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بنده برای تولید داخلی حّق 
زیادی را قائلم. تولید داخلی 
بایستی به عنوان یک چیز 
مقّدس شمرده بشود. حمایت 
از تولید داخلی باید یک 
وظیفه شناخته بشود؛ همه 
خودشان را موّظف بدانند از 
تولید داخلی حمایت بکنند. 
یکی از راه ها این است که 
جنسی که مشابه داخلی دارد، 
مطلقاً از خارج وارد نشود. 

بیانات مقام معظم رهبری  
در دیدار کارگران
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اعالنـات

توسعه زیر سایه وحدت عمومی 
اقتصاد ایران برای سال آینده باید سه هدف مشخص را نشانه برود 

 سال 1395 با تمام فراز و نشیب ها        یش به پایان رسید و امید 
است که سال جدید سرمنشأ تحوالتی مثبت و امیدبخش برای 
آینده کشور باشد. تحوالتی که همپای فصل سبز بهار، می    تواند 

زمینه ها را برای حیات پررونق اقتصاد کشور فراهم آورد. 
در روزهــای پایانی ســال می    توان ارزیابــی ای از عملکرد 
اقتصادی دولت طی سال 95 به عمل آورد. خوشبختانه در این 
ســال دولت در تعدادی از شاخص ها        ی مهم اقتصادی کارنامه 

موفقی عرضه کرده که می    توان به مواردی از آن اشاره کرد: 
ثبات: به طور حتم یکی از دستاوردهای مهم دولت پس از برجام 
را باید ایجاد ثبات در اقتصاد ایران دانست. اگرچه در اواخر سال 
جهشی در قیمت ارز صورت گرفت ولی در خصوص سایر کاالها 

ثبات نسبی در بازار حاکم بود. 
تورم: روند حرکت نزولی تورم از ســال 92 آغاز شــد و خوشبختانه در سال 95 به زیر 10 درصد 
کاهش یافت و امید است که این روند همچنان ادامه یابد و در سال 96 نیز به سمت تثبیت تورم 

تک رقمی برویم. 
رشد اقتصادی: سال 95 برخالف سال 94 که رشد اقتصادی کشور در اکثر بخش ها         منفی بود، با نرخ 
رشد اقتصادی 6.8 همراه شد. اگرچه بخش ساختمان با رشد منفی روبه روست و تقاضا آن طور که 

باید تحریک نشده است. به همین دلیل هم احساس رونق در جامعه احساس نمی شود.  
ارتباطات خارجی: توافق هسته ای و برجام موجب شده تا رابطه اقتصاد ایران و جهان دوباره برقرار 
شود. بر پایه همین توافق، سال 95 با بهبود قابل تقدیر روابط ایران و کشورهای دیگر جهان همراه 
بود. اعزام هیئت های ایرانی به کشورهایی اروپایی و حضور بیش از 180 هیئت خارجی طی دو سال 

در ایران نشانه هایی قابل تقدیر از این موضوع است. 
قراردادهای نفتی و فروش نفت: شکل جدید قراردادهای نفتی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی 
در اواســط سال به امضا رسید که باعث شد ســرمایه گذاران خارجی ترغیب به سرمایه گذاری در 
صنعت نفت ایران شوند. ویژگی این بخش دو برابر شدن فروش نفت و صادرات نفت بود که توانست 
درآمد کشور را با وجود کاهش قیمت نفت در هر بشکه، به مقدار زیادی افزایش دهد. البته با تمام 
موفقیت ها        یی که دولت توانست در سال 95 کسب کند، هنوز ناکامی ها        یی در برخی از شاخص ها         

باقی است که به دو مورد آنها می    توان اشاره کرد: 
نرخ بیکاری: اگرچه اعالم شد در سال جاری حدود 700 هزار شغل جدید ایجاد شد ولی با توجه به 
ورود افراد جوان و فارغ التحصیالن به بازار کار نرخ بیکاری کماکان باالی 12 درصد را نشان می    دهد. 
نظام بانکی: اقتصاد ایران وابستگی زیادی به بانک دارد و به تعبیری اقتصاد ایران بانک محور است. 
آنچه طی یک دهه گذشته اتفاق افتاد، سرمایه بانک ها         به یغما رفت. بدهی ها        ی معوق از استاندارد 
جهانی فراتر رفت و به علت عدم شفافیت حساب ها و عدم تطبیق با نُرم ها        ی جهانی نتوانست کمکی 
به اقتصاد رکودزده ایران کند. دولت هم اگرچه تالش زیادی در جهت شفاف ســازی و نظم دادن 
به بانک ها         به عمل آورد ولی موفقیت چندانی تابه حال کسب نکرده است.  سال آینده با تحوالت 
سیاســی در کشور همراه اســت. اما به هرحال چه با تداوم فعالیت این دولت و چه حضور دولتی 
دیگر، نباید به استراتژی ها آسیب وارد شود. نظام و دولت نشان داده اند که با هدف گذاری درست 
و دقیق می    توان به نتایج مناسبی رسید. همان طور که در پرونده هسته ای وکاهش نرخ تورم این 
اتفاق افتاد. به همین دلیل برای سال 96 هم می    توان هدف گذاری عقالنی و منطقی در مورد چند 

موضوع خاص داشت. 
الف ـ فضای کسب و کار: قطعا اصالح و بازسازی فضای کسب و کار نیاز غیرقابل انکار جامعه و اقتصاد 
ایران است. هرچند دولت گام هایی در این جهت برداشته است ولی هنوز فضای کسب و کار ایران 
به اندازه کافی برای فعالیت های بیشتر و سودمندتر مهیا نیست. برای بهبود فضای کسب و کار هم 

به طور خاص باید به چند مولفه توجه ویژه داشت:
1( کاهش اندازه دولت

2( کاهش میزان دخالت های دولت در اقتصاد 
3( ساماندهی وضعیت صدور مجوزها و ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور .

این موارد می    توانند مهم ترین اولویت ها برای بهبود فضای کســب و کار باشند. کشور به ایجاد 
اشتغال بیشــتر نیاز دارد و برای تحقق این هدف میزان سرمایه گذاری های بخش  خصوصی باید 

افزایش یابد. این اتفاق هم تا زمانی که این سه مورد اصالح نشود،  به سادگی رخ نمی دهد. 
ب ـ اصالح ســاختارهای درآمدی دولت: بخش های غیرشفاف و فسادزای اقتصاد ایران شرایطی 
را رقم زده اند که مســیر رو به رشد اقتصاد کشور با اخالل جدی مواجه شود. به همین دلیل باید 
به ســرعت و دقت در مورد این موضوعات تصمیم گیری صورت گیرد که به برخی از آنها می    توان 

چنین اشاره کرد: 
1( دولت در سال 95 توفیقی برای یکسان سازی نرخ ارز نداشت. این در حالی است که موضوع ارز 
دونرخی یکی از فسادبرانگیزترین بخش های اقتصاد به شمار می آید که لطماتی به بخش تولیدی 
کشــور وارد می    کند و به قاچاق بیشتر هم منجر می    شود. البته که باید تاکید کرد خواسته بخش  

خصوصی واقعی سازی نرخ ارز است که این موضوع را نباید با گران کردن ارز مترادف دانست. 
2( قیمت حامل های انرژی همچنان مســئله ای حل نشــده و بحران زا در اقتصاد ایران است. عدم 
اصالح قیمت حامل های انرژی منجر به هدررفت منابع، آلودگی محیط زیست و از بین رفتن امکان 
برای رقابت شرکت های حمل و نقل بخش خصوصی می    شود. با توجه به این موضوعات دولت باید 

تصمیمی شجاعانه در مورد نرخ حامل های انرژی بگیرد. 
3( پرداخت یارانه نقدی به مردم همچنان باقی اســت و دولت ترجیح داد که در این حوزه اقدام 

اصالحی انجام ندهد. 
پ ـ سرمایه گذاری خارجی: یکی از بزرگ ترین موانع پیش  روی اقتصاد ایران موضوع تنگنای منابع 
است. دولت قدرت و سرمایه کافی برای حرکت در مسیر توسعه ندارد و بنابراین نیاز اقتصاد ایران 
به سرمایه گذار خارجی خواسته ای اصولی و خارج از شعارهای مرسوم سیاسی است. اما سرمایه گذار 
خارجی در شرایطی که مشکالت اقتصاد ایران اصالح نشود، امکان و فرصت حضور نمی یابد. اصالح 
فضای کسب  و کار و ایجاد ثبات سیاسی مهم ترین خواسته سرمایه گذار خارجی است. در الیه های 
پایین تر موضوع فساد و رانت نیز مانع دیگری به شمار می آید که پیش پای حضور آنان قرار می گیرد.  
همچنین نباید از ذهن دور داشــت که در بهار ســال آینده انتخابات در کشور برگزار می شود. اما 
گروه های سیاسی باید دقت داشته  باشند که آینده کشور را فدای بازی های سیاسی زودگذر نکنند. 
هر اقدام و رفتار و حتی شعاری که ثبات اقتصاد کشور را برهم بزند، خطری جدی برای آینده اقتصاد 
ایران به وجود. حرکت در مدار اخالق، نیاز مهم کشــور در این دوره است. اقتصاد ایران می تواند با 
هدف گیری دقیق و منطقی در مسیری حرکت کند که به اقتصادی برتر در منطقه تبدیل شود. این 
مهم هم زمانی محقق می شود که همه فعالیت های کشور زیر سایه وحدت برای توسعه صورت گیرد.  
طی سال 95، اتاق تهران هم سعی کرد تا با رویکردی جدید که بر محور تعامل بیشتر 
با اعضا استوار باشد، نقش پررنگ تری در کنش های اقتصادی ایفا کند و خدمات بهتر و 
مناسب تری به فعاالن اقتصادی ارائه دهد. البته که اتاق تهران به عنوان قدیمی ترین نهاد 
مدنی و تخصصی ایران امیدوار است که در سال 96 با همراهی و مشارکت بیشتِر بیش 
از 15 هزار عضو خود بتواند بیش از گذشته در عرصه خدمت رسانی به بخش خصوصی 
حضوری فعال داشته باشد. به طور حتم زمانی بخش خصوصی ایران می    تواند در پیشانی 
اقتصاد کشور قرار گیرد که صدای واحد، تخصصی و کارآمد از آن شنیده شود و این مهم 
بدون همکاری ممکن نیســت. امید است که در سال آینده ارتباط میان پارلمان بخش 
خصوصی و اعضا افزایش یابد و از طریق تحقق این هدف و با همفکری بیشتر، موانع بزرگ 

پیش روی فعالیت ها        ی بخش خصوصی از میان برداشته شود.  

مسعود خوانساری
مدیرمسول ماهنامه آینده نگر و 

رئیس اتاق تهران

ســرمقـالـه
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بهراد مهرجو
سردبیر

اعداد جــان دارند، گاهی حــرف می زنند. اعداد 
بعضی مواقع مانند رفیقی صمیمی از اتفاقات ناگوار 
آینده خبــر می دهند و حتی مرزهایــی برای خطا 
تعییــن می کنند. اعداد تاریکی را روشــن می کنند 
و بیراه هــای بســیاری را بــه راه تبدیــل می کنند. 
استراتژهای سرنوشت ســازی با همین اعداد ساخته 
می شوند و کشورهای بزرگی را به جان هم می اندازند 
و البته که مانع از جنگ های عزیمی هم می       شــوند و 
حتی به نبردهایی بزرگ هم پایان می دهند؛ همانطور 
کــه روایت های پراکنده نشــان می دهد، گزارشــی 
محرمانه از اقتصاد ایران موجب شــد تا فرمان توقف 
نبرد صادر شــود. به پاس تمام اینها در جهان، اعداد 
گرامی  داشته می شوند ولی در ایران هنوز جایگاهی 
ندارند. اقتصاد ایران به اعداد خیلی احترام نمی گذارد 
و نشانه روشن هم اینکه، تقریبا هر مسول دولتی در 
مورد یک موضوع عددی متفاوت ارائه می دهد. اما ما 
اینجا در آینده نگر سعی کردیم تا سال 96 را با احترام 

به اعداد برای شما ترسیم کنیم.

ولی خلیلی
دبیر بخش کارآفرین ایرانی و کارخانه

در شماره نوروزی مجله و باتوجه به تعطیالت عید 
تصمیم گرفتیم به بخــش کارآفرینان نگاه ویژه تری 
داشته باشیم و پرونده کامل تری برای شما تهیه کنیم 
و به تعداد صفحات این بخــش اضافه و کارآفرینان 
بیشــتری را معرفی کنیم. کارآفرینان پیشکســوتی 
که هرکدام در کار و رشــته خود پیشــرو و پیشگام 
بوده اند و تحولی مهم را در کشور رقم زده اند؛ افرادی 
همچون اصغر قندچی که حاال در آستانه 89 سالگی 
است و بنیانگذار شرکت کامیون سازی »ایران کاوه« 
در ایــران بوده و به عنوان پدر کامیون ســازی ایران 
شناخته می شــود، یا علی اکبر رفوگران که 86 سال 
دارد و خاطراتی از تاســیس کارخانه بیک در ایران 
برای ما تعریف می کند و یا مهدی حریری، بنیانگذار 
90 ساله شرکت چای »مشــک بو« که از بزرگترین 
تاجران و کارشناسان چای کشــور است و... چیزی 
که در همه این کارآفرینان مشترک است و با مطالعه 
گفت وگوها و زندگی آنها می توان متوجه شــد، کار، 

کار و کار است.

کاوه شجاعی
دبیر بخش نماگر

بخش عمــده نماگر این شــماره - به مناســبت 
هم زمانی با نوروز و آغاز سال جدید - ویژه آینده است. 
در گزارش اصلی ریسک های مهم بین المللی در سال 
96 را بررســی کرده ایم، مصاحبــه ای جذاب با دیوید 
ســوزوکی در مورد بی اعتنایی بشــر به آینده داریم و 
در گزارشی دیگر به آینده سالح های هوشمند چینی 
پرداخته ایم. در دیگر صفحــات نماگر، خاطره خوش 
کادیــالک را زنده می کنیم )که بازارش در چین رونق 
گرفته( و باالخره زمینه های اقتصادی به قدرت رسیدن 

دونالد ترامپ را هم از منظری جدید می بینیم.

ریحانه یاسینی
دبیر بخش گزارشگر

کارآفرینی را در نظر بگیرید که سال ها تالش کرده 
و خط تولید راه اندازی کرده و با مشکالت زیاد، توانسته 
به درآمد خوبی برسد. حاال پسر جوانی را در نظر بگیرید 
که کل روزهای 20 تا 30 ســالگی اش را پای اینترنت 
گذرانده و طی یک سال اخیر به لطف اقبال بیش ازحد 
تلگرام، توانســته با ارسال جوک، یک و نیم میلیون نفر 
مخاطب جمع کند و از طریــق تبلیغات، به درآمدی 
بیشــتر از 30 میلیون تومان در ماه برســد. به همین 
سادگی، تلگرام بسیاری از محاسبات را برهم زده است. 
گزارشــگر آینده نگر، برای ویژه نامــه عید به کنکاش 
در این پیام رســان نوظهور پرداخته و پرمخاطب ترین 
کانال هــای تلگرامی و میزان درآمد آنها را شناســایی 
کرده است. کانال هایی که روزنامه ها و خبرگزاری های 
رســمی را به حاشــیه برده اند و اتفاقات سیاســی و 
اجتماعی، در آنها رقم می خورد. این گزارش را بخوانید 
تا ببینید پیام هایی که هرروز درگوشی هایتان ردوبدل 
می کنید، تا چه حد می تواند سودهای کالن اقتصادی 

و اجتماعی، به همراه داشته باشد.

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش کارآفرین خارجی

بخش كارآفريــن خارجي اين مــاه تمام و كمال 
اختصاص پيدا كرده به ميلياردرهاي فهرست بلومبرگ. 
از كســاني كه ثروت را از اجدادشان به ارث برده اند تا 

كساني كه خودشان آســتين باال زده اند و مثل آقاي 
پينو عنوانشــان را از »پسرك روستايي فرانسوي« به 
»صاحب حراج كريستي« تغيير داده اند و حاال در صف 
ثروتمندان دنيا ايستاده اند. پراكندگي جغرافيايي شان 
از استراليا و آمريكا است تا اتريش و عربستان و چين 
و برزيل. يكسري با ساختمان سازي به اوج رسيده اند، 
يكسري با كامپيوتر و برنامه نويسي، يكسري با شبكه 
تلويزيوني و يكي هم هســت كه ردبــول واقعا به او و 

ثروتش بال داده است. اين شما و اين هم ميلياردرها.

بمانجان ندیمی
دبیر بخش راهبرد

در ایــن شــماره از ماهنامه آینده نگــر پرونده ای 
مفصل را از تحلیل اقتصاد ایران در سالی که گذشت 
و پیش بینی وضعیت در سالی که خواهد آمد،  شاهد 
خواهید بود که در بخشــی از آن، گفتگویی با موسی 
غنی نژاد و محسن جاللپور انجام شده است. همچنین 
تحلیل هایی نیز از در همین رابطه  از افرادی همچون 
پدرام سلطانی، احمد حاتمی یزد و جعفر خیرخواهان 
را می خوانیــد. این شــماره اولین شــماره ماهنامه 
آینده نگر در ســال 96 است. پس بدیهی است که در 
بخش های بیشتری به تحلیل وضعیت اقتصادی 95 و 
ســال 96 بپردازیم. از این رو بخش کامنت را  نیز به 
همین موضوع اختصاص داده ایــم و در این بخش از 
فعاالن اقتصادی و کارشناسان خواسته ایم تا عملکرد 
دولت را در سال 95 در خصوص خروج از رکود تحلیل 
کنند. همچنین پیش بینی شــان را از رشد اقتصادی 
ســال آینده بگوینــد و نیم نگاهی هم بــه انتخابات 
ریاست جمهوری سال آینده بیندازند. امیدواریم سال 

96 مملو از خبرهای خوب اقتصادی باشد.    

آرش پورابراهیمی
دبیر بخش کتاب ضمیمه

بیش از هزار ســال اســت که پــول کاغذی در 
مبادالت بشر به کار گرفته می شود اما به نظر می رسد 
که زمان کنار گذاشتن آن فرارسیده است. پیامدهای 
گــذار از پول کاغــذی به پــول الکترونیکی تنها به 
تسهیل تراکنش ها محدود نيست و می تواند بسیاری 
از پدیدهــا مانند اقتصاد زیرزمینــی، نظام مالیاتی، 
مهاجرت و حتی سیاست گذاری بانک های مرکزی را 
هم تحت تأثیر قرار بدهد. کنث روگاف، اقتصاددان در 
دانشــگاه هاروارد، به تازگی کتابی را منتشر کرده که 

چه  می خوانید؟ 
چرا باید آینده نگر بخوانید و چه مطالبی می خوانید؟ 
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در آن نه تنها عواقب سیاست حذف پول کاغذی مورد 
بررســی قرار گرفته، بلکه به سیاست گذاران توصیه 
 شده که این سیاست را در دستور کار قرار دهند. این 
بخش مروری است بر کتاب تازه آقای روگاف یعنی 
»نفرین پول کاغذی«. اگر تصور می کنید که پدیده 
کنار رفتن پول کاغذی از اقتصاد به این زودی ها روی 
نخواهد داد کافی اســت بدانید که روگاف 63ســاله 
پیش بینی کرده کــه حذف پول نقد در زمان حیات 

او محقق خواهد شد.

نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

اکونومیســت، بلومبرگ بیزنس ویــک، نیوزویک، 
تایم، هاروارد بیزنــس، هاروارد ریویو )اچ بی آر(؛ اینها 
غول های مطبوعاتی هستند که هر هفته به موضوعات 
برتر جهان می پردازند، هیچ اتفاقی در دنیای خبر از 
نظر این رســانه ها دور نمی ماند. آنها رفتار رؤســای 
جمهوری همچون پوتیــن، ترامپ، اردوغان، ماکری 
و تمــر را رصــد و از طریــق آن آینده کشورشــان 
را پیشــگویی می کننــد؛ از صنعت نفــت گرفته تا 
صنعت چاپ و کتاب را بررســی می کنند، به بررسی 
پوپولیسم می پردازند، به دنبال ارزی برای جایگزین 
کردن با دالر برای ثبات اقتصاد جهان می گردند و به 
کارآفرین هــا راهکارهای مفید ارائه می دهند. در این 
شــماره آینده نگر، گردشــی در مهم ترین مطبوعات 
خارجی داشته ایم و دنیا را از نگاه آنها رصد کرده ایم.   

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش  کامنت خارجی و موفقیت

در ایــن شــماره در بخــش پیش بینــی بازارها 
اصلی ترین و مهم ترین بازارهــا را مورد مطالعه قرار 
می دهیم و ضمن بررسی تغییرات این بازارها در سال 
گذشــته، پیش بینی هایی در مورد وضعیت بازارهای 
مذکور در سال جاری هم ارائه می دهیم. این بازارهای 
مهم عبارت  اند از بازارهای  ارز، بیمه، سهام، خودرو، 
گندم و پتروشیمی که مطالعه آنها می تواند اطالعات 

خوبی در اختيار سرمایه گذاران قرار دهد. 

