار شركت هاي خودروسازي ملقب به »سه غول بزرگ« را سبك كند، 
عضويت در وب سايت هاي اشتراك گذاري خودرو تا 51.5 درصد افزايش يافت. 
تخمين زده شده است كه تا سال 2015، 4.4 ميليون نفر در امريكای شمالي و 5.5 
ميليون نفر در اروپا عضو خدماتي به شكل »زيپ كار« شوند كه فقط عضويت در 
آن در سال 2009 سه برابر شده است. ما مي توانيم ادامه بدهيم. مصرف اشتراكي 
يك ايده گلوله برفي است؛ به اندازه كافي سنگين كه به حركت خود ادامه بدهد 

و به اندازه كافي داراي چسبندگي كه به بزرگ تر شدن خود ادامه بدهد. 
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بسياري از شركت هايي كه در اين كتاب بررسی می شوند همين حاال هم سودده 
يا داراي مدل هاي درآمدي در حال رشدي هستند. تعداد شركت هاي تاسيس شده 
كه صدها ميليون درآمد كســب  مي كنند بيشتر شده )در سال 2009، نت فليكس 
359.6 ميليون دالر و زيپ كار 130 ميليون دالر درآمد داشت( و در همين حال،  
شركت هاي ديگري مثل »سوالر سيتي« و »سَوپ تري« هستند كه تازه شروع به 
سوددهي كرده اند. تخمين زده شده است كه طي پنج سال آينده، مشخصا خدمات 
مصرف اشتراكي رشد قابل توجهي را تجربه كنند. تخمين زده شده است كه بازار 
قرض دهي اجتماعي شخص به شخِص امثال »زوپا« و »پراسپر«  تا آخر سال 2013، 
تا 66 درصد صعود كند و درآمدش به 5 ميليارد دالر برسد. پيش بيني شده است 
كه بازار قرض دادن هرچيزي، از دســتگاه حفاري گرفته تا دوربين، به صورت 
از شخص به شــخص، يك بازار 26 ميليارد دالري باشد. فقط بازار مبادله لباس 
كودكان )نوزاد تا 13 سال( آن هم تنها در امريكا، تخمين زده شده است كه صنعتي 
با ارزش بين 1 تا 3 ميليارد دالر باشد. به اشتراك گذاشتن يا اجاره ساعتي خودرو 
پيش بيني شــده اســت كه به يك صنعت 12.5 ميليارد دالري تبديل شود. حتي 
سازمان هايي مثل »كوچ سرفينگ« يا »فري سايكل« كه با اهدافي مشخصا نه براي 
ســوددهي تاسيس شده اند، شاهد پذيرش از سوي مشتريان و پيمودن راهي مشابه 
كسب وكارهايي هســتند كه مدلي درآمدزا دارند. »كوچ سرفينگ« كه شركت 
غيرانتفاعي است، مكان هايي براي شركت هاي امثال »اير بي ان بي« و »روموراما« 
ايجاد مي كند. و اين وضعيت فقط مربوط به شــركت هايي كه پول درمي آورند 
نيست. مجله »اكونوميست« گفته است افرادي كه درگير مصرف اشتراكي اند در 
حال تبديل شــدن به »كارآفرينان ُخرد« هستند. از يك سو، برخي افراد در حال 
كسب پول هاي كمي هستند، در حالي كه ديگران درآمدهاي چشم گيري از اجاره 
محصوالت و مكان هاي كنارافتاده و بالاستفاده به اشخاص دارند. ميانگين درآمد 
حاصل از مشاركت ساكنان نيويورك در وب سايت »اير بي ان بي« به طور ماهانه 
هزار و 600 دالر اســت. و اين فقط ميانگين است. اجاره دهندگان در وب سايت 
»زيلوك« تنها بابت اجــاره دادن يك قلم كاالي خود مثل دوربين يا دوچرخه، 
ســاالنه هزار دالر درآمد دارند. تخمين زده شده است كه يك مالك خودروي 
انــدازه معمولي مثل تويوتا كمري بتواند از راه اجاره خودرويش به اشــخاص به 
اندازه 20 ســاعت در هفته با وب سايت هايي مثل »ريلي رايدز«، »گت اروند« و 
»ويپ كار«، ساالنه 6 هزار و 250 دالر درآمد كسب كند. برخي از مالكان مثل 
»دِيو« كه يك طراح 26 ساله است، از »ويپ  كار« استفاده مي كنند تا به پرداخت 
هزينه هاي عمومي زندگي شان كمكي كرده باشند و ديگراني مثل »مائورين« 66 
ساله كه به ندرت از خودرويشان استفاده مي كنند، پول اضافي اجاره خودرو را به 

مصرف سفرهايشان مي رسانند.
افرادي ممكن اســت سنگ »غيرضروري« به مصرف اشتراكي پرتاب كنند و 
مدعي باشــند كه اين نوع مصرف زماني كه اقتصاد به طور كامل احيا شــده و 
خوشبختي بازگشته است، باعث كند شدن يا سقوط اقتصاد خواهد شد. اما نه تنها 
مصرف اشــتراكي از انگيزه هايي در مشتريان نشئت گرفت كه خيلي عميق تر از 
صرفه جويي در مخارج بودند، بلكه عادات اين نوع مصرف قبل از سقوط اقتصادي 
ســال 2008، شروع به جا افتادن و پخش شدن كرد. ضرورت هاي اقتصادي صرفا 
مردم را وادار مي سازد با روش هاي جديد دسترسي به آنچه نياز دارند و چگونگي 

رسيدن به آنها بازتر برخورد كنند.
وقتي كه ركود بزرگ در سال 2008 به اوج خود رسيد، برخي از صاحب نظران 
و اقتصاددانان پايان مصرف گرايي را اعالم كردند، در حالي كه برخي ديگر گفتند 
كه مشتريان بايد براي خريدهاي بعدي هل داده شوند. هر يك از اين روش ها كه 
به نظر مي رسند مدل هاي سنتي مصرف گرايي باشند - كه در آنها ما محصوالت 
را مي خريم، آنها را استفاده مي كنيم، دورشان مي اندازيم، و سپس بيشتر مي خريم 
- حتي لنگ لنگان به راه خود ادامه مي دهند. با اين حال، »بيشتر خرج كن، بيشتر 
مصرف كن« ممكن است يك راه حل كوتاه مدت باشد اما نه راهي پايدار است،  

نه سالم.
وقتي كه نظام هاي همه گير مالي و نظارت نشــده باعث شدند سرمايه گذاران 
ميليون هــا دالر خود را در ترفندهاي پانــزي )برگرداندن بهره هاي نامتعارف به 
سرمايه گذاران از پول سرمايه گذاران بعدي بدون انجام كار اقتصادي(، صندوق هاي 
سرمايه گذاري، شركت هاي بيمه و حتي بانك هاي پس انداز از دست بدهند، مردم 
هرروز رؤياي امريكايي كذايي را كه احساس مي كنند در بدترين وضعيت خود 
باشد پي مي گرفتند. در هر تمام گوشه  و كنارهاي جهان، ميليون ها نفر خانه هايشان،  
شغل هايشان، قدرت خريد شان و پشت گرمي اقتصادي شان را از دست دادند. اما در 
هفته هاي بحران، نشــانه هايي از يك آگاهي جديد و روبه افزايش در مشتريان با 
ته رنگي از خشم وجود داشت. ما در جامعه اي زندگي مي كرديم كه بيش از پنجاه 
سال ترغيبمان كرده بود كه پا را از گليم خود فراتر بگذاريم، چه از نظر مالي چه 
زيست محيطي. همان طور كه توماس فريدمن در سرمقاله موضوع مخالف خود 
در روزنامه نيويورك تايمز نوشت، »سال 2008 زماني بود كه سرمان به سنگ 
خورد؛ زماني كه هم مادر طبيعت، هم بازار گفتند: نه ديگر.« معتقديم در حالي 
كه جهان چشم  انتظار يك ايده بزرگ براي توان دوباره بخشيدن و دوباره متعادل 

كردن اقتصاد ما بود، تغيير از سوي خود مصرف كنندگان شروع خواهد شد. 
يكپارچه شــدن شــبكه هاي اجتماعي با اعتقاد دوباره بــه اهميت جامعه، 
نگراني هاي ضروري زيست محيطي و آگاهي از تفاوت قيمت ها، باعث مي شوند 
كه ما از شكل هاي قديمي نامتوازن، متمركز و كنترل شده مصرف گرايي دور شويم 
و به ســمت نوعي از مصرف گرايي مشترك، روي هم  جمع شــده، باز و تعاوني 

حركت كنيم. 
طبق ايده اي كه چارلز ليدبيتر در كتابش با عنوان »ما- فكر مي كنيم« بنا كرد، 
در اَبرمصرِف قرن بيستم ما به وسيله اعتبار، تبليغات و آنچه مالكش بوديم تعريف 
مي شــديم. در مصرف اشتراكِي قرن بيست ويكم ما به وسيله شهرت، جامعه و با 
آنچه مي توانيم به اشتراك بگذاريم، چگونگي به اشتراك گذاشتن آن چيزها و 

آنچه دور مي اندازيم، تعريف مي شويم.
پديده به اشــتراك گذاشــتن شخص به شــخص از طريق جوامع سايبري كه 
بيش ازپيش همه گير مي شــود، مثل »لينوكس«، »ويكي پديا«، »فليكر«، »ديگ« و 
»يوتيوب«، نيز اكنون حكايتي مشابه است. مصرف اشتراكي ريشه در فناوري ها 
و رفتارهاي شبكه هاي اجتماعي آنالين دارد. اين تعامالت ديجيتالي به ما كمك 
كرده اســت اين مفهوم را تجربه كنيم كه همكاري نيازي ندارد به هزينه از بين 
رفتن فرديت انجام شود و كمك كرده است كه با روي باز با رفتارهاي ذاتي اي كه 
همكاري و عادت به اشتراك گذاشتن را به امري جذاب تبديل مي كنند، برخورد 

آنچه مال من است، مال شماست: ظهور مصرف اشتراكی
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كنيم. مسلما ما اعتقاد داريم كه افراد به عقب نگاه خواهند كرد 
و تشــخيص خواهند داد كه مصرف اشتراكي به شكل آنالين 
و به وســيله گذاشتن كامنت ها و به اشتراك گذاشتن فايل ها، 
برنامه ها، عكس ها، ويدئوها و دانش ها، شــروع شده است. و 
حاال ما به نقطه همه گيري شــديدي رســيده ايم كه شروع به 
كاربرد اصول مشابه اشتراكي و رفتارهاي به اشتراك گذاشتن 
در حوزه هاي فيزيكي زندگي روزمره مان كرده ايم. حوزه هاي 
مختلــف زندگي هاي مــا، از صبح رفتن به ســر كار گرفته تا 
مكان هاي كاري مشترك تا روش هايي كه پول قرض مي دهيم 
يا قرض مي گيريم تا روش هايي كه يك ُمد طراحي مي شود، به 

شيوه هاي اشتراكي ايجاد مي شوند و به مصرف مي رسند. 
اين كتاب مسلم فرض نكرده است كه ما بايد بين مالكيت 
و به اشتراك گذاشتن دست به انتخاب بزنيم. در آينده،  بيشتر 
ما پا در هردو روش خواهيم داشــت،  درســت مثل مدل هاي 
تجاري موفقي از جمله »اير بي ان بي« كه شايد تبديل به تركيبي 
از هردو روش تجارت سنتي و اشتراكي شدن شده باشد. مصرف 
اشتراكي شانه به شانه مدل مصرف قديمي خواهد نشست و در 
نهايت شــايد به برخورد با آن كشيده شود؛ مثل وبالگ هايي 
همچون »هافينگتون پســت« كه اكنون با روزنامه هاي صد و 
چندساله مثل »نيويورك تايمز« رقابت مي كند. اما همان طور 
كه جريان يك ســويه اطالعات از رســانه ها به پايان رسيده 
است، ما در حال رسيدن به انتهاي يك فرهنگ مصرف گراي 
خالص يك سويه بر پايه مالكيت بيشتر و بيشتر هستيم. مارك 

لوين، روزنامه نگار نيويورك تايمز، اخيرا در يادداشتي نوشته است: »به اشتراك 
گذاشــتن همان مالكيتي است كه يك آي پاد در مورد يك قطعه موسيقي دارد، 
همان مالكيتي كه يك باتري خورشــيدي در مورد معدن زغال ســنگ دارد. به 
اشــتراك گذاشــتن تميز، تر و تازه، مبادي آداب و پست مدرن است؛ مالكيت 

مالل آور، خودخواه، بزدالنه و رو به عقب است.«
مفاهيم و معاني ضمني »به اشــتراك گذاشتن«، »مالكيت اشتراكي« و »عمل 
دســته جمعي« بايد به روز شــوند. لويس كارول در داستان بلند كالسيك خود، 
»از ميان شيشه شفاف«، مي نويسد: »هامپتي دامپتي بيشتر با يك لحن تحقيرآميز 
گفت: وقتي من از يك كلمه استفاده مي كنم، صرفا معني اش اين است كه انتخابش 
كرده ام تا معني  را برسانم؛ نه بيشتر، نه كمتر. آليس گفت: سؤال اين است كه آيا 
تو مي تواني كلماتي بســازي كه معاني خيلي متفاوتي داشته باشند؟ هامپتي دامپتي 
گفت: سؤال اين اســت كه كدام كلمه، كلمه اصلي است؛ همه اش همين است.« 
معاني كلمات مي توانند تغيير كنند،  همان طور كه پذيرش فرهنگي ايده ها دوباره 
شكل مي گيرند. به داليل معقولي، هتل ها كسب وكار خود را »به اشتراك گذاشتن 
تخت« نمي نامند و همان طور كه جاناتان زيتِرين، استاد حقوق در دانشگاه هاروارد،  
مي گويد، فهرست نيازمندي هاي آنالين هم، بخش به اشتراك گذاشتن خودرو يشان 

را »هيچهايك كردن« )سواري رايگان با خودروهاي عبوري( نمي نامند.
مصرف اشتراكي اين نيست كه مودبانه از مردم خواسته شود اجازه بدهند در 

محوطه ماسه بازي آنها كس ديگري بازي كند. بلكه برعكس، 
اين نوع مصرف، سيســتمي را مهيا مي كند كه مردم مي توانند 
منابع خود را بدون اينكه آزادي شخصي خودشان را فدا كنند 
يا سبك  زندگي شان را قرباني كنند، به اشتراك بگذارند. يك 
دانشمند سرشناس علم سياســت كه اين ديدگاه را به اشتراك 
گذاشته، استاد 76 ساله دانشگاه اينديانا، الينور اوستروم است. 
در اكتبر سال 2009، وقتي كه ما اين كتاب را مي نوشتيم، او به 
همراه اليور اي. ويليامسون برنده جايزه نوبل اقتصاد شد. اوستروم 
اولين كسي تا آن موقع بود كه براي نظريه اي اثبات شده درباره 
كارايي جوامعي كه بر پايه كاالهاي مشترك شكل گرفته اند 
و چگونگي كار آنها، نوبل اقتصاد برد. مايكل اسپنس، همكار 
عالي رتبه او در موسسه هووِر، بعد از اينكه اوستروم جايزه را 
برد به طور مختصر توضيح داد كه كار او نشان داد »واقعا اقتصاد 
به طور بنيادي درباره بازارها نيست بلكه درباره مسائل مربوط 
به تخصيص و توزيع منابع اســت.« پروفسور اوستروم زندگي 
خود را صرف مطالعه منابع به طور مشترك مديريت شده، از 
مراتع و چمنزار كوه هاي آلپ در سوئيس گرفته تا آبراهه هاي 
كشــاورزي در اســپانيا و جنگل هاي ژاپن، كرده اســت و در 
جست وجوي اين بود كه چطور اين تخصيص منابع موفق شده اند 
يا شكست خورده اند. تحقيق او نشان دهنده اين است كه حتي 
در جوامع ســرمايه داري، اگر قواعد ساده اي به كار برده شود، 
يك نوع سيستم مديريت كاالهاي عمومي توسط خود گروه ها 
مي تواند كارا باشد. افراد مي توانند براي كار كردن با كاالهاي 

عمومي با يكديگر همكاري كنند. 
شايد هيجان انگيزترين خصوصيت مصرف اشتراكي اين است كه صدها انتظار 
را كه در هردو سوي طيف ايدئولوژيك از سوسياليستي تا سرمايه داري وجود دارد 
برآورده مي كند، بدون اينكه در خودش ايدئولوژي خاصي باشد. اين نوع مصرف 
نيازمند يك نوع عقيده دگم و خشك نيست. البته محدوديت هايي براي سيستم 
به خصوص در موقعيت هايي كه مردم به راحتي نمي توانند مالكيت شخصي را كنار 
بگذارند يا كارها را خودشان انجام دهند، وجود دارد. اما اين انعطاف ناپذيري هم 

مي تواند تغيير كند. 
با اينكه اين كتاب يك كتاب با خبرهاي خوب درباره راه حل هاي اميدبخش 
و تغييرات مثبت طوالني مدت است، ما كار را با نشان دادن اين شروع كرديم كه 
چطور سيســتم مصرف گرايي اي كه در آن زندگي مي كنيم - سيستمي كه اكنون 
عادت جمعي ماست - ساخته شده است. كتاب هاي بي نقصي درباره اين موضوع 
نوشته شــده اســت و هدف ما يك كتاب ديگر براي ارائه جزئيات تاريخي يا 
ظهور مصرف گرايي در قرن بيستم نيست. نكته آخر اينكه ما بسيار زياد به آينده 
عالقه منديم. اما اگر بتوانيم به پشت سر نگاه كنيم و پله متحرك مصرف كننده را 
كه ژوليت شور، منتقد فرهنگي، »همواره به سمت باال حركت مي كند« توصيف 
كرده واكاوي كنيم، آن گاه مي توانيم براي محاسبه اينكه چطور از آن رهايي يابيم، 

به جلو نگاه كنيم.
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J  اصول مصرف اشتراكي
چرا اين طور اســت كه ما زمــان زيادي را صرف مي كنيم تــا به بچه ها ياد 
بدهيم چطور اسباب بازي هايشــان را به خوبي با هم به اشــتراك بگذارند ولي 
در مورد بزرگ ساالن، به اشــتراك گذاشتن مفهومي سنگين و سخت مي شود؟ 
ما جاده هايمان، پارك هايمان، مدارسمان و ديگر مكان هاي عمومي مان را با هم 
به اشتراك مي گذاريم ولي خطي دور ديگر حوزه هاي زندگي مان، مثل داشته هاي 
شــخصي مان مي كشيم. ما در قالب يك جامعه سه نوع به اشتراك گذاشتن را از 
قديم داشته ايم: ساختارهاي تعاوني ، اشــتراكي و گروهي. خود اين كلمات پر از 
انگ ها و اشــارات نامطبوع هستند. شايد مي ترسيم اينها آزادي هاي فردي، حريم 

خصوصي و خودمختاري شخص ما را از هم بپاشانند. 
اما ما فقط بايد به يكي از هوشــمندانه ترين مخلوقات كره زمين، دلفين هاي 
پوزه بطري نگاه كنيم تا ببينيم كه مي توانيم اين دو شيوه را با هم داشته باشيم. اين 
دلفين ها مثل ديگر پستان داران، وقتي كه ماهي شكار مي كنند يا از يكديگر مراقبت 
مي كنند، داراي رفتار همكاري و تشــريك مســاعي هستند. دلفين ها به صورت 
دسته هايي در قالب خانواده هاي شش تا ده  تايی زندگي مي كنند. اما در آب هاي آزاد 
اقيانوس اطلس يا اقيانوس آرام، ممكن اســت چندين دسته از آنها به طور موقت 
)براي دقايق يا ساعت هاي زيادي( به يكديگر بپيوندند تا با هدف »خوراك رساني 
مشترك« آسان، گروه هاي بزرگ تر صد عددي يا حتي گاهي بيش از هزار عددي 
را تشكيل دهند. آنها از همه طرف دور يك دسته بزرگ ماهي را مي گيرند، مثل 
گاوچران هايي كه يك گله گاو را محاصره مي كنند، از بدن هاي خود به عنوان 
ديوار استفاده مي كنند و دلفين هاي نر بزرگ نعره هايي مي كشند كه بتوانند خود 
را در برابــر متجاوزان حفاظت كنند. اين گروه ماهي ها را محاصره و آنها را در 
يك حلقه تنگ گرفتار مي كنند. ســپس زير يا درون اين حلقه شيرجه مي زنند 
تا به ســادگي آنها را بگيرند. دلفين ها تكنيك هــاي ديگري هم دارند، از جمله 
اينكه وقتي يكي از بزرگ ترهاي آنها به دسته ماهي ها حمله مي كند، طوري اين 
كار انجام مي شــود كه آموزشی هم باشد براي ماهي هاي جوان تري كه در انتظار 
خوراك رساني هستند. اما همواره اصول همكاري همان است: هرچه دلفين هاي 
بيشتري در يك دسته باشند، گرفتن ماهي آسان تر و سود فردي و جمعي آنها بيشتر 

است. 
اگر ما به دلفين هاي پوزه بطري به عنوان الگوهاي همكاري گروهي نگاه كنيم، 
مي بينيم كه در تقليد از آنها بدتر عمل مي كنيم. آنها از مزيت شبكه هاي فشرده قوي 
)خانواده هايشان( و شبكه هاي باز روابط ضعيف )دسته هاي ديگر دلفين ها( بهره مند 
هستند. با به هم پيوستن و كنار هم گذاشتن نيروها، يك گروه دلفين به شيوه اي 
وظايف خود را انجام مي دهد و مسائل خود را حل مي كند كه انجام و حل آنها 
براي يك دلفين تنها غيرقابل تصور اســت. و اگر شما در اقيانوس با قايق برانيد و 
دلفين ها را ببينيد كه در اقيانوس شنا مي كنند يا دوروبر قايقتان باال مي پرند، خواهيد 
ديد كه رفتار گروهي آنها باعث تضعيف خودمختاري آنها نمي شود. آنها دو نياز 

اساسي ما را برآورده مي كنند: آزادي فردي و امنيت جمعي.
ما قرن ها مثل دلفين ها رفتار مي كرديم؛ دور هم جمع مي شديم تا آنچه را نياز 
داريم به دست آوريم و دسترسي به غذا، زمين و ديگر منابع را با هم به اشتراك 

مي گذاشتيم. قدمت اجداد پارينه سنگي ما در عصر آهن به ميليون ها سال مي رسد 
و انسان ها در دسته هايي به شكل قبيله يا گروه هايي تقسيم مي شدند كه تقريبا بين 
25 تا 100 نفر جمعيت داشتند. اين گروه ها با جمع آوري گياهان و شكار حيوانان 
وحشي به صورت گروهي، زنده مي ماندند. مثل دلفين ها، شانس دست يابي به غذا 
وقتي كه قبيله به صورت اشــتراكي به جست وجو و شكار مي رفت، باالتر بود. 
در پي هر شكار، گوشت شــكار قطعه قطعه مي شد و هركسي كه در گروه بود 
در آن ســهم داشت. تالش هاي مشترك در دوران تاريخ ثبت شده هم ادامه يافت. 
كشاورزان بابلي براي به اشتراك گذاشتن ابزارآالت، ساختن انبار علوفه و طويله، 
برداشت غالت و حتي دفاع از زمين هايشان، به يكديگر متكي بودند. انسان شناسان 
معتقدنــد كه اين چندجانبه بودن )يعني اينكه  مردم به يكديگر كمك كنند( و 
معامله به مثل )يعني به هم بگويند: »من امروز از تو گوشت مي گيرم، تو فردا از 
من گوشــت بگير«( باعث مي شود كه انسان ها به شدت به هم متصل شوند و به 

عنوان يك پايه همكاري انساني عمل كند و اساس وجود ما باشد. 
مايكل توماســلو، يك امريكايِي روان شناس رشــد، روي همكاري در اوان 
كودكي تحقيق كرده است. وقتي خردسالی كه در سن 14 ماهگي قرار دارد يك 
فرد بزرگ سال را مي بيند )حتي كسي را كه همان موقع ديده است( كه نياز به باز 
كردن يك در دارد چون دست هايش پر است، فورا سعي مي كند به او كمك كند. 
نوزادان در حوالي اولين سالگرد تولدشان، به اشيايي اشاره مي كنند كه بزرگ ساالن 
تظاهر مي كنند گم كرده اند. و اگر شــما چيزي را جلوي يك كودك دو ســاله 
بيندازيد، او به احتمال زياد آن را براي شما برمي دارد. توماسلو در آخرين كتابش 
بــه نام »چرا به هم كمك مي كنيم؟« اســتدالل مي كند كه رفتارهاي همدالنه و 
همكارانه از ســوي بزرگ ساالن آموزش داده نمي شود يا با انتظار پاداش به انجام 
نمي رســد. كودكان به طور طبيعي اجتماعي و داراي حس همكاري هستند. اما تا 
سن سه سالگي، كودكان شــروع به شكل دادن »هنجارهاي اجتماعي« به وسيله 
فرهنگ مي كنند. در اين مرحله، نگراني از اينكه چطور ديگران در يك گروه 
آنها را قضاوت مي كنند، مي تواند كار جمعي را ترغيب كند يا مانع اين كار شود. 
احتمال معامله به مثل آنها را از گزينه هايي كه براي به اشــتراك گذاشتن دارند 
مطلع مي كند و آنها به اشــتراك گذاشتن دارايي های خود را با كودكي كه همان 
زمان با آنها خوب رفتار مي كند، با سخاوتمندي بيشتري انجام مي دهند. توماسلو 
همچنين معتقد است كه گونه انساني يك رگه شخصيتي خودخواه دارد و »حس 
همكاري و كمك به ديگران، همان طور كه قبال بوده، بر يك بنياد منفعت جويانه 

بنا شده است«.
طي 50 سال گذشته، كودكان در يك جامعه بيش از اندازه فردي شده بزرگ 
شــده اند بنابراين تعجب آور نيست كه سويه خودخواه ذاتي كودكان بر آن رفتار 
طبيعي و اجتماعي شــان كه مي خواهد به طور عادالنه دست به اشتراك گذاشتن 
بزند،  سايه بيندازد. اما امروزه اين گرايش ممكن است تغيير كند. طي چندين سال 
گذشته، يك انقالب قدرتمند اما هنوز خاموش همكاري ظهور كرده است و از 
طريق نظام هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي در حال شتاب گرفتن است. ما دوباره 
ياد مي گيريم كه چطور ارزش منابع به اشتراك  گذاشته شده و باز را ايجاد كنيم 
و اين كار را به روشي انجام دهيم كه بين منافع شخصي و مزيت جامعه بزرگ تر 
توازن وجود داشته باشد. مردم مي توانند بدون از دست دادن خودمختاري يا هويت 

آنچه مال من است، مال شماست: ظهور مصرف اشتراكی
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کتاب ضمیمه

فردي خود با هم مشاركت كنند. همان طور كه نيل گورِنفلو، 
موسس جامعه آنالين »شيربل« )به معني »قابل اشتراك گذاري« 
در انگليسي( مي گويد، »جوامع مي توانند به مردم كمك كنند 
كه به كسي بيش از يك فرد تبديل شوند. به عبارت ديگر، ما 

از يك »فردگرايي اشتراكي« بهره مي بريم.«
تعداد روزافزوني از افراد نســل هزاره با مصرف اشتراكي 
بزرگ شــده اند. در حالي كه نياز اســت براي مشاركت در 
بسياري از اَشكال مصرف اشــتراكي كمي مخ اينترنت باشيد، 
نه الزم اســت كه يك خوره فناوري يا استاد رايانه باشيد،  نه 
حتي الزم اســت كه در يك شهر بزرگ زندگي كنيد. مسلما 
از توده هايي كه به صورت معتاد به وب سايت هايي مثل »اي بِي« 
بــه دنيا آمده اند )21 درصد از همه كاربران اينترنت باالي 50 
سال سن دارند( گرفته تا آدم هاي نسل ايكس كه بيش ازپيش از 
خدمات معامله پاياپاي استفاده مي كنند، مردم با طيف متنوعي 
از خرده فرهنگ ها و گروه هاي جمعيتي، در حال مشاركت در 

انواع مصرف هستند.
دو شيوه متمايز براي دست زدن به مصرف اشتراكي هست 
كه هركدام داراي خواسته هاي متفاوت و افراد متفاوت است. 
شــما مي توانيد نقش يك »فراهم كننده« را بــا فراهم كردن 
دارايي هايي براي اجاره دادن، به اشتراك گذاشتن يا قرض دادن، 
بازي كنيد. يا مي توانيد نقش يــك »كاربر« را بازي كنيد كه 
محصوالت و خدمات در دسترس را مصرف مي كند. برخي از 
مشاركت كنندگان مي خواهند هردو شيوه را انتخاب كنند، اما 
ديگران ممكن اســت با يكي از دو سوي طيف راحت باشند. 
مشــاركت كننده اي كه مي خواهد از اجــاره دادن خودرو يا 

اجناس بالاستفاده اش از طريق وب سايت هايي مثل »زيلوك« يا »ريلي رايدز« پول 
دربياورد، به احتمال زياد انگيزه متفاوتي از »كاربر«ي دارد كه اين موارد را اجاره 
مي كند. به طور مشابه، كسي كه در جست وجوي نرخ باالي برگشت سرمايه از 
طريق يك وام روي وب سايت هاي وام دهي اجتماعي مثل »زوپا« است، به داليل 
متفاوتي از داليل يك قرض گيرنده كه نياز به پول دارد دست به اين كار مي زند. 

برخي از مصرف كنندگان اشتراكي نگاهي رو به جلو دارند و از نظر اجتماعي 
مثبت انديش انــد اما ديگران افرادي هســتند كه بر اثر يــك اضطرار عملي در 
جست وجوي راهي جديد و بهتر براي انجام دادن كارها هستند. اين اضطرار عملي 
ممكن است ذخيره كردن پول و زمان باشد يا دسترسي بهتر به خدمات، پايدارتر 
بــودن يا اينكه امكان روابط نزديك تر با افراد را به جاي روابطشــان با برندها 
فراهم كند. در بيشتر موارد، كساني كه دست به مصرف اشتراكي مي زنند، آدم هاي 
خوش بين و خيرخواهان دوآتشــه اي نيستند و هنوز به شدت به اصول بازارهاي 
ســرمايه داري و منافع شــخصي خيلي اعتقاد دارند. فِرد تيونر در كتاب خود، »از 
ضدفرهنگ تا فرهنگ ســايبر«، مجسم  كرده است كه شهروندان به دنيايي ميل 
دارند كه در آن »هر فرد بتواند طبق منافع خود عمل كند و در همان زمان، يك 
فضاي اجتماعي يكپارچه را ايجاد كند كه در آن،  ما »همه پيكره ای واحد« باشيم.«

J  سه نوع نظام مصرف اشتراكي
تجارت بر مبناي معاوضه ارز، بانك داري زمان، سيستم هاي 
تجــارت معاوضه محلي، مبادلــه پاياپاي، اجــاره اجتماعي، 
واحدهاي پولي شخصي، اشتراك گذاري زمين، معاوضه لباس، 
اشــتراك گذاري اســباب بازي، فضاي كاري مشترك، مسكن 
مشترك، كار مشترك، كوچ  ســرفينگ، به اشتراك گذاري 
خودرو، تامين ســرمايه جمعي، به اشــتراك گذاري رانندگي، 
تعاوني هاي غذا،  بردن بچه به مدرســه به صورت مشــترك، 
اجاره هاي شخصي و فهرستي كه ادامه دارد، همه مثال هايي از 
مصرف اشتراكي هستند. برخي از اين موارد ممكن است همين 
حاال هم آشنا باشند و برخي نه،  اما همه در حال افزايش تجربه 
شدن هستند. با اينكه اين مثال ها با مقياس، ميزان به بلوغ رسيدن 
و اهدافي متفاوت كار مي كنند، مي توانند به صورت ســه نظام 
دســته بندي شوند: نظام هاي خدمات محصول، بازارهاي توزيع 

مجدد و نيز سبك زندگي اشتراكي. 
دربــاره نظام هاي خدمات محصول بايــد گفت كه تعداد 
روزافزوني از افراد با پيشينه هاي مختلف و با سنين متفاوت در 
حال حركت به سوي ذهنيتي خاص از مصرف هستند كه باعث 
مي شــود براي مزاياي يك محصول پول بپردازند بدون اينكه 
نيازي باشد به صورت تمام عيار مالك آن محصول باشند. اين 
خصلت، پايه نظام هاي خدمات محصول است كه صنايع سنتي 
را بر پايه مدلي از مالكيت خصوصي فردي،  در دســترس قرار 
مي دهد. در يك نظام خدمات محصول، خدمات به اشتراك 
گذاشته شدن يك محصول كه تحت مالكيت شركت است در 
ميان افراد مختلف ارائه مي شود، يا محصوالتي كه تحت مالكيت اشخاص مختلف 
اســت به وسيله اشخاص اجاره مي شود. اين نظام ها مي توانند عمر استفاده از يك 
محصول را افزايش دهند. يكي از مزايای مشهود اين نظام ها اين است كه محصوالتي 
كه به وسيله اشخاص به مالكيت درمي آيند و ميزان استفاده از آنها محدود است، 
جايگزين يك نوع خدمات اشتراك گذاري مي شوند كه مي تواند ميزان بهره گيري 
از محصول را افزايش دهد. فايده اين نظام ها براي استفاده كنندگان دوسطحي است؛ 
از يك سو، موانعي كه در مالكيت وجود دارد، مثل هزينه نگهداري،  تعميرات و 
بيمه برداشته مي شود و از سوي ديگر، وقتي كه روابط ما با محصوالت از مالكيت 
به استفاده تغيير مي كند، گزينه هايي كه نيازهاي ما را مرتفع مي كند، خواه نيازها 

براي سفر، فراغت، كار،  غذا يا فرزندان باشد، افزايش مي يابد. 
شــبكه هاي اجتماعي اين امكان را فراهم كرده اند كه كاالهاي استفاده شده اي 
كه ديگر مورد نياز صاحبانشــان نيســتند، دوباره براي مصرف به سوي كساني 
توزيع شوند كه به آنها نياز دارند. اين امكان، دومين مدل مصرف اشتراكي را كه 
بازارهاي توزيع مجدد باشــد امكان پذير ساخته است. در برخي از بازارهاي اين 
مدل مصرف اشــتراكي، كاالها كامال رايگان بين افراد بازتوزيع مي شود يا اينكه 
بازار به صورت تركيبي از كاالهاي رايگان و كاالهاي پولي اســت. اين كاالها از 

فقط كاالهاي 
فيزيكي مثل 

خودرو، دوچرخه 
و كاالهاي 

دست دوم نيستند 
كه مي توانند به 
اشتراك گذاشته  

شوند، با هم 
تعويض شود و يا 
مبادله پاياپاي در 
مورد آنها انجام 
شود. افرادي كه 
داراي منافع و 
عاليق مشترك 

هستند بيشتر با به 
اشتراك گذاشتن 

دارايي هاي 
ناملموس خود، 
مثل زمان، مكان، 
مهارت ها و پول، 
با يكديگر مبادله 
انجام مي دهند. 
اين نوع مصرف 

اشتراكي را ما سبك 
زندگي اشتراكي 

مي ناميم
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لباس هاي استفاده شده تا كتاب ها و دي وي دي ها و كاالهاي مشابه را شامل مي شود. 
اغلب معاوضه بين كساني انجام مي شود كه براي يكديگر غريبه هستند اما گاهي 
بازار باعث مي شود كه معاوضه بين كساني صورت بگيرد كه همديگر را از قبل 
مي شناسند. بدون توجه به اينكه در مدل بازار توزيع مجدد چه كاالهايی معاوضه 
مي شود، اين نوع از مصرف اشتراكي باعث مي شود كه اجناس قديمي به جاي اينكه 
دور انداخته شوند، دوباره مورد استفاده قرار بگيرند و ميزان هدررفت و دورريز 
كاالها كاهش  يابد. اين مدل از مصرف اشــتراكي باعث به چالش كشــيده شدن 
روابط سنتي بين توليدكننده، خرده فروش و مصرف كننده شده است؛ شكلي كه بر 

اين دكترين بنا شده بود كه »بيشتر بخر« و »جديدها را بخر«.
فقط كاالهاي فيزيكي مثل خودرو، دوچرخه و كاالهاي دست دوم نيستند كه 
مي توانند به اشــتراك گذاشته  شوند، با هم تعويض شــود و يا مبادله پاياپاي در 
مورد آنها انجام شود. افرادي كه داراي منافع و عاليق مشترك هستند بيشتر با به 
اشتراك گذاشتن دارايي هاي ناملموس خود، مثل زمان، مكان، مهارت ها و پول، 
با يكديگر مبادله انجام مي دهند. اين نوع مصرف اشــتراكي را ما سبك زندگي 
اشتراكي مي ناميم. اين نوع مبادله ها معموال در سطح محلي اتفاق مي افتد و شامل 
نظام هاي مشتركي است كه مربوط به اشتراك گذاري مكان ها، كاالها، وظايف، 
زمان، باغ ها، مهارت ها،  غذا و پاركينگ است. اما سبك زندگي اشتراكي مي تواند 
در مقياس جهاني نيز اتفاق بيفتد، مثل به اشتراك گذاشتن محل سكونت به صورت 
شــخص به شخص در سفر به كشــورهاي مختلف. براي سبك زندگي اشتراكي 
معموال درجه بااليي از اعتماد نياز اســت چون در آن، تعامل بين انسان با انسان 
وجود دارد،  نه محصول. در نتيجــه، آنها با اين كار يك هرم روابط و اتصاالت 

اجتماعي را مي سازند.  
در ميان سه مدل از مصرف اشتراكي كه در باال شرح داده شد، انگيزه هاي افراد 
از شركت در اين نوع مصرف بسيار متفاوت است. برخي افراد براي پس انداز پول 
يا حتي به دست آوردن پول اين نوع مصرف ها را انجام مي دهند، برخي ديگر براي 
يافتن دوســتان تازه و مالقات با آنها دست به اين كار مي زنند، برخي مي خواهند 
در مكان يا زمان صرفه جويي كنند، برخي هم با »انجام دادن يك كار درســت« 
دوســت دارند احساس تعلق به يك جامعه به آنها دست بدهد. پايداري معموال 
يكي از پيامدهاي ناخواسته مصرف اشتراكي است. مثال محيط زيست سالم و سبز 
از جمله نتايجي است كه با مصرف اشتراكي حاصل مي شود و خيلي افراد از ابتدا 

اين جنبه را در نظر نداشتند. 