صوفیا نصرالهی
دبیر بخش گیشه

برای یک مخاطب سینما طبعا فیلم های پرفروش 
هیجان انگیز هستند؛ اینکه بتوانیم عوامل فروش هر 
فیلم را بیرون بکشیم. در سینمای ما که بیشتر این 
عوامل مربوط به حاشــیه ها و چهره هاســت. با این 
حال ســال 95 اتفاق غریبی افتاده که میان ده فیلم 
پرفروش باالی جدول بسیاری از فیلم های برتر سال 
هم دیده می شــوند. با عوامل و چهره های پرفروش 

ده فیلم باالی جدول فروش آشــنا شــوید. درضمن 
هرچند با ناامیدی به اســتقبال اکران فیلم های سال 
آینده می رویم اما یکی- دو فیلم معرفی کرده ایم که 
امیدواریم به گیشه سینماها تکانی بدهند. موفقیت ها 
نباید مقطعی باشــند. باید فرمول هایشان ثبت شود. 
متاســفانه فرصت ها را زود از دســت می دهیم. این 
پرونده نشــان می دهد که چطور سوءمدیریت باعث 
می شود سال 96 نتوانیم تجربه موفق امسال را تکرار 

کنیم.

زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

مسکن در سال 95 سرجایش نشسته بود. برعکس 
خودرو که آرام و قرار نداشت و سرش به مهمان های 
خارجی و زایش و افزایش گرم بود. کشــاورزی هم 
با کمک رحمت الهی باران به ســطح صادرات گندم 
رســید هرچند باغات از سرما آســیب دید. داستان 
صنعت در ســال گذشته با وجود تسهیالت 16 هزار 
میلیارد تومانی برای بنگاه های کوچک و متوسط و 
تجربه رشد 9.1 درصدی در شش ماهه اول سال 95، 
خوش عاقبت نبود. صنعت طعم  رشــد منفی را در 
سال های 91، 92 و 94 چشیده و هنوز به آنچه باید 
نرسیده بود. معدن هم در سال 95 به چیزی بیشتر از 
صنعت دست پیدا نکرد و به روزهای رونق بازنگشت. 
امید همه این بخش ها در ســال 96 به برجام است. 
به اینکه به زودی با گشایش های ناشی از برجام حال 
کل اقتصاد خوب شــود. در این شماره از آینده نگر، 
وضعیت مسکن، خودرو، کشاورزی، صنعت و معدن 

در آینه آمار و ارقام بررسی شده است. 

محمد علی
دبیر بخش  چشم انداز و آینده پژوهی

بازگشــت اقتصاد ایران به مســیر رشد، شرایط 
جدیدی پیش روی فعاالن اقتصادی قرار داده است. 
مسیری که تازه آغازشــده اما با چالش هایی همراه 
اســت که پیش بینی ها را تحت تأثیــر قرار می دهد. 
برهمین اساس در شــماره نوروزی آینده نگر، فصلی 
با عنوان آینده پژوهی ترتیب داده شــده است تا بیم 
و امیدهای ســال 1396 را بــا همراهی متخصصان 
بخش های مختلف اقتصاد، ترسیم کند. در این فصل 
وضعیت شــاخص های کالن و همچنین بخش های 
متنوع اقتصــاد ایران به طور جداگانــه مورد تحلیل 
قرارگرفته و در هر بخش یک کارشناس یا متخصص 
آن حوزه به پیش بینی اوضاع آن بخش یا شاخص در 

سال 96 پرداخته است.
فصل چشــم انداز در این شماره به بررسی شرایط 
جذب سرمایه خارجی پرداخته است. جذب سرمایه 
خارجی قرار اســت در اقتصاد ایران به عنوان یکی از 
اصلی ترین محورهای رشد تولید عمل کند. با پایان 
ســال 95 و عبور از شرایط افزایش تولید نفت که بار 

اصلی رشد اقتصادی را بر دوش می کشد، فعال شدن 
ســایر بخش های تولیدی در برنامه قرار دارد. جذب 
سرمایه تنها فرمولی است که اقتصاد پیش روی رشد 

اقتصاد قرار داده است.
فصل بایگانی نیز که به ورق زدن تاریخ می پردازد، 
در این شماره زندگی امین الضرب ها را بازخوانی کرده 
اســت. تاریخ از محمدحســن امین الضرب به عنوان 
مشهورترین تاجر عصر قاجار و مؤسس اتاق بازرگانی 
در دوران ناصرالدین شــاه یادکرده اســت. فرزند او 
محمدحســین امین الضرب نیز راه پدر را ادامه داده 
و راه اندازی چندین صنعت در ایران را از سر گذرانده 
است. امین الضرب ها به عنوان حامیان بزرگ جنبش 

مشروطه شناخته شده اند. 

ساعد یزدانجو
دبیر بخش جهان نما

در شــماره نوروزی آینده نگر، پنج کتاب به جای 
بخش جهان نما ظاهر شــده اند. این پنــج کتاب با 
اینکــه در ظاهر به هم ارتباطی ندارند اما به یکدیگر 
می توانند مربوط باشــند. هر یــک از این پنج کتاب 
که بخش هایــی از آن در قالب کتاب ضمیمه مجله 
ترجمه شــده، می توانند تکمیل کننده پازل وضعیت 
و فضــای اقتصــادی و کســب وکار در بزرگ ترین 
اقتصاد جهــان، یعنی امریــکا باشــند. امریکا      این 
روزها که ریاســت جمهوری ترامپ را تجربه می کند 
گرفتاری های زیادی عالوه بر دردسرهای سابق خود 
پیدا کــرده و تالش می کند خــود را با وضع جدید 
ســازگار کند. اینک امریکا      پر از خشم و انزجار مردم 
و تقال و خالف گویی دولتمردان خود است. باید صبر 
کرد و دید عاقبت آن چطور خواهد شــد اما خواندن 
کتاب هــای ضمیمه می تواند پیش زمینــه ای از این 

وضعیت را به شما نشان بدهد.

لیال ابراهیمیان
دبیر بخش توسعه

تابستان سال 1393 بود که آب به مسئله ای جدی 
در ایران تبدیل شد؛ بیراه نیست که بگوییم ناله چهار 
دهه قبل را چهار دهه به تأخیر شنیدیم؛ خشک سالی 
و کمبود آب به بحران تبدیل شد. پرسشی که بی درنگ 
رخ می نماید این است که »چرا طی 40 سال گذشته 
هرگز آب تا به این حد به مسئله ملی بدل نشده بود؟« 
چرا این قدر دیر؟ انگشــت اتهام را به سوی هرکه ببریم 
گویا بی فایده است؛ باید تدبیری اندیشید در حکمرانی 
آب، الگوی سیاست گذاری، توسعه کشاورزی، دغدغه 
روشنفکری، راهبردهای جامعه شناختی و اقتصاد آب تا 
همه سهمی از تدبیر ببرند. در این بخش، شاید هنگامه 
آب را بشــنوید و راهبــردی را ببینید که می گوید در 
مسیر زوال آب، بیایید همه با هم گفت وگو کنیم؛ آب 

مسئله همه ماست.   
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پیگیری مطالبات بخش خصوصی از سوی دولت یازدهم
بیست وسومین نشست هیات نمایندگان 

اتاق تهران، با بررسی مساله دولت و 
اقتصاد در ایران کار خود را آغاز کرد. 

در این نشست که موضوعات مختلفی 
دیگر مانند نرخ ارز نیز مطرح شد که 

همگی از دیدگاه رابطه دولت و اقتصاد 
در ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

نمایندگان بخش خصوصی، در نشست 
بیست وسوم خود میزبان موسی غنی نژاد، اقتصاددان و برنده نشان امین الضرب 

به عنوان اقتصاددان حامی بخش خصوصی و بسط دهنده مفاهیمی چون آزادسازی، 
اقتصاد رقابتی و نظام بازار، بودند که پژوهش اخیر خود با عنوان »دولت و اقتصاد 

در ایران« را به طور خالصه تشریح کرد. در ادامه جلسه، موسی غنی نژاد طی سخنان 
مفصلی به موضوع »اقتصاد و دولت در ایران« پرداخت و در حضور نمایندگان 

بخش خصوصی، ریشه ها و علل تداوم اقتصاد دولتی در ایران را موردنقد و بررسی قرار 
داد. همچنین، مجموعه بررسی و تحقیقات دکتر غنی نژاد پیرامون این مساله، در قالب 

کتابی با عنوان »اقتصاد و دولت در ایران« از سوی اتاق بازرگانی تهران منتشر و در 
اختیار عالقه مندان قرارگرفته است.

هم افزایی بخش خصوصی و دولت برای مقابله با پدیده فرونشست زمین
سی امین نشست هم اندیشی و 
گفت وگو میان نمایندگان بخش خصوصی 
و دستگاه های دولتی استان تهران 
به موضوع حساس و رو به بحران 
فرونشست زمین در پایتخت اختصاص 
داشت. این موضوع که پیش ازاین در 
نشست کمیسیون کشاورزی، آب و 
صنایع غذایی اتاق تهران نیز موردبحث و 

بررسی فعاالن اقتصادی قرارگرفته بود، این بار در جمع مشترک بخش خصوصی و دولتی 
به بحث گذاشته شد تا دو طرف به راهکارهایی برای مقابله با این پدیده و کنترل آن 
دست یابند.

لزوم ارائه ظرفیت های جدید برای توسعه همکاری ایران و چین
ماه گذشته یک هیات تجاری چینی 

متشکل از 10 فعال اقتصادی به نمایندگی 
از بنگاه های بزرگ و معتبر بخش خصوصی 

این کشور در اتاق تهران حضور یافت. 
اعضای این هیات چینی که به سرپرستی 
جیائوجین هوانگ، رئیس اتحادیه توسعه 

اقتصادی چین با کشورهای آسیایی، 
به تهران سفرکرده اند با اعضای اتاق 

تهران و فعاالن اقتصادی ایرانی دیدار و گفت وگو کردند. در این نشست دو طرف با 
اشاره به سابقه کهن و تجربه باالی همکاری دو کشور در حوزه های مختلف، روی توسعه 
همکاری ها با ارائه ظرفیت های تازه و جدید تاکید کردند. ضمن که دبیر کل اتاق تهران 

عنوان کرد مشارکت های تازه بین دو کشور باید روی سرمایه گذاری بنا شود.

نشست بررسی پتانسیل های صادراتی ایران به ترکیه و عراق
معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران در ادامه نشست های خود در مورد 
مقاصد صادراتی، پس از کشور پاکستان، این بار به مزیت های صادرات به 
دو کشور ترکیه و عراق پرداخت. توسعه صادرات غیرنفتی یکی از اولویت های 
اصلی اقتصاد کشور محسوب می شود که در این میان کشورهای همسایه به 
لحاظ موقعیت جغرافیایی و تشابهات فرهنگی نسبتا نزدیک با ایران، از اهمیت 
دوچندانی برخوردار هستند. در این راستا، معاونت بررسی های اقتصادی اتاق 
بازرگانی تهران، اقدام به برگزاری سلسله نشست هایی باهدف شناسایی 
پتانسیل های صادراتی ایران به کشورهای همسایه کرده است.
پس از برگزاری اولین نشست این معاونت با موضوع بررسی پتانسیل های 
صادراتی ایران به »پاکستان« در دی ماه سال جاری، نشست مشابه دیگری تحت 
عنوان »بررسی پتانسیل های صادراتی ایران به کشورهای ترکیه و عراق« با حضور 
رایزن بازرگانی ایران در عراق ترتیب داده شد که با استقبال قابل توجهی از اعضای 
اتاق و فعاالن بخش خصوصی مواجه شد. در این نشست، خالصه ای از گزارش 
تهیه شده در معاونت اقتصادی اتاق تهران توسط کارشناس این معاونت ارائه 
شد که ضمن اشاره به شاخص های اقتصادی دو کشور عراق و ترکیه، روند تجاری 
این کشورها، تنوع اقالم صادراتی ایران به آنها، نیازهای عمده وارداتی کشورهای 
ترکیه و عراق و مزیت نسبی ایران در آنها نیز موردبررسی قرار گرفت.

پیشنهادات ترانزیتی ارمنستان به ایران
مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران، باهدف مذاکره برای توسعه مراودات تجاری و اقتصادی، میزبان آرداشس تومانیان، سفیر ارمنستان در ایران 

بود. سفیر ارمنستان با توجه به برنامه ریزی هایی که برای حضور نخست وزیر این کشور در تهران در حال انجام است، با رئیس اتاق تهران دیدار و 
گفت وگو کرد. در این نشست آرداشس تومانیان و مسعود خوانساری در مورد حوزه های مختلف مناسب برای توسعه همکاری های اقتصادی بحث 
و تبادل نظر کردند. هم چنین مسعود خوانساری آمادگی کامل اتاق تهران را برای میزبانی از هیات تجاری همراه نخست وزیر ارمنستان در سفر به 

ایران اعالم کرد. در این دیدار ابتدا سفیر ارمنستان با اشاره به سفر دو ماه قبل رئیس جمهور ایران به ایروان گفت: در آن سفر توافقاتی حاصل شد 
ازجمله این که نخست وزیر ارمنستان برای تداوم مذاکرات و گفت وگوها به تهران سفر کند. این سفر در آینده نزدیک انجام می شود؛ حتی ممکن 
است در صورت فراهم شدن شرایط، در روزهای پایانی سال و قبل از تعطیالت عید نخست وزیر ارمنستان به ایران بیاید و در غیر این صورت این 

سفر در ابتدای سال 96 برگزار خواهد شد.

1395/11/19

تسهیالت اتاق تهران برای حمایت از رسانه های بخش خصوصی
رئیس اتاق تهران گفت: رسانه های قوی، کارشناس و توانمند با فعالیت های دقیق و 
علمی، هم زمان با کمک به بهبود فضای کسب وکار زمینه های جدی مبارزه با فساد و 

رانت را نیز فراهم می آورند. به همین دلیل اتاق تهران به عنوان پارلمان بخش خصوصی 
سعی دارد تا زمینه هایی را برای توانمندسازی بیشتر رسانه های بخش خصوصی ایجاد 

کند. خوانساری با ابرازی امیدواری برای توجه بیشتر رسانه ها به این موضوع بیان 
داشت: تقویت رسانه ها پیش شرط مبارزه با فساد است و اتاق تهران نیز در این جهت 
حرکت می کند و امیدوار است که رسانه های توانمند در سنگر دفاع از بخش خصوصی 

قوی و پرتالش ظاهر شوند. 

1395/11/24

1395/12/01

1395/11/23

1395/11/30

1395/12/03

بخش خصوصی در مسئولیت های اجتماعی پیش قدم است
ماه گذشته چهارمین همایش بین المللی مسئولیت اجتماعی بنگاه ها، در موسسه 

خیریه و بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک برگزار شد. در این مراسم 
که از سوی موسسه خیریه محک و با حمایت اتاق تهران و ایران برگزار شد، قائم مقام 

وزیر بهداشت، رئیس اتاق ایران، رئیس اتاق تهران و نماینده مقیم سازمان ملل 
متحد در ایران به همراه تعداد زیادی از فعاالن اقتصادی و اجتماعی حضور داشتند 

که طی آن عملکرد بنگاه ها در حوزه مسئولیت های اجتماعی را نیز مرور و راه هایی 
برای توسعه آن ارائه کردند. در این همایش رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 

و کشاورزی تهران بر تقویت مشارکت بنگاه های اقتصادی در امر مسئولیت های 
اجتماعی تاکید کرد و یادآور شد که اتاق تهران در این مسیر گام های بلندی برداشته 

و برنامه های مدونی نیز برای توسعه این امر در دست اجرا دارد.

1395/11/26

مقایسه تطبیقی قوانین سرمایه گذاری در ایران و جهان
نوزدهمین نشست ستاد اقتصادی 
پساتحریم اتاق تهران، کار خود را با بررسی 
پروژه »مطالعه تطبیقی قانون سرمایه گذاری 
خارجی در جهان و ایران« آغاز کرد. البته 
برخی از حاضران این جلسه که از میان 
اعضای هیات نمایندگان بودند، بر این نکته 
تاکید داشتند که جذب سرمایه گذاری 
خارجی در ایران، بیش از آنکه تحت تأثیر 

مسائل اقتصادی و قوانین و مقررات باشد، از ریسک های سیاسی تأثیر پذیرفته است.
در ابتدای این نشست مهدی جهانگیری، رئیس ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران، 
طی سخنانی با اشاره به اینکه برجام می تواند به نقطه عطفی در روابط دیپلماتیک کشورها 
تبدیل شود، گفت: عدم پایبندی به برجام از ناحیه آمریکا، نوعی آبروریزی برای این کشور 
است و مطمئنا مردم آمریکا موافق این مساله نیستند.

1395/11/24



آینده نگر | tccim.ir |  شماره پنجاه وهشت، فروردین 101396

اعالنـات

J عشق بازی ترامپ
اکونومیست شماره 28 ژانویه گزارش و تصویر جلد 
خود را به شرکت های چندملیتی و نقش آنها در اقتصاد 
جهانی اختصاص داده بود. یکــی دیگر از گزارش های 
جالب این شــماره با عنوان »اینجا دنیای دیوانه دیوانه 
دیوانــه مادورو اســت« به اقتصاد فروپاشــیده ونزوئال 
پرداخته و در گزارش دیگری نیز که در بخش امریکا     ی 
التین درباره این کشور منتشر کرد عنوان »رقص مادورو 
با مصیبت« را انتخاب کرده بود. رابطه تجاری امریکا      با 
چین و زندگی خانوادگی در روسیه از دیگر گزارش های 
تحلیلی جالب اکونومیست بود. این شماره یک تحلیل 
مفصل هم درباره ارتباط بین دانشگاه و بازار و تعامالت 

این دو نهاد داشت. 
اکونومیست 4 فوریه روی جلد خود تیتر »یک شورشی 
در کاخ سفید« را آورده بود که آن را با تصویری از ترامپ 
که یک شیشه مشتعل کوکتل مولوتف را به سویی پرتاب 
می کند همراه شده بود. ترامپ گویی که با همه دنیا سر 
ناسازگاری دارد و بسیاری از متحدان امریکا      را نگران کرده 
است و همین مسئله باعث انتشار چنین جلدی از سوی 
اکونومیست شده. در این شماره گزارش هایی از افریقا      نیز 
منتشر شده بود که شامل تحلیلی از محدودیت های این 

قاره در تجارت خارجی بود.  
شــماره بعدی اکونومیســت در 11 فوریه یکی از 
مشــهورترین روی جلدهای مجالت امسال را داشته 
اســت؛ تصویر مربوط به ترامپ بــود که لب های خود 
را ماتیــک زده و در کنار نیمرخ پوتین قــرار دارد که 
رد ماتیکی بوســه ای روی گونه اش معلوم بود. ارتباط 
نزدیک ترامپ با روســیه و تعریف هایی که او از پوتین 

می کند، باعث شــده بود اکونومیست این طرح جلد را 
منتشر کند و روی آن تیتر بزند: »عشق بازی با روسیه: 
آیا ختم به خیر خواهد شــد؟« این شماره چند مطلب 
درباره میزان اقتدار رئیس جمهورها در امریکا      داشت و به 
مشکالت پیش روی ترامپ در دولت خود پرداخته بود. 
همچنین تحلیلی از میزان جابه جایی کارگران در آسیا 
در این شماره منتشر شــده بود. در این شماره پرونده 
ویژه ای منتشر شده بود درباره »سرگرمی جمعی« که 
به روش های ســرگرم شــدن و تفریح مردم به وسیله 

شبکه های اجتماعی می پرداخت.
آخرین شماره اکونومیست که تا زمان ارسال آینده نگر 
به چاپخانه منتشر شده بود نسخه 18 فوریه بود. تصویر 
نوزادی که با تیروکمان به یک سلول حمله می کند روی 
جلد این شــماره قرار داشت. گزارش جلد با تیتر »امور 
جنســی و علم« مربوط به ویرایش ژن ها، شبیه سازی 
و اخــالِق تولید مثل بود. این گزارش به راه های متعدد 
بچه دار شدن بدون آمیزش جنسی و پیچیدگی هایی که 
به وجود می آورد پرداخته بود. گزارش مفصلی که درباره 
شبیه سازی به مناسبت بیستمین سالگرد تولد اولین 
گوسفند شبیه سازی شده در این شماره منتشر شده بود. 
وقتی که فلین به دلیل مکالمه با مقامات روسیه علیه 
منافع امریکا      از ســمت مشاور ترامپ در امریکا      استعفا 
داد، اکونومیست آخرین ساعات پیش از انتشار را پیش 
رو داشــت و بخشی از جلد این شماره به عکس و تیتر 
آشوبی که اســتعفای فلین در کاخ سفید درست کرد 

اشاره داشت. 