J  چهار اصل مصرف اشتراكي
وقتي كه به مثال هاي عيني مصرف اشتراكي نگاه مي كنيد، مي بينيد چهار اصل 
اساسي در آنها پررنگ است. اين اصول در ادامه شرح داده مي شوند، با اين توضيح 
كه هيچ يك از آنها مهم تر از ديگري نيست اما در برخي مثال ها، يكي از اين اصول 

در مركز قرار دارد و در ديگر مثال ها، داراي مركزيت كمتري است. 
اولين اصل عبارت است از »جرم حياتي« كه يك اصطالح روان شناسانه است 
به معني وجود شــتاب كافي در يك سيستم براي اينكه آن را خودكفا سازد. اين 
اصطالح مي تواند در زمينه هاي متنوعي به كار رود، از زنجيره واكنش هاي هسته اي 
گرفته تا تبديل شدن يك كتاب به كتابي پرفروش تا رايج شدن يك فناوري جديد 

مثل پخش كننده موسيقي به شكل »ام پي  تری«.
جرم حياتي به چند دليل براي مصرف اشــتراكي اساســي است. اولين آنها به 
گستره انتخاب بازمي گردد. به خصوص وقتي كه خريد مي كنيم، به دنبال رضايت و 
آسايش هستيم. مشترياني كه در خريد مشاركت مي كنند، مغازه به مغازه و ويترين 
به ويترين مي روند تا آنچه را مي خواهند انتخاب كنند. در مقايسه مصرف اشتراكي 
با خريد متداول، بايد انتخاب هاي كافي وجود داشــته باشد تا مشتريان احساس 
رضايت با آنچه در دسترسشــان است داشته باشند. براي مثال، در يك وب سايت 
معاوضــه لباس اگر تعداد كمي از افراد لباس هاي خود را با اندازه هاي مختلف و 
ســاليق مختلف ارائه كنند، احتمال كمي وجود دارد كه مشاركت كنندگان در 
آن مــواردي را پيدا كنند كه مي خواهند و احتمــال زيادي وجود دارد كه بدون 

رضايتمندي از وب سايت خارج شوند. 
هزاران وب ســايت معاوضه لبــاس در اينترنت وجــود دارد و اگر اصطالح 
معاوضه لباس را در گوگل جست وجو كنيد، هزاران مدخل براي شما مي آيد. اما 
اين وب سايت ها بسيار كوچك هستند و استفاده زيادي از آنها نمي شود. اگر تعداد 
افراد و جنس هايي كه آنها به همراه خود مي آورند در برخي از اين وب سايت ها 
افزايش يابد، احتمال اينكه افراد از اين  وب ســايت ها ناراضي بيرون بروند كمتر 
مي شود. در برخي موارد، اين معاوضه به جرم حياتي خود مي رسد؛ يعني اجناس به 
تعداد كافي براي اينكه همه بتوانند چيزهايي را كه دوست دارند پيدا كنند و اين 
احساس را داشته باشند كه به خوبي توانسته اند دست به انتخاب بزنند، وجود دارد. 
پويايي مشابهي در زمينه جرم حياتي در زمينه سيستم هاي به اشتراك گذاري 
دوچرخه وجود دارد و وقتي كه تعداد دوچرخه، ايستگاه هاي شبانه روزي تحويل 
گرفتن و تحويل دادن دوچرخه و تعداد مسيرهاي آن از يك تعداد باالتر برود و 
قيمت آنها هم به اندازه كافي كم باشد، بين مردم اين جذابيت به وجود مي آيد كه 
از آن استفاده كنند. بسياري از سيستم هاي به اشتراك گذاري دوچرخه در سراسر 
جهان، از جمله »اسمارت بايك« در واشنگتن، »بي سايكل« در هاوايي، »اوي بايك« 
در لندن و »بايكسي« در مونترئال از اين جرم حياتي گذشته اند. در مورد »بايكسي«، 
گروه طراح و برنامه ريزي تخمين زد كه تعداد سه هزار دوچرخه »جرم حياتي« 
الزم براي اين است كه در ابتداي كار، مردم ترغيب شوند دوچرخه را جايگزين 
خودرو و تاكسي كنند و بعدتر شهرداري بتواند دوچرخه هاي بيشتري براي ترغيب 

افراد بيشتري فراهم كند. 
هيچ فرمول جادويي اي وجود ندارد كه بتواند تعيين كند نقطه درســت جرم 
حياتي براي انواع مصرف اشتراكي كجا است. بر اساس پيش زمينه، نيازهايي كه 
بايد رفع شــوند و انتظارات كاربران، اين جرم متفاوت است. در سال 2006، تيم 
نيوتن براي مهندسان و نوآوران يك كارگاه با تجهيزات ساخت تا اگر آنها فضا 
و ابزار كافي نداشتند، آنجا بروند و اشياي خالقانه خود را بسازند. در سال 2008، 
در چندصد كيلومتري اين كارگاه، داستين زاكرمن يك انبار ساخت تا به كساني 
كه مي خواهند تعميرات لوازمشان را خودشان انجام بدهند ابزار قرض بدهد. جرم 
حياتي براي نيوتن و زاكرمن متفاوت بود؛ نيوتن بايد هزاران ابزار به روز گوناگون 
مي داشــت،  مكان وسيع تر در اختيار مي داشت و پول خيلي بيشتري خرج مي كرد 
تا شــهروندان را به سوي مركز خود ترغيب كند؛ اما زاكرمن با چندصد ابزار و 
مكاني محدود و بودجه اي بسيار كمتر، مي توانست افراد محل را به مركزي كه 

آنچه مال من است، مال شماست: ظهور مصرف اشتراكی
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کتاب ضمیمه

تاسيس كرده بود بكشاند. اما اصل يكساني براي موفقيت هر دو 
مركز كه با مصرف اشتراكي كار مي كردند حاكم بود: سيستم 
موفق خواهد بود اگر كاربران از نظر انتخاب و ميزان دسترسي 
به آنها احساس رضايت داشته باشند. اگر اين طور نباشد، سيستم 

احتماال حيات كوتاهي خواهد داشت. 
دومين دليلي كه جرم حياتي اين چنين عنصر اساســي براي 
مصرف اشــتراكي است، اين است كه هسته مركزي افرادي را 
كه كاربران وفادار و دايم هســتند جذب مي كند. جرم حياتي 
باعث مي شود كه يك تعداد كاربر وفادار اوليه به سيستمي كه 
با مصرف اشتراكي كار مي كند جذب شوند و با آن كار كنند 
و ايــن كاربران اوليه به تدريج بقيه كاربران را جذب مي كنند 
كه وارد سيستم شوند. به عبارت ديگر، اين هسته اوليه باعث 
مي شود كه نوعي »اثبات اجتماعي« براي يك سيستم به وجود 
بيايــد و اين اثبات اجتماعي ديگران را هم جذب كند. بنابراين 
مثال در مورد »بايكسي«، از اول ناگهان همه كاربران شروع به 
سوار شدن دوچرخه در خيابان هاي مونترئال نكردند بلكه ابتدا 
يك گروه اوليه شروع كردند به استفاده كردن از اين سيستم و 

بعدتر، كاربران ديگر جذب شدند. 
به اثبات رسيدن اجتماعي به يك دليل وجود دارد؛ اين امر يك استعداد اوليه و 
نوعي ميان بر تشخيصي است كه به ما اجازه مي دهد تصميماتمان را بر اساس تقليد 
كردن از كنش ها يا رفتارهاي ديگران بگيريم. اثبات يك پديده از نظر اجتماعي 
براي مصرف اشتراكي امري ضروري است چون بيشتر قالب هاي جديد مصرف به 
اين نياز دارند كه مردم كاري را كمي متفاوت تر انجام دهند و عادت هاي قديمي 
خود را تغيير دهند. براي اينكه آنها متقاعد شوند كه اين تغييرات را انجام دهند، 
بيشــتر افراد بايد ببينند يا خود تجربه كنند كه يك جرم حياتي از مشتريان نيز 
دست به اين تغيير زده اند. ما اغلب تصميممان را براي اينكه يك كاري را انجام 
بدهيم يا انجام ندهيم، بر پايه اين مي گيريم كه كســاني كه اطراف ما هستند در 

اين باره چه كرده اند. 
مولفه دوم مصرف اشــتراكي »ظرفيت بال استفاده مانده« است. براي اين كار 
ابتدا بايد مقدمه اي را شرح داد. اگر شما يك دوچرخه سوار مشتاق نباشيد و يك 
دوچرخه داشته باشيد، چند دفعه احتمال دارد كه از آن استفاده كنيد؟ به احتمال 
زياد نه اغلب. همين امر براي دريل هاي برقي صادق است. شما مثل بسياري افراد، 
ممكن است از يك دريل برقي استفاده كنيد كه عمدتا در تمام طول عمرش بين 
6 تا 13 دقيقه از آن استفاده مي شود. و با اين حال، تخمين زده مي شود كه نيمي از 
خانوارهاي امريكايي يك دريل برقي براي خود خريده اند. تقريبا 50 ميليون دريل 
برقي در خانه هاي امريكا در حال خاك خوردن است. مالكيت محصولي كه شما 
در كل فقط چند دقيقه از آن استفاده مي كنيد امري منطقي نيست. واضح است كه 
پول خرج كردن براي محصولي كه ممكن است بعد از گذشت زمان از دور خارج 

 شود و بايد يكي ديگر خريد، امري به صرفه نيست. 
اصطالح »ظرفيت بالاســتفاده مانده« به ظرفيت ايــن 50 ميليون دريل برقي 
هنگامي كه اســتفاده نمي شوند برمي گردد. اگر نگاهي به اطراف خود بيندازيد، 

از اين ميزان وسايل هدررفته در اطراف خود حيرت خواهيد 
كرد؛ اين ابزارها نه فقط در گورستان زباله ها قرار گرفته بلكه 
مربوط به چيزهايي مي شود كه ما آنها را داريم ولي به ندرت 
مورد اســتفاده قرار مي گيرند: خودرويي كه به طور ميانگين 
22 ساعت در روز در پاركينگ بالاستفاده مانده است، فضا و 
تجهيزات اداري كه كمتر از نيمي از روز از آن استفاده مي شود، 
لباس شــبي كه در انتظار فرصت استفاده است، جاده هايي كه 
فقط براي زمان هاي اوج رانندگي استفاده مي شوند يا متعلقاتي 
كــه در واحدهاي انباري ذخيره شــده اند. در واقع، 80 درصد 
اجناســي كه مردم در امريكا دارنــد، كمتر از يك بار در ماه 
مورد استفاده قرار مي گيرند. و فكر اصلي مصرف اشتراكي اين 
است كه چطور مي توانيم از اين ظرفيت بالاستفاده مانده استفاده 
كنيم و آنها را در جاي ديگري توزيع كنيم. فناوري هاي جديد 
شامل شبكه هاي اجتماعي آنالين و ابزارهاي مبتني بر جي پي اس 
روش هــاي مختلفي را بــراي حل اين مســئله ارائه مي كنند. 
فراگيري اتصال رايگان به شبكه كه ما را محاصره كرده است 
مي تواند بهره وري و استفاده از يك محصول را افزايش دهد و 
بدون هزينه درست كردن يا كارهاي غيرمعمول، مازادي را كه 
مصرف بيش از اندازه خلق مي شود به دست آورد. روبين چيس كه موسس شركت 
»زيپ كار« و خدمات به اشتراك گذاري رانندگي »گولوكو« و يكي از متفكران 
پيشرو در افزايش ظرفيت بالاستفاده مانده از طريق فناوري است، مي گويد: »با اين 
كار مي توان گفت اينترنت و ابزارهاي به اشــتراك گذاري ظرفيت هاي اضافي در 

ميان بسياري از مردم براي چه وجود دارند.«
ايــالن باس مي تواند نمونه اي از ظرفيت هاي بالاســتفاده مانده باشــد؛ او به 
تازگي در لندن مشــغول به كار شده بود و بايد براي رفتن به سر كار دو بار قطار 
عوض مي كرد و يك بار ســوار اتوبوس مي شد. بنابراين توي اينترنت عبارت »به 
اشتراك گذاشتن رانندگي« را جست وجو كرد و اولين گزينه يك وب سايت به 
اشــتراك گذاري بود كه آدرسش را در آن وارد كرد و ديد يك نفر ديگر به نام 
ســوزان دنيلز در مسيري كه او مي خواهد رانندگي مي كند. با او تماس گرفت و 
بعد از هشت بار رد و بدل كردن ايميل كه از يكديگر درباره هم سؤال مي كردند،  
دريافت كه دنيلز در واقع يك فرد ناشنواســت كه براي اينكه به راديو نمي تواند 
گوش بدهد، سعي مي كند با كسي همراه شود. در نهايت قبول كردند كه با هم به 

سر كار بروند و در اين كار جذابيت هاي بسياري را پيدا كردند.
ماجــراي ايالن باس يكــي از ميليون ها موارد به اشــتراك گذاري خودرو و 
رانندگي است كه تشريح مي كند چطور مي توان از اينترنت براي تخصيص منابع 
در جايي كه الزم باشــد استفاده كرد. به طور مشابه، ابزارهايي مثل »فيس بوك« 
هم مي توانند افرادي را كه به يكديگر متصل هستند و نيازهاي مشتركي دارند به 
يكديگر متصل كنند. ابزارهاي تلفن همراه متصل به اينترنت كه اين روزها بسيار 
رونق پيدا كرده اند و مدام نيز بيشتر مي شوند، مي توانند افرادي را كه از نظر مكاني 
نزديك به هم هستند به يكديگر وصل و معرفي كنند تا در صورت امكان، آنها 
بتوانند ظرفيت هاي بالاســتفاده مانده خود را با هم به اشتراك بگذارند. از سوي 

شايد 
هيجان انگيزترين 

خصوصيت مصرف 
اشتراكي اين است 
كه صدها انتظار را 
كه در هردو سوي 
طيف ايدئولوژيك 

سوسياليستي 
تا سرمايه داري 

وجود دارد برآورده 
مي كند، بدون 

اينكه در خودش 
ايدئولوژي خاصي 

باشد. اين نوع 
مصرف نيازمند يك 

نوع عقيده دگم و 
خشك نيست
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طي 50 سال 
گذشته، كودكان 
در يك جامعه 
بيش از اندازه 

فردي شده بزرگ 
شده اند بنابراين 
تعجب آور نيست 

كه سويه خودخواه 
ذاتي كودكان بر 

آن رفتار طبيعي و 
اجتماعي شان كه 
مي خواهد به طور 
عادالنه دست به 
اشتراك گذاشتن 

بزند،  سايه بيندازد. 
اما امروزه اين 

گرايش ممكن است 
تغيير كند

ديگر، اپليكيشن هاي مختلفي هم وجود دارند كه بر اساس مناطق جغرافيايي محلي، 
مكان هايي را كه مردم براي قرار گذاشتن،  غذا خوردن، تفريح، قرار كاري يا نظاير 
آن نيــاز دارند،  به آنها معرفي مي كنند. به اين ترتيب،  اين ابزارها نوع ديگري از 