تایم

ترامپ طوری رفتار می کند 
که انگار هیچ اتفاقی در کاخ 

سفید رخ نداده است

J طبیعی نشان دادن طوفان
در اوایل فوریه تظاهرات عظیم مردمی در شهرهای 

مختلف امریکا      علیه سیاســت های ترامپ برگزار شد و 
جنبش زنان با نماد معــروف کاله های صورتی در آن 
نقش پررنگی داشت. همین کاله بافتنی صورتی عکس 
روی جلــد 6 فوریه مجله تایم شــد با تیتر »مقاومت 
بــاال گرفت«. در داخل مجله نیــز گزارش های مفصل 
به همراه بســیاری عکس این تظاهرات را پوشش داده 
بود. در این شماره دو صفحه گزارش درباره نان کامل و 
غالت کامل و حقایقی که درباره خیلی مفید نبودن آنها 
گفته نمی شود منتشر شده بود. شکوفایی شدید صنعت 
ســینماداری در چین نیز در گزارشی طوالنی در این 

شماره پوشش داده شده بود.
یکی از چهره های رازآلود و مخوف دور ترامپ، استیو 
بانن، رئیس استراتژیست های کاخ سفید، است که در 
شماره 13 فوریه، مجله تایم او را روی جلد برده و تیتر 
»تحریف کننــده بزرگ« را هم برای آن زده بود. در این 
شــماره گزارش مفصلی همراه با عکس ها و نمودارها 
منتشر شده بود درباره اینکه سیاست گذاری های امریکا      
بــر مبنای علم صــورت می گرفت و اگــر به هر دلیل 
پیشرفت علمی این کشور صدمه بخورد به شهروندان 
آن آســیب وارد خواهد شــد. در این شماره، میخائیل 
گورباچف، رئیس جمهور شوروی سابق، مقاله ای نوشته 
و گفته بود که از شــواهد و قراین این طور برمی آید که 

جهان برای یک جنگ دیگر آماده می شود. 
نسخه 20 فوریه مجله تایم یادداشتی داشت درباره 
اینکه چطور روشنگری پوپولیسم مدرن را پیش بینی 
کرده بود. این تحلیل نیز بــا وقایع روز و غوغایی که 
ترامپ در غرب به پا کرده ارتباط داشت. گزارشی نیز 
در همین شماره درباره اینکه بازنشسته های بیشتری 
در حال رفتن به دانشگاه هستند و باید وام تحصیلی 
بیشــتری به آنها پرداخت شود منتشر شده بود. یک 
ژنرال امریکا     یی به نام جیمز استاوریدیس هم تحلیلی 
در این شماره منتشــر کرده بود که می گفت امریکا 
برای محدود کردن کره شمالی ناچار است که با چین 
همکاری داشــته باشــد. عکس روی جلد این شماره 
پرتره ای از چاک شامر، رهبر اقلیت دموکرات در مجلس 
سنای امریکا     ، اســت و متنش به روابط دموکرات ها با 
دولت ترامــپ اختصاص یافته بود. گزارشــی از یک 
خانواده سوری که با مهاجرت به غرب در پی یافتن یک 

سایه سنگین ترامپ
اولین ماه کار دولت جدید امریکا      همه را شوکه کرد

اولین روز کاری ترامپ همراه بود با لغو کردن یک سویه قرارداد همکاری های آزاد تجاری بین کشورهای دو سوی اقیانوس آرام. بعدتر ترامپ دستور 
ممنوعیت سفر تبعه هفت کشور جهان را به امریکا      صادر کرد. دستورهای بعدی از راه می رسید و همه را شوکه می کرد. به نظر می رسید دیگر وقت آن 

بود که مجالت خودی نشان دهند و از این روند انتقاد کنند. در ماه فوریه سایه سنگین ترامپ روی مجالت انگلیسی زبان دیده می شد.

اکونومیست

ویرایش ژن ها می تواند 
مناسبات اجتماعی را تغییر 

دهد

کیوسک
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خانه است نیز در این شماره منتشر شده بود.
آخرین شــماره مجله تایم نیز طرح جلدی بسیار 
عالی داشت که تماما نقاشی بود؛ تصویری از ترامپ که 
سعی می کند پشت میزش خیلی عادی به نظر برسد 
اما طوفان همه کاغذهای روی میز و موها و لباس های 
او را می خواهــد با خود ببرد. روی جلد فقط با حروفی 
ریز نوشته شده بود: »اینجا چیزی برای دیدن نیست« 
ولی طوفانی که در نقاشی به چشم می خورد خالف آن 
را نشــان می داد. ترامپ همه جهان را به هم ریخته اما 
مدعی است که این کارهایش کامال معقول است و این 
طرح جلد تایم برای نشان دادن همین تناقض ساخته 

شده بود. 

فورچون

ریاست جمهوری ترامپ فوایدی 
هم برای اقتصاد داشته است

J امیدها و مخاطرات
شماره ماه مارس فورچون در اواخر فوریه منتشر شد. 
طرح جلد این شماره تصویری بود از ترامپ با امیدهایی 
که از او برای اقتصاد می رود و نیمی دیگر از جلد به طور 
برعکس چاپ شده بود درباره مخاطرات انتخاب ترامپ 
برای اقتصاد. قابل احترام ترین شرکت های جهان در این 
شماره از فورچون فهرست شــده بود. رتبه های اول تا 
پنجم این فهرست به ترتیب عبارت بودند از اپل، آمازون، 

استارباکس، برکشایر هاتاوی و والت دیزنی.

هاروارد بیزینس ریویو

مشتریان را باید جذب کرد 
و سپس آنها را نگه داست و 

سامان داد

J دغدغه مشتری
چطور می شود مشتریان را جذب کرد و آنها را نگه 
داشت؟ این سؤالی است که شماره ژانویه و فوریه مجله 
هاروارد بیزینس ریویو روی جلد از خوانندگان پرسیده 
و ســپس در مطلبی در داخل مجله به آن پاسخ داده 
بود. در این مطلب تحلیلی- آموزشــی بحث از رقابت 

بین شــرکت ها برای جذب مشــتری و راه های جلب 
توجه مصرف کنندگان بود. شرکت های لگو و بلک بری از 
شرکت هایی بودند که در این مطلب تحلیل شده بودند. 
از قضا در این شــماره از هاروارد بیزینس ریویو نیز به 
نقش البی گرها در واشــنگتن و میزان تاثیری که آنها 
در سیاســت گذاری امریکا      دارند اشاره شده بود. در این 
شماره مطلبی نیز درباره »درمان اعتیاد به رشد« منتشر 
و در آن گفته شده بود که خرده فروشان باید دریابند که 

دوران رشد مداوم ارقام فروش به پایان رسیده است. 

نیوزویک

آلزایمر بیماری شایع این 
روزهاست که دانشمندان را 

به مقابله وا داشته است

J ترامپ لَندیا
اوایل فوریه مدام بحث مقاومت از جانب مردم امریکا      
در مقابل ترامپ پیش می آمد. نیوزویک در شــماره 3 
فوریه طرح جلد خود را به دســت مشت شده ای که از 
ایالت کالیفرنیا در نقشه امریکا      بیرون می آمد اختصاص 
داد. در زیر تیتر جلد نوشته شده بود: »کالیفرنیا نقشه 
مبارزه با ترامپیسم را می کشد؟ آیا رویاپردازی می کند؟«. 
در این گزارش به نقل از فرماندار کالیفرنیا آمده بود که 
با آمدن ترامپ، کالیفرنیا دور خود دیواری می کشد تا از 
خود دفاع کند. در این شــماره گزارش ها و عکس های 
زیادی درباره تظاهرات میلیونی ضد ترامپ در شهرهای 
امریکا      منتشر شده بود. تحلیلی نیز از زبان بدن ترامپ و 
آنچه که می خواهد با این زبان مخفی کند منتشر شده 

بود.
شماره 10 فوریه نیوزویک طرح روی جلد خود را به 
چهار کاریکاتور از زنان خانواده ترامپ با عنوان »ملکه های 
ترامپ لَندیا« اختصاص داده بود و تحلیل مفصلی راجع 
به این داشت که ترامپ درباره زنان چطور فکر می کند. 
در ماه فوریه، بسیاری از مجالت انگلیسی زبان موضوعات 
خــود را به ترامــپ ارتباط داده بودند. در این شــماره 
نیوزویک عالوه بر روی جلد، گزارشــی طوالنی درباره 
تاثیر انتخاب ترامپ بر محیط زیســت جهان و زندگی 

خرس های قطبی در حال انقراض منتشر شده بود.
فرمان اجرایی ترامپ برای ممنوعیت سفر تبعه هفت 
کشور جهان به امریکا      در شماره 17 فوریه نیوزویک به 
خوبی انعکاس داشت. در این شماره گزارش هایی درباره 
تاثیر این فرمان روی پناه جویان سومالیایی و دو میلیون 
زندانی امریکا     یی منتشر شده بود. طرح جلد این شماره، 
مردی با کت و شلوار و کیف سامسونت را نشان می دهد 

که از اعماق گل و لجن یک دریاچه درآمده و در حال پا 
گذاشتن روی خشکی است. این مرد نمادی از البی گرها 
در واشنگتن است. نسخه 17 فوریه نیوزویک این طرح 
را روی جلد گذاشته بود و نوشته بود که اتفاقا انتخاب 
ترامپ برای البی گرهای امریکا     یی اتفاق خوبی بوده و کار 
آنها را رونق بخشــیده است. در این شماره، هم زمان با 
برگزاری اجالس آستانه درباره سوریه، تحلیل بلندی از 

رویای خاورمیانه ای پوتین منتشر شده بود.
شــماره آخر نیوزویک طرح جلــدی درباره آلزایمر 
و روش هــای مقابله با آن پیش از شــروعش داشــت. 
درخواســت کمک دموکرات های کنگــره امریکا      برای 
مبارزه علیه ترامپ از دیگر موضوعات این شــماره بود. 
گزارش دیگری در این نســخه منتشــر شده بود که 
می گفت جنگ خونین در یمن برخی از زنان این کشور 
را به سمت همکاری با القاعده سوق داده است. در همین 
شماره تحلیلی نیز از تالش ترامپ برای کاهش نرخ دارو 
منتشر شده که برای شرکت های بزرگ داروسازی خوب 

است اما برای بیماران نه.

بلومبرگ بیزینس ویک

الون ماسک می گوید در دوران 
ترامپ راه دیگری در پیش 

گرفت

J نگرانی، نگرانی و نگرانی 
شماره 20 فوریه بلومبرگ بیزینس ویک طرح جلدی 
بسیار ساده داشت که عبارت از یک سؤال و یک جواب 
بود بدون هیچ تصویری. این مجله به ســبک سؤاالت 
قسمت سرگرمی مجالت، پرســیده بود: »آیا نامزدی 
اندرو پوزدر برای وزارت کار توسط ترامپ، دلیل دیگری 
اســت برای اینکه کارگران امریکا     یی نگران باشند؟« و 
پاسخ به صورت برعکس در زیر صفحه بود: »بله« منتها 
برعکس قسمت سرگرمی مجالت، اندازه پاسخ »بله« 
خیلی بزرگ تر از اندازه سؤال بود. در این شماره گزارشی 
منتشر شده درباره صنعت فیلم در چین و عکس تپه ای 
که چینی ها به تقلید از هالیوود حروف »هالیوود« را به 
چینی روبه روی یک دره در یک مرکز فیلم ســازی قرار 

داده اند.
در شــماره20 فوریه بلومبــرگ بیزینس ویک نیز 
تحلیلی منتشر شد درباره اینکه آیا کشاورزان امریکا     یی 
باید از ترامپ بترســند یا نه. این شــماره مطلبی نیز 
داشت درباره تصمیم هایی که الون ماسک، مدیرعامل 
شرکت های اسپیس ایکس و تسال موتورز درباره دوران 

حکومت ترامپ گرفته بود.

یکی از چهره های رازآلود و مخوف دور ترامپ، استیو 
بانن، رئیس استراتژیست های کاخ سفید، است که در 
شماره 13 فوریه، مجله تایم او را روی جلد برده و تیتر 
»تحریف کننده بزرگ« را هم برای آن زده بود. 
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اعالنـات

مقامات فدرال رزرو امریکا اخیراً اعالم کرده اند که سیاســت های جدید ترامپ 
می تواند شرایط نامطلوبی را ایجاد کند. این صحبت ها بهانه ای به دست چارلز 
لیبرمن تحلیل گر بلومبرگ داده تا ماجرا را بررسی کند. بر اساس این تحلیل، 
جنت یلن رئیس بانک مرکزی امریکا پیش تر اعالم کرده بود که بازار کار و میزان 

استخدامی ها بیشترین معنا را برای فدرال رزرو خواهد داشت. عالوه بر آن فدرال رزرو اعالم کرده بود که بازار کار هنوز آ ن قدر 
مناسب نیست که بتوان تغییر در نرخ بهره ایجاد کرد. بر اساس این تحلیل، اگر فدرال رزرو واقعا بر این باور باشد نباید نگران 
چیزی از سوی دولت ترامپ باشد. در واقع سیاست های مالی که ترامپ دنبال می کند باعث تغییر جدی در نرخ تورم نمی شود 

و در نتیجه فدرال رزرو می تواند مطابق میل خودش رفتار کند. 

شرایط برای افزایش نرخ بهره مهیاست

بازی فدرال رزرو

یونان دوباره گرفتار اعتباردهندگاِن خود 
تحلیل گر  گیلبرت  مارک  شده اســت. 
حوزه اروپــا در بلومبــرگ در این باره 
نوشته اســت که یونــان از یک طرف 
اسیر دســت صندوق بین المللی پول 
شده است و از سوی دیگر گرفتار نهادها 
و سازمان های حوزه یورو است. صندوق بین المللی پول به مقامات این کشور تأکید دارد 
که بدهی ها باید پرداخت شــوند. نهادهای حوزه یورو نیز به کسری بودجه این کشور 
اشاره می کنند. بر اساس تحلیل گیلبرت، شاید یونان تنها یک راه داشته باشد: »دست 
از عضویت در حوزه یورو بردارد.« تمام فرصت های نهایی که برای این شرکت در نظر 
گرفته شده بود به پایان رسیده اند اما یونان هنوز موفق نشده کاری را که از آن انتظار 
می رفت به انجام برساند و خودش را از دردسر نجات بدهد. این کشور باید تا ماه جوالی 
در تابســتان، بدهی های خود را به صورت کامل پرداخت کند، این در حالی است که 
بررسی ها نشان می دهد ماهانه 8میلیارد یورو به حجم بدهی های این کشور نیز افزوده 
می شود. بر اساس تحلیل بلومبرگ، کشورهای آلمان و فرانسه دیگر مانند سابق تمایلی 
برای تالش و حفظ یونان ندارند. حجم بدهی های این کشور، هزینه این نگهداری را باال 

برده و باعث شده اصلی ترین کشورها دست از تالش بردارند. 

یونان در باتالق فرورفت

قطع امید از یونان
بالدنگرو لوپز کشــاورز و رهبر بومیان در 
یکی از کشورهای امریکای التین بود که 
در روز 15 ژانویه به ضرب گلوله کشــته 
شد. دلیل قتل او نیز دفاع از محیط زیست 
بوده اســت. اکونومیست به همین بهانه به 
تحلیل در زمینه خطرناک ترین کشــورها 
برای طرفداران محیط زیســت پرداخته و به این نتیجه رسیده که امریکای التین نسبت به 
سایر نقاط دنیا برای فعاالن محیط زیست خطرناک تر است. بر اساس این تحلیل، در امریکای 
التین، خطر مرگ فعاالن محیط زیست را تهدید می کند. حمایت از طبیعت به کاری بسیار 
خطرناک در این منطقه تبدیل شده اســت. در ســال 2015 دقیقاً 185 نفر به خاطر دفاع 
از محیط زیســت کشته شــده اند که 59درصد از آنها در این منطقه زندگی می کرده اند. بر 
اســاس تحلیل اکونومیست، دلیل مرگبار بودن دفاع از محیط زیست در امریکای التین در 
مرحله نخست به وفور منابع طبیعی در این کشورها مربوط می شود. این مسئله باعث شده 
گروه های مافیایی خطرناکی در این زمینه شکل بگیرند. وقتی قیمت ها پایین می آید، آنها 
تالش می کنند منافع خود را حفظ کنند اما فعاالن محیط زیست مقابلشان می ایستند تا مانع 
زیاده خواهی شان بشوند. همین کشمکش ها باعث به خطر افتادن جان فعاالن محیط زیستی 

می شود. 

امریکای التین، خطرناک ترین محل برای فعاالن محیط زیست

مرگ برای دفاع از زمین

وارن بافت جزو محبوب ترین سرمایه گذاران دنیاست. بیل و ملیندا گیتس در یادداشتی در 
سی ان ان به شخصیت محبوب خود یعنی وارن بافت پرداخته اند. این زن وشوهر میلیاردر 
معتقدنــد که رفتار صمیمانه بافت در کنار هوش و ذکاوتش باعث شــده از محبوبیت 
باالیی برخوردار باشــد. اما مهم ترین ویژگی ای که آنهــا در مورد وارن بافت می گویند 

»مثبت اندیشی« او است. بیل گیتس می گوید: »بافت در مورد همه چیز مثبت فکر می کند. او نسبت به کشور خوش بین است؛ آینده و حتی 
آدم های جدیدی را که می بیند با نگاه مثبت می بیند.« بافت جزو شخصیت های مهربانی است که همیشه به همه کمک می کند. گیتس 
در یادداشت خود در سی ان ان به این ویژگی چندین بار اشاره کرده است. این زن وشوهر معتقدند موفقیت بافت باعث نشده مثبت اندیش 
باشد بلکه مثبت اندیشی و خوش بینی هایش راه را برای موفقیتش در زندگی باز کرده است. آنها سال هاست که این سرمایه گذار بزرگ را 

می شناسند و موفقیت خود را مدیون مثبت اندیشی های او هستند.

بیل و ملیندا گیتس در سی ان ان از بافت نوشتند

وارن بافت مثبت اندیشی را یاد می دهد

تراز می نخســت وزیر بریتانیا، اولین رهبر و 
سیاستمدار غربی اســت که بعد از کودتای 
ناموفــق ترکیه در مــاه جوالی، بــه دیدار 
رجب طیــب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه 
رفته است. در فاصله این چند ماه، هیچ یک از 
رهبران اروپایی به دیدار او نرفته بودند. از نظر 
هفته نامه ویک، این نکته بسیار مهمی است 
که آنکارا را دوبــاره در مرکز توجه اروپایی ها 
و بــه صورت کلی غرب قــرار می دهد. می از 
واشنگتن دی سی با یک پرواز مستقیم به آنکارا 
رفت و با اردوغان دیدار کرد. او در این ســفر 
خود اعــالم کرد ترکیه یکی از متحدان مهم 
ناتو اســت. ترزا می همچنین قراردادهایی با 
رهبر ترکیه  به امضا رساند که ارزش آنها برابر 
با 100میلیون پوند است. این رهبر بریتانیایی 
ســعی دارد در دوران بعد از برگزیت )خروج 
بریتانیا از اتحادیــه اروپا( راهی به دیگر نقاط 
دنیا پیــدا کند و به همین خاطــر ترکیه را 
انتخاب کرده است. او همچنین در سفر خود 
تأکید کرده که در تمامی کشورهای دنیا باید 

دموکراسی برقرار شود. 

نخستین دیدار غربی بعد از 
کودتای ترک

می به آنکارا رفت



چشمانداز

جذب سرمایه خارجی مهم ترین الزمه رشد اقتصادی 
در سال ها    ی پیش رو شناخته شده است

تکیه گاه رشد
دهه 90 هنوز برای اقتصاد ایران خوش یمن نبوده است. سال ها    یی که بیشتر روایتگر 
رکود بوده اند تا سکان دار رشد، سپری شده اند و فعاالن اقتصادی انتظار دارند در نیمه 
دوم دهه 90 با شرایط متفاوتی نسبت به نیمه نخست این دهه مواجه شوند. نرخ رشد 
اقتصادی در سال ها    ی تحریم فرصت فاصله گرفتن از محدوده صفر را پیدا نکرده و تنها 
در برخی سال ها     موفق شده به اندازه 3 درصد از صفر جلوتر برود. رشدهایی که چراغ 
رونق را در اقتصاد روشــن کند، همچنان در حد تئوری باقی مانده و از قانون برنامه به 
میدان عمل وارد نشده است. با پایان تحریم ها    ی اقتصادی، انتظار برای پیوند با اقتصاد 
جهانی سررسیده است و اهالی اقتصاد امیدوارند راه ورود سرمایه به اقتصاد ایران باز 
شود. با پایان سال 95 که اثر رشد نفتی بر اقتصاد به اتمام می    رسد، تنها جذب سرمایه 

خارجی است که می    تواند مسیر رشد اقتصاد در سال ها    ی آینده را روشن کند.
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چشمانداز

محمد عدلی
خبرنگار

چرا باید خواند:
اصلی ترین عامل 
رشد اقتصادی، 
سرمایه گذاری 

است و اشتغال نیز از 
طریق رشد حاصل 

می    شود. جذب سرمایه 
خارجی مهم ترین و 

پیچیده ترین ماموریت 
اقتصاد در دوران 

پساتحریم است که در 
این صفحات جزئیات 

آن مورد توجه قرار 
گرفته است.

پنجره ای به روی جهان
سرمایه گذاری خارجی چه سهمی در اقتصاد ایران دارد و موانع پیش روی آن چیست؟

»اقتصاد ایران همچون یک زندانی که پس از سال ها    ، غل و زنجیر از دست 
و پایش باز شــده، می    خواهد آزادانه حرکت کند اما دست و پایی که تازه از 
زنجیر رها شده توان کافی برای حرکت سریع ندارد و باید رفته رفته به شرایط 
عادی بازگردد در حالی که رقبای او بدون آنکه به زندان رفته باشند، حرکت 
کرده اند و حاال در حال دویدن هستند.« حسن روحانی تنها چند روز پس از 
اجرای برجام در جمع فعاالن اقتصادی این چنین به تشبیه شرایط اقتصاد ایران 
در پسابرجام پرداخت. در روزهایی که امیدها برای حرکت دوباره چرخ اقتصاد 
زنده شد و مسیر تازه ای پیش روی فعاالن اقتصادی قرار گرفت، رئیس جمهور 
از دشواری این راه سخن گفت تا هشدار داده باشد که لغو تحریم ها     به یکباره 
تحول ایجاد نخواهد کرد. اقتصادی که تازه از زنجیر تحریم رها شده، حرکت 
آرام خود را آغاز کرده اما هنوز در میدان رشــد به توفیق همه جانبه دســت 
نیافته است.  رشد اقتصاد ایران در نیمه نخست سال 95 به عنوان اولین سال 
بدون تحریم در یک دهه گذشته، جهش مثبتی را تجربه کرده است و پس 
از 5 ســال دســت و پا زدن در محدوده صفر و حتی زیر صفر به 7.4 درصد 
رسیده است اما پشت پرده این نرخ نشان می    دهد که بخش اعظم آن وابسته 
به رشد تولید نفت در دوران پسابرجام است. بانک مرکزی نرخ رشد اقتصاد 
بدون نفت را 0.9 درصد اعالم کرده است. عدم تحریک در بخش ها    ی غیرنفتی 
اقتصاد زمانی نگران کننده تر جلوه می    کند که نرخ رشد بخش صنایع و معادن 
در محدوده زیر صفر قرار بگیرد. در نیمه نخســت ســال 95 تولید ناخالص 
داخلی در بخش صنایع و معادن نسبت به نیمه اول سال 94 کاهش یافته و 
نرخ رشد منفی 0.9 درصد برای این بخش به ثبت رسیده است. این آمارها 
از حال نامســاعد تولید در بخش صنعت و معدن حکایت دارد به طوری که 
صنایع بزرگی نظیر نفت، پتروشیمی و خودرو روند صعودی تولید را در یک 

سال گذشته تجربه کرده اند اما بنگاه ها    ی کوچک و متوسط همچنان در رکود 
گرفتار مانده اند. ظرفیت ها    ی داخلی برای تحرک بخشی به اقتصاد فعال شده 
اســت و با ورود ارز حاصل از صادرات نفت که به تحرک پروژه ها    ی عمرانی 
خواهد انجامید، فضای بیشتری برای فعالیت ها    ی اقتصادی ایجاد خواهد شد. 
اما آنچه اقتصاد ایران برای رشد انتظار آن را می    کشد، استفاده از ظرفیت ها    ی 
خارجی اســت. در برنامه طراحی شده برای رشد اقتصاد، بار بزرگی بر دوش 
سرمایه گذاری خارجی گذاشته شده است که در فضای پسابرجام انتظار برای 
تحقق آن افزایش یافته است. در برنامه ها    ی توسعه ای کشور رشد 8 درصدی 
برای اقتصاد ایران پیش بینی شده است که سرمایه گذاری اصلی ترین شرط 

حرکت و رشد اقتصاد است. 
اقتصاددانان فرمول ساده ای را برای رشد اقتصادی متصور شده اند. بر این 
اســاس، رونق در کسب و کار و اشتغال در اقتصاد ایجاد نمی شود مگر آنکه 
سرمایه گذاری در اقتصاد افزایش یابد. افزایش سرمایه گذاری نیز رشد تولید را 

به دنبال دارد و رشد تولید ناخالص داخلی همان رشد اقتصادی است. 
مسئله این است که ظرفیت داخلی برای سرمایه گذاری محدوده مشخصی 
دارد و بالفعل شدن آن به تنهایی نمی تواند به رونق اقتصاد بینجامد. بنابراین 
سهم باالیی برای سرمایه گذاری خارجی در رشد اقتصادی در نظر گرفته شده 
است. رشد 8 درصدی اقتصاد ایران به 150 تا 200 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
نیاز دارد که 50 میلیارد دالر آن بر دوش ســرمایه گذاری خارجی گذاشــته 
شده است. این هدف بزرگ اما در سال اول چندان به واقعیت نزدیک نشده 
اما جذب ســرمایه خارجی در سال نخست پســابرجام روند رو به رشدی را 
آغاز کرده است. سرمایه گذاری خارجی برای سال 2015 که همچنان سایه 
تحریم بر اقتصاد ایران بود، حدود 3 میلیارد دالر برآورد شــده است اما طبق 
گفته ســخنگوی دولت این رقم برای سال 2016 به حدود 11 میلیارد دالر 
رسیده است. اقتصادگردانان معتقدند که این روند رو به رشد برای سال نخست 
پسابرجام امیدوار کننده است چراکه هنوز موانع زیادی سد راه سرمایه گذاری 
خارجی اســت که با رفع آن در ســال ها    ی آینده می    توان به افزایش بیشتر 
ســرمایه گذاری در اقتصاد ایران امیدوار بود. اقتصادی که یک سال پیش، از 
زنجیر تحریم ها     خالص شده، به دنبال سرعت دادن به حرکت خود است تا 
شاید بتواند با دونده ها    یی که در سال ها    ی گذشته محدودیتی نداشته اند  رقابت 
کند. فعاالن اقتصادی معتقدند که رفع موانع کسب و کار و تالش برای بهبود 
محیط کسب و کار در داخل نزدیک ترین راه برای جذب سرمایه خارجی است. 
اگر فضا برای سرمایه گذاران داخلی فراهم باشد، سرمایه گذاران خارجی نیز 

تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در ایران نشان خواهند داد.

J روند سرمایه گذاری در ایران
ســرمایه گذاری خارجی در ایران طی سال ها    ی تحریم روند نزولی را در 
پیش گرفته بود اما از ســال 2016 که اولین سال پس از تحریم ها     محسوب 
می    شــود، بار دیگر روند صعودی به آمارهای سرمایه گذاری بازگشته است. 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب شده توسط ایران در سال 2015 وارد 
سومین سال متوالی کاهشی خود شد و 6.2 درصد نسبت به سال پیش از آن 
کاهش یافت. ایران در سال 2014 با کاهش 30.98 درصدی و در سال 2013 

مهم ترین معافیت ها    ی مالیاتی مندرج در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
میزان معافیت )درصد(زمان فعالیتفعالیت

100همیشهکشاورزی

480 سالصنعتی و معدنی

10100 سالصنعتی و معدنی در مناطق محروم

20100 سالمناطق آزاد تجاری، صنعتی

50همیشهتاسیسات ایران گردی و جهان گردی

100همیشهصادرات کاال و خدمات

پیش بینی آنکتاد از جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی  )اکتبر 2016( - میلیارد دالر
201320142015201620172018

1730تا16001880تا15001720 تا 1427127717621590جریان سرمایه گذاری جهان

938 تا870998 تا 830930 تا 680522963870اقتصادهای توسعه یافته

738 تا 690818 تا 640735 تا 662698765675اقتصادهای در حال توسعه

43 تا 4056 تا 3755 ال 85563547اقتصادهای در حال گذار
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نمودار فعالیت های اقتصادی امیدبخش در زمینه جذب  سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
در اقتصادهای مربوط برحسب منطقه

سرمایه خارجی که در اثر مشارکت بنگاه ها    ی داخلی و بین المللی جذب می    شود ثمرات جانبی دیگری 
نیز دارد. سرمایه گذار خارجی عالوه بر تامین مالی، اثرات دیگری مانند انتقاالت تکنولوژیکی، مهارت ها    ی 
مدیریتی، دانش فنی و مواردی از این قبیل را نیز به دنبال دارد.

با کاهش 35 درصدی جذب ســرمایه گذاری خارجی مواجه شده بود. ایران 
در سال 2014 بالغ بر 2 میلیارد و 105 میلیون دالر سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی جذب کرده بود که این رقم در سال 2015 به 2 میلیارد و 50 میلیون 
دالر کاهش یافته است. میزان سرمایه  مستقیم خارجی جذب شده در سال 
2013 نیز 3 میلیارد و 50 میلیون دالر بوده اســت. این رقم در سال 2012 
برابر با 4 میلیارد و 662 میلیون دالر برآورد شــده است. کل سرمایه گذاری 
مســتقیم خارجی که ایران از دهه 2000 تا ســال 2015 جذب کرده است 
45 میلیارد و 97 میلیون دالر برآورد شده است. بر اساس این گزارش، ایران 
در سال گذشته میالدی 139 میلیون دالر سرمایه گذاری مستقیم در خارج 
انجام داده است که این رقم برای سال پیش از آن 89 میلیون دالر بوده است. 
کل ســرمایه گذاری مستقیم ایران در خارج از دهه 2000 تا سال 2015 نیز 
2 میلیارد و 455 میلیون دالر بوده اســت .میان 203 کشــور مورد بررسی 
در این گزارش،  ایران در رتبه 67 جهان از نظر میزان جذب ســرمایه گذاری 
مستقیم خارجی در سال 2015 قرار گرفته است. بر این اساس میزان جذب 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران در این سال کمتر از 66 کشور بوده است.

ایــران در ســال 2014 در جایــگاه  74 جهان از لحــاظ میزان جذب 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی قرار داشت و در سال 2013 نیز در جایگاه 59 

قرار داشت. رتبه ایران در سال 2012 برابر با 49 بود.
آمار ارائه شده از سوی آنکتاد نشان می دهد ایران از نظر جذب سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی در سال 2015 میان 14 کشور غرب آسیا همچنان رتبه 6 را 
به خود اختصاص داده است. در این منطقه ترکیه با جذب 16.50 میلیارد دالر 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی رتبه نخست را به خود اختصاص داده است 
و امارات با جذب 10.97 میلیارد دالر در رتبه دوم قرار گرفته اســت. میزان 
ســرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب شده توسط کشورهای دیگر منطقه 
عبارت اســت از: بحرین منفی یک میلیارد دالر، عراق 3.469 میلیارد دالر، 
اردن 1.275 میلیــارد دالر،  کویت 293 میلیون دالر، لبنان 2.341 میلیارد 
دالر، عمان 822 میلیون دالر،  قطر 1.071 میلیارد دالر، عربســتان 8.141 

میلیارد دالر،  فلسطین 120 میلیون دالر و یمن منفی یک میلیارد دالر.

J سرمایه گذاری در جهان
کنفرانس تجارت و توســعه ســازمان ملل )آنکتاد( هر سال در سلسله 
گزارش های ســرمایه گذاری خارجی جهان به بررســی روند سرمایه گذاری 
خارجی در کشورهای مختلف می پردازد و طی آن آمار مربوط به سرمایه گذاری 

مستقیم خارجی کشورهای جهان را منتشر می کند. 
بر اساس گزارش سرمایه گذاری خارجی جهان در 2016، کل سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی انجام شده در جهان طی سال 2015 بالغ بر 1.76 تریلیون 
دالر بوده اســت که نسبت به ســال پیش از آن 27.5 درصد کاهش نشان 
می دهد. بر اســاس برآوردهای آنکتاد این رقم در ســال 2014 بالغ بر 1.27 
تریلیون دالر بوده اســت. کشورهای توســعه یافته بیشترین سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی را در این سال جذب کرده اند. این کشورها 54.6 درصد کل 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان یعنی بیش از 962 میلیارد دالر را در 
سال 2016 جذب کردند. سهم کشورهای در حال توسعه نیز در این زمینه 
نزدیک به 43.3 درصد برابر با 764 میلیارد و 670 میلیون دالر بوده اســت. 
اقتصادهای در حال گذار نیز حدود 2.9 درصد از کل سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی جهان را در سال 2014 به خود اختصاص دادند. در سال 2012 برای 
نخســتین بار، کشورهای در حال توسعه از کشورهای توسعه یافته در جذب 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی پیشی گرفتند و این وضعیت را در سال 2014 
نیز حفظ کردند اما در سال 2015 دوباره میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم 
کشورهای توسعه یافته بیشتر شد. امریکا با 379 میلیارد و 894 میلون دالر 

جذب سرمایه گذاری خارجی در ســال 2015 در جایگاه نخست قرار دارد. 
هنگ کنــگ با 174 میلیارد و 892 میلیون دالر جایگاه دومی خود را حفظ 
کرده است. درحالی که رتبه نخســت جذب سرمایه گذاری خارجی در سال 
2014 به چین تعلق داشت؛ این کشور در سال 2015 با جذب سرمایه گذاری 

خارجی 135 میلیارد و 610 میلیون دالری در جایگاه سوم قرار دارد.

J  مفهوم سرمایه گذاری
تئوری ها    ی اقتصادی نشان می    دهد که نرخ پایین پس انداز یکی از موانع 

پیش بینی آنکتاد از نرخ رشد جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی  )اکتبر 2016( - درصد 
201320142015201620172018

78)10 تا 15(-1138-6-جریان سرمایه گذاری جهان

68)10تا14(-2383-4اقتصادهای توسعه یافته

89)12تا16(-59-1اقتصادهای در حال توسعه

1312)6تا34(-38-33-30اقتصادهای در حال گذار

کشورهای توسعه یافته
اقتصادهای درحال توسعهاقتصادهای توسعه یافته

کشورهای توسعه یافته

آسیای و درحال توسعه

امریکای التین و کارائیب

اقتصادهای درحال گذار

اطالعات و ارتباطات 
خدمات حرفه ای

کامپیوتر و الکترونیک

تاسیسات
غذایی و آشامیدنی

کشاورزی

غذایی و آشامیدنی
دیگر تولیدات صنعتی

اطالعات و ارتباطات 

اطالعات و ارتباطات 

غذایی و آشامیدنی

تاسیسات

کشاورزی

تاسیسات
کشاورزی

غذایی و آشامیدنی
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چشمانداز

اقتصاد کشور میزبان وارد شود، سرمایه گذاران خارجی احساس خطر می    کنند 
و بالفاصله سرمایه خود را از کشور میزبان خارج می    کنند.

J  سرمایه گذاری مستقیم خارجی
سرمایه گذاری مســتقیم خارجی شامل آن دسته از سرمایه گذاری ها    یی 
است که در کشور مقصد، سرمایه گذار به صورت مستقیم در دارایی ها     و منابع 
کشور میزبان سرمایه گذاری می    کند. در حقیقت در این نوع سرمایه گذاری، 
سرمایه گذار خارجی به صورت فیزیکی در کشور میزبان حضور خواهد داشت 
و با قبول مسئولیت ها    ی مالی به طور مستقیم کنترل و اداره واحد را در کشور 
میزبان برعهده خواهد گرفت. وجه تمایز سرمایه گذاری مستقیم خارجی از 
انواع دیگر، لزوم نفوذ قابل توجه سرمایه گذار خارجی در مدیریت بنگاه است. 
در واقع در این نوع سرمایه گذاری، سرمایه گذار با مشارکت داشتن در فرآیند 
تصمیم گیری بنگاه به دنبال منافعی اســت که در واقع امکان کسب آنها در 

سرمایه گذاری پرتفوی خارجی وجود ندارد.

J  مشارکت در سرمایه
زمانی ســرمایه گذاری مستقیم خارجی می    تواند برای اقتصاد یک کشور 
مفید واقع شود و منجر به رشد اقتصادی شود که میان شرکت ها    ی سرمایه گذار 
خارجی و بنگاه ها    ی داخلی، پیوند شکل بگیرد. در حقیقت به وجه سازمانی 
تعامالت میان شرکت ها    ی سرمایه گذار خارجی و بنگاه ها    ی داخلی، پیوند گفته 
می    شــود. پیوندها به دو شکل پیشین و پسین صورت می    گیرند. اگر ارتباط 
میان سرمایه گذاران خارجی با فروشندگان، توزیع کنندگان و نمایندگی ها    ی 
کاالها شکل بگیرد، این پیوند از نوع پیشین است. ولی پیوند پسین که برای 
کشورهای در حال توسعه بسیار حایز اهمیت است و می    تواند به رشد و توسعه 
آنها     بینجامد، زمانی شکل می    گیرد که سرمایه گذاران خارجی با تولیدکنندگان 
داخلی ارتباط برقرار کنند و از طریق تولیدکنندگان داخلی، کاالهای واسطه ای 
مورد نیاز برای تولید محصوالت خود را تامین کنند. هرچه پیوندهای پسین 
قوی تری در کشور پذیرنده سرمایه وجود داشته باشد، در این صورت امکان 

رشد اقتصادی در اثر ورود سرمایه خارجی افزایش می    یابد. 

اصلی انجام ســرمایه گذاری در کشورها به ویژه کشــورهای درحال توسعه 
اســت. در چنین شــرایطی ورود منابع مالی خارجی مکمل مناسبی برای 
پس انداز داخلی به حساب می    آید. سرمایه گذاری خارجی یکی از راهکارهای 
پیشنهادی برای ورود منابع به کشورها به ویژه کشورهای کم رشد است. جذب 

سرمایه گذاری خارجی به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم صورت می    گیرد.

J  سرمایه گذاری غیرمستقیم و آسیب ها    ی آن
سرمایه گذاری پرتفوی خارجی شامل سرمایه گذاری ها    یی است که به وسیله 
اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به صورت خرید اوراق بهادار یک موسسه و 
شرکت مالی صورت می    گیرد و در این نوع سرمایه گذاری، سرمایه گذار کنترلی 
بر ســرمایه خود ندارد و آن را در اختیار شرکت میزبان قرار می    دهد. ماهیت 
سرمایه گذاری پرتفوی خارجی به صورت ناپایدار است، زیرا این گرایش وجود 
دارد که ورود و خروج این نوع ســرمایه گذاری از کشــور در زمان نادرستی 
صورت می    گیرد. وقتی چشم اندازهای اقتصادی در یک کشور در حال توسعه 
قابل قبول ارزیابی  شوند، ممکن است سرمایه  مالی خارجی بیش از حد وارد 
آن کشــور شود. در نتیجه این امر، موقتا بهای دارایی ها     مانند بهای سهام و 
مستغالت، بیش از ارزش واقعی شان افزایش می    یابد و منجر به شکل گیری 
حباب دارایی ها     می    شود. در صورت بر هم ریختن شرایط که ممکن است ناشی 
از ترکیدن همان حباب ها     باشد، سرمایه ها    ی خارجی گرایش به خروج دارند. 
در این شــرایط ورود و خروج آزادانه سرمایه، به کشور میزبان سرمایه آسیب 
وارد می    کند. در این نوع ســرمایه گذاری خارجی، هر زمان که یک شوک به 

11
 میلیارد دالر

سرمایه گذاری 
تصویب شده 
در سال 2016

جذب سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد نیازمند فراهم کردن زمینه ها                 ی آن 
در سرزمین مقصد سرمایه گذاری است. مهم ترین شرایطی که سرمایه گذاران 
به آن توجه می     کنند، مسئله امنیت سرمایه گذاری است. مسلما سرمایه گذار 
خارجی راغب به سرمایه گذاری در کشوری خواهد بود که در آن امنیت وجود 
دارد. کشــور ما از لحاظ امنیت سیاســی در وضعیت خوبی قرار دارد و الزم 
اســت تا دولت با اندیشیدن تمهیداتی امنیت اقتصادی را نیز تامین کند تا 
شاهد جذب سرمایه گذاری خارجی باشیم. در حال حاضر با پیش بینی نرخ 
رشد 8 درصدی در برنامه ششم الزم است تا 40 تا 50 درصد تولید ناخالص 
داخلی که معادل رقم 150 تا 200 میلیارد دالر است، سرمایه گذاری شود. به 
موجب برنامه ششم مقرر است تا از این رقم، مبلغ 50 میلیارد دالر در سال 

سرمایه گذاری خارجی شود. این موضوع مستلزم آماده کردن بسترهای الزم 
ازجمله شفافیت قوانین، رعایت استانداردهای بین المللی، احترام به ماکیت 
معنوی، برطرف کردن موانع و مشکالت سیستم بانکی و البته بهبود محیط 
کســب و کار است. این مولفه اخیر یکی از مهم ترین شاخص ها                 ی رشد برای 
اقتصاد هر کشــوری محسوب می     شود، که متاسفانه ایران به لحاظ سهولت 
کســب و کار و شاخص آزادی اقتصادی در جایگاه خوبی قرار ندارد و از این 
حیث ضروری است تا دولت با کمک بخش خصوصی با تدوین تقشه راه مسیر 
جذب سرمایه گذاری خارجی را هموار کند. برای این منظور در گام اول الزم 
اســت تا نهادها و سازمان ها                 ی مختلف اطالعات مورد نیاز برای سرمایه گذار 
خارجی را جمع آوری کنند و همگی از طریق یک سامانه اطالعاتی واحد آن را 

راه ها                 ی کاهش ریسک برای سرمایه گذاران خارجی 
هدف گذاری 50 میلیارد دالری برای جذب سرمایه خارجی چگونه محقق می     شود؟

فریال مستوفی
رئیس کمیسیون 

سرمایه گذاری اتاق ایران

پیش بینی آنکتاد از نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی )اکتبر2016(- درصد
2014201520162017منطقه
2.62.42.42.8جهان

1.71.91.81.9اقتصادهای توسعه یافته

1.21.1-2.8-0.9اقتصادهای در حال توسعه

1.21.1-2.8-0.9اقتصادهای در حال گذار
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سهم باالیی برای سرمایه گذاری خارجی در رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است. رشد 8 درصدی اقتصاد ایران به 150 تا 200 میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز دارد که 50 
میلیارد دالر آن بر دوش سرمایه گذاری خارجی گذاشته شده است. این هدف بزرگ اما در سال اول چندان به واقعیت نزدیک نشده اما جذب سرمایه خارجی در سال نخست 
پسابرجام روند رو به رشدی را آغاز کرده است.