ظرفيت هاي موجود را كه مي تواند به كار افراد بيايد به آنها ارتباط مي دهد. 
قدرت ظرفيت بالاســتفاده مانده تنها به محصــوالت فيزيكي مثل دوچرخه، 
خودرو يا دريــل يا دارايي هاي ناملموس مثل زمان، مهــارت، مكان يا كاالهايي 
مثل الكتريســيته ارتباط پيدا نمي كند. ممكن اســت مصرف اشتراكي با تكيه بر 
ظرفيت هاي بالاســتفاده مانده به مزارع كشاورزي نيز مرتبط شود. در انگلستان و 
چند كشور ديگر، نوعي از مصرف اشتراكي وجود دارد كه بر اساس آن، مردم در 
وب سايت هايي عضو مي شوند كه به آنها زمين هاي خالي و بالاستفاده مانده مردم را 
معرفي مي كند كه ديگران مي توانند آن را اجاره و در آن كشاورزي كنند و درختان 
يا گياهاني را بكارند. بدون ظرفيت شــبكه هاي اجتماعي بر روي اينترنت، چنين 
طرح هايي به ندرت شانس خواهند داشت كه افرادي را كه نياز به چيزي دارند به 
كساني كه آن چيز را دارند به سرعت متصل كنند. اگر شما نياز داشته باشيد كه در 
يك زمين نزديك خانه خودتان سبزي بكاريد، مي توانيد از اينترنت استفاده كنيد 
و وارد شبكه هاي خاص اشتراك گذاري زمين شويد و با كسي آشنا شويد كه به شما 
مي گويد در جايي زندگي مي كند كه يك زمين خالي دارد و مي تواند آن را به شما 
اجاره بدهد. يكي از اين وب ســايت ها »ِشير ارت« است كه در ژانويه سال 2010 
راه اندازي شد و ظرف سه ماه، تخمين زده شد كه 25 ميليون فوت مربع فضاي بالقوه 
ثبت شده باغي در آن ارائه  شود. تا انتهاي سال پيش بيني شده بود كه اين ميزان زمين 

به يك ميليارد فوت مربع برسد كه رقم بسيار زيادي است. 
مولفه سوم مصرف اشتراكي عقيده به »دارايي هاي عمومي« 
است. ايده »دارايي هاي عمومي« كه اصطالحي است به كاررفته 
براي منابعي كه متعلق به همه ما است، به دوران رومي هاي باستان 
بازمي گردد كه چيزهاي مشــخصي را »رِس پابليكا« )به معني 
»چيزهايي كه كناري گذاشته مي شوند براي مصرف عمومي«( 
تعريف مي كردند مثل پارك ها، راه ها و ساختمان هاي عمومي و 
چيزهايي را »رِس كامونيس« )به معني »چيزهايي كه بين همه 
مشترك اند«( مثل هوا، آب، حيات وحش و نيز فرهنگ، زبان 
و دانش عمومي، تعريف مي كردند. مفهوم »دارايی های عمومی« 
نسبتا بدون تغيير تا قرن پانزدهم ادامه يافت و در اين قرن مراتع 
عمومي در انگلستان با حصارهاي خاردار به مناطق »محصور« 
تبديل شدند و به مالكان خصوصي تعلق گرفتند. مفهوم مالكيت 
خصوصي و حصاركشــي طي قرن هــاي هجدهم و نوزدهم در 
سراســر اروپا و امريكا رشد كرد. خصوصي سازي با اين منطق 
توجيه شد كه منابع مشــترك در معرض استفاده بيش  از حد 
و اســتفاده نادرست به وسيله افرادي قرار مي گيرند كه هميشه 
بر طبق منافع شــخصي كوتاه مدت خود دست به عمل مي زنند. 
اين ســناريو قرن ها بعد، توســط يك ميكروبيولوژيســت به 
نــام گارِت هاردين در ســال 1968 در يك مقاله علمي به نام 
»تراژدي دارايي های عمومي« مشهور شد. هاردين نظريه خود را 

با اســتفاده از يك مرتع فرضي ارائه كرد كه اگر به صورت يك ملك عمومي 
باشد، چوپان هاي زيادي در آن چرا را انجام مي دهند و هر چوپان دوست دارد به 
گله خود دامي را اضافه كند و در نهايت، كار به جايي مي رسد كه اين مرتع ديگر 

كفاف دام هاي ما را نمي دهد و ضررش به همه مي رسد. 
نظري را كه هاردين ارائه كرده مي توان با مثال ترافيك خيابان نيز ارائه كرد. 
براي رسيدن به يك نقطه مشخص از شهر، راه هاي متفاوتي وجود دارد و وقتي كه 
اين راه ها خالي است، فضاي كافي براي كساني است كه با ماشين خود از كوتاه ترين 
مسير به مقصد برسند. اما هركسي براي رسيدن به مقصد ماشيني را وارد مسيرها 
مي كند و با اينكه در ابتدا افزايش تعداد ماشين ها تاثيري در ترافيك ندارد، به تدريج 
خيابان پر مي شود و ترافيك به حدي مي رسد كه هركس ناچار است براي رسيدن 

به مقصد مسيرهاي طوالني تري را طي كند و همه متضرر مي شوند. 
وقتي كه كتاب هادين درباره تراژدي اموال عمومي منتشر شد، بارها بازنشر شد 
و ارجاعات زيادي به آن صورت گرفت. مســلما افراد كه براي رسيدن به منابع با 
هم رقابت مي كنند در مركز بحث قرار دارند و سؤاالتي درباره نظريه اقتصادي و 
بازارهاي آزاد به وجود مي آورند: ما چطور مي توانيم منافع فردي را با منافع گروهي 
به تعادل برسانيم؟ پاسخ معمولي اين است كه منافع شخصي هميشه كاالهاي گروهي 
را نابود مي كند و بنابراين نظارت الزم است. اما الينور اوستروم، برنده جايزه نوبل 

اقتصاد، نظر ديگري دارد.
اوستروم وقتي تحقيقات خود را انجام مي داد كه اينترنت به عنوان مستحكم ترين 
دارايي عمومي تاريخ تازه در حال ظهور بود. به قول ديويد بويلر كه يك كارشناس 
در حوزه دارايي هاي عمومي فضاي ســايبري اســت، اوستروم به طور مشخص در 
كارهاي خود به اينترنت نپرداخته بود اما تحقيقات او شيوه هايي 
را مشــخص مي كرد كه مردم با آنها مي تواننــد خود را براي 
مراقبت از منابعي كه در دســترس دارند ســازمان دهي كنند. 
كارهاي الورنس لســينگ كه يك اســتاد حقوق در دانشگاه 
استنفورد است نيز روي ارزش دارايی هاي عمومي مثل ايده هاي 
فرهنگي، آموزشي و علمي تاكيد زيادي داشته است. طي يك دهه 
گذشته، لسينگ كه لقبش »پادشاه حقوق اينترنت« است، به نياز 
به تسهيل اشتراك گذاري و استفاده دوباره از محتواهاي خالقه 
مثل آهنگ ، عكس ، دانش و فيلم، پي برده است. در سال 2002، 
لسينگ وب سايت »دارايي هاي عمومي خالقه« را تاسيس كرد 
كه مجوزهاي بدون كپي رايت براي ترغيب به اشتراك گذاري 
و اشــتراكي  كردن را فراهم مي كرد. از وقتي كه اين وب سايت 
راه اندازي شد، بيش از 100 ميليون مجوز از 52 كشور جهان در 
آن بارگذاري شد كه در ميان آنها، نهادي مثل كاخ سفيد، ريدلي 
اسكات،  كارگردان سينما، و گون استفاني، موسيقي دان، حضور 
داشــتند. از زبان لسينگ، اين طور مي توان گفت كه وب سايت 
دارايي هــاي عمومي خالقــه »راه حلي براي اشــتراك گذاري 
شكست خورده« اســت. كاري كه او با وب سايتش انجام داده، 
ساختن فرهنگ قابل اعتناي اجتماعي سازي آناليني است كه ما 

را به اشتراك گذاري ترغيب مي كند. 

آنچه مال من است، مال شماست: ظهور مصرف اشتراكی



185 آینده نگر | tccim.ir |   شماره شصت وسه، شهریور 1396

کتاب ضمیمه

مــا از طريق تجربيات آنالين مــان، دريافته ايم كه با عرضه 
ارزش هاي مشــترك به جامعــه، اجتماع خودمــان را قادر 
خواهيم كرد كه آنها را تا حد ممكن گســترش دهد. »فيلكر« 
و »ويكي پديــا« دو نمونه مهم مولفه دارايي هاي مشــترك در 
مصرف اشتراكي هستند. وقتي كه ما يك عكس را در وب سايت 
»فليكر« پست مي كنيم يا دانشــمان را در وب سايت هايي مثل 
»ويكي پديا« به اشــتراك مي گذاريم، ياد مي گيريم كه در اين 
جوامع بايد چيزي را بدهيم تا چيزي را بگيريم. فقط در مورد 
عكس يا دانش نيز اين مصرف اشتراكي صورت نمي گيرد بلكه 
در مورد نقشه خيابان ها، اخبار عمومي يا تحقيقات علمي نيز اين 

كار را مي توان انجام داد. 
همان طــور كــه ديويد بويلــر در كتاب خود مي نويســد، 
دارايي هاي عمومي كه يك مفهوم مبهم براي بســياري از افراد 
است،  الگويي جديد براي ســاختن ارزش و سازمان دهي يك 
جامعه از منافع مشترك است. مصرف اشتراكي به اين بستگي 
دارد كه چگونه اين اصول در ديگر بخش هاي زندگي ما، فراتر 
از رسانه ها يا محتواي آنها، اعمال مي شود. با مصرف اشتراكي با 
اتكا به دارايي هاي عمومي، با زدن روي يك سؤال در يك گروه 
مي توانيد بخشــي از راه حل و حتي بخشي از حركت يك فرد 
با عاليق مشــابه باشيد. با اين كار،  تجربه »اشتراكي« همان قدر 
مي تواند خوشايند باشد كه تجربه »مصرف«. مصرف اشتراكي 
داراي »اثر شــبكه« نيز هســت، به اين معني كه هرچه تعداد 
بيشتري از افراد در يك مصرف اشتراكي شركت كنند، مثال در 
پروژه به اشتراك گذاري زمين يا دوچرخه، ارزش كل سيستم 
اشتراكي بيشتر مي شود و كاركرد سيستم براي تك تك افراد نيز 

افزايش مي يابد. 
آخرين مولفه مصرف اشتراكي به اعتماد غريبه ها به يكديگر 
مربوط است. اوستروم در اين زمينه نيز تحقيقاتي را انجام داده 
است. او مي گويد كساني كه عمال صاحب اموال عمومي هستند،  

يعني مردم،  اگر ابزارهاي درستي داشــته باشند و در كارهايشان همكاري كنند،  
مي توانند در اســتفاده از منابع خود را سازمان دهي و بر اين كار نظارت درستي را 
اعمال كنند. اگر به نظر شــما مي رســد كه اين وضعيت يك حالت آرمان شهري 
است، تنها كافي است كه براي درك عملي بودن آن، شيوه خودسازمان دهي منابع 
در وب ســايت »اي بي« يا »اير  بي ان بي« را در نظر بگيريد. در اين بازارهاي موفق،  
مكانيســم هاي باال به پايين »دستور دادن و كنترل« به همراه اليه هاي مجوز دادن، 
تصميم گيري و واسطه گري حذف شده است. در اين مكان ها، درگاه هايي كه شخص 
را با شخص ارتباط مي دهند، جوامع غيرمتمركز و شفاف را قادر مي سازند »اعتماد 

بين غريبه ها« را شكل دهند و برپا كنند. 
بســياري از اشكال مصرف اشــتراكي نياز به اين دارند كه ما به كساني كه تا 
درجاتي آنها را نمي شناسيم اعتماد كنيم. در برنامه هاي به اشتراك گذاشتن رانندگي، 
مثل برنامه ايالن و سوزان، بايد بدانيم كه شخص مقابلمان قابل اعتماد و بدون آسيب 

است. در بازارهايي مثل »اي بي« يا فهرست هايي كه از مكان هاي 
خالي قابل ســكونت يا جنس هايي براي خريد، معاوضه يا اهدا 
ارائه مي كنند، موقعيتي كه توســط فروشنده توصيف مي شود 
واقعي در نظر گرفته مي شــود. در كسب وكارهاي به اشتراك 
گذاشــتن زمين، شخصي كه به حياط خلوت شما وارد مي شود 
يك آدم مورداعتماد و امن فرض مي شــود. كساني مثل داستين 
زاكرمن بايد به اهالي محل كه ابزارش را قرض مي گيرند اعتماد 

داشته باشد. 
در جهان بيش از اندازه مصرفي، واسطه ها همواره نقش ميانجي 
مصرف كننده و توليدكننده را بازي مي كنند و پركننده شكاف 
بين توليد و مصرف هســتند. در آن وضعيت،  الزم نيست كه ما 
به كس ديگري اعتماد داشــته باشيم چون از دستياران فروش تا 
دالالن، از مديران تا بورس بازان، از مذاكره كنندگان تا ميانجي ها، 
از نمايندگان تا توزيع كنندگان، معموال عامالني قابل اعتماد وجود 
دارند كه در وســط كار هستند و معامالت و نقل وانتقاالت را 
انجام مي دهند. آنها هســتند كه قواعــد بازي را تعيين مي كنند. 
اما مصرف اشــتراكي نياز به اين نوع از واسطه ها را رفع كرده 
است. در بازار بي حدوحصر مبادله شخص با شخص،  نقش واسطه 
ديگر نظارت كردن بر تجارت نيست. همان طور كه بسياري از 
بنيان گذاران شركت هاي مصرف اشتراكي مثل سه بنيان گذار »اير 
بي ان بي« پيش بيني كرده بودند، نقش شــركت هاي آنان بيشتر به 
نقش برپاكنندگان نمايشگاه و سفرايي شبيه است كه درگاه هايي 
را ايجاد كرده اند براي تسهيل معاوضه و همكاري مديريت شده 
توسط خود اشخاص. اين امر ممكن است با گذاشتن عكس هاي 
زياد از مكاني كه بايد اجاره شود يا وسيله اي كه بايد به خدمت 
گرفته شود، محقق شود. همچنين بايد موتورهاي جست وجويي 
باشند كه مردم با آنها بتوانند آنچه را كه مي خواهند به راحتي 
پيدا كنند يا سيســتم هايي باشــند كه به قدري راحت طراحي 
شــده باشــند كه بتوانند دانش يا دارايي هاي غيرملموسي را كه 
مي خواهيم براي ما مهيا كنند. به اين ترتيب، كســاني كه با اشخاص ديگر غريبه 
هستند اما مي خواهند در مصرف اشتراكي شركت كنند، از كاالها يا اموالي كه به 
اشتراك گذاشته مي شوند آگاهي بيشتري پيدا مي كنند يا راحت تر مي توانند با آنها 
كار كنند و بنابراين اعتماد آنها به اشخاص غريبه اي كه بناست با آنها كار كنند بيشتر 

مي شوند و اين نوع مصرف اشتراكي رونق بيشتري مي گيرد. 
البته درباره اعتماد كردن به غريبه ها مي توان در سطح بازارهاي واقعي نيز همين 
امــور را به ميان آورد و گفت كه چطور مثال دهقان هايي كه قبال در روســتاها 
دســت به مبادله پاياپاي مي زده اند به يكديگر اعتماد مي كردند. اكنون، بازارهاي 
آنالين و آفالين در جايي در حال شكل گرفتند هستند كه مردم مي توانند دوباره در 
دهكده هاي جهاني با هم »مالقات« كنند و اعتماد بين افراد ناشناس را شكل دهند. 
ما در حال برگشتن به دوراني هستيم كه اگر كاري اشتباه يا ناراحت كننده انجام 

شد، كل جامعه آن را خواهند فهميد. 

در آوريل 2010، 
 Airbnb.com
نزديك به 85 هزار 
كاربر ثبت شده و 
بيش از 12 هزار 
ملك در 3 هزار و 
234 شهر از بيش 

از 126 كشور 
داشت. اين سايت، 

مثل كاري كه 
اي بي براي كاالها 
انجام مي داد، يك 

بازار مستقيم 
براي مكان ها بود. 

فهرست هاي 
اين سايت شامل 

هرچيزي مي شد، 
از يك »استوديوي 

دلربا در ميدان 
باستيل پاريس« به 
قيمت شبي 90 دالر 

تا يك »آپارتمان 
شخصي در بهشت 
هارلم نيويورك« به 
قيمت 120 دالر، تا 
يك ويالي كامل در 
»بفوت هيلز در كه 
ساموئي تايلند« به 
قيمت هر شب 275 

دالر
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#دموكراسي_تكه تكه شده
رسانه هاي اجتماعي مردم را از هم جدا مي كنند

مترجم: ساعد یزدانجو

#جمهوری: دموكراسی 
تكه تكه شده در عصر 

رسانه های اجتماعی
َكس سانسِتین

انتشارات دانشگاه پرینستون
2017

درباره نویسنده 
كس سانستين در دوران اوباما مسئول اداره امور 
اطالعات و نظارت هاي كاخ سفيد بوده و پژوهشگر 
در زمينه حقوق به ویژه حوزه هاي قانون اساسي 
اســت. او سال ها در دانشــکده حقوق دانشگاه 
شيکاگو تدریس مي كرد و كتاب هاي زیادي در این 
زمينه نوشته است. كتاب هاي او حتي به فهرست 

پرفروش هاي نيویورك تایمز نيز راه یافته است. 

در دموكراسي هايي كه كاركرد مطلوبي دارند، مردم در اتاق هايي كه صدا از آنها بيرون 
نمي آيد يا در پيله هاي اطالعاتي زندگي نمي كنند. آنها طيف گسترده اي از موضوعات و 
ايده ها را مي شنوند و مي بينند. حتي اگر از قبل انتخاب نكرده باشند كه اين موضوعات 
و ايده ها را ببينند و بشنوند، حاال آنها را مي بينند و مي شنوند. اين ادعاها، سؤاالتي جدي 
درباره رفتار آنالين در رسانه هاي اجتماعي و استفاده از آنها و نيز رشد سرسام آور قدرت 

انتخاب مردم در ديده شدن و ديدن، پيش مي كشد.
لوئيــس برنديز، يكــي از بزرگ ترين قضات ديوان عالي امريكا، تاكيد داشــت كه 
بزرگ تريــن تهديد براي آزادي »مردم بي اثر« اســت. براي اجتناب از بي اثر بودن، يك 
ملت دموكراتيك مطمئنا بايد از سانسور رها باشد. اما يك نظام آزادي بيان بايد خيلي 
بيشتر از اجتناب ورزيدن از سانسور، تالش كند؛ بايد اطمينان حاصل كند كه مردم در 
معرض ديدگاه هاي رقيب هم هستند. ايده بيان آزاد يك جنبه ايجابي نيز دارد. اين آزادي 
با محدوديت هايي كه دولت اعمال مي كند مواجه است اما به همان اندازه، نيازمند نوع 

مشخصي از فرهنگ نيز هست- فرهنگ جست وجوگري، گشودگي و فروتني.
اعضاي يك ملت دموكراتيك اگر نتوانند براي ديدگاه هاي ديگر شهروندان احترام 
قايل باشند، اگر »اخبار تقلبي« را باور كنند يا يكديگر را به عنوان دشمن يا جبهه مقابل 
يــك نوع از جنگ ببينند، نمي توانند به خوبي كار خود را پيش ببرند. لِرند هند، يك 
قاضي دادگاه بدوي كه دهه ها پيش به قضاوت مشغول بود، به درستي به اين مسئله اشاره 

كرده بود كه »روح آزادي« آن »روحي است كه خيلي به درستي آن اطمينان نداريم«. 
در دنياي انگليســي زبان، دو اثر ماندگار درباره نابودي دموكراسي وجود دارد. رمان 
»1984« جرج اورول به »برادر بزرگ« اشاره مي كند كه بدون اينكه ديده شود، آشناترين 
چشــم انداز شكست دموكراسي را ارائه مي دهد. رمان اورول پيروزي اقتدارگرايي را به 
تصوير مي كشــد و با سمبل ســازي هايي كه انجام مي دهد با قدرتمندترين وضع ممكن 
واقعيت ظهور اقتدارگرايي هيتلر در آلمان، ژوزف استالين در اتحاد جماهير شوروي و 

مائو تسه تونگ در چين را منعكس مي كند. بسياري از اقتدارگرايان،  كساني را كه با آنها 
موافق نيستند سانسور و ساكت مي كنند. براي آنها، اينترنت مي تواند يك تهديد بزرگ 
باشــد. آنها نگران رسانه هاي اجتماعي هستند و همچنين تالش مي كنند آنها را سانسور 

كنند، به جز مواقعي كه به درد اهدافشان بخورند. 
ديدگاهــي ماليم تر و به همان اندازه لذت بخش نيز در اثر آلدوس هاكســلي به نام 
»دنياي قشنگ نو« ديده مي شود كه در آن، نوعي شهروند بودن تسكين يافته ارائه مي شود 
كه شهروندان خوشحالي را انتخاب مي كنند و به طور رسمي آزاد هستند. دنياي هاكسلي 
فاقد شخصيت هاي اقتدارگراي مشخص است. در آن،  مردم به وسيله لذت كنترل مي شوند،  
نه با زندان و اســلحه. در اصل، مردم اجازه دارند دقيقا همان چيزي را كه مي خواهند 
داشته باشــند اما دولت توانسته بسياري از ميل هاي مردم را كنترل كند. قهرمان داستان 
هاكســلي مي گويد كه اين همه لذت را نمي خواهد: »...اما من راحتي را نمي خواهم. من 
خدا را مي خواهم، خطر واقعي را مي خواهم، آزادي را مي خواهم، خوبي را مي خواهم، 

گناه را مي خواهم.«
با اســتفاده از مفاهيمي كه اين دو نويسنده در آثار خود ارائه كرده اند، مي توان گفت 
كه امريكا نه به وضعيت رمان »1984« نزديك شــده و نه تالش كرده است كه مانند 
»دنياي قشنگ نو« از چيزهايي ممانعت به عمل بياورد. واقعيت اين است كه در فرهنگ 
امريكايي هم اتفاقات اقتدارگرايانه هست )مثل حمله به سواحل ژاپن و اتفاقاتي كه در 
اين كشــور بر اثر حمله امريكا در جنگ جهاني دوم رخ داد( هم لذت در اين فرهنگ 
در جست وجوي ايفاي نقشي بزرگ بوده است. اين رمان ها سازنده كابوس هايي سياسي 

هستند،  نه به تصويركشنده واقعيت هاي گذشته يا آينده. 
آنچه هيچ يك از دو نويسنده انجام نداده اند،  خلق يك نوع جامعه ضدآرماني است 
كه اين قدرت را فراهم مي كند تا يك اتاق دربســته كه صدا اصال از آن بيرون نمي آيد 
ايجاد شود: قدرت شخصي سازي يا قدرت اجتماعات دربسته اي كه مي تواند آزادي فردي 

فناوری های نوین ارتباطی بر جامعه و سیاست تاثیر 
بسیار زیادی خواهد گذاشت. شبکه های اجتماعی 
افرادی را به هم متصل می کنند که اغلب مثل هم 
فکر می کنند و بنابراین جمهوری ها و دموکراسی ها 
را می توانند به راحتی به کشورهایی تبدیل کنند 
که مردم آن در پیله های جدا از هم زندگی می کنند. 
کتاب»#جمهوری« این جدایی را تشریح می کند.

#جمهوری
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کتاب ضمیمهکتاب ضمیمه

را كاهــش دهد و كنترل بر احوال فردي را به خطر اندازد. »دنياي قشــنگ نو« با همه 
وحشت هايي كه نشان مي دهد، يك نوع جامعه است كه در آن، فعاليت هاي مشترك 
انجام مي شود و دغدغه ها با هم به اشتراك گذاشته  مي شوند. اما آنچه در اين كتاب تالش 

كرده ايم عنوان كنيم، كامال متفاوت است. 
براي شروع، بايد به كلماتي از جان استوارت ميل اشاره كرد كه در باب ارزش تجارت 
بين المللي مي گويد اما به بحثي كه در اينجا پي مي گيريم مربوط مي شود. او تاكيد مي كند 
كه هر فرهنگ و هر جامعه اي خصوصيات خود را دارد و تالش مي كند كه فرهنگ 
و ارزش هاي خود را حفظ كند اما در نهايت، آنها بي نياز از اين نيســتند كه از يكديگر 
چيزهايي را وام بگيرند. درس گرفتن از اتفاقات ديگر نقاط جهان و از جوامع متفاوت، 

مي تواند يك ابزار ترقي و پيشرفت براي انسان ها باشد. 
درس گرفتن يك كار فوري و آني است. براي مردم در سرتاسر جهان،  اين خبر خوبي 
اســت و در واقع يك خبر عالي است. به همين دليل، ما نظر جان استوارت ميل را ارج 
مي نهيم و سعي مي كنيم جهاني را توصيف كنيم كه در آن،  مردم از اتفاقات ديگر نقاط 

دنيا مطلع مي شوند و تالش مي كنند جوامع خود را بسازند. 

J  دیلي مي
در ســال 1995، يك كارشناس فناوري دانشگاه ام آي تي به نام نيكالس نگروپونته،  
ظهور »ديلي مي« )به زبان انگليسي به معني »روزنامه من«( را پيشگويي كرد. او تخمين 
مي زد كه با »ديلي مي« شما براي اطالع كسب كردن از آنچه نمي بينيد به روزنامه هاي 
محلي وابسته نيستيد و شبكه هاي تلويزيوني را دور مي زنيد. در عوض، شما مي توانيد يك 
بسته ارتباطي را با استفاده از عناصري كه به طور كامل از قبل انتخاب مي كنيد، فقط براي 

خودتان طراحي كنيد. 
اگر بخواهيد فقط روي بسكتبال تمركز كنيد، مي توانيد دقيقا اين كار را در »ديلي مي« 
انجام دهيد. اگر ذائقه شما متناسب با ويليام شكسپير است، »ديلي مي« شما مي تواند هميشه 
تماما شامل شكسپير باشد. اگر خواندن مسائل عشقي را دوست داشته باشيد، روزنامه تان 
مي تواند سراسر عاشقانه باشد و پر از اخبار چهره هاي دلخواه شما كه مي گويد چه كسي 
از چه كسي جدا شد و با چه كسي وصلت كرد. يا اينكه مثال مي توانيد از روزنامه تان 
بخواهيد كه يك ديدگاه مشــخص را دنبال كند. شــايد ديدگاه شــما نزديك به چپ 

ميانه اســت و مي خواهيد مطالبي را مطابق 
با نظرتان درباره تغييــرات اقليمي، برابري، 
اتحاديه هاي كارگري  مهاجرت و حقــوق 
بخوانيد. يا شايد راست گراييد و مي خواهيد 
ديدگاه محافظه كارانــه را بخوانيد يا حتي 
مي خواهيد فقــط درباره يك يا دو موضوع 
مطلب بخوانيد،  مثل كاهش ماليات ها و نزول 

نظارت ها يا پايين آمدن مهاجرت. 
شــايد آنچه براي شــما بيشترين اهميت 
را دارد، مســائل مذهبي است و مي خواهيد 
محتواهايي درباره آن بخوانيد و ببينيد. شايد 
مي خواهيد مطالبي را از دوستانتان بشنويد يا 
با آنها حرف بزنيد؛ كساني كه تصور مي كنيد 

مي خواهند همين نوع رابطه را با شما داشته باشند. شما شايد بخواهيد كه فقط محتواهاي 
مشابه با يك حوزه را به اشتراك بگذاريد. آنچه اهميت دارد،  اين است كه با »ديلي مي«، 
هركسي مي تواند از يك »ساختار كنترل« بهره مند باشند. هركدام از ما كامال مسئول آن 

چيزي خواهيم بود كه مي بينيم و مي شنويم. 
انســان ها در حوزه هاي بي شماري »همرنگي« از خود نشان مي دهند: تمايلي شديد به 
ارتباط و برخورد با افرادي كه مشابه آنها هستند. اگر افراد در ساختارهاي اجتماعي اي 
زندگــي كنند كه آنها را در معرض انواع اشــخاص- از نظر ديدگاه  ها، عاليق و باورها 
- قرار دهد تمايل به همرنگي تضعيف مي شــود. اما با يك ساختار كنترل، كبوترها با 

كبوترها پرواز خواهند كرد و بازها با بازها.
در دهه 1990، ايده »ديلي مي« بيش از يك شوخي كوچك و به طرز شگفت انگيزي 
خوب به نظر مي رســيد. گذشته از هرچيز، نگروپونته آنچه را كه در حال ظهور بود، 
آنچه را كه حاال ظاهر شــده بود و آنچه را كه در افق ظاهر شدن بود،  دست كم گرفته 
بود. آيا آنچه گفته بود، يك آينده درخشان است يا يك تهديد؟ من فكر مي كنم هردو و 
اينكه بخش تهديد آميز آن، چيزي است كه بايد در خصوصيات آن اغراق شود نه اينكه 
دست كم گرفته  شود چون افراد بسيار زيادي آن را به چشم يك آينده درخشان محض 

در نظر مي گيرند. 
واقعيت اين اســت كه »ديلي مي«اي وجود ندارد، دســت كم هنوز به طور كامل. اما 
ما در حال رســيدن به آن هستيم. امروزه بيشتر امريكايي ها قسمت اعظم اخبار خود را 
از رسانه هاي اجتماعي مي گيرند و فيس بوك در سراسر جهان، در رويارويي كاربران با 
جهان به ابزار اصلي مواجهه تبديل شده است. قبال گفته مي شد كه »انقالب تلويزيوني 
رخ نخواهد داد«. شايد بله، شايد نه اما شما مي توانيد به خوبي مطمئن باشيد كه انقالب 

توئيتري رخ خواهد داد )#انقالب(.
براي مثال، در ســال 2016، ارتش تالش كرد در تركيه كوتا كند. موفق شــد شبكه 
تلويزيون بزرگ كشــور را تحت اختيار درآورد اما نتوانست رسانه هاي اجتماعي  را به 
كنترل درآورد. در عوض، دولت و حاميانش با موفقيت از آن استفاده كردند تا مردم را به 
خيابان ها فرابخوانند و در كوتاه مدت، وضعيت را تثبيت كنند. تالش براي كودتا اغلب 
به اين بستگي دارد كه آيا موفق شدنش مورد پذيرش عموم واقع شده يا نه، و رسانه هاي 
اجتماعي نقشي عمده در مقابله با اين پذيرش عمومي بازي كردند كه دولت در حال سقوط 

كردن است. 
وقتي كه مــردم از فيس بوك براي ديدن 
آنچه در عمل مي خواهند اســتفاده مي كنند، 
فهم آنها از جهان مي تواند به شــدت تحت 
تاثير قرار بگيرد. ممكن اســت بخش اعظم 
اخباري را كه شما رويشان تمركز مي كنيد 
دوســتان فيس بوك تان فراهــم كنند و اگر 
آنها زاويه نگاه مشــخصي داشته باشند، آن 
همان زاويه نگاهي اســت كه بيشتر از همه 
ديدگاه هــا در معرض شــما خواهد بود. من 
در كابينه اوبامــا كار مي كردم و تعدادي از 
دوســتان فيس بوكي ام نيــز همين طور بودند 
و آنچــه من در صفحــه فيس بوك مي ديدم 

وقتی كه مردم از فیس بوك برای دیدن آنچه واقعا می خواهند استفاده می كنند، 
فهم آنها از جهان می تواند به شدت تحت تاثیر قرار بگیرد. دوستان فیس بوك شما 
ممكن است بخش اعظم اخباری را كه شما رویشان تمركز می كنید فراهم كنند و اگر 

زاویه نگاه مشخصی داشته باشند، آن همان زاویه نگاهی است كه بیشتر از همه 
دیدگاه ها در معرض شما خواهد بود
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اغلب با تمايالت و نظرهاي آن قسم افرادي كه در كابينه اوباما كار 
مي كردند هماهنگ بود. آيا اين امر يك اتفاق كامال خوب است؟ 
شايد نه. و من دوستان محافظه كاري دارم كه صفحات فيس بوك شان 
كه با باورهاي سياسي شــان همخوان است، اساسا متفاوت از صفحه 
من به نظر مي رسد. ما در دو دنياي سياسي متفاوت زندگي مي كنيم- 
چيزي مثل دنياهاي موازي در داستان هاي علمي- تخيلي. و بسياري از 

اخبار آن دنياها نيز تقلبي هستند. 
خبرخوان توئيتر شــما ممكن اســت به خوبــي منعكس كننده 
موضوعات و باورهايي باشد كه ترجيح مي دهيد و مي تواند بسياري 
از آنچه را كه شما در سياست دنبالش هستيد- ماليات ها، مهاجرت، 
حقوق مدني، جنگ و صلح - برايتان فراهم كند. آنچه در خبرخوان 
شــما مي آيد انتخاب شماســت نه كس ديگري. شايد شما به خوبي 
موضوعاتي را كه مورد عالقه شماست و ديدگاه هايي را كه مطبوع 
مي بينيد انتخاب كرده باشــيد. در واقع، اين امر كامال طبيعي به نظر 
مي رسد. چرا بايد موضوعاتي را كه دلزده تان مي كند و ديدگاه هايي را 

كه از آنها بدتان مي آيد انتخاب كنيد؟

J  الگوریتم ها و هشتگ ها
همان طور كه كاشف به عمل آمده، شما نيازي نداريد كه يك »ديلي مي« ايجاد كنيد. 
همين حاال ديگران آن را براي شــما ايجاد كرده اند )و شما شايد ندانيد كه آنها اين كار 
را كرده اند(. خــود فيس بوك تا حدي اين كار را مي كند و همچنين گوگل. ما در حال 
زندگي كردن در دوران الگوريتم ها هســتيم و الگوريتم خيلي چيزها مي داند. با ظهور 
هوش مصنوعي، الگوريتم ها توانسته اند به اندازه غيرقابل  محاسبه اي پيشرفت كنند. آنها 
خيلي چيزها درباره شما ياد خواهند گرفت و قبل از اينكه بدانيد، خواهند دانست كه 
چه مي خواهيد يا چه دوست خواهيد داشت و اين كار را بهتر از شما انجام خواهند داد. 
آنها حتي از احساســاتتان آگاه خواهند شد، اين بار نيز قبل از و بهتر از اينكه شما آگاه 

شويد، قادر خواهند بود كه خودشان از احساسات شما تقليد كنند. 
حتي همين حاال هم اگر يك الگوريتم كمي درباره شــما اطالعات به دست بياورد،  
مي توانــد از اوضاع ســر درآورد و آنچــه را كه »افرادي كه شــما را اليك مي كنند« 
مي خواهند اليك كنند به شما بگويد. يك الگوريتم در عرض چند ثانيه مي تواند چيزي 
شبيه به يك »ديلي مي«، فقط براي شما، ايجاد كند. در حقيقت، اين چيزي است كه هر 
روز اتفاق مي افتد. اگر يك الگوريتم بداند كه شما نوع مشخصي موسيقي را دوست داريد، 
مي تواند با درجه اعتبار بااليي بداند كه شما چه نوع فيلم و كتابي دوست داريد و به چه 
نامزد سياســي اي تمايل خواهيد داشت. اگر بداند از چه وب سايت هايي بازديد مي كنيد، 
مي تواند به خوبي بداند كه چه محصوالتي را دوســت داريد بخريد و درباره تغييرات 

اقليمي و مهاجرت چطور فكر مي كنيد. 
يك مثال ساده در اين زمينه: احتماال فيس بوك عقايد سياسي شما را مي داند و مي تواند 
ديگران- از جمله نامزدهاي انتخاباتي- را از آن مطلع سازد. اين رسانه اجتماعي كاربران 
خود را به پنج دســته بســيار محافظه كار، محافظه كار، ميانه رو، آزادي خواه و بسيار 
آزادي خواه تقسيم بندي مي كند. اين كار را با ديدن اينكه چه صفحاتي را اليك مي كنيد 
انجام مي دهد. اگر شما عقايد مشخصي را در ميان ديگر عقايد اليك كنيد، گنجاندنتان در 

يك دسته سياسي كار راحتي است. اگر شما به يك نامزد مشخص 
به طرزي طرفدارانه اشاره كنيد يا خصمانه، دسته بندي تان ساده تر هم 
خواهد بود. در ضمن، فيس بــوك كاري را كه انجام مي دهد پنهان 
نمي كند. در صفحه آگهي هاي فيس بوك، شما مي توانيد محتواهاي 
تحت عنوان »عاليق« را باز كنيد و سپس به »گزينه هاي بيشتر« برويد 
و بعد زير عنوان »ســبك زندگي و فرهنــگ« را نگاه كنيد و در 
نهايت زير عنوان »سياست امريكا« را نگاه كنيد و دسته بندي ظاهر 