J عوامل موثر بر سرمایه گذاری
سرمایه خارجی که در اثر مشارکت بنگاه ها    ی داخلی و بین المللی جذب 
می    شود ثمرات جانبی دیگری نیز دارد. سرمایه گذار خارجی عالوه بر تامین 
مالی، اثرات دیگری مانند انتقاالت تکنولوژیکی، مهارت ها    ی مدیریتی، دانش 
فنی و مواردی از این قبیل را نیز به دنبال دارد. اگر بســتر اســتفاده از این 
ظرفیت ها     در کشــور مقصد وجود داشــته باشد و فضای کسب و کار امکان 
بهره برداری از این ظرفیت ها     را به فعاالن اقتصادی بدهد، آثار جذب سرمایه 
خارجی بیشتر خود را نشان می    دهد. عواملی را که به استفاده از ظرفیت ها    ی 
سرمایه گذاری خارجی و همچنین پتانسیل ها    ی جانبی آن می    انجامد می    توان 
در »محیــط کســب و کار«؛ »کیفیت نیروی کار« و »شــکاف تکنولوژی« 
جست جو کرد. این سه عامل مهم هرکدام زیرمجموعه ها    یی دارد که رعایت 
جزئیات آن می    تواند به موفقیت در بهره گیری همه جانبه از ســرمایه گذاری 
خارجی منجر شود. در زیرمجموعه محیط کسب و کار فاکتورهایی مانند فساد 
و بوروکراسی، حقوق مالکیت معنوی، حکمرانی خوب، کیفیت زیرساخت ها    ی 
کشور و امنیت اقتصادی از عوامل موثر شناخته می    شود. کیفیت نیروی کار 
یکی دیگر از عوامل تعیین کننده قدرت جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
اســت. با توجه به اینکه ماهیت فعالیت ســرمایه گذاران خارجی، مبتنی بر 
تکنولوژی پیشرفته و سرمایه بر است، این شرکت ها     به دنبال نیروی کار ماهر 
ارزان هستند. در واقع وجود نیروی انسانی ماهر یک مزیت برای کشور میزبان 
به حســاب می    آید و سبب افزایش جذب ســرمایه گذاری مستقیم خارجی 
می    شود. جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سایر مواهب آن، با میزان 
شکاف تکنولوژی میان بنگاه ها    ی داخلی و  خارجی نیز در ارتباط است. اگر 
شکاف تکنولوژی در صنعتی در داخل یک کشور با شرکت ها    ی سرمایه گذار 
خارجی در آن صنعت بسیار کم باشد یا شکافی بین تکنولوژی این دو وجود 
نداشته باشد، در این صورت هیچ نوع اثر جانبی با انتقال تکنولوژی و دانش 
جدید به آن صنعت وجود نخواهد داشت. بهره مندی از سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی دارای تکنولوژی متناسب با ظرفیت کشور میزبان، می    تواند عالوه بر 
امکان برخورداری از سرمایه خارجی، امکان بهره بردن از سایر مواهب دانش 

بین المللی را نیز فراهم کند.

J  شرایط ایران در جذب سرمایه گذاری
مهم ترین الزمه جذب ســرمایه خارجی فضای مساعد کسب و کار است 
که شاخص ها    ی معینی در دنیا دارد.  شاخص ها    ی بین المللی متعددی وجود 
دارد که جایگاه ایران در آنها     مساعد نیست. براساس گزارش انجام کسب و کار 
بانک جهانی در سال 2016، ایران از 100 نمره تنها 57.4 نمره کسب کرده 
و دارای رتبه 118 در میان 189 کشور است. بررسی شاخص حکمرانی بانک 
جهانی نیز گویای وضعیت نامساعد کشور در این شاخص است که اثرات خود 
را بر محیط اقتصادی و فعالیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی می    گذارد. در 
شاخص ادراک فساد سال 2015، نمره ایران تنها 27 از 100 بوده است و در 
جایگاه 130 در میان 168 کشور قرار دارد که نشان دهنده گستردگی فساد در 
کشور است. وضعیت کشور در شاخص حقوق مالکیت بین المللی سال 2015 
نیز مساعد ارزیابی نشده و نشان دهنده نمره 4 از 10 و رتبه 108 در میان 129 
کشور است. زیرشاخص حقوق مالکیت معنوی اوضاع نامساعدتری دارد. کشور 
ایران در این زیرشاخص، نمره 3.8 از 10 و رتبه 106 در میان 129 کشور را 
کسب کرده است. عالوه بر این موارد به استناد گزارش رقابت پذیری، کیفیت 
زیرساخت ها    ی کشــور دارای نمره 3.9 از 7 است و جایگاه  76 از بین 140 
کشور را از آن خود کرده که بیانگر کیفیت پایین زیرساخت ها    ی کشور است. 
نیروی کار شایســته اما نقطه قوت اقتصاد ایران در جذب سرمایه است.   
در خصوص توانمندی بنگاه ها     و سطح تکنولوژیکی صنعت، اوضاع مناسبی 
در کشور حاکم نیست به طوری  که رکن آمادگی تکنولوژیکی برای ایران بر 
اساس گزارش رقابت پذیری، نمره 3.2 از 7 را داشته و در میان 140 کشور نیز 

دارای رتبه 99 است.  

1.7
 تریلیون دالر

مجموع 
سرمایه گذاری 

خارجی در جهان 
طی سال 2015

در اختیار سرمایه گذار قرار دهند. از سوی دیگر ضروری است تا هرچه سریع تر 
طرح پنجره واحد اجرایی شود تا فرآیند اخذ مجوزهای مختلف از سازمان ها                 ی 
مختلف به دست یک متولی واحد سپرده شود و مدت زمان اخذ آن نیز تسریع 
شــود.  باید برای جذب بیشتر سرمایه گذار ریســک سرمایه گذاری در ایران 
کاهش یابد و یکی از راه ها                 ی کاهش ریســک، بهبود فضای کسب و کار در 
کشور است. در این راستا اقدامات خوبی انجام پذیرفته و در حال انجام است .

برآورد روند جذب سرمایه گذاری طی یک سال گذشته از اجرای برجام با 
توجه به آمارهای متفاوت دستگاه ها                  چندان دقیق نیست. متاسفانه شاهد اعالم 
آمارهای مختلفی از جذب سرمایه گذاری خارجی توسط مسئوالن سازمان ها و 
نهادهای مختلف کشور هستیم. به اعتقاد من، ضمن اینکه باید مرجع واحدی 
جهت همسو کردن آمارهای اعالمی در نظر گرفته شود، ضروری است درباره 
ارقام سرمایه گذاری که از ابتدای پسابرجام تاکنون به کشور جذب شده تعیین 
تکلیف شــود که چه تعداد از آنها                  عملیاتی شده است. آنچه از ابتدای اجرای 
برجام تاکنون شاهد آن هستیم غالبا مذاکرات و تفاهم نامه بوده است. چنانچه 
طرحی به قطعیت انجامیده باشد و عملیات اجرایی آن شروع شده باشد به 
نظر من شروع خوبی محسوب می     شود. در طول زمان نیز با بهبود شرایط و 

بستر سازی های مورد نیاز، جذب سرمایه گذاری بیشتر خواهد شد.

پیشنهاد ما این است که آمار و ارقام طرح ها                 ی سرمایه گذاری ای که قطعی 
شده اند و عملیات اجرایی آنها شروع شده است، اعالم شود.

به هر حال کشور ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی خوب، دسترسی به 
آب ها                 ی آزاد، داشتن امنیت سیاسی خوب، منابع غنی، داشتن نیروی جوان 
تحصیل کرده و... در مقایسه با کشــورهای همسایه موقعیت مناسبی دارد. 
لذا باید برای شناســاندن و معرفی کشور اقدامات مهمی صورت پذیرد و در 
این خصوص باید مشــکالت و موانع بانکی و همچنین فضای کسب و کار با 
تدوین برنامه ها                 ی عملیاتی مناسب، کم کم بهبود یابد تا بتوانیم شاهد جذب 

سرمایه گذاری خارجی باشیم.
در حال حاضر شرایط قانونی برای جذب سرمایه از ایرانیان خارج از کشور و 
همچنین افرادی که تابعیت دوگانه دارند، فراهم شده است. در خصوص بحث 
تابعیت هرچند که قوانین ایران علی االصول تابعیت مضاعف را به رســمیت 
نمی شناسد و بالتبع بحث مالکیت اموال غیرمنقول این افراد پیش خواهد آمد، 
اما به موجب ماده 1 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، ایرانیان 
خارج از کشــور که با سرمایه منشأ خارجی اقدام به سرمایه گذاری در کشور 
کنند از حمایت ها                 ی این قانون بهره مند خواهند شد. فلسفه درج این بند نیز 

تشویق به جذب سرمایه ها                 ی ایرانِی خارج شده از کشور بوده است. 

پیش بینی آنکتاد از نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص )اکتبر2016(- درصد
2014201520162017منطقه
3.82.23.24.2جهان

2.82.52.53.2اقتصادهای توسعه یافته

4.523.84.8اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور

54
 درصد

سهم کشورهای 
توسعه یافته  از 

کل سرمایه گذاری 
مستقیم 

خارجی جهان
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چشمانداز

روند جذب ســرمایه گذاری در اقتصاد ایــران با توجه به لغو تحریم ها              ی 
اقتصادی، وضعیت امیدوارکننده تری نسبت به گذشته دارد. رفت و آمدهای 
تجاری در یک سال گذشته به اوج خود رسیده است و اتاق ها              ی بازرگانی در 
سراسر ایران، میزبان هیئت ها              ی اقتصادی از کشورهای مختلف دنیا هستند. 
ورود مقامات عالی کشــورهای اروپایی به ایران که در یک ســال گذشته از 
اجرای برجام به طرز چشم گیری افزایش یافته نشان دهنده عالقه غربی ها               و 
شرقی ها               به همکاری اقتصادی با ایران است. در سال 2015 که هنوز تحریم ها               
در اقتصاد ایران پابرجا بود، میزان جذب سرمایه خارجی حدود 2 تا 3 میلیارد 
دالر برآورد می شد، اما آنچه در سال 2016 به عنوان مجوز سرمایه گذاری برای 
فعاالن اقتصادی صادر شده است ارقامی حدود 9 تا 10 میلیارد دالر را نشان 
می دهد که البته برای عملیاتی شدن آن در اقتصاد باید صبر کرد، چراکه پس 
از اخذ مجوز برای سرمایه گذاری باید مقدمات کار برای آغاز پروژه فراهم شود 
تا به ورود سرمایه منجر شود. این روند رو به رشد تقاضا برای سرمایه گذاری 
نشان می دهد که لغو تحریم ها               و بازگشت به دهکده جهانی چشم انداز روشنی 
را در ایــن بخش پیش روی اقتصاد ایران قرار داده اســت. مجوزهایی که در 
اوایل ســال 2016 برای سرمایه گذاری صادر شده است معموال تا پایان سال 
وارد عملیات اجرا شده یا پروژه اجرا شده است اما مجوزهایی که در ماه ها              ی 
پایانی سال اخذ شده ممکن است برای اجرا به سال 2017 منتقل شده باشد 
چراکه در زمان اندک امکان ورود ماشین آالت، تهیه زمین و انجام مقدماتی 
نظیر اشتراک برق و سایر نیازهای راه اندازی پروژه، وجود ندارد. بنابراین آمار 
دقیق از جذب واقعی 10 میلیارد دالر سرمایه گذاری در سال 2016 در دست 
نیست و نمی توان آن را محاسبه کرد. برخی مجوزهای سرمایه گذاری حدود 
3 ماه زمان نیاز دارد تا به مرحله عملیات برسد برخی نیز از اساس عملیاتی 
نمی شود چراکه ممکن است در مسیر انجام مقدمات، مشکالتی به وجود بیاید 
که ســرمایه گذار منصرف شود. آنچه می توان به صراحت اعالم کرد این است 
که درخواست برای سرمایه گذاری در سال 2016 که مصادف با اجرای برجام 
بوده است نسبت به سال 2015 که تحریم داشته ایم، حدود 3 برابر شده است. 
روند ســرمایه گذاری خارجی در ایران طی ماه ها              ی گذشته از انجام مذاکرات 
اقتصادی قابل لمس است. ورود رؤسای جمهور کشورهای مختلف به ایران 
و همین طور دیپلمات های ارشد کشورهای صاحب نام در دنیا که تا پیش از 
برجام به ایران نمی آمدند، نشان می دهد که مصمم به ایجاد ارتباط تجاری و 

سرمایه گذاری مستقیم در کشورمان هستند. 
در این میان الزم اســت شرایط برای جذب ســرمایه گذاری خارجی در 
داخل کشور فراهم شود. موانع و مشکالتی که همچنان در داخل وجود دارد 
باید به سرعت رفع شود. فضای کسب و کار در داخل به دلیل طوالنی شدن 
دوره تحریم ها               در یک دوره حدودا 8 ساله، نامساعد شده بود. به همین دلیل 
برای تغییر در فضای کسب و کار به زمان نیاز است. بهبود 100 درصدی در 
فضای کســب و کار انتظار بیجایی است. در یک سال گذشته فضای کسب 
و کار اندکی بهبود پیدا کرده اســت اما این میــزان برای انجام فعالیت ها              ی 
صنعتی و تجاری کافی نیســت و باید درجه بهبود محیط کسب و کار باالتر 
برود. بخش زیادی از فضای نامساعد کسب و کار به دلیل بوروکراسی باالی 
دستگاه ها              ی اداری در ایران است و این موضوع برای سرمایه گذاران داخلی و 

خارجی دردسرساز است چراکه آغاز یک فعالیت اقتصادی نیازمند ده ها               مجوز 
از سازمان ها              ی مختلف است که هرکدام زمان ها              یی طوالنی از فعاالن اقتصادی 
صرف می کند. پروسه طوالنی اخذ مجوز از دستگاه ها              ی مختلف روند راه اندازی 
فعالیت اقتصادی را طوالنی می کند. این موضوع به دلسردی سرمایه گذاران در 
داخل می انجامد و به سرمایه گذاران خارجی نیز منتقل می شود. این موارد در 
کشورهایی نظیر ترکیه و کشورهای عربی با کمترین زمان قابل انجام است به 
همین دلیل سرمایه گذاران خارجی در مقایسه این شرایط با یکدیگر، از این 

روند در ایران گله دارند. 
موضوع مهم دیگری که الزمه جذبه ســرمایه در اقتصاد است به روابط 
بین المللی بانکی بازمی گردد. ارتباطات بانکی ایران در زمان تحریم به کلی با 
کشورهای خارجی قطع بود. پس از لغو تحریم ها               این ارتباطات برقرار شد اما 
در طول یک دهه گذشته قواعد و سیستم ها              ی بانکی در دنیا به کلی متحول 
شده که ایران از آن بازمانده است. عدم ارتباط با بانک ها              ی خارجی در سال ها              ی 
تحریم موجب شد تا ما از سیستم ها              ی نوین بانکی در جهان فاصله بگیریم. 
اجرای قاعده FATF و بسیاری از قوانین بین المللی بانکی که در دنیا رعایت 
می شد، به دلیل شرایط تحریم در ایران نیازی به آن احساس نمی شد. حال 
با لغو تحریم ها               یکباره با این تغییرات مواجه شده ایم و می خواهیم ارتباطات 
خود را با بانک ها              ی بین المللی برقرار کنیم در صورتی که امکانات این کار را 
نداریم. اجرای این قوانین نیاز به مصوبات و تاییداتی داشت که زمان بر بود. در 
این مدت بانک ها              ی کوچک خارجی ارتباطات خود را با بانک ها              ی ایرانی فراهم 
کرده اند اما بانک ها              ی بزرگ در حال بررسی شرایط اجرای قواعد بین المللی در 
ایران هستند تا انجام عملیات بانکی نظیر گشایش اعتبار اسنادی و سوئیفت را 
از سر بگیرند.  یکی از تحوالتی که پس از لغو تحریم ها               اتفاق افتاد، شرایط ورود 
و خروج ارز برای فعاالن اقتصادی خارجی در ایران است. تا چند ماه پیش ورود 
و خروج سرمایه خارجی ها               با ارز مبادله ای محاسبه می شد اما با دستورالعمل 
بانک مرکزی مبنی بر ورود بانک ها               به مبادالت ارز با قیمت آزاد این مســئله 
مرتفع شــده است و سرمایه گذاران خارجی می توانند ارز خود را پس از ورود 
به ایران با نرخ آزاد به ریال تبدیل کنند و همین طور هنگام تبدیل ریال به ارز 
برای خارج کردن آن از کشور نیز مبنای نرخ آزاد مدنظر قرارمی گیرد که اتفاق 

مثبتی است. این موضوع برای سرمایه گذاران خوشایند است. 
یکی از مشکالت بزرگ سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی خارجی، وضعیت 
رفت و آمد و مسائل مربوط به روادید است. یکی از مشکالتی که از دوره قبل 
ریاست جمهوری امریکا در این زمینه ایجاد شده این است که وقتی افرادی 
از اروپا به ایران سفر  کنند و بعد از آن قصد مسافرت به امریکا را داشته باشند، 
باید از این کشــور ویزا بگیرند، در حالی که پیش از آن برای رفت و آمد به 
امریکا مشکلی نداشتند. در دوره جدید ریاست جمهوری امریکا نیز مشکالت 
در این زمینه افزایش یافته اســت. هرقدر سخت گیری ها              ی بین المللی برای 
ایرانیان افزایش یابد، مشــکالت در جذب سرمایه گذاری نیز نمایان می شود. 
ســرمایه گذاران باید به مقصد سرمایه گذاری سفر کنند تا به پروژه سرکشی 
کنند و عملیات اقتصادی را پیش ببرند، اگر قرار باشد این مشکالت در رفت 
و آمد بزرگ باشــد، آنها               ریسک نمی کنند و انتخاب ها              ی دیگر خود را فعال 

می کنند.

مشکالت سرمایه و سرمایه گذاران برای ورود به ایران
محیط کسب و کار در ایران چه پیامی به سرمایه گذاران خارجی می دهد؟

حسین سلیمی
عضو هیئت نمایندگان اتاق 

تهران

 ارتباطات بانکی 
ایران در زمان 

تحریم به کلی با 
کشورهای خارجی 

قطع بود. پس از 
لغو تحریم ها               این 
ارتباطات برقرار 

شد اما در طول یک 
دهه گذشته قواعد 

و سیستم ها              ی 
بانکی در دنیا به کلی 

متحول شده که 
ایران از آن بازمانده 

است



توسعه
خوابِ آشفته آب

خود کرده را تدبیر چیست

ســال 1363؛ در نشریه ای می خوانید: »در ایران از گذشته های دور توجه حکومت به مدیریت آب همواره مهم ترین شاخص ارزیابی حکومت بوده است.« گذشته دور همان 
اعتقادی است که به امروز رسیده: »همانا همه چیز به آب زنده است«. و زنگ خطر برای آب در سال 1345 به صدا درمی آید. به پیش می رویم و می رسیم به سال 1368، مقاله 
»برنامه ریزی فراگیر و ضرورت آن در ایران« را می خوانیم، آب یکی از محورهای برنامه ریزی است. سال 1372 می بینیم نوشته اند: »بدون تردید برنامه جامع آب و فاضالب 
مهم ترین برنامه ملی ایران است.« جای نقد، توصیف، تحلیل و تحسین دیگری در رسانه ها خالی است و می رسیم به سال 1377؛ از آب های زیرزمینی و تصفیه مناطق فاضالب 
مسکونی می گویند و در سال 1382 کتاب »بحران آب« منتشر می شود. نه این سفر را سِر بازایستادن است و نه تاکید و گاه التماس. زاری و فریاد برای آب به جایی نمی رسد 
تا سال 1393؛ این بار دیگر شروع بحراِن آب نیست؛ در وسط بحراِن آب و بحراِن مدیریِت آب قرار گرفته ایم. از دیدن دریاچه های خشک شده، هامون های نابودگشته، تاالب 
پریشاِن پریشان خاطر، کشتی های به گل نشسته، تانکرهای پخش آب، طوفان گردوغبار، شن و ماسه های پاشیده بر سروصورت و ریزگردهای به گردش درآمده در کوی و برزن 

می گوییم. آب باید به چرخه تدبیر بازگردد؛ در میانه بحران ایستاده ایم، بحراِن آب.
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توسعه

بنگر رودخانه، مسیِر زوال
روایتی از روزهای بحرانی تِن بیمار آب

لیال ابراهیمیان
خبرنگار

آبادِی ما کجا و آبادِی آنها کجا! اصالً در فکر و خیال ما نمی گنجد 
که روزگار نه چندان دوری، به جای هیاهوی برهوت، خشــکی و 
زمین های به انتظار مائده آسمانی نشسته، اینجا یونجه زاری باشد 
و کوچه باغ های آبادانی و درختان سیب سرخ و سفید؛ چشمه ای، 

آب زاللی و کوزه سفالی بر دوش دختر چارقد به سِر منتظر برای چوپان همسایه بر سِر چشمه.
آفتاب شــعله های بخشــنده خود را به زمین پهن می کند در وسط ظهر تابستانی؛ گالن های 
جرم گرفته و رنگارنگ به رنگ ســفید، آبی، ســبز صف کشیده اند در میان هیاهوی زنان و مردان 
روستایی. تانکر پخش آب که برسد با یک »آهای ی ی« اهل روستا سرازیر می شوند به سمت صدا. 
هرکسی زودتر برسد، آب بیشتری برمی دارد. چند سالی، شاید 15 سال طول کشید تا مردم روستای 
»نقاره کوِب قدیم«، »آق دیوار« و »قورشاقلو« توانستند از آب لوله کشی استفاده کنند. فرماندارِ وقت 
که این پروژه را افتتاح کرد گوسفندی جلوی او سر بریدند به پاس تقدیر. دختر می گوید شرایط 
عوض شــده بود؛ زخم شانه زنان به آرامی خوب می شد. »دختران روستا از بس که گالن سنگین 
بــر دوش از محلی به محل دیگــر آب می آوردند کوتاه قد ماندند، من هم همین طور!« اما کام آب 
چند صباحی بیشتر شیرین نماند؛ آب شور شد، شور شد و شورتر تا اینکه آب تلخ شد و خود شد 
مضر حیات نه ممد آن. درخت های نوجوان خشک شدند و مردند و این باره کورسوی چشمه هم 
خشکید. باید روستاییان آب را از شهر می آوردند. توانشان اندک بود و زمین های کشاورزی دیمی، 
درآمدی برای حق آبه به آنها نمی داد. این بار تانکرها روانه روســتا شدند، هفته ای یا 10 روز یک بار 
برای پخش آب خوردن، و بقیه نیاز روستاییان از آب شور تأمین می شد. اما زمستان امسال بار دیگر 
آب شیرین به این روستاها رسید از کوه های اطراف. دختر می گوید: »آب گاه و بیگاه قطع می شود، 
شاید عمر این هم به سالی یا چند سالی نرسد و عمر ماندن جوان ها در این روستا تا فرارسیدن آغاز 
نوجوانی شان«؛ روستا خالی شده از سکنه، باسوادها رفته اند؛ زنان و پیران مانده اند و چند کودک و 
نوجوان و چشمی که به آسمان دوخته می شود برای دعای باران. تعداد سکنه این سه روستا شاید 
به 150 نفر هم نرسد. این فصل مشترک روستاهای اطراف استان  آذربایجان شرقی )231 روستا(، 
استان سیستان وبلوچستان )1020 روستا(، چابهار )410 روستا(، استان کرمان )906 روستا(، استان 
فارس )750 روستا(، استان اصفهان )330 روستا(، گناباد )24 روستا(، استان لرستان )130 روستا(، 
استان خوزستان )160 روستا(، نایین )145 روستا( و دیگر شهرهای درگیر بحران کم آبی ایران است. 
آنها سال هاست منتظر تانکرهای آب رسان هستند و جوانانشان کوچ می کنند به حواشی شهرهای 
بزرگ و روســتاها خالی می شــود از امید و آبادانی. بحران آب چند سالی است که شروع شده اما 
کابوس تلخ بی آبی در تابستان سال 1393 آغاز شد. همان زمان که اسحاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهوری به بازدید از سد لتیان رفت و ذخیره آبی پشت آن ندید. کابوس آن زمان شروع شد 
ولی بحران کم آبی سفری به درازای چهار دهه داشت و چند سالی است که سایه خود را روی زمین 
گسترده. از همان زمان  که اصفهاِن بدون زاینده رود رونمایی شد، ارومیه دریاچه خشک شده خود را 
به نمایش گذاشت. تاالب، پشت تاالب خشکید، چشمه ها نهان شدند در دل خاک و رودخانه شد 
مسیِر زواِل روستا و بحران آب شد راوی یأس از آبادانی روستا. همان زمان بحران به عریان ترین شکل 
خود را نشان داد. در عصر بدتدبیری چاه ها عمیق تر شد؛ سازه های فلزی از هم گوی سبقت ربودند 
و هیچ کس چهره گریان زمین را ندید. مدیران ارشد با تکیه بر امر سیاسی، سیاست گذاری کردند 
و هرکدام بهره وری و فرصت زمین و منطقه را فدای امر سیاست یا پروژه های کالن خود کردند با 
عنوان خودکفایی یا افزایش سازه های بتونی و فلزی. کسی صدای بحران را نشنید تا تابستان سال 

1393 و این بار آمارها رونمایی شدند در مقابل نگاه مردم و رسانه ها.

J آمارها چه می گویند
دیگر فصل کم آبی نیست؛ منابع زیرزمینی آب در حال زوال است. مرکز ملی مطالعات 

راهبردی کشــاورزی و آب می نویسد: »چاه ها از 47 هزار و 137 حلقه در سال 52-1351 
به 789 هزار و 174 حلقه در سال 1393-94 رسیده است. افزایش 15.7 برابری در تعداد 
چاه ها نشان می دهد که در همین بازه زمانی متوسط تخلیه از هر چاه از 194 هزار مترمکعب 
به 57 هزار مترمکعب رسیده است. این نشان می دهد تخلیه از هر چاه 70 درصد کاهش 
یافته است؛ دلیل این اتفاق اما چیز دیگری است، افت سطح آب زیرزمینی و برداشت های 
بی رویه دلیل اصلی این کاهش برداشــت اســت. افت آب زیرزمینی از 0.09 متر در سال 
1343-44 به 14.83 متر در ســال 1393-94 رسیده و کسری مخزن آبخوان های کشور 
از 66 میلیون مترمکعب به 1206 میلیارد مترمکعب رسیده است.« در این میان دشت های 
ممنوعه و بحرانی هم رو به گســترش اســت: »تعداد این دشت های بحران زده از 22 عدد 
در ســال 1345، به 355 عدد در ســال 1394 رسیده است و این نشان فوق بحرانی بودن 

دشت های ایران زمین است.«

J شاخص بحران آب
دو شــاخص فالکن مارک )Falkenmark( و شاخص برداشت کمیسیون توسعه پایدار ملل 
متحدد وضعیت آب را در ایران بحرانی توصیف می کند. شاخص فالکن مارک بر اساس سرانه منابع 
تجدیدپذیر، میزان بحران را نشان می دهد. بر طبق آمار سرانه منابع آب تجدیدپذیر در ایران از 5هزار 
و 555 در سال 1342 به حدود یک هزار و 700 مترمکعب در سال 1390 و در حال حاضر به حدود 

1300 مترمکعب رسیده است.

آب تازه تجدیدپذیر ساالنه )مترمکعب برای هر نفر در سال(سطح تنش آبی

کمتر از 500تنش آبی مطلق

500-1000 تنش آبی مزمن

1000-1700تنش آبی متداول

بیشتر از 1700تنش های قطعی یا محلی

شاخص های برداشت کمیسیون توسعه پایدار ملل متحد هم نشان می دهد ایران در 
برداشت از آب های تجدیدپذیر وضعیت مناسبی ندارد.

نوع وضعیت درصد برداشت از آب های تجدیدپذیر

مطلوب کمتر از 10 درصد

بحران کم 10 تا 20 درصد

بحران متوسط 20 تا 40 درصد

بحران باال 40 تا 60 درصد

فاجعه بیش از 60 درصد

وضعیت ایران بیش از 80 درصد

در میان بحران، باید هنگامه آب را شنید و بر سر آب گفت وگو کرد. فعاالن حوزه آب، سرنخ هایی 
از اقتصاد سیاسی پشت کنترل آب در کشور به دست می دهند. باید از این سرنخ ها شروع کرد؛ علوم  
اجتماعی می تواند نقش کارآمدی در این حوزه داشته باشد با کمک سیاست گذاران، فعاالن مدنی، 
اقتصاددان ها و فعاالن حوزه آب. الگوی توسعه بر بحران آب پیامدی جز جنگ برای آب ندارد؛ باید 

با گفت وگوی همه ذی نفعان آب به چرخه سیاست بازگردد. 
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مسئله آب
مسئله آب و حیات »توسعه« در ایران

نکته هایی که باید بدانید

بحران آب که در آستانه ورود به زیست اجتماعی کشور نیز هست، بحرانی عمیق، همه جانبه 	]
و به تعبیری در شمار »ابرچالش های پیش رو« است.

از نظر نخبگان، چالش های زیست محیطی در میان 10 چالش، با میانگین اهمیت 70.88 	]
درصد مرتبه باالیی از نگرانی را به خود اختصاص داده  و بحران منابع زیرزمینی دارای مقام 

نخست است.
اساس توسعه پایدار که به معنای ایجاد تعادل و موازنه در توسعه و محیط زیست است بر 	]

مدار آب می چرخد.
بحران آب با فهم نادرست عمومی، مدیریت غلط اجرایی و مشارکت اندک اجتماعی به 	]

وجود می آید و می ماند و بیشتر می شود.
حکمرانی آب بدون برخورداری از زمینه های شهروندی راه به جایی نمی برد. برای توجه به 	]

مسئله آب باید همه سطوح محلی و ملی را فعال کرد.

بحران آب، بحران در همه چیز است، بحران امنیت ملی، منافع ملی و توسعه ملی؛ بحران را باید همه ببینند 
و درصدد رفع آن برآیند. نه دولت قادر است آب را از وضعیت بحرانی خارج کند و نه جامعه می تواند 
فارغ از ابعاد درهم تنیده و پنهان آب بماند.

آب کم جو تشنگی آور به دست/ تا بجوشد آبت از باال و پست
)موالنا(

آب به چند دلیل با ساحت توسعه در ایران ارتباط دارد: 

اینکه آیا آب مایه حیات توســعه همه جانبه است یا فهم درست از 1 
توسعه می تواند موجب رهایی ایران از خطر بی آبی و ورود به جرگه 
سرزمین های خشک شود، دو روی یک پرسش واقعی از افق های نه چندان 
دور از دسترس اند. آب که در آیین، فرهنگ و تمدن ما به همه چیز زندگی 
بخشیده است و می بخشد اکنون در معرض مخاطره کمیابی است که همه 
ابعاد حیات طبیعی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ما را می تواند 
مورد تحدید و تهدید قرار دهد. بسیاری از سیاست گذاران و صاحب نظران 
توسعه در ایران بحران آب را که در آستانه ورود به زیست اجتماعی کشور 
نیز هست، بحرانی عمیق و همه جانبه و به تعبیری در شمار »ابرچالش های 

پیش  رو« می دانند.

در طرح آینده پژوهی ایران 1395 گروه پژوهشی »آینده بان« مسائل 2 
پیش  روی جامعه ایران را از نظر نخبگان توصیف و تبیین کرده است. 
در این پژوهش ســهم میانگین اهمیت و میانگین عدم قطعیت مسائل 
کشــور در ده حوزه اجتماعی، اقتصادی، بین المللی، فرهنگی، سالمت، 
سیاســی، صنعت و کشاورزی، علم و فناوری، محیط زیست و دین مورد 
سنجش قرارگرفته است. در این میان، میانگین درصد اهمیت باالتر به 
ترتیب از آِن سه گروه متغیرهای اقتصادی، سالمت و محیط زیست شده 
اســت، به این معنا می توان گفت چالش های زیست محیطی با میانگین 
اهمیــت 70.88 درصد مرتبه باالیی از نگرانی نخبگان ایرانی را به خود 
اختصاص داده اند که بحران منابع زیرزمینی در این مجموعه دارای مقام 

نخست است.

اســاس توسعه پایدار که به معنای ایجاد تعادل و موازنه توسعه 3 
و محیط زیست است بر مدار آب می چرخد. توسعه پایدار بنا به 
تعریف کمیته جهانی محیط زیســت توسعه ای است که بتواند بدون 
چشم پوشی از قابلیت های نسل آینده در رفع نیازهای خویش، نیازهای 
موجود را رفع کند. پایداری در توسعه سه جزء دارد: قابلیت زیستی، 
اشتغال و هم بستگی اجتماعی. از این رو نمی توان از ابعاد اجتماعی و 
اقتصادی آن غفلت کرد و آن را محدود به حفاظت فیزیکی و عملکرد 
صرف بر منابع طبیعی دانســت. باید به رابطه مؤثر بین ظرفیت ها و 
بحران های زیست محیطی، فناورانه، اقتصادی و اجتماعی آب اندیشید 
و از توجه یکســویه به تأثیر انسان بر اکوسیستم فراتر رفت و به یک 
رابطه متقابل و فعال میان انسان و اکوسیستم رسید. این ضرورت عیناً 
در مورد مســئله آب مصداق دارد. کنتــرل بحران آب به تالش همه 
ســاحت های جامعه نیاز دارد. بنا به گزارش چالش جهانی درباره آب 
سالم و کافی اگر روندهای کنونی تداوم یابد تا سال 2050 میالدی از 
هر سه نفر دو نفر در مناطق دارای مشکل کمبود آب زندگی خواهند 
کرد و در مواقع پیدایش چنین چشم اندازی جز گسترش بحران زمین، 
جابه جایی جمعیتی، رشد پرشتاب منازعات و ستیزه ها و جنگ های 

محلــی و منطقه ای فرجامی نخواهد داشــت؛ آیا توجه به این افق به 
ذهنیت خود ما عمالً راه یافته است؟

مسئله آب به مثابه یک موضوع توسعه بیش و پیش از آنکه مسئله ای 4 
صرفاً اقلیمی و زیست محیطی باشد، مسئله اجتماعی است ریشه های 
بروز این مسئله فقط در آسمان و زمین نیست. بیش و پیش از هرگونه 
بحرانــی وضع طبیعی باید در جســت وجوی عوامل و وجوه انســانی و 
اجتماعی باشد. بحران آب با فهم نادرست عمومی، مدیریت غلط اجرایی 
و مشارکت اندک اجتماعی به وجود می آید و می ماند و بیشتر می شود. 
بحران آب، بحران در همه چیز اســت، بحران امنیت ملی، منافع ملی و 
توسعه ملی است. بحران را باید همه ببینند و همه درصدد رفع آن برآیند. 
نه دولت قادر است به تنهایی دسترسی به منابع آب را از وضعیت بحرانی 
خارج کند و نه جامعه می تواند فارغ از ابعاد درهم تنیده و پنهان آب بماند. 
مسئله آب و گفتمان آب باید اجتماعی شود و به اعتبار سرمایه اجتماعی 
و عزم ملی در مســیر گفت وگو قرار گیــرد و در این فرآیند عزم ملی را 
دور کردن جامعه از پسامدهای گسترده اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و 

فرهنگی آن شکل دهد.

گفتمان اجتماعی آب وقتی به برنامه هایی برای اقدام می رسد که 5 
نهادهای مدنی و شبکه های اجتماعی در این عرصه میدان دار شوند 
و دوراندیشانه جامعه را به کنش مؤثر ترغیب کنند، حکمرانی آب بدون 
برخورداری از زمینه های شــهروندی راه به  جایی نمی برد. برای توجه به 
مسئله آب باید همه سطوح محلی و ملی را فعال کرد، اما در این مدار این 
حساسیت فعالیت را اقدام های ملی قرار داد و گرفتار منازعات محلی نشد. 
بار حمل این ضرورت را باید بر دوش نهادهای مدنی، شبکه های اجتماعی 
و رسانه های جمعی و مجازی قرار داد. در این صورت است که تشنگی به 
آب به عنوان یک درد مشترک، آب را از باال و پست می جوشاند و به جای 
بحران برای جامعه فرصت می آفریند: فرصت فهم مسئله ملی، توسعه ملی 

و اقدام ملی. 

هادی خانیکی
پژوهشگر حوزه آب

چرا باید خواند:
آب مایع حیات توسعه 
همه جانبه است؛ در 
این مقاله 5 دلیل اصلی 
این اهمیت تبیین شده 
است تا آب به عنوان درد 
مشترک، به فرصت ملی 
برای توسعه ملی منجر 
شود.
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توسعه

 برای شروع شاید بهتر باشد که بگوییم بعد از سه سال ونیم گفتن 	�
مستمر از وضعیت بحرانی آب، امروز در چه نقطه ای ایستاده ایم؟

 احمد آل یاســین: مســئله آب در ایران مسئله تازه ای 
نیست، کمبود آب همیشه موردتوجه کارشناسان بوده 
اســت؛ به خصوص که در فرهنگ مدیریت آب کشــور، 
فرهنگ ســازه ای مطــرح بود نه فرهنــگ اجتماعی یا 
اقتصادی یا استفاده از یک برنامه جامع درباره آب. بحران آب شاید از چند دهه 
قبل شروع شــده و االن ما در وسط بحران آب و بحران مدیریت آب هستیم. 
اولین برنامه جامع قبل از انقالب توسط دکتر مبشری تدوین شد، ولی ره به  
جایی نبرد. برنامه جامع دوم، بعد از انقالب توسط شرکت مهاب تدوین شد؛ 
طرح آمایش ســرزمین از سال 1345-46 در ایران کلید خورد و اولین طرح 
برای توسعه منطقه غرب کشور تهیه شد. هدف این بود که طرح های توسعه 
کشور برمبنای آمایش سرزمین مدیریت شود. برای فرآیند توسعه دو بازوی 
اصلی، بازوی مادی )زیرســاخت ها، تجهیزات و ابزار توسعه( و بازوی معنوی 
)توسعه انسانی، رفاه و کرامت انسانی( الزم است. برنامه ریزها به این دو نکته 
توجه داشتند و تصمیم گرفتند از طریق آمایش سرزمین به توسعه بپردازند تا 
بین انســان، فضا، منابع طبیعی و منابع زیرزمینی هماهنگی باشد. از طرف 
دیگر، حدود 70 درصد آب کشور در 95 درصد کشور جاری است و 30 درصد 
آب، در 5 درصد مساحت کشور جاری است. خشک سالی و عدم  تناسب منابع 
آبی با میزان مصرف و زمین های کشاورزی، ناهمگنی و ناهماهنگی فیزیکی به 
کشور تحمیل کرده است. مشخصه های طبیعی، پراکندگی شهرها و مراکز 
صنعتی، جمعیت شناختی و پراکندگی زمین های کشاورزی اقتضا می کند که 
برنامه های کشور با چشم انداز بلندمدت تری اجرا شود، اما این گونه نیست. این 
بی تدبیری در بعد از انقالب هم به چند دلیل ادامه یافت و به عمق بحران دامن 
زد؛ بعد از انقالب همان برنامه و ساختاری که منابع آب کشور را اداره می کرد، 
- سرانه مصرف آب 1600-1700 مترمکعب- ادامه یافت و امروز بعد از 38 
سال مدیریت آب کشور، همان ساختار قدیمی را در اختیار دارد. درحالی که 
آن ســاختار به کلی کارایی خود را از دست  داده است و میزان آب با وضعیت 
صنعت، کشــاورزی، افزایش جمعیت و اقتصاد کشــور سازگار نیست. زمان 
انقالب، ایران حدود 35 میلیون نفر جمعیت داشت و االن جمعیت ایران 80 
میلیون نفر است؛ یا ترکیب جمعیتی ایران در آن زمان، 75 درصد در روستاها 
زندگی می کردند و 25 درصد در شــهرها ساکن بودند ولی االن این نسبت 

برعکس شده اســت. بنابراین کم آبی و بحران آب در ایران، بحرانی سه ساله 
نیست، عمر آن به حدود 4 دهه می رسد. اما در همه این سال ها بحران آب را 
جدی نگرفتند یا نوک پیکان حمله کننده ها فقط به سمت وزارت نیرو بود؛ من 
وزارت نیرو را تنها مقصر اصلی نمی دانم. بحران مدیریت آب، هم زمان حدوث 

چند مشکل با هم است.
 چرا؟	�

آل یاسین: کارشناسان وزارت نیرو افراد خبره ای هستند که سیاست گذاری های 
کالن، آنها را به انحراف کشــانده اســت. ناکارآمدی مدیریتی وزارت نیرو در 
حل بحران آب، ادامه ناکارآمدی نظام برنامه ریزی توسعه ای در سطوح کالن 
اســت. طرح های اجراشده در کشور، هیچ کدام از دل آمایش سرزمین بیرون 
نیامده است؛ همه این طرح ها فرمایشی و تحکمی بودند. در نظام برنامه ریزی 

سلیقه ای، انتظار توسعه موزون انتظار بیهوده ای است.
 دستاورد سه  سال و نیم گفتن از بحران آب چیست؟	�

محمد درویش: مقصر چنین بحرانی با این ابعاد فقط یک  
وزارت خانه نیست؛ یک سری اندیشه های فراسازمانی در 
پیدایش این وضعیــت بحرانی تأثیرگذار اســت. همه 
کارشناســان به بحران آب، خواســته یا ناخواسته، نگاه 
ســلیقه ای یا تک بعدی دارند. یعنی مــا کاری کرده ایم تا آتش هیمه نادانی 
افروخته تر شود. تا وقتی که کارشناسان متوجه مسئولیت های خود نشوند و 
برای تــرس از موقعیت، واقعیت ها را ذبح کنند، آتــش بحران آب افروخته 
می شــود. چرا دچار بحران آب هســتیم؟ چیدمانی که برای توسعه انتخاب 
کرده ایم متناســب با واقعیت های اکولوژیکی این ســرزمین نیست. اگر این 
چیدمان تغییر نکند، ما همچنان دچار بحران آب هستیم. اینکه مدام از بحران 
آب بگوییم، اما فرمان های محرمانه ای خالف این رویه صادر شود - به هیچ عنوان 
نمی توانید بخش کشاورزی را حذف کنید یا به فالن بخش آسیب وارد شود، 
یا نباید به ســمت فالن کسب وکار به دلیل مغایرت با ارزش ها برویم- نباید 
انتظار داشت که بحران آب به  سامان برسد. ما در کمربند خشک سالی قرار 
گرفته ایم، جایی که میانگین بارش های آســمانی یک سوم کمتر از میانگین 
جهانی اســت و تبخیر آب 50 درصد بیشتر از میانگین جهانی است. در این 
ســرزمین استراتژی اصلی اگر نگاه کردن به آسمان یا کندن بیشتر از منابع 
زیرزمینی باشــد استراتژی نابخردانه و خودکشی مطلق است. برای به دست 
آوردن پول پایدار باید ســراغ مزیت هایی برویم که کمترین وابســتگی را به 
آب وخاک داشته باشد. در آن صورت وزارت نیرو هم مجبور نیست برای تولید 
غذای بیشتر سد بیشتری بسازد تا طرح انتقال آب بیشتری اجرا کند. درواقع 

وزارت نیرو معلول است نه عامل.
 یعنی سهم سیاســت های وزارت نیرو در این بحران »هیچ« است؛ 	�

درحالی که اغلب راه حل های این وازرت خانه چون ساخت سد و مانورها 
برای انتقال آب و مدیریت سازه ای، مخالفان جدی ای دارد.

درویش: اصالً این گونه نیســت! ســالی که قرار بود ســد 15 خرداد افتتاح 
شــود، میزگردی در وزارت نیرو برگزار شد، یکی از کارشناسان آن زمان این 
وزارت خانه گفت: »من مرده، شما زنده! با این سد، آبی برای شهر قم تأمین 
نمی شود و مسیل ها هم خشک می شود.« چون آب زمینی دریاچه زیر دو متر 

خشک سالی مدیریتی، علت بحران آب
میزگردی برای بررسی بحران آب و آینده مبهم توسعه در مسیر این بحران 

با حضور احمد آل یاسین، محمد درویش، و محمدابراهیم رئیسی

کابوس بی آبی زمانی به اوج رسید که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در بازدید از سد لتیان 
ذخیره آبی پشت آن ندید؛ اما زنگ بحران محیط زیست، بحران آب و زمین سال هاست که به صدا درآمده 
است. برای بررسی ابعاد این بحران، از احمد آل یاسین، کارشناس آب و محیط زیست در ایران و امریکا، محمد 
درویش، متخصص بیابان زدایی و محمدابراهیم رئیسی، کارشناس اقتصاد آب و انرژی دعوت کردیم تا در 
دفتر »آینده نگر« دور هم بنشینیم و درباره گذشته و آینده بحران آب در ایران گفت وگو کنیم. آنها هرسه 
از بحران های درهم تنیده می گویند و راه حلی که حکمرانی آب برای حل بحران به دنبال آن اســت. در این 
میزگرد آل یاسین نقش دولت را به عنوان ابزار حاکمیتی بررسی می کند؛ درویش از مشارکت مردمی می گوید 

و رئیسی از بازار آب.