خواهد شد. 
يادگيري ماشيني به خوبي مي تواند براي ارائه اختالفات ظريف 
بين افراد نيز به كار رود )يا احتماال به كار مي رفته اســت(. راحت 
است كه تصور كنيم انواع دسته بندي ها توسط ماشين ها انجام مي شود؛ 
نه فقط مثال دسته بندي از راست سياسي تا چپ سياسي بلكه همچنين 
دسته بندي درباره مســائلي مشخص كه بيشتر به آن توجه مي كنيد 
و ديدگاه احتمالي شــما در اين مسائل )مانند مهاجرت، امنيت ملي، 
برابري و محيط   زيست( را هم ماشين انجام مي دهد. دست كم مي شود 
گفت كه اين اطالعات بــراي ديگران- مديران تبليغات انتخاباتي، 
تبليغات چي ها، مديران صندوق هاي تامين سرمايه و دروغ گوياني مثل 

افراط گرايان سياسي - مي تواند مفيد باشد. 
يا هشــتگ را در نظر بگيريد. بــا #ايرلند، #افريقاي_جنوبــي، #دموكرات ها_

كمونيست_هستند يا #تغييرات_اقليمي_يك_حقه_است، شما مي توانيد فورا تعداد 
زيادي از آيتم ها را كه مورد عالقه تان اســت يا با عقايد شــما سازگار است يا دست كم 
آنها را اســتحكام مي بخشد پيدا كنيد. كل ايده هشتگ اين اســت كه مردم با استفاده 
از آن بتوانند توئيت ها و اطالعاتي را كه به آنها عالقه دارند پيدا كنند. هشــتگ يك 
مكانيسم دسته بندي ساده و سريع است. شما خيلي راحت تر از يك »ديلي مي«، مي توانيد 
يك #من_همين_حاال يا #من_در_اين_ســاعت ايجاد كنيد. خيلي از مردم مثل يك 
»كارآفريني هشتگي« عمل مي كنند؛ آنها هشتگ هايي را درست مي كنند يا انتشار مي دهند 
براي تبليغ ايده ها، ديدگاه ها، محصوالت، اشخاص، مفاهيم پيشنهادي و همچنين دست به 

عمل زدن.
بســياري از ما چنين پيشــرفت هايي را كه به وضوح مي توانند سرخوشي، آسايش، 
يادگيري و سرگرمي را افزايش دهند تشويق مي كنيم. تقريبا هيچ كس نمي خواهد تبليغات 
محصوالتي را ببيند كه به آنها عالقه اي ندارد. اگر مطالبي درباره اقتصاد فرانســه براي 
كساني مالل آور است چرا بايد چنين مطالبي را روي نمايشگر ها يا گوشي هاي تلفنشان 

داشته باشند؟
اين يك ســؤال منصفانه اســت اما ســاختار كنترل يك نقطه ضعف جدي دارد و 
سؤاالتي اساسي را درباره آزادي،  دموكراسي و خودمختاري و استقالل فرد پيش مي كشد. 
پيش شرط هاي اجتماعي يك نظام دموكراســي با كاركرد مطلوب يا حتي خود آزادي 
فردي چيست؟ آيا مهم بودن خوشبختي حتي اگر مردم آن را نخواهند ممكن است؟ آيا 
يك جهان ارتباطاتي كامال كنترل شده- يك خبرخوان شخصي شده- مي تواند خودش 
يك جهان ضدآرماني براي دموكراسي باشد؟ چطور رسانه هاي اجتماعي، گسترش شديد 
انتخاب هاي ارتباطي، ماشين هاي يادگيري و هوش مصنوعي، ظرفيت شهروندان را براي 

حاكميت بر خود تغيير مي دهند؟ 

تعامل و كنش و 
واكنش در دنيای 
واقعی اغلب ما را 
وادار می كند با 

گوناگونی سروكار 
داشته باشيم، در 
صورتی كه دنيای 
مجازی ممكن است 
همگن تر باشد. اين 
همگنی نه از لحاظ 
جمعيت شناسانه 
بلكه از نظر عاليق، 
منافع و ديدگاه ها به 
نظر می آيد و ايجاد 

می شود

#جمهوری
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اين سؤاالت به شدت به يكديگر وابسته هستند. بزرگ ترين قصد من در اينجا،  در واقع 
اين است كه يك ساختار براي خوشبختي پيدا كنم؛ خوشبختي براي زندگي هاي فردي، 
رفتارهاي گروهي، نوآوري و خود دموكراسي. اين اندازه توانايي كه رسانه هاي اجتماعي 
به ما اجازه مي دهند خبرخوان هاي به شدت مخصوص خود را- و اساسا زندگي در آن 
را- بسازيم، باعث ايجاد مشكالت جدي خواهد شد. و اين اندازه توانايي كه شركت ها 
مي توانند چيزهايي مثل تجربيات شخصي شــده و اجتماعات بسته را براي هريك از ما 
فراهم آورند، يا مي توانند موضوعات مطلوب ما و گروه هاي ترجيح داده شده را در دسترس 
ما قرار دهند،  بايد اسباب نگراني ما باشد. خودانزوايي و شخصي سازي راه حلي براي برخي 
از مشــكالت است اما آنها همچنين باعث گسترش دروغ گويي مي شود و قطبي شدن و 
تكه تكه كردن را تبليغ مي كند. در حالي كه ساختار خوشبختي باعث خنثي شدن بدي هاي 

همرنگي مي شود و خودمختاري و آزادي فردي را با هم تبليغ مي كند. 
يك نكته مهم را بايد در اينجا روشــن كرد. ادعاهايي وجود دارند درباره طبيعت 
آزادي - هم فردي هم سياسي - و آن نوع از نظام ارتباطات كه به بهترين وجه به نظم 
دموكراتيك خدمت مي كند. اما ادعاهايي وجود ندارند كه به آنچه همه يا بيشتر مردم 
انجام مي دهند ربط داشته باشند. بسياري از مردم اتاق هايي را دوست دارند كه از آنها 
صدايي بيرون نيايد و خيلي تمايل دارند كه در آنها باشــند. تعداد زيادي از ديگر افراد 
هم هستند كه اين اتاق ها را دوست ندارند. آنها كنجكاوند، حتي به شدت كنجكاوند 
و مي خواهند از انواع موضوعات و بســياري از ديدگاه ها سر دربياورند. خيلي از افراد 
به سادگي و به طور پيش فرض به شناخته شده ترين و مشهورترين وب سايت هايي جذب 
مي شوند كه داراي گرايش ايدئولوژيك مشخصي نيستند. تحقيقات تجربي اين ادعاها را 
تاييد مي كنند و نشان مي دهند كه بسياري از عموم با اشتياق به جست وجوي ديدگاه هايي 
كه با ديدگاه آنها متفاوت اســت عالقه دارند و اينكه بيشــتر افــراد در وب گردي 
آنالين وقت خود را در وب ســايت هاي جريان اصلي اي مي گذرانند كه عقايد سياسي 
قابل شناســايي اي ندارند. خيلي از مردم داراي ذهن بازي هستند و ديدگاه هاي آنان بر 
اساس چيزي كه ياد مي گيرند تغيير مي كند. چنين افرادي داراي يك خصلت متمدنانه 
قابل شناسايي هستند؛ اين خصلت كه خيلي مطمئن نيستند حق با آنهاست و مي خواهند 

كه حقيقت را كشف كنند. 
خيلي از افراد ديگر هم هســتند كه بيشــتر ترجيح مي دهند عقايدي را كه با عقايد 

آنها مشابه است بشنوند اما همچنين كامال 
تمايل دارند كه عقايدي را كه عقايدشــان را 
به چالش مي كشــد نيز بشــنوند. آنها عاشق 
ايده اتاق هاي دربســته نيستند و يكي از اين 
اتاق ها براي خود درست نمي كنند. در اينجا 
مي توان دريافت كه مردم چطور در عمل از 
وب ســايت ها و رسانه هاي اجتماعي استفاده 
مي كنند و تا چه اندازه به سمت يك ساختار 
كنترل حركت مي كنند. اما مدعاي اصلي من، 
ادعايي تجربي نيست، بلكه درباره ايده آل هاي 
فردي و اجتماعي است. درباره نوعي فرهنگ 
است كه به بهترين وجه با يك دموكراسي 

داراي كاركرد مطلوب سازگار است. 

J  دو پيش نياز آزادي بيان
آنچه مي توان در زمينه تاثير رسانه هاي جديد روي دموكراسي مورد اشاره قرار داد،  
قدرت فزاينده مردم براي فيلتر كردن آن چيزي اســت كه مي بينند و نيز قدرت فزاينده 
توليدكنندگان براي فيلتر كردن هريك از ما بر اســاس آنچه درباره ما مي دانند. بايد با 
بحــث درباره قدرت ها، تالش كرد درك بهتــري از معناي آزادي بيان در يك جامعه 
خودمختار ارائه كرد. بايد ابتدا پرســيد چه چيز است كه كاركردي مطلوب براي يك 
سيستم آزادي بيان فراهم مي كند. باالتر از هرچيز، در يك جامعه متنوع، چنين سيستمي 
به شدت نياز به محدود كردن سانسور دولتي و احترام به انتخاب هاي فردي دارد. طي چند 
دهه اخير، اين مســائل دل مشغولِي حوزه حقوق و سياست امريكا بوده و نيز دل مشغولي 
حوزه حقوق و سياست خيلي كشورهاي ديگر،  از جمله آلمان،  فرانسه، انگلستان، ايتاليا 
و افريقاي جنوبي. مسلما سانسور بزرگ ترين تهديد براي دموكراسي و آزادي است. اما 
تمركز صرف روي سانسور دولتي باعث مي شود كه نقاط كور جدي در اين زمينه ايجاد 
شود كه به چشم نيايد. يك سيستم آزادي بيان داراي كاركرد مطلوب، به طور خاص بايد 

دو نياز مشخص را برآورده سازد.
اول اينكه مردم بايد در معرض مواردي قرار بگيرند كه آنها را از قبل انتخاب نكرده اند. 
مواجهه برنامه ريزي نشده و غيرعامدانه براي خود دموكراسي امري اساسي است. چنين 
مواجهه هايي اغلب به موضوعات و ديدگاه هايي مربوط اند كه مردم در جســت وجوي 
آنها نيســتند و شايد آنها را كامال ناراحت كننده بيابند. همچنين شايد زندگي شان را به 
صورت بنيادين تغيير ندهند. اين مواجهه ها مهم هستند براي كسب اطمينان از اينكه با 
تكه تكه شدن، قطبي شدن و افراط گرايي مقابله مي كنند. اين تكه تكه شدن يا قطبي شدن 
پيامد قابل پيش بيني هر موقعيتي است كه در آن، افرادي كه شبيه به يكديگر فكر مي كنند 

فقط با هم حرف بزنند. 
حرف من اين نيست كه دولت بايد مردم را وادار كند چيزهايي را ببينند كه دوست 
دارند از آنها دوري كنند. اما من به شــدت مدعي هستم كه در دموكراسي، متنوع كردن 
نام ها و زندگي ها- شامل زندگي ها و نام هاي ديجيتال- بايد انجام شود تا با اين كار، مردم 
به طور مرتب با ديدگاه ها و موضوعاتي كه شخصا انتخاب نكرده اند برخورد داشته باشند. 
اين نوع از ساختارسازي در واقع شكلي از انتخاب ساختار از سوي افراد و گروه هايي است 

كه به اندازه زيادي از آن سود مي برند.
نكته دوم اين اســت كه بسياري از مردم 
يا بيشــتر آنها بايد طيفي وسيع از تجربيات 
مشترك داشــته باشــند. بدون تجربه هاي 
مشــترك، يك جامعه ناهمگون در زمان 
روبه رو شدن با مســائل اجتماعي، وضعيت 
بســيار دشــوارتري خواهد داشــت. مردم 
ممكن اســت حتي درك يكديگر را دشوار 
بيابند. تجربيات مشترك،  به خصوص شامل 
تجربيات مشترك كه به وسيله رسانه هاي 
اجتماعي ممكن مي شــود، شكلي از چسب 
اجتماعي را فراهم مي كند. تعطيلي ملي يك 
تجربه مشترك است. به همين ترتيب، يك 
واقعه ورزشي بزرگ )مثل بازي هاي المپيك 
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در دموكراسی، متنوع كردن نام ها و زندگی ها- شامل زندگی ها و نام های 
دیجیتال- باید ساخته شوند تا با این كار، مردم به طور مرتب با دیدگاه ها 

و موضوعاتی كه مشخصا انتخاب نكرده اند برخورد داشته باشند. این نوع از 
ساختارسازی در واقع شكلی از انتخاب ساختار از سوی افراد و گروه هایی است كه به 

اندازه زیادی از آن سود می برند



آینده نگر | tccim.ir |    شماره شصت وسه، شهریور 1901396

يا جام جهاني( يا يك فيلم كه افراد و گروه هاي مختلف را به خود 
جذب مي كند )»جنگ ســتارگان« مي تواند يك مثال در اين مورد 
باشد( هم تجربه هاي مشتركي هستند. همين طور، جشن براي يك 
نوع كشــف يا دستاورد بزرگ هم يك تجربه مشترك است. يك 
سيســتم ارتباطي كه به طور ريشــه اي تعداد اين چنين تجربياتي را 
كاهش مي دهد، طيفي از مسائل را ايجاد مي كند كه فقط منحصر به 

افزايش جدايي اجتماعي نيست. 
ايــن نيازها- يعني شــانس مواجهه با ديدگاه هــاي گوناگون و 
تجربيات مشترك- در قالب پيش نيازهايي براي يك دموكراسي با 
كاركرد مطلوب، در هر كشور بزرگي وجود دارد. اينها به خصوص 
در يك كشور ناهمگون كه با خطر گاه گاهي تكه تكه  شدن مواجه 
است داراي اهميت است. اين پيش نيازها حتي بسيار مهم تر هم هست 
چراكه بسياري از كشورها بيش ازپيش به يكديگر متصل مي شوند 
)بلــه به برگزيت يا نه بــه برگزيت( و هر شــهروند، به اندازه اي 
كمتر يا بيشتر، به يك »شــهروند جهاني« تبديل مي شود. ايده هاي 
بحث برانگيزي براي ارزيابي اين شهروندان وجود دارند، براي نمونه، 
خطر تروريســم، تغييرات اقليمي يا بيماري هــاي واگيردار. ديدگاه 
حســاس نسبت به اين خطرات و امثال آنها، غيرممكن است توسط 
كساني جذب شود كه خود را در اتاق هاي دربسته اي حبس كرده اند 
كه خودشان آن را طراحي كرده اند تا صدايي از آن به بيرون نرود و 
به داخل هم نيايد. و در سطح ملي، در جوامع داراي ارتباطات بسته، 

اعالم پيش پاافتاده ترين مسائل به شدت دشوار است. 
اصرار بر شانس مواجهه و تجربيات مشترك نبايد از نوستالژي اي كه نوعي گذشته 
بي غل وغش را ارائه مي كند ريشه بگيرد. با در نظر گرفتن امكانات ارتباطاتي گذشته، آن 
دوران خيلي بي غل وغش و ساده هم نبوده است. دست كم از زاويه نگاه خود دموكراسي، 
در مقايسه با هر دوران ديگري از تاريخ بشر، ما اكنون در وسط بسياري از دستاوردهاي 
ارتباطي خارق العاده هستيم. براي بحث ما، نوستالژي نه تنها ناكارآمد بلكه بي معني است. 

كارها در حال بهتر شدن هستند، نه بدتر شدن.
اينجا نبايد چيزي باشــد كــه دليل بد بيني يا خوش بيني به حســاب بيايد. بدبيني يا 
خوش بيني دو مانع بالقوه براي فكر كردن درباره پيشرفت هاي جديد فناورانه است. اما 
اگر ما بايد بين آنها دست به انتخاب بزنيم، به هزار دليل بگذاريد خوش بيني را انتخاب 
كنيم. اما از نظر بسياري از دستاوردها و درس هاي بالقوه اي كه به طور اجتناب ناپذيري 
به تغيير فناورانه عظيمي ارتباط پيدا مي كند، هر نگرش خوش بينانه يا بدبينانه از نگرشي 
كه مي تواند مفيد باشــد بسيار دور اســت. براي مثال، خودرو خيلي عالي است اما تنها 
در امريكا هزاران نفر از مردم هر ســال در تصادفات خودرويي مي ميرند. پالســتيك 
مزيت هاي خيلي بزرگي دارد اما مسئله جدي انهدام زباله را ايجاد كرده  است. آنچه از 
اين حرف ها منظورم است و مي خواهم ارائه كنم، پايه اي براي خوش بيني نيست بلكه به 
جــاي آن، مي خواهم عينكي ارائه كنم كه كمي بهتر از قبل، از ميان آن مي توانيم درك 
كنيم چه چيزي يك سيستم آزادي بيان را در وهله اول موفق مي سازد و يك دموكراسي 
با كاركرد مطلوب به چه چيزي نياز دارد. اين درك باال ما را مجهز مي كند تا آرمان هاي 
يك كشــور آزاد را بفهميم و ســپس به ما كمك مي كند تا تغييرات پيوسته در نظام 

ارتباطات را ارزيابي كنيــم. درك كردن اينكه چه چيزي كاركرد 
يك دموكراسي را افزايش مي دهد، مسير پيش روي فهم روشن تري 
از طبيعت شهروندي و پيش شرط هاي فرهنگي آن را نشان مي دهد. 

خيلي ســاده انگارانه است كه بگويم يك سيستم ارتباطي خيلي 
عالي است به اين دليل كه به افراد اجازه مي دهد آنچه را كه انتخاب 
مي كنند ببينند و بشنوند. افزايش عقايد مختلف مطمئنا خوب است و 
ظهور ديدگاه هاي بي شمار مزاياي زيادي دارد. اما مواجهه با تجربياتي 
كه قصد مشــاركت در آنها وجود نداشــته و توسط افراد انتخاب 

نشده اند و اما مشترك هستند نيز بسيار مهم است. 