چرا باید خواند:
این گفت وگو به شناخت 
نسبی از حاشیه نشینی 

و فقر چندبعدی در ایران 
و تهران کمک می کند؛ 

حاشیه نشین ها در 
ایران به طبقه جدیدی 

تبدیل شده اند. دولت، 
تشکل های سیاسی 

و روشنفکران برنامه 
منسجمی برای بهبود 

وضعیت حاشیه نشین ها 
ندارند.

120
 میلیارد

مترمکعب آب 
بیشتر از حد 
معمول مجاز، 

برداشت شده در 
دوره احمدی نژاد
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 مدیریت برای 
آب باید حوزه ای 
باشد. مدیریت 
آب در کشور ما 
استانی است و 

این خالف مسیر 
توسعه و خالف نیت 

حکمرانی خوب 
است

بود و تبخیر 2000 میلی متر. عقل سلیم تن به این مسئله نمی داد؛ اما گفته 
شــد چون پول این سد را بنیاد 15 خرداد تأمین می کند، ما باید برای مردم 
قم کاری کنیم. اما این کار درستی نبود؛ امروز »دشت مسیله« و »حسین آباد 
میشم« به محل تولید گردوخاک تبدیل شده است. نیت خوب کافی نیست. 
ما در این سه سال ونیم به هیچ دستاوردی نرسیده ایم و اگر در بر همین پاشنه 

بچرخد بحران آب جدی تر خواهد شد.
محمدابراهیم رئیسی: من با آقای آل یاسین کامالً موافقم. 
وزارت نیرو بخشــی از قوه مجریه است. این به معنی آن 
است که وظیفه اش اجرای قوانینی است که در قوه مقننه 
تصویب می شــود. مهم ترین برنامه توســعه ای کشــور 
درنهایت، در مجلس به تصویب می رســد. لذا نباید نقش کمیســیون های 
تخصصی مجلس و قــوه مقننه را در تصویب برنامه هــای راهبردی نادیده 
انگاشت. باید عملکرد وزارت نیرو را به طورکلی مورد ارزیابی قرار داد نه به شکل 
نقطه ای، طرح های انتقال آب و احداث سد شامل قانون همه یاهیچ نمی شود. 
باید ارزیابی کرد و در این ارزیابی ابزارهای درست هم در اختیار داشت تا امکان 
تصمیم گیری بهتر به وجود آید. ولی به نظر نمی رسد در کشوری که متوسط 
بارندگی 250 میلی متر در سال است و توزیع زمانی آن در طول سال ناهمگون 
اســت، احداث ســد برای تنظیم و بهره برداری از آب های ســطحی عمل 
نابخردانه ای باشد؛ به خصوص آنکه هرچقدر سهم آب سطحی تنظیم شده از 
کل آب در دســترس کم شود، ســهم استفاده از منابع دیگر به خصوص آب 
زیرزمینی افزایش می یابد که این خود از نگرانی های دیگر امروز در بخش آب 
است. لذا بحث همه یاهیچ را باید به بحث در مورد بهره برداری بهینه و پایدار از 
منابع و تهیه ابزارهای موردنیاز برای ارزیابی و تشخیص این شرایط تغییر داد.

 در برنامه ششم توسعه به سه بحران اصلی کشور اشاره شده است: 	�
آب، محیط زیست و صندوق بازنشستگی کشوری؛ در این شرایط چگونه 

می توان با برنامه پنج ساله برای بحران آب تدبیر کرد؟
درویش:  ممکن نیست! اگر می خواســتیم بحران آب را مدیریت کنیم باید 
در جهت گیری های کالن توسعه ای به سمت کاهش وابستگی معیشتی به 

آب وخاک و معرفی کسب وکارهای ســبز می رفتیم. برنامه ششم با اولویت 
کنترل بحران آب تصویب شــد؛ دولت در یک اقدام رادیکال گفت باید 11 
میلیارد مترمکعب از مصرف آب کم شــود، اما درنهایت نمایندگان مجلس 
پیشنهاد کردند که این حجم چغندر باید به عنوان محصول استراتژیک کاشته 
شــود؛ درنتیجه 22 میلیارد مترمکعب آب بیشتر اســتفاده خواهد شد. در 
برنامه پنج ســاله پنجم دولت موظف شــد راندمان آبیاری را از 30 درصد به 
42.5 درصد افزایش دهد ولی در سال دوم برنامه، معاون وقت زراعت جهاد 
کشــاورزی اعالم کرد نمی توانیم به اهداف کشاورزی برسیم چون به 2300 

میلیارد تومان بودجه نیاز داریم ولی این بودجه را به ما نمی دهند.
رئیسی: شناسایی مسئله شاید گام خوبــی در برنامه باشد ولی مجرد فرض 
کردن و عدم توجه به روابط بین آنها نمی تواند رویه مناسبی باشد. این امر در 
برنامه ششم هویداست. عدم توجه به رابطه آب و غذا، انرژی و محیط زیست 
است که نتیجه آن می شود تقابل اهداف کمی برنامه در بخش های مختلف که 
هرکدام به طور بخشی برای حل مشکل طراحی  شده اند اما در کل نمی توانند 
مشکل را حل کنند چراکه باید برای دسترسی به یکی در یک بخش از هدف 

اعالم شده در بخش دیگر دست کشید.
 چرا توجه به بحران آب دیر شروع شد؟	�

سؤال خوبی است! حداقل امروز در کشور دولتمردانی بر 
ســر کار هستند که می شود درباره الفبای توسعه با آنها 
گفت وگو کرد. رئیس دولت نهم و دهم معتقد بود: »هر 
آن کس که دندان دهد، نان دهد.« او اصالً به کمبود آب و 
بحران خاک اعتقادی نداشت. در دولت نهم، محمدجواد محمدی زاده، استاندار 
وقت خراسان رضوی می گفت باید تا تاریخ مشخص، فالن عرصه طبیعی برای 
تبدیل شدن به شهرک صنعتی تغییر کاربری دهد وگرنه ما مدیرکل منابع 
طبیعی نمی خواهیم؛ محیط زیست نباید سد راه توسعه باشد. او در دولت دهم 
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست بود؛ کسی که اعتقادی به حفاظت از 
منابع طبیعی و محیط زیست نداشت. معلوم است در این دوره حرف از توسعه 
پایدار، حرف عبثی اســت. یا ســال 1389 به رغم مخالفــت وزارت نیرو و 

برای به دست آوردن پول پایدار باید سراغ مزیت هایی برویم که کمترین وابستگی را 
به آب وخاک داشته باشد. در آن صورت وزارت نیرو مجبور نیست برای تولید غذای 
بیشتر سد بیشتری بسازد.
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توسعه

انجمن های تخصصی، مجلس قانونی را تصویب کرد که هرکس تا سال 1385 
چاه حفر کرده، دولت موظف است به آن پروانه بهره برداری بدهد، این چراغ 

سبزی به مردم برای تخلف کردن بود.
بحث در مورد بحران آب به تنهایی بحث جذابی نیست، 
وقتی رابطه آب، انرژی، غذا و محیط زیســت را می بینم 
نمی توانم دربــاره آب به تنهایی صحبت کنم. بحران آب 
وجود دارد چون آب به تأمین غذا وابسته است و باید برای 
تأمین غذای بیشتر از آب بیشتر استفاده کرد؛ به بهره وری بی توجه هستیم؛ به 
انرژی یارانه داده می شود و این یارانه ارزان سبب می شود تا بخش کشاورزی 
انرژی ارزان برای استخراج آب زیرزمینی داشته باشد و حتی آن قدر این انرژی 
ارزان است که می خواهد آب شور را شیرین کند. انرژی ارزان بی شک یکی از 
عوامل مهم مصرف بی رویه آب اســت، تغییرات محیط زیستی، مدیریت بد 
پسماند و فاضالب و نفوذ آب آلوده به منابع زیرزمینی سبب آلودگی این منابع 
می شود، هر یک مترمکعب آب آلوده هشت مترمکعب سالم را آلوده می کند، 
این به آن معنی اســت که نه تنها این آب سالم آلوده شده بلکه برای تصفیه 
مجــدد آن به انرژی نیاز داریم. در بعد جهانی هم افزایش گازهای گلخانه ای 
به شدت روی میزان آب در دسترس کشورهایی مثل ایران اثر گذاشته است و 
توســعه صنایع مختلف بدون توجه به میزان تولید گازهای گلخانه ای آنها 
درنهایت روی کشور ما اثر می گذارد. بحران آب تک علتی نیست. سبک زندگی 
و الگوی مصرف غذایی ازجمله مواردی است که باید به آن توجه کنیم. امنیت 
غذایی ایران در ردیف ریسک متوسط است، یا سبک غذایی ما نادرست است. 
سیستم کشت ما ناکارآمد است ولی ما به افزایش سطح زیر کشت توجه داریم. 
یا سهم گوشت و ســبزیجات در رژیم غذایی خانوارها چقدر است؟ در آمار 
امنیت غذایی، افزایش مصرف گوشت را نشان امنیت می دانند؛ ما برای تأمین 
کالری موردنیاز خود، 6 برابر آب بیشــتر استفاده می کنیم. در الگوی تأمین 
غذایی با اولویت تأمین کالری با سهم 40 درصد گوشت از منابع حیوانی و 30 
درصد منابع حیوانی 115 میلیاردمترمکعب آب الزم است ولی با تغییر الگوی 
غذایی و تأمین 30 درصد کالری از منابع حیوانی و اهمیت دادن بیشتر به به 
سبزیجات و منابع گیاهی، برای تأمین کالری 95 میلیارد مترمکعب آب الزم 
است. اگر قرار است که به جوانب مختلف بحران آب توجه شود، نادیده گرفتن 
سهم اقتصاد در این بحران، به ناکارآمدی رویه های پیشگیری از بحران یا تبیین 

صورت مسئله می انجامد.
 چقدر سیاست گذاری  برای آب با واقعیت های موجود هماهنگ است 	�

و ساختارهای اجرایی چقدر در خدمت سیاست گذاری هاست؟
بحران هایی که آقای رئیسی اشاره کرد، واقعیتی است که 
می تواند در پوشش برنامه آمایش سرزمین حل شود، اما 
در کشــور برنامه آمایش ســرزمین نداریم. کشــور اگر 
چشــم انداز درازمدتی برای توسعه داشــته باشد، برای 

پرسش های جامعه پاسخ مناسبی خواهد داشت. مثالً اینکه در 10 سال چند 
درصد از رژیم غذایی مردم پروتئین اســت و چند درصد را غالت تشــکیل 
می دهد و اینها به چقدر آب نیاز دارد. ساختار توسعه ای کشور به گونه ای است 
که نمی توانیم شعار خودکفایی گندم بدهیم؛ در دوره آقای احمدی نژاد، با حفر 
چاه غیرمجاز حدود 110-120 میلیارد مکعب آب بیشــتر از حد معمول از 
آب های زیرزمینی برداشت شد. همان طوری که مهندس درویش تأکید کردند 
باید به سمت الگوی کم آب بر حرکت کنیم، یا به سمت مدیریت بهینه برویم؛ 
اما این آرمان و آرزو است. ما ابزار پیاده شدن این ایده را نداریم. باید در نظام 
مدیریتی کشور تغییراتی ایجاد شود. در نظام بوروکراسی ایران فرد ارجحیت 
دارد، رئیس و معاون اداره تصمیم گیر است. در مدیریت سیستمی نظام کنترل، 
ارزیابی و ارزش گذاری دارید. نظام مدیریتی ما قاعده سنجش، مکانیزم کنترل، 
نظارت و مقایســه ندارد و کسی هم جواب گوی این رویه ها نیست؛ درنتیجه 
رسیدن به اهداف گفته شده ممکن نیست. من خواهش می کنم که نگاه دولت 
تدبیر و امید، سیســتمی باشد و در این سیستم قاعده مندی، قانون گرایی و 

شفافیت وجود داشته باشد تا بتوانیم بحران ها را تخفیف دهیم.
ســاختارها در جهت حل بحران حرکــت نمی کند؛ ما 
همچنان فکر می کنیم زمین بایر زمینی است  که ارزش 
ندارد. در فرهنگ ما می گویند: »کویر دشنام پست آفرینش 
است«؛ فرهنگ کشاورزی در تاروپود جان نظام ما تنیده 
است. ارزش را در توان رویشی سرزمین می دانند و تغییر در این سرزمین دشوار 
است. کشــورهای توســعه یافته الگوی دیگری را برای پول درآوردن در نظر 
گرفته اند. اگر نگاه ما به توسعه تغییر کند، سرزمینی که دشنام پست طبیعت 
خوانده می شود می تواند به ســان صندوق ارزی پایدار ایرانیان باشد. ما برای 
اصالح رویه ها، نیاز به جراحی و عزم ملی داریم. وقتی دولت اعالم می کند مردم 
یارانه ها را ببخشند و 99 درصد مردم انصراف نمی دهند، این پیام دارد؛ یعنی 
بین ملت و دولت شکاف وجود دارد. ما چون نمی توانیم شرایط را جراحی کنیم، 
مجبور به تزریق مسکن هستیم و الگوهای ما کوتاه مدت است. ما فقط سرعت 
را در مســیر غلط کم کرده ایم درحالی که باید مسیر را دور بزنیم. مثالً حدود 
700 هزارمیلیارد تومان برای مدیریت سازه ای هزینه کرده ایم و 1000 سازه 
بتونی ساخته شده یا طرح های انتقال آب بین حوزه ای برای خودکفایی در حوزه 
کشاورزی با هدف امنیت غذایی دنبال می شود؛ اما کشاورزی ما در بین 181 
کشور، از نظر میزان سرمایه گذاری و حمایت دولتی در ردیف 89 قرار دارد. به 
توسعه نرم افزاری کشاورزی توجه نشــده است؛ درنتیجه ضایعات در بخش 
کشاورزی 6 برابر استاندارد است. راندمان آبیاری در بخش کشاورزی در بهترین 
حالت حدود 35 درصد است. یعنی 26.7 میلیارد مکعب از آبی که به بخش 
کشاورزی می دهیم به دلیل تکنیک های بدوی بسته بندی، روش حمل ونقل 
غلط و نداشتن سردخانه به دست مصرف کننده نمی رسد ولی سد گتوند )که 
برایش 3800 میلیارد تومان هزینه شد(، بختیاری و کرخه می زنیم و نیمی از 

سدهای ساخته شده به پروسه تولید کمک نمی کند.
آل یاسین: یا سیاست گذاری درســتی درباره آب نداریم یا اینکه سیاست ها 
اجرا نمی شــود. این پراکندگی رویه ها نشان می دهد که ما در کشور متولی 
توسعه و اندیشه توسعه نداریم. هیچ چشم اندازی نسبت به توسعه  آینده نداریم. 
همه برنامه های توســعه و سند چشم انداز 20 ساله ناکام مانده یا به بایگانی 
سپرده شده است. مادام  که نظام تصمیم گیری و اجرایی موازی هم پیش نرود، 

توسعه در ایران ممکن نیست. سیاست گذاری به ضمانت اجرا نیاز دارد.
ضمن احترامی که برای دوستان قایل هستم باید بگویم 
که با گفته های شما مخالفم! وقتی درباره نقش دولت در 
کنترل بحران آب صحبت می کنیم، از چه می گوییم؟ اگر 
100 میلیارد مترمکعب آب داشته باشیم، 60 درصد آن 

نکته هایی که باید بدانید

بحران آب از چند دهه قبل شروع شده و ایران، امروز در وسط بحران آب و بحران مدیریت 	]
آب قرار گرفته است.

کشور اگر چشم انداز درازمدتی برای توسعه داشته باشد، برای پرسش های جامعه پاسخ 	]
مناسبی خواهد داشت.

طرح های اجراشده در کشور، از دل آمایش سرزمین بیرون نیامده؛ همه این طرح ها تحکمی 	]
و سلیقه ای است.

حرکت به سمت الگوی کم آب بر یا مدیریت بهینه آرمان و آرزو است. ما ابزار پیاده شدن این 	]
ایده را نداریم.

رکورد نشست 
زمین در ایران 

شکسته شد؛ در 
فاصله دشت فسا 

تا جهرم، زمین 54 
سانتی متر نشست 
کرده است، یعنی 
140 برابر بیشتر 
از حدی که اگر در 

اتحادیه اروپا اتفاق 
بیفتد، شرایط 
بحرانی اعالم 

می شود یا در تهران 
36 سانتی متر 
زمین نشست 

کرده است، یعنی 
90 برابر شرایط 

بحرانی
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آب زیرزمینی اســت که دست مردم است. خصوصی ترین بخش مملکت 
بخش کشاورزی است، 20 درصد این آب سطحی مهار نشده است. کل آبی 
که دولت مهار می کند 25 درصد اســت. یعنی آن داستان بزرگی که آقای 
درویش درباره بدمصرفی و تولید بد می گویند دست دولت نیست. ما باید 
دولت را در جایی متهم کنیم که دخالت داشته باشد. در مورد چاه ها و آب 
زیرزمینی دولت حاکمیت موثری ندارد. دولت به لحاظ قانونی، شــرعی و 
حکمی امکان دخالت زیادی ندارد. تصمیم گیری و اجرای مقررات برای آب 
در قالب حکمرانی در سه ســطح اجبار، مشارکت مردمی و بازار و اقتصاد 
تنظیم می شــود. این ســه جزء با هم کار می کند. لذا باید در بخش آب و 
به خصوص آب زیرزمینی به هرســه این جنبه ها توجه داشت. اقتصاد آب، 
محرک انگیزه پاداشی افراد است که در کنار انگیزه مشارکت و آموزش روابط 
را تنظیم می کند. در حکمرانی آب، دولت، مردم و بازار هرسه نقش دارند و 
نباید فقط به نقش دولت اشاره کنیم. اینها سه  چرخ دنده حکمرانی است که 
باید هرسه اینها با هم کار کند. انگیزه داوطلبانه و انگیزه زور یا تنبیه در کنترل 
بحران آب هریک به تنهایی تأثیر جــدی ندارد؛ باید به انگیزه اقتصادی و 
مکانیزم بازار توجه شــود. آب زیرزمینی اگر برای خیلی ها آب است، برای 
عده ای حق حیات اســت. در استان کرمان بیشترین گرما و باد را داریم و 
بیشــترین زمین کشــاورزی و کمبود آب را هم داریم. در آنجا اگر به جای 
کشاورزی، نیروگاه خورشیدی کار کند، مشکل معیشت فرد برطرف می شود. 
اشتغال در غیر از بخش کشــاورزی یکی از راه های تأمین معیشت بخش 

روستایی بدون تاکید بر بخش کشاورزی است.
آل یاسین: آقای رئیســی چرا در 60 درصد آب زیرزمینی راندمان بهره وری 

رعایت نمی شود؟ نقش ارشادی دولت را چگونه تعریف می کنید؟
رئیسی: این صرفاً به دولت مربوط نمی شود. من راهکار خودم را عرض کردم.

درویش: اگر این چاه ها مال مردم است چرا کسی در شرایط حاضر نمی تواند 
چاه بزند؟ طبق آمار وزارت نیرو 3000 تا 3500 حلقه چاه در ســال پلمب 
می شود؛ اگر این مال مردم است چگونه دشت ممنوعه و غیرممنوعه مشخص 

می شود.
رئیسی: تعطیلی چاه ها در دوره اخیر اتفاق افتاده ولی زمانی این گونه نبود.

درویش: آن زمان هم دولت نقش نظارتی داشت اما دولتی که بر سر کار بود به 
نظارت اعتقادی نداشت. البته ماجرای بحران آب مال آن هشت  سال نیست. 
تراز منفی بیالن آب از ابتدای سال 1350 شروع می شود و بعد از جنگ این 
تراز منفی شدت می گیرد که االن به 9 تا 10 میلیارد مترمکعب رسید است؛ 
ولی اینکه فکر کنیم در ایران که اقتصــاد دولتی حرف اول را می زند، مردم 
در حوزه آب حرف اول را می زنند نگاه نادرســتی است. ما برای 20 میلیارد 
مترمکعب آب، 70 میلیارد مترمکعب سد ساختیم؛ چرا این اتفاق افتاد؟ در 
کنار این خیلی از قوانین و مقررات تصویب شده، اجرا نمی شود. مسئله دیگر در 
خود وزارت نیرو اتفاق می افتد، فعالیت دو معاونت در این وزارت خانه در تناقض 
با هم هستند. اگر یکی به توسعه انسان محوری می اندیشد، معاونت دیگری به 
توسعه سازه های عمرانی در مدیریت آب می اندیشد. مثالً پشت توسعه سازه ای 
مافیایی خوابیده که اجازه نمی دهد انرژی خورشیدی توسعه پیدا کند. ما در 
ایران مشکل خشک سالی نداریم؛ مشکل اصلی ما خشک سالی مدیریتی است. 
در بدترین سناریو 8 درصد آب قابل استحصال نیاز 80 میلیون ایرانی را تأمین 
می کند. در عربستان، جمعیت نیاز به 2.5 میلیارد مکعب آب نیاز دارد و کل 
آب قابل استحصالش 1 میلیارد مترمکعب است. آیا حق داریم بگوییم که ما 
هم دچار کابوس تشنگی هستیم و عربستان هم همین طور؟ رکورد نشست 
زمین در ایران شکسته شد؛ در فاصله دشت فسا تا جهرم، زمین 54 سانتی متر 
نشســت کرده است، یعنی 140 برابر بیشتر از حدی که اگر در اتحادیه اروپا 
اتفاق بیفتد، شــرایط بحرانی اعالم می شود یا در تهران 36 سانتی متر زمین 

نشست کرده است، یعنی 90 برابر شرایط بحرانی. نشست زمین فقط مسئله 
کرمان، یزد و سمنان نیست، در آبی بیگلو، خان میرزا، سرشاخه های کوهرنگ، 
سهند و سبالن نشست زمین  داریم. از نشست زمین مثل زندان یاد می شود. 
اگر می خواهید ببینید حاصل حکمرانی یک دولت در محیط زیست چگونه 

است، به جای حرف های قشنگ توسعه ای، به روند نشست زمین نگاه کنید.
 در نظام تدبیر ما ارتباط آب و توسعه چه جایگاهی دارد؟	�

ارتباط آب و توسعه ارتباط منطقی است به شرطی که ما 
بتوانیم توسعه را متناسب با توان واقعی خود بسنجیم. من 
بحرانی را که االن در اصفهان داریم مثال می زنم. اصفهان 
جایی است که »خوان کارلوس«، پادشاه اسپانیا وقتی به 
آنجا آمد، گفت: اگر این زمین های اصفهان در اســپانیا بود، بی شک اسپانیا 
ثروتمندترین کشور اروپا می شد. ما در اصفهان وسعت اراضی کشاورزی را از 
80 هزار هکتار به 540 هزار هکتار افزایش دادیم؛ پرمصرف ترین صنایع )فوالد 
مبارکه، پتروشیمی، الستیک سازی، ذوب آهن و سفال و آجر( را به اصفهان 
بردیم. اشــتغال را به صورت کاذب تا 7 برابر متوســط کشور افزایش دادیم، 
زاینده رود خشــکید، »دشت  سگزی« به سمت بیابانی شــدن می رود و در 
»کاله قاضی« و »مورچه خورت« شــکاف های بزرگ ایجادشده است. یا کوره 
ذوب آهن نشست کرده و بیم بیکاری 46 هزار نفری در ذوب آهن وجود دارد. 
زمانی که می خواستند برج جهان نما را بسازند، گفتند که باید این برج خراب 
شود وگرنه نقش جهان از لیست کمیسیون یونسکو بیرون می آید؛ اما االن زیر 
نقش جهان، زمین نشست می کند؛ سی وسه پل ترک می خورد. اگر به سمت 
توسعه گردشگری و توریســم علمی و پزشکی می رفتیم وضعیت اصفهان 
این گونه نبود درحالی که در 38 سال بعد از انقالب حتی یک هتل جدید در 
این شهر ساخته نشد. االن آب در اصفهان محور توسعه نیست، اختالف اقوام 
متعدد اطراف اصفهان بر سر آب نتیجه بی تدبیری است. باید به سمت توسعه 
زیرساخت های گردشگری برای 20 میلیون گردشگر برویم و این مسیر توسعه 
 ایران است نه استفاده از آب برای کشاورزی. شغلی که کمترین میزان فشار را 

به اندوخته های آبی دارد.
آب  محور توسعه است ولی با برنامه جامع توسعه محقق 
می شود؛ علت اینکه من مدام به آمایش سرزمین و برنامه 
جامع تأکید می کنم این است که در صورت نبود آن چه 
فجایعی پیش می آید. در آمایش سرزمین صنایع را پیش 
آب می برند نه اینکه آب را برای صنعت انتقال دهند؛ اتفاقی که در کشور ما 
افتاده اســت. از طرف دیگر مدیریت انفرادی برای آب، مدیریت غلطی است. 
مدیریت برای آب باید حوزه ای باشد. امروز مدیریت آب کشور ما استانی است 
و این خالف مسیر توسعه، خالف نیت حکمرانی خوب است. باید آب محور 
توســعه قرار بگیرد و بقیه محورهای توســعه برمبنای آب باشد، از افزایش 

جمعیت تا توسعه صنعت.

نکته هایی که باید بدانید

در پیدایش بحران آب، یک سری اندیشه های فراسازمانی تأثیرگذار است؛ همه کارشناسان 	]
به بحران آب، نگاه سلیقه ای یا تک بعدی دارند.

چیدمانی که برای توسعه انتخاب کرده ایم متناسب با واقعیت های اکولوژیکی این سرزمین نیست.	]
تراز منفی بیالن آب از ابتدای سال 1350 شروع می شود و بعد از جنگ این تراز منفی شدت 	]

می گیرد که االن به 9 تا 10 میلیارد مترمکعب رسیده است.
ما در ایران مشکل خشک سالی نداریم؛ مشکل اصلی ما خشک سالی مدیریتی است. در 	]

بدترین سناریو 8 درصد آب قابل استحصال نیاز 80 میلیون ایرانی را تأمین می کند.

پراکندگی رویه ها نشان می دهد که در کشور متولی توسعه 
نداریم. همه برنامه های توسعه و سند چشم انداز 20 ساله 
ناکام مانده یا به بایگانی سپرده شده است.

برنامه ششم با 
اولویت کنترل 

بحران آب تصویب 
شد، دولت گفت 
باید 11 میلیون 

مترمکعب از مصرف 
آب کم شود، اما 

نمایندگان مجلس 
پیشنهاد کاشت 
چغندر داشتند؛ 

درنتیجه 22 
میلیون مترمکعب 

آب استفاده خواهد 
شد
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توسعه

من به موضوع آب از زاویه اقتصاد توجه می کنم، ما باید 
بتوانیــم آب را از دیدگاه جامعه منفعت به هزینه کنیم 
 (social benefit cost analysis)، همان منفعت به 
هزینه اجتماعی آب با همه منافع و هزینه هایی که برای 
ایجاد می کند و بعداً درباره آن اقدام کنیم. یعنی باید به جای منفعت فردی- 
بنگاهی، منفعت اجتماعی را در نظر بگیریم؛ اینها با هم متفاوت هســتند و 
خروجی متفاوتی از این حاصل می شــود. در بنگاه ها ما صرفاً با هزینه های 
خصوصی )private cost( روبه رو هستیم درحالی که هر فعالیتی، هزینه های 
خارجــی   (externality cost) دارد کــه با اضافه کردن آن به هزینه های 
خصوصی، هزینه های اجتماعی محاسبه می شود. ارزیابی طرح ها با استفاده از 
هزینه های اجتماعی، نتیجه متفاوتی به دست می دهد. وقتی هزینه جانبی را 
  opportunityاضافه کنید، ممکن است فرد به هزینه- فایده آن توجه کند و
 costرا توجــه کند، اقدامی انجــام دهد یا از انجام آن خودداری کند که در 
مقایسه با social benefit نتیجه متفاوتی حاصل می شود. هزینه آلودگی 
یک مترمکعب آب زیرزمینی چقدر اســت؟ هزینه بیرون آمدن و تخلیه آب 
زیرزمینی چقدر است؟ مصرف پساب تولیدشده از طرف سرمایه گذار به طور 
درســت ارزیابی نمی شود. سرمایه گذار تولید پساب زیرزمینی هزینه- فایده 
می کند که این را به بخش کشاورزی دهد یا به بخش صنعت؟ هرکسی که 
پول بیشتری بدهد به آن داده می شود. شاید یک روش از دیدگاه بنگاه داری 
به فایده باشد اما از دیدگاه منفعت اجتماعی شاید این گونه نباشد. این را دولت 
پس از تعیین هزینه های فرونشست زمین درخواهد یافت که پساب تولیدی را 
به سفره های آب زیرزمینی تزریق کند یا آن را به بخش های دیگر بفروشد. در 
غیر این صورت بحران آب با فرونشست زمین به بحران خاک و بحران سرزمین 
تبدیل خواهد شد. در ایران به اندازه بحران خاک، بحران سرزمین خطرناک 

نیست؛ ارزش فرونشست زمین چقدر است؟
 چقدر می توان با مصرف کم آب اقتصاد بزرگ تری داشت؟	�

رئیسی:  آب به همان اندازه که عامل توسعه است، عامل کاهش رشد توسعه 
هم هست. کل سیستم آبی کشور، آب نیرو و شرکت های آب منطقه ای همه 
بسیج شده اند تا ببینند در بزرگ ترین بارش جنوب کشور چه کار کنند. قدرت 
تخریبی آب را هم باید در کنار قدرت توسعه ای آب در نظر بگیرید. اما زمانی 
می توان به قدرت توسعه ای آب اشاره کرد که benift و cost درست برآورد 
 op�و social benefit cost analysis ، private cost سشود و ســپ

 portunity costبا ابزار اقتصادی برآورد شــود. ولی من به عنوان کسی که 
در اقتصاد آب و محیط زیست فعالیت می کنم این ابزار ارزیابی اقتصادی را از 

دیدگاه اقتصاد محیط زیست در اختیار ندارم.
درویش: چرا این ابزار را در اختیار ندارید؟ ماده 59 برنامه پنج ســاله چهارم 
دولت و سازمان محیط زیست را موظف کرده بود که ارزش گذاری اقتصادی 

کنند؛ این ماده به برنامه پنجم منتقل شد و هنوز یک  سال بعد از پایان برنامه 
پنجم، سازمان محیط زیست یک صفحه در این موضوع منتشر نکرده است.

رئیسی: بودجه ای که برای این کار در نظر گرفته اند در سازمان محیط زیست 
کاریکاتور است وقتی هنوز این سازمان به تعهد خود در ارزش گذاری اقتصادی 
خدمات اکوسیســتمی محیط زیســت عمل  نکرده. در برنامه پنجم EIA  را 
برداشــته و در برنامه ششــم SEA را جایگزین کرده اند. این با چه منطقی 
انجام شده است؟ این ارزیابی استراتژیک محیط زیست است، اما ابزار آن هنوز 

در دسترس نیست.
درویش: وقتی برنامه پنج ساله پیشرفت نمی کند، نهادهای نظارتی اصالً سؤال 
نمی کنند. از طرف دیگر، در برنامه ششــم مجلــس EIA را تصویب نکرد و 

سازمان محیط زیست SEA را جایگزین کرد و تصویب شد.
 راه حل های عبور از توسعه نیافتگی و عبور از بحران آب کدام است؟	�

آل یاسین: ترکیب سیمای اجتماعی جامعه من را خوشحال نمی کند؛ جامعه 
ما کارشناس زیاد دارد اما برون داد این کارشناس ها در سیاست های توسعه ای 
نمایان نیســت. آنهایی که خاموش هستند باید بیدار شوند؛ نهادهای مدنی 
باید در سیکل توسعه به حرکت دربیایند. کارشناسان و نهادهای مدنی باید 
به کمک مســئله اجتماعی و به کمک دولت بشتابند. درحالی که سیستم 
سیاســت گذاری اجازه مؤثر واقع شدن پیشنهاد را نمی دهد. من راه حل را در 
مشارکت نهادهای مدنی و مردم می دانم تا با اجماع کلیه نهادها، بدون حذف 
دیگری ســرمایه اجتماعی تشکیل شود، ولی وضعیت سرمایه اجتماعی در 

کشور خوب نیست.
در اینجا زشت و زیبایی وجود دارد که پارادوکس جامعه 
ماســت؛ همین چنــد روز قبل برای کمــک به همیار 
محیط زیست، چند 10 میلیون تومان یا سال قبل حدود 
2 میلیارد تومان برای رهایی دو محیط بان از اعدام پول 
جمع شــد؛ یا تاالب کمیجــان در فارس، تاالب گندمــان در چهارمحال و 
بختیــاری، کانی برازان در کنار مهاباد به کمک ان جی اُها نجات یافت. هرجا 
مردم شریک قدرت شــوند و اگر نگاه امنیتی از جامعه برداشته شود، مردم 
می توانند برای عبور از بحران آب همیاری کنند. مردم پارادوکس ها را می بینند، 
مردم در اصفهان کم آبی را می بینند و شــهردار چمن می کارد؛ اما در توسعه 
انسان محور حرف اول را می زنیم مثال در سه شنبه های بدون خودرو شهردار و 
پلیس با دوچرخه می آیند. حکمران های ما فقط حرف قشنگ می زنند و به 

گفته خود عمل نمی کنند.
رئیسی: انسان انگیزه اخالقی، اجباری، طبیعی و پاداشی دارد؛ در سال های 
اخیر انگیزه مشــارکت و آموزش و یادگیری را هم بــه آن افزوده اند. اگرچه 
توجه به همه این انگیزه ها ضروری است، بی توجهی به انگیزه پاداشی ما را به 
نتیجه دلخواه نمی رساند. ما نباید در گفتن اینکه مردم پاداش می خواهند شرم 
کنیم؛ انگیزه پاداشــی فارغ از هرگونه بی اعتمادی به هرکسی اجازه می دهد 
که با اســتفاده از همه انگیزه های خود در پروژه ها شرکت کند و چرخ های 
توســعه یافتگی به حرکت درآید. استفاده از ابزارهای اقتصادی، اخذ مالیات، 
عوارض و نرخ گذاری و ســازوکار بازار رقابتی نظیر بازار آب منطقه ای و بانک 
آب می تواند راه حل سهل الوصول و مناسبی برای آب پیدا کند؛ درعین حال 
توجه به رابطه آب، غذا، انرژی و محیط زیست از اهمیت زیادی برخوردار است 
تا بتوانیم راهکار جامعی برای بحران آب پیشــنهاد کنیم. بخش عمده ای از 
مسائل آب در خارج از بخش آب قابل  حل است. توجه به اصول اقتصاد سبز و 
توسعه پایدار و تولید شاخص های مناسب جهت تصمیم گیری سبب می شود 
تا به جای بهره برداری کوتاه مدت، به بهره برداری پایدار از منابع آب توجه کنیم. 
باید با دیدگاه های متعدد اجتماعی، سیاســی و اقتصادی بتوانیم با همدیگر 

گفت وگو کنیم .

نکته هایی که باید بدانید

بحران آب به تنهایی بحث جذابی نیست، وقتی رابطه آب، انرژی، غذا و محیط زیست را 	]
می بینم نمی توانم درباره آب به تنهایی صحبت کنم.

در گفتن از آب و نارسایی های آن، به اصل اقتصاد آب توجه نمی شود و ابزارهای اقتصاد آب 	]
وارد چرخه تبیین بحران، یا راه های برون رفت از بحران نشده است.

داستان بزرگی که درباره بدمصرفی و تولید بد می گویند دست دولت نیست. باید دولت را در 	]
جایی متهم کنیم که دخالت داشته باشد.

باید در جلب مشارکت مردمی برای حل بحران آب، به جای منفعت فردی، منفعت اجتماعی 	]
را در نظر بگیریم؛ اینها باهم متفاوت هستند و خروجی متفاوتی از این حاصل می شود.

39
 سانتی متر

نشست زمین در 
تهران، 90 برابر 
بیشتر از شرایط 

بحرانی

15500
 لیتر

آب مورد نیاز برای 
تولید هر کیلو 

گوشت قرمز
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 بحران آب در ایران از چه زمانی شروع شده و این بحران چه مشخصه ای دارد؟	�
ایران کشوری بیابانی است که بارش متوسط در پهنه آن ثلث  متوسط جهانی و تعریق سه برابر 
متوسط جهانی است. بدین ترتیب پتانسیل تأمین آب شیرین در کشور سالیانه در خوش بینانه ترین 
محاسبات 110 میلیارد مترمکعب است. با یک معیار سردستی اگر کشوری بیش از 60 درصد این 
پتانسیل را صرف مصارف انسانی کند، عمالً به اضافه برداشت، از سهم طبیعت پرداخته که سبب 
اختالل در چرخه های مهم طبیعی من جمله اختالل در پتانسیل تولید آب محیط می شود. یعنی 
اضافه برداشــت می تواند مادر طبیعت را از افزایش آب  بازدارد. برآورد پتانسیل تولید آب شیرین 
طبیعی که در دهه 50 شمســی حدود 130 میلیارد مترمکعب برآورد می شد در محاسبات اخیر 
وزارت نیرو سالیانه به 110 میلیارد مترمکعب کاهش یافت. بحران آب همه بحران نیست. عالوه 
بر این فروپاشی ماشین طبیعت، ما در حال تولید مراکز بحرانی مهاجم هستیم؛ دریاچه ارومیه یا 
تاالب های خشکیده تولیدکننده ریزگردها. مرگ دریاچه ارومیه می تواند باعث آزاد شدن چندصد 
میلیون تن ریزگردهای نمکی شود. پخش نمک در طبیعت کاری مثل انفجار اتمی می کند. قدرت 
باروی گیاهان و مراتع را از بین می برد و طول عمر جمعیت های حیوانی و انسانی را  کاهش می دهد. 
فاجعه مشــابه در دریاچه اورال شوروی در دهه 50 میالدی بر اساس محاسبات دانشمندان تأثیر 

تخریبی زیستی معادل چند بمب هیروشیما داشت.
 دریاچه ارومیه هم قدرت سونامی نمک قابل قیاس با اورال دارد؟	�

خبر بد آن است که ذخیره نمک دریاچه ارومیه چند برابر اورال است؛ نواحی هم جوار آن ده ها 
برابر بیشتر از اورال جمعیت انسانی، حیوانی و گیاهی دارد. اگر دریاچه ارومیه به مرحله تهاجم برسد، 
خسارات وارده به مراتب فراتر از فاجعه اورال است. عمالً مشابه یک جنگ تمام عیار اتمی است. با این 
تفاوت که بمب اتمی در کسری از ثانیه انرژی خود را آزاد می کند اما بمب نمک در طول سال ها 

سبب مرگی به همان گستردگی اما با سیر زمانی کند و تدریجی می شود.
 آیا عملکرد دولت در نجات ارومیه مؤثر بود؟	�

اینکه دولت یازدهم مشکل را به رسمیت شناخت و یک مطالعه جدی برای تعریف مشکل و 
شناسایی راه حل ها کرد، یک قدم به جلو است. اما اقدامات عملی هیچ تناسبی با عمق مشکل نداشت. 
مشــکل ارومیه بزرگ تر از آن است که زور وزارت نیرو به آن برسد. حل چنین معضل سنگین و 
چندجانبه ای محتاج بسیج ملی جدی است، چیزی که اثری از آن دیده نمی شود. امسال بودجه قول 
داده شده که تأمین نمی شد، می گویند در آخر سال تأمین شده اما من معتقدم این تحرکات ضعیف 

و گاه به گاه نشان می دهد کشور با وضع فعلی از حل این مشکل ناتوان است.
 بعد از بحران آب اصفهان، بحران کارون، ریزگردها، و ارومیه، بحران در کدام نقاط در انتظار 	�

سرزمین است؟
متأسفانه ربع قرن پیش  رو، دوران دشوار تنبیه بشر ایرانی توسط طبیعت است. طبیعت صبور 
است و قدرت تحمل زیادی دارد. اما وقتی بشر خیره سری و تجاوز را از حد بگذراند، خشم طبیعت 
کوبنده، سنگین و خونین است. فجایع زیست محیطی بزرگ ترین دغدغه بشر ایرانی در ربع قرن 

پیش رو خواهد بود.

 این روزها هجوم ریزگردها به خوزســتان در تیتر اخبار قرارگرفته اســت؛ هجوم این 	�
ریزگردها به چه علتی گسترش یافته است؟

خوزستان آیینه تمام نمای  بی مسئولیتی مدیران ایرانی است. وضع زیست محیطی این سرزمین 
کلکسیونی از نادانی و ناتوانی است. کارون که از طلوع خلقت بشر، شریان حیات و نور و نشاط بود، 
امروز بزرگ ترین کانال فاضالب خاورمیانه است. فاضالب صنعتی- شهری و پساب شیمیایی کشت و 
صنعت ها بدون مالحظه وارد آن می شود. بزرگ ترین کارخانه آب نمک تاریخ بشر یعنی سد گتوند با 
قدرت خیره کننده مشغول شور کردن کارون و نمکزار کردن زمین های کشاورزی مرغوب خوزستان 
است. سد گتوند مایه شرمساری است. پیمانکار و کارفرما بدون مالحظه اصول اولیه مهندسی، محل 
سد را تغییر می دهند و مخزن سد می افتد روی یکی از بزرگ ترین سازندهای نمکی و آهکی جنوب 
ایران. در اوایل ساخت سد، موضوع کشف می شود اما هیچ وزیری جرئت توقف عملیات را ندارد. سد 
در فضایی از بالهت و بی مسئولیتی در سه دولت ساخته، تکمیل و آبگیری می شود. هنوز هم وزیری 
پیدا نمی شــود جرئت کند آن را از چرخه خارج کند.   گفته می شود منشأ بزرگ ترین کانون های 
ریزگرد در ســوریه و عراق اســت؟ علت اصلی این مسئله طرح های بلندپروازانه ترکیه برای مهار 
آب های سرچشمه دجله و فرات، خارج از حدود قوانین بین المللی و بدون رعایت حق تاریخی پایین 
اســت. ترک ها در سی سال گذشته، سر فرصت و باحوصله از فضای ناآرام سیاسی عراق و سوریه 
بهره برده و عمالً 30 میلیارد مترمکعب از 85 میلیارد مترمکعب ورودی دجله و فرات را دزدیده اند. 
بین ترتیب عمالً سهم آب تاالب های گسترده حاشیه این دو رود باستانی قطع و این تاالب ها به 
زمین های خشک مملو