J  افراط گرایي درون اتاق هاي دربسته
آيا اتاق هاي دربســته كه برخي افراد در آنها قــرار دارند براي 
دموكراســي اهميت دارد است؟ دقيقا چرا؟ برخي افراد ممكن است 
دوست نداشته باشند كه ديگر شهروندان در پيله خود زندگي كنند 
اما به طور نظري، اين كار در حوزه مسئوليت خود ماست و بازتابي 
از آزادي انتخاب ماســت. اگر مردم دوست دارند وقت خودشان را 
با شــنيدن موتزارت، ديدن فوتبال و »جنگ ســتارگان« و خواندن 
حرف هاي كساني كه تغييرات اقليمي را رد مي كنند بگذرانند، خب 

كه چي؟ ناراحتي چرا؟
روشن ترين جواب تنگ نظرانه ترين جواب نيز هست: افراط گرايي 
خشــن. اگر آدم هايي كه مثل هم فكر مي كنند،  افرادي را كه جور 
ديگري فكر مي كنند تحريك كنند تا سطح عصبانيت آنها باالتر برود، حاصل اين كار 
مي تواند به معناي دقيق كلمه خطرناك باشد. تروريسم تا حد زيادي مسئله اي مربوط به 
قلب ها و ذهن ها است و افراط گرايي خشن نيز تماما آگاهي از اين واقعيت است. آنها از 
رســانه هاي اجتماعي استفاده مي كنند تا از افراد ثبت نام كنند و اميدوارند كه تعداد آنها 
را افزايش دهند يا »گرگ هاي تنها« را ترغيب كنند تا درگير فعاليت هاي جنايت كارانه 
شوند. آنها از رسانه هاي اجتماعي استفاده مي كنند تا ديدگاه خود را نسبت به جهان تبليغ 
كنند،  با اين اميد كه ميزان دسترسي مردم به اين ديدگاه ها را گسترش دهند. پديده هايي 
كه اينجا مورد بحث قرار مي گيرند، كساني هستند كه به بسياري از تهديدهاي جدي اي 

كه ما در دنياي امروز با آنها روبه روييم كمك مي كنند. 
مسئله بزرگ تر اين است كه اتاق هاي دربسته مسائل بسيار بزرگ تري براي حكمراني 
ايجاد مي كنند،  حتي اگر آنها چيزي مثل خشونت يا جنايت ايجاد نكنند. مسئله مهم تر 
اين اســت كه آنها مي توانند به سياست گذاري ناگواري ختم شــوند يا توانايي رسيدن 
به يكپارچگي اجتماعي را به شــدت كاهش دهنــد. فرض كنيد كه امريكا بايد كنترل 
معقولي روي خريد اسلحه اعمال كند تا به كساني كه درگير كارهاي تروريستي بوده اند 
اسلحه فروخته نشــود مگر اينكه ثابت كنند االن خطري ندارند. يا فرض كنيد برخي 
قانون گذاري ها براي كنترل انتشار گازهاي گلخانه اي ايده خوبي است. در امريكا،  قطبي 
شدن ديدگاه هاي سياسي در چنين مسائلي،  به وسيله رأي دهندگاني كه خود را تفكيك 
مي كنند در قالب گروه هايي كه مانند هم مي انديشــند تشديد مي شود و اين امر مي تواند 
رســيدن به راهكار هاي معقول را بسيار دشوار كند. حتي اگر اين تفكيك و جداسازي 
در ميان تنها بخش كوچكي از رأي دهندگان اتفاق بيفتد، آنها مي توانند به اندازه زيادي 

خيلی از افراد 
ديگر هم هستند 
كه بيشتر ترجيح 
می دهند عقايدی 
كه با عقايد آنها 

مشابه است بشنوند 
اما همچنين 

كامال تمايل دارند 
عقايدی را كه 

عقايد آنها را به 
چالش می كشد 

نيز بشنوند. 
آنها عاشق ايده 

اتاق های دربسته 
كه صدا از آن بيرون 
نمی رود و به داخل 
نمی آيد نيستند و 
يكی از اين اتاق ها 
برای خود درست 

نمی كنند

#جمهوری
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تاثيرگذار باشند، به خصوص به خاطر شدت  و حدت عقايدشان. مقامات كشور در قبال 
رأي دهندگانشان مسئوليت دارند و حتي اگر خيلي دوست داشته باشند به نوعي از توافق 
با آنها برسند، ممكن است دريابند كه اگر اين كار را بكنند، آينده انتخاباتي خود را به 
خطر خواهند انداخت. رسانه هاي اجتماعي مطمئنا باعث ايجاد اين مسئله نيستند اما در 

هشتگ #جمهوري ، مسائل بدتر از چيزي است كه تصور مي شده است. 
من در ســمت هاي مختلف دولت فدرال امريكا كار كرده ام و در فرصت هاي زيادي 
با اعضاي كنگره مالقات داشته ام. جمهوري خواهان در مورد مسائل مهم به من گفته اند 
»البته ما مي خواهيم بر ســر اين مسئله مثل دموكرات ها رأي بدهيم ولي اگر اين كار را 
بكنيم، جايگاه خود را از دســت خواهيم داد«. شــكي در اين نيست كه پشت درهاي 
بسته، دموكرات ها گاهي همان چيزها را درباره كار كردن با جمهوري خواهان مي گويند. 
هردو طرف نگران تاثيرات اتاق هاي دربســته هستند. كساني كه مثل هم فكر مي كنند 
اگر ســروصدايي مشابه فكر خودشان به گوششان نرسد،  به كساني ديگر رأي خواهند 
داد. رسانه هاي اجتماعي اين ميزان از سروصدا را افزايش مي دهند و از اين لحاظ، ميزان 
قطبي شدن را باال مي برند.  طي نسل گذشته، امريكا شاهد انفجار پديده هواداري از احزاب 
بوده است؛ يعني نوعي نفرت از كساني كه حامي حزب مخالف هستند. مطمئنا هواداري 
حزبي به وحشتناكي نژادپرستي نيست. با اين كار، هيچ كس به برده داري كشيده نمي شود 
يا در طبقات پست تر جاي نمي گيرد. اما مطابق با برخي معيارها، هواداري حزبي اكنون 
ميزان نژادپرستي را افزايش داده است. در سال 1960، تنها 5 درصد جمهوري خواهان و 
4 درصد دموكرات ها مي گفتند كه اگر فرزندشان با كسي كه هوادار حزب دلخواهشان 
نباشد ازدواج كند آنها احساس ناخوشايندي خواهند داشت. اما تا سال 2010، درصد اين 
افراد به ترتيب به 49 و 33 درصد رسيد. يعني خيلي بيشتر از درصد كساني كه اعالم كرده 
بودند اگر فرزندشان با كسي با رنگ پوستي متفاوت ازدواج كند، احساس ناخوشايندي 
خواهند داشت. در استخدام كردن هم،  حزب سياسي مهم است: جمهوري خواهان بيشتر 
دوســت دارند كساني را اســتخدام كنند كه هم حزب خودشان باشند و برعكس. شايد 
بي مالحظگي باشد كه بگوييم رسانه هاي اجتماعي و به طور عمومي تر، اينترنت مسئول 
مستقيم اين افزايش چشمگير در هواداري حزبي هستند. اما شكي وجود ندارد كه يك 

بازار رسانه اي تكه تكه شده،  عامل كمكِي مهمي در رخ دادن اين اتفاق است. 
هــواداري از يك حــزب به خودي خــود، جدي ترين تهديد بــراي خودمختاري 
دموكراتيك نيست. اما اگر توانايي دولت را براي حل مسائل جدي كاهش دهد، آن گاه 
عواقب ملموس و بالقوه مصيب باري براي زندگي مردم خواهد داشت. من قبال مثال هايي 
از كنترل فروش اسلحه و تغييرات اقليمي مطرح كرده ام. در اين زمينه به اصالحات در 
قوانين مهاجرت و و حتي بازســازي زيرســاخت ها فكر كنيد؛ مسائلي كه در دهه هاي 
گذشته مانع پيشرفت امريكا شده اند،  تا حدي به دليل نقش اتاق هاي دربسته ايجاد شده اند. 
براي كسب اطمينان، سيستم اين كشور از آزمايش ها و متعادل كردن هايي استفاده مي كند تا 
احتياط و دورانديشي را در دولت بهبود بخشد و مانع حركت هاي ناكارآمد شود. اما اين 
كار نبايد به فلج كامل يا تعطيلي دولت منجر شود، در صورتي كه يك سيستم ارتباطات 

تكه تكه شده به اين فلج شدن كمك مي كند. 
در يــك نظام با فضاهاي بحث عمومي قوي، از جملــه خيابان ها و پارك ها و نيز 
ميانجي هايي كه در خدمت منافع عمومي هستند، مثل روزنامه ها و شبكه هاي تلويزيوني، 
انزوا در ميان شــهروندان سخت تر انجام مي شــود و اتاق هاي دربسته با دشواري بيشتر 
ساخته مي شوند. همچنين مردم به طور مرتب با ديدگاه ها و محتواهايي كه از قبل آنها 

را انتخاب نكرده بودند، برخورد مي كنند. براي شهرونداني كه گوناگوني زيادي در بين 
آنها ديده مي شود، اين امر چيزي مثل چارچوب مشترك براي تجربه اجتماعي را فراهم 
مي كنــد. اما در دنياي مجازي اين اتفاق رخ نمي دهد و به همين دليل، دموكراســي ها و 
جمهوري هــا صدمه مي بينند. تعامل و كنش و واكنش در دنياي واقعي اغلب ما را وادار 
مي كند با گوناگوني در امور سروكار داشته باشيم، در صورتي كه دنياي مجازي ممكن 
است همگن تر باشد. اين همگني نه از لحاظ جمعيت شناسانه بلكه از نظر عاليق، منافع 
و ديدگاه ها به نظر مي رســد و ايجاد مي شــود. به اين ترتيب است كه با فضاي مجازي، 
اجتماعاتي كه مبتني بر مكان و فضا هستند با اجتماعي مبتني بر عاليق و منافع جايگزين 
مي شوند. شاهد مثال اين امر، كساني هستند كه تصور مي كنند آخرالزمان نزديك است 
و حمله تروريســتي 11 سپتامبر 2011 را نشانه اي روشن بر اين عقيده عنوان مي كنند و 
از اينترنت استفاده مي كنند تا خود را ايزوله كنند از ايده هاي متنوع و مخالفي كه ممكن 

است بحث هاي عمومي سازنده اي را ايجاد كنند. 
يك مســئله ديگر نيز اينجا وجود دارد؛ اتاق هاي دربسته كه بسياري از افراد در آن 
زندگي مي كنند و صدايشــان به بيرون نمي رود و صدايي هم به داخل نمي آيد، مي توانند 
دروغ را به مردم بباورانند و اصالح كردن اين دروغ ها شــايد دشوار يا غيرممكن باشد. 
دروغ تلفات به بار مي آورد. تصويري كه مي گويد باراك اوباما در امريكا به دنيا نيامده، 
يك دروغ اســت. اين حرف ممكن اســت تصحيح شود اما خسارت بزرگ تري كه به 
بار مي آورد اين اســت كه باعث ترويج بي اعتمادي در جامعه و ضربه خوردن به اعتماد 
اجتماعي مي شود. نمونه اي خسارت بارتر در اين زمينه، مجموع دروغ هايي بود كه در سال 
2016 به نفع رأي مردم بريتانيا به برگزيت )خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا( گفته شد. 
حتي اگر برگزيت ايده خوبي بود، رأي به نفع آن تا حدي به وسيله رسانه هاي اجتماعي اي 
انجام شد كه به شيوه بدي مردم بريتانيا را گمراه كرد. در انتخابات رياست جمهوري سال 
2016 امريكا، دروغ مثل يك آتش غيرقابل كنترل در فيس بوك گسترش يافت. اخبار 
كذب همه جا بود. تا امروز،  رسانه هاي اجتماعي باني به وجود آمدن يك جنگ داخلي 
نشده اند اما اگر به همين ترتيب پيش برود، باعث اين كار خواهند شد. تا همين حاال، آنها 

مانع اتفاق افتادن يك كودتا شده اند )در تركيه در سال 2016(.
البته اينجا بحث حاكميت مطرح است اما همان طور كه گفته ام، مسئله آزادي فردي 
نيز به همين اندازه وجود دارد. اينكه افراد چندين گزينه و آزادي براي دستچين كردن از 
ميان آن گزينه ها را داشته باشند، بي اندازه مهم است. همان طور كه ميلتون فريدمن گفته، 
مردم بايد »در انتخاب آزاد« باشند اما آزادي نيازمند خيلي چيزهاي بيشتر از اين است. 
آزادي نيازمند موقعيت هاي زمينه اي مشخص است و اينكه مردم بتوانند ديدگاه هاي خود 
را ارائه كنند و ياد بگيرند كه چه چيزي حقيقت است. اين امر نه تنها مستلزم اين است 
كــه مردم ديدگاه ها و ارزش هاي خود را مطرح كنند بلكه همچنين ايجاب مي كند كه 

شرايط براي شكل گيري ديدگاه ها و ارزش هاي مختلف نيز مهيا باشد.  
روشن ترين روش براي محدود كردن اين شرايط، سانسور و اقتدارگرايي اي است كه 
جرج اورول در رمان »1984« آن را با »يك داغ بر صورت« به تصوير كشــيده اســت: 
»اگر مي خواهي چشم اندازي از آينده داشته باشي، روي صورت يك انسان داغي را تصور 
كن. داغي براي هميشــه.« جهاني با انتخاب هاي به طور محاسبه ناپذيري بي نهايت، بهتر 
است. اما اگر مردم خود را به جوامعي تقسيم بندي كنند كه درون آن همه مثل هم فكر 
مي كنند، آن وقت آزادي آنها در معرض خطر خواهد بود. آنها در پيله اي زندگي مي كنند 

كه خود ساخته اند. 

کتاب ضمیمه
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کـتابخانه

باهوش باشید
نگاهیبهپرفروشهایفرهنگکهبهکارکارآفرینانمیآید

موضوع کتاب و کتاب خوانی در رشد حیات اجتماعی تأثیر بسزایی دارد. روح یک جامعه در پرتو این مهم بارور می شود و به همین دلیل میراث فرهنگی 
و تمدن اسالمی مملو از کتاب  های بزرگانی است که افتخار جامعه بشری بوده اند و همت اولیای دین اسالم بر این بوده است که بندگان خدا را به سوی 

روشنایی کتاب رهنمون شوند. چنان که کالم الهی با توجه به قلم آغاز شده است. کتاب از دیرباز حافظ و احیاکننده تفکر و اندیشه  های واال و منبع عظیمی 
بوده است که طالبان علم، اندیشه و حقیقت را سیراب کرده. ارزیابی شرایط و امکانات موجود فرهنگی مبین این نکته است که امروزه کتاب می تواند 
به عنوان یک وسیله مطمئن و کارآمد در بهینه سازی فضای فرهنگی جامعه مورد استفاده قرار گیرد. تجربه جهانی نشان می دهد که رشد و توسعه تمدن  ها، ریشه در رشد فرهنگ 

کتاب خوانی در جوامع دارد. باید تأکید کرد که علی رغم رشد رسانه  های گوناگون جمعی تاکنون هیچ رسانه ای نتوانسته است نقشی را که کتاب در رشد تمدن  ها داشته است، ایفا کند. 
»برگ های کتاب به منزله بال  هایی هستند که روح ما را به عالم نور و روشنایی پرواز می دهند.« )ُولتر(

پروانه شفاعی
نویسنده

کتابخانه

J           زخم  های روحی
 این کتاب داستان پسرکی را روایت می کند که در مسیر مدرسه گرفتار فردی روانی 
می شود و اتفاق شــومی در زندگی اش رقم می خورد. این زخم در کنار دیگر کابوس  ها، 
باعث به هم ریختن و در هم شکستن شالوده اصلی زندگی اش می شود، تا ناخواسته دست 
به کارهایی بزند که ماجراهای تلخ دیگری شکل بگیرد و بخشی از کابوس  های دائمی اش 
بشود. ناشر در بخش معرفی این کتاب نوشته است: گاهی آثار یک اتفاق می تواند سایه ای 
سنگین بیندازد بر تمام روزهای عمر، همچون کابوسی جهنمی هر لحظه از زندگی تکرار 
شود و انسان را رها نکند. سایه ای که مثل رد یک زخم قدیمی و محونشدنی حک می شود 
روی تارهای نامرئی روح، خودش را پهن می کند بر ویرانه  های هستی آدم و دنیای پیش 
رویش را سیاه تر از رنگ شب می کند. همه چیز  را از آن خود می کند و بعد تباهی از راه 
می رسد. »سایه  های سکوت« داستان یکی از این آدم  ها و یکی از این اتفاق  های شوم است. 
نویسنده درباره روند نوشتن این کتاب گفته است از زمانی که جریان قتل  ها و تعرضات یک 
جانی سریالی به گوشش خورد، سوژه شکل گیری این رمان به ذهنش خطور کرد. قانع با 
ابراز خوشحالی از رسیدن این اثر به مرحله نشر تصریح کرد: کسانی که در این مدت کوتاه 
گذشته از چاپ و انتشار این رمان به خواندنش مبادرت کردند، متوجه موضوع حساس و 
نوعی جسارت در پرداخت داستان شده اند و خوشبختانه بازخوردهایی که تا به حال به 

ویژه از خوانندگان هم استانی ام دیده ام، مثبت بوده اند.
در بخشی از این کتاب می خوانیم: »گاهی اوقات ناغافل بعضی فکرها سراغت می آیند 
که اصالً زمان خوبی برای حضورشان نیست. فرصتی برای ضبط و ربطشان نداری، روحت 
به هیچ وجه آماده پرداختن به آنها نیست ولی سرزده و ناخوانده از راه می رسند، حتی اگر 

در آن موقعیت حساس توان و مقاومت ایستادگی در برابرشان را نداشته باشی.

سایه  های سکوت
نویسنده: علی قانع

انتشارات: آموت

زمین سوخته
نویسنده: احمد محمود

انتشارات: معین

J  روایتی آشکار از جنگ
 »زمین ســوخته« روایتی است از جنگ ایران و عراق. روایتی که در واقع تجربه شخصی خود 
نویسنده از جنگ است. احمد محمود خود در این باره گفته است:» وقتی خبر کشته شدن برادرم 
را در جنگ شــنیدم، از تهران راه افتادم به سمت جنوب. رفتم سوسنگرد، رفتم هویزه. تمام این 
مناطق را رفتم. تقریباً نزدیک جبهه بودم. وقتی برگشتم واقعاً دلم تلنبار شده بود. دیدم چه مصیبتی 
را تحمل می کنم. اما مردم چه آرام اند. چون تا تهران موشــک نخورد، جنگ را حس نکردند. دلم 
می خواست الاقل مردم مناطق دیگر هم بفهمند که چه اتفاقی افتاده است. همین فکر وادارم کرد 
که “زمین سوخته” را بنویسم.« احمد محمود استاد و پیشرو ثبت این وقایع بود. آن هم با نگاهی 
سخت رئال و به شدت باورپذیر. او اولین کسی است که در ایران به سراغ این موضوع می رود و به ثبت 
وقایعی بکر می پردازد. هرچند کتابش حاشیه  های بسیاری را به همراه می آورد، موافقان و مخالفان 
بسیار و از این گونه انگ  ها و برچسب  ها بسیار بر او زده شده است اما آنچه مسلم است، کمتر کسی 

»زمین سوخته« را می فهمد. این اثر روایت ماه  های آغازین جنگ ایران و عراق است. 
رمان »زمین سوخته« سیر خطی و روال ساده ای دارد اما چنان ساخته و پرداخته شده است که 
مخاطب را دچار حیرت می کند. فضاسازی و تیپ سازی در این اثر چیزی به حد کمال است. اصوالً 
این سبک و سیاق در تمامی آثار احمد محمود دیده می شود. بسیاری از منتقدان بر این باورند که 
احمد محمود تحت تأثیر نظریات همینگوی بوده است؛ بر این اساس زبانی را پیشنهاد می کند که 
مانند دوربین عکاسی عمل می کند. این اثر پرفروش ترین کتاب ادبیات جنگ است و این موضوع در 

حوزه ادبیات جنگ بی سابقه است. 
در بخشی از کتاب می خوانیم: »آخر تابستان است؛ شرجی مثل بختک روی شهر افتاده است و 
نفس را سنگین می کند. شاهد از در خانه می آید تو. روزنامه را زده زیر بغل. چه خبر؟ یعنی جرئت 

می کنه حمله کنه؟ تو این آشفتگی که ما داریم، جرئت نمی خواد، یه کم بی شرفی می خواد!«
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J یک عشق ناب و حقیقی
کتاب »مردی به نام اُوِه« نوشته فردریک بکمن، نخستین رمان این نویسنده سوئدی است و با 
استقبال چشم گیری در جهان روبه رو و به سی زبان ترجمه شده است. مجله آلمانی اشپیگل درباره 
این کتاب نوشته است: »کسی که از این رمان خوشش نیاید بهتر است هیچ کتابی نخواند.« این 
کتاب داســتانی تراژیک و طنزآمیز دارد که با نگاهی انتقادی به نقد جهان مدرن و روابط انسانی 
حاکم بر آن می پردازد. جالب اســت که این کتاب برای ما ایرانی  ها جذابیت خاصی دارد. کارکتر 
دوم کتاب زنی ایرانی به نام پروانه است. از وقتی پروانه وارد داستان کتاب می شود، جذابیت کتاب 
دوچندان می شود زیرا مخاطب کنجکاو می شود که نویسنده چه نگرش و نگاهی به ایرانی  ها دارد. 
کاراکتر پروانه در این کتاب زنی خوش قلب و دوست داشتنی است که مسیر زندگی اش مسیر زندگی 
اُوِه را عوض می کند. اُوِه یک مرد عبوس 59ساله است که از سر کار هم به علت داشتن سن زیاد 
اخراج شده است. به همین علت چندان با دنیای بیرون ارتباط برقرار نمی کند و اوقات تلخی دارد. 
اگر به دنبال رمانی با لحنی ساده و صمیمی هستید که آخر شب  ها بخوانید و با یک احساس خوب 
به خواب بروید قطعاً این کتاب گزینه مناسبی خواهد بود. در بخشی از این کتاب می خوانیم: »اُوِه 
پنجاه ونه سال دارد. اتومبیلش ســاب است. با انگشت اشاره طوری به کسانی که ازشان خوشش 

نمی آید، اشاره می کند که انگار آن ها دزد هستند و انگشت اشاره اُوِه چراغ قوه پلیس است.«

مردی به نام ُاِوه 
نویسنده: فردریک بکمن

مترجم: فرناز تیمورازف
انتشارات: نون

J  سایه گذشته
»نگار من« عنوان اثر جدید بانوی احساس، خانم فرخنده موحد راد است. نویسنده ای جوان، پرتالش 
با قلمی توانمند و پراحساس که هربار مخاطبان خود را با کتابی تازه با سوژه ای درخور تأمل و پرفراز 
و نشیب همراه می سازد. آثاری با درون مایه  های عاشقانه- اجتماعی که نگاه و تفکرش به افراد اجتماع 
و خانواده در قالب داستانی شیرین و پندآموز، حرف  های بسیاری برای گفتن دارد. »نگار من« حکایت 
دختری است که از درد تنهایی به جامعه پناه می برد. دختری که تنهایی  هایش را با کار پر می کند و 
هیچ وقت دلتنگ خانه سرد و بی مهرشان نمی شود. نگارین دختری که قربانی گذشته مادرش می شود 
و در عشق می سوزد و می بازد... هرچه تالش می کند، نمی تواند سایه گذشته مادرش را از زندگی خود 
پاک و آرامش را نصیب خود و عشقش کند. قصه ای پلیسی و معمایی که در گوشه ای از داستان وجود 
دارد، جواب تمام چراهای زندگی او را می دهد اما گاهی زمان برای به جواب رسیدن، کوتاه است و خیلی 
زود دیر می شود. نگار در طول قصه تالش زیادی برای برقرار ماندن احساس و عشقش می کند اما گاهی 
غرور برنده این بازی می شود و او را وادار می کند تا به کودکی  هایش پناه ببرد و هم خانه مادربزرگی شود 
که برایش سرنوشتی را رقم می زند که در باورش نمی گنجید. »نگار من« شروع تنهایی دختری از شب 
ازدواجش است، تنها به دلیل یک اشتباه... یک سوءتفاهم و یک غفلت. شروعی که از همان ابتدا پایان 
همه چیز بود. در بخشی از این کتاب می خوانیم: »یه سری آدم  ها تو دنیا هستن که تو رو برای خودشون 
می خوان... اما نه برای اینکه دوســتت دارن؛ برای اینکه با تو به اونچه که دوست دارن می رسن. و اگر 

روزی به هرآنچه که می خواستن رسیدن، تو رو ترک می کنن... شک نکن!«

نگاِر من
نویسنده: فرخنده موحد راد

انتشارات: علی

هوش مالی خود را افزایش 
دهید!         

نویسنده: رابرت کیوساکی
مترجم: علی رجبی ابهری

انتشارات: ستوس

J شاهراه ثروت
بســیاری از مردم بر این باورند که برای پول درآوردن به پول نیاز دارند. این باور حقیقت ندارد. 
همیشــه به خاطر داشته باشید اگر شما می توانید پول خود را طی سرمایه گذاری در طال از دست 
بدهید، پس می توانید پول خود را در هر حوزه دیگری نیز از دست بدهید. در نهایت این طال، سهام، 
ملک، سخت کوشی و پول نیست که شما را ثروتمند می کند. بلکه دانش شما درباره سهام، امالک، 
سخت کوشی و پول است که شما را به ثروت می رساند. به واقع این هوش مالی شماست که ثروت 
را برایتان به ارمغان می آورد. در این کتاب نه پولدار شــدن سریع آموزش داده می شود و نه فرمول 
جادویی. در این کتاب به شــما گفته می شود که چگونه هوش مالی یا ضریب هوش مالی خود را 
افزایش دهید. یا اینکه چگونه از طریق هوشمندتر شدن ثروتمندتر شوید. پنچ هوش مالی اصلی که 
برای ثروتمندتر شدن به آن نیاز دارید برایتان شرح داده می شود. لذا می توانید فارغ از اینکه در کدام 
بازارهای اقتصادی، سهام یا امالک فعالیت می کنید، با بهره گیری از مطالب این کتاب به موفقیت  های 
مالی بیشتر و در نتیجه ثروت بیشتری دست پیدا کنید. کیوساکی تالش می کند در این اثر توضیح 
دهد که ارزشمندترین دارایی در جهان امروز »برخورداری از هوش مالی« و نه چیزهای دیگر است 
که بسیاری افراد تصور می کنند می تواند آنها را نجات دهد. در بخشی از این کتاب می خوانیم: »درباره 
پول و سرمایه خود باهوش تر عمل کنید. یکی از اولین قدم  های ثروتمند شدن از طریق هوشیارتر 
شدن نسبت به پول خودتان این است که وقتی فرصت  ها خود را به شما نزدیک تر نشان می دهد، از 

این فرصت  ها استفاده کنید.«

تاریخ سیاسی معاصر ایران
نویسنده: سید جالل الدین مدنی

انتشارات: دفتر انتشارات اسالمی

J آگاهی سیاسی از گذشته تا امروز
این کتاب به وقایع و رویدادهای پنج قرن اخیر ایران از صفویه تا انقالب اســالمی می پردازد. در 
قســمتی از مقدمه  کتاب آمده است: »سعی ما در نگارش این کتاب بر این نکته متمرکز بوده است 
که راهی هرچند کوتاه بر عمق تاریخ قرون اخیر ایران بزنیم و مسائل را در این نقب فکری- تاریخی 
مورد بررسی قرار دهیم. مشکل بزرگ در فهم تاریخ ایران این است که تحلیلی کلی و نگاهی که بتواند 
نسبت  ها و ارزش  ها و شاخص  ها را با هم بسنجد کمتر وجود دارد و این اثر سعی کرده مروری کلی بر این 
مهم داشته باشد.« مطرح کردن ریشه  های تاریخی مسائلی از قبیل بیداری اسالمی، اقتصاد مقاومتی، 
فراماسونری و انجمن  های مخفی از جمله ویژگی  های این کتاب است. عمده هدف نویسنده در این کتاب 
ذکر و تحلیل وقایع و حوادث، کمک گرفتن از منابع اصیل و بدون حب و بغض بوده است. کتاب مذکور 
به وقایع مهم دو قن اخیر البته به صورت فشرده پرداخته است. مسائل نهضت تنباکو، مشروطه، نفت و 
همچنین 15 خرداد و انقالب اسالمی 22 بهمن از جمله مباحث مبسوط این کتاب هستند. از جمله 
فواید آگاهی از تاریخ که در این کتاب هم به آن اهتمام ویژه ای شده است آگاهی نسبت به دوران قبل و 
پیوند آنها با زمان حاضر است. زیرا این امر باعث می شود درباره گذشتگان به درستی قضاوت شود و نیز 
مشکالت، درگیری ها، موانع اشتباهات، تقصیرها، ناتوانی ها، توطئه  ها و اختالفات هریک در جایگاه خاص 

خود مورد بحث قرار می گیرد که نتیجه همه اینها ارزیابی صحیح از گذشته خواهد بود.
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کتابخانه

ظهور و سقوط رشد امریکایی
روبرت گوردن/ انتشارات: پرینستون

عنوان این کتاب چندان جذاب به نظر نمی آید، اما برخالف 
عنوان، محتوای کتاب ارزش خواندن دارد. گوردن که نابغه ای 
در حوزه اقتصاد اســت در این کتــاب، هم مروری بر تاریخ 
اقتصاد داشــته و هم قصه تکنولوژی را مطرح کرده است. او 
به بررسِی تأثیر سیاســت، تغییر جمعیت و توسعه دارو در 
رشد اقتصادی و توسعه امریکا پرداخته و سپس بحث جنگ 

داخلی را مطرح کرده اســت. یکی از نکات مهم در مورد این کتاب، مســائلی است که 
نویســنده در زمینه تاریخ امریکا مطرح کرده است. مخاطب یاد می گیرد که شغل ها در 

امریکا چطور ایجاد می شوند و چطور از دست می روند. 

پایان کیمیاگری: 
پول، بانک داری و آینده اقتصاد جهان

ماروین کینگ/ انتشارات: براون
کم پیش می آید که رؤسای بانک های پیشین در انگلستان، خاطرات 
خود را ثبت کنند. البته این واقعا جای حســرت دارد اما مواردی 
وجود دارند که خاطرات خود را ثبت کرده اند و بقیه می توانند از آنها 
نهایت استفاده را ببرند. نویسنده این کتاب از همه چیز گفته است، از 
نقش خود در بحران بزرگ مالی که دنیا با آن مواجه شد نوشته است. 

او حتی از ذخایر عظیم طالیی که زیر دفتِر کارِ او خوابیده بود نیز در کتابش نوشته است. البته این 
کتاب تنها به قصه های این شخص محدود نمی شود بلکه ایده های بکری نیز در زمینه بانک داری در 

آن مطرح می شود. ایده هایی که به غیر از بانک داران انگلیسی برای بقیه نیز جذابیت دارد. 

پول مردم
جان ِکی/ انتشارات: پروفایل

نویسنده این کتاب یکی از خواندنی ترین کتاب ها را در زمینه 
اقتصاد نوشته اســت؛ دلیلش هم این اســت که او خودش 
روزنامه نگار عرصه اقتصاد است. کتاب او نیز حاصل تجربیات 
روزنامه نگارانه او در این حوزه است. نکته جالب توجه در مورد 
این نویسنده، تجربه ها و خاطراتی است که در طول سال ها 
کســب کرده و همه آنها را به شکلی منسجم در این کتاب 

آورده است. او به گذشته های دور اشاره می کند و سپس به زمان حال می آید و از آنجا پلی 
به سوی آینده می زند. او به خوانندگان اعتماد به نفس کافی می دهد تا مسیر درستی را 

طی کنند و به موفقیت های مالی برسند. 

یورو
جوزف استیگلیتز/ انتشارات: پنگوئن

جوزف استیگلیتز برنده نوبل اقتصاد است و حرف های زیادی 
در دنیای اقتصاد برای گفتن دارد. اما این کتاب با بقیه کتاب ها 
فرق دارد. این روزها که بحران حوزه یورو به مسئله ای جهانی 
تبدیل شده، دانســتن در مورد یورو و مشکالتش می تواند 
بسیار موثر باشد. استیگلیتز در کتاب خود با عنوان »یورو« 
مفهوم جدیدی از این واژه بیان می کند. هرکســی که این 

تعریف جدید را می خواند متوجه می شــود که پیش از این درک درستی از یورو و حوزه 
یورو نداشته است. این کتاب در کنار آگاهی بخشی هایی که دارد برای مطالعه افرادی که در 

حوزه اقتصاد فعالیت می کنند بسیار مهم است. 

پس از طوفان
وینس کابل/ انتشارات: آتالنتیک

بخشــی از این کتاب خاطره اســت و بخشی دیگر اثری در 
حوزه اقتصاد به شمار می آید. وینس کابل شخصیت برجسته 
و شناخته شــده ای است که ســعی کرده در کتاب »پس از 
طوفان« به بررســِی ریشه های مشکالت اقتصادی و راه های 
دســت یافتن به موفقیت در میان این بحران ها بپردازند. او 
یکی از کسانی است که تجربه های مهمی در دنیای سیاست 

و اقتصاد داشته و عالوه بر موفقیت، شکست های بسیاری را نیز تجربه کرده و به همین 
خاطر می تواند تجربیات خود را به صورت کامل در اختیار مخاطبان کتابش بگذارد. او در 
کتابش نشان داده که می توان در عصر مخالفت ها با خود نیز راهی برای موفقیت پیدا کرد. 

سرمایه در قرن بیست ویکم
توماس پیکتی/ انتشارات: دانشگاه هاروارد 

توماس پیکتی یکی دیگر از اقتصاددان های معروف است که 
در زمینه سرمایه داری نیز بسیار قلم زده است. این کتاب در 
حقیقت طرحی درباره مالیات اســت و هرچند ممکن است 
مخاطبان ثروتمند از ایده های درون آن خیلی استقبال نکنند 
اما این قابلیت را دارد که می تواند دنیا را به برابرِی مالی نزدیک 
کند. این اقتصاددان فرانسوی در حقیقت به دنبال ساختن 

دوباره اقتصاد است. پیکتی در کتاب خود نشان داده که چطور می توان با طرح هایی در 
زمینه مالیات، دنیا را به برابری نزدیک کرد. 

جهانی سازِی نابرابری
فرانسوا بورگینون/ انتشارات: دانشگاه پرینستون

این روزها اکثر ایده ها و تفکرات اقتصادی از فرانســه ســر 
درآورده اند. در کشــوری که شعارِ ملِی مردم »برابری« بوده 
جای تعجب نیســت که کتاب های بسیاری در زمینه رفاه و 
درآمد نوشته شده باشد. به هر حال اکنون باور اصلی در میان 
اندیشــمندان این است که نابرابرِی اقتصادی، سوخت مورد 
نیاز بحران بزرگ مالی را فراهم کرد. به همین خاطر است که 

حاال اندیشمندان تالش می کنند مقابل این جریان )نابرابری( بایستند و ایده هایی برای آن 
مطرح کنند. در واقع آنها به دنبال جامعه های منصف تر هستند و این بار از دریچه جهانی 

شدن وارد شده اند. 

قدرت رقابت
هیروشی میکی تانی و ریوشی میکی تانی/ انتشارات: جان 

ویلی و پسران
هیروشی کارآفرین حوزه اینترنت و پسِر ریوشی است. ریوشی 
نیز اقتصاددانی حرفه ای اســت که در این کتاب با پسرش 
دیالوگ برقرار کرده است. شاید گفت وگوی پدر و پسری در 
حوزه اقتصاد چندان جالب به نظر نیاید اما این کتاب با سایر 
گفت وگوها فرق دارد. حرف های این پدر و پسر، ارزش شنیدن 

دارد. ژاپن یکی از بزرگ ترین اقتصادهای جهان است و قطعاً مطالعه اندیشه اقتصاددان ها 
و کارآفرین های برجسته آن می تواند بسیار تأثیرگذار باشد. آنها در این کتاب از رکودی 

می گویند که داماِن ژاپن را گرفته و سپس راهکارهای مقابله با آن را مطرح می کنند. 

در دنیای اقتصاد کتاب های بسیاری نوشته شده اما در این میان کتاب های اندکی ارزش وقت گذاشتن و 
خواندن دارند. این فهرسِت پیشنهادِی ایندیپندنت برای اقتصادخوان هاست.
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بـدون تغییر در فـرآیند و روند سـازمـانی
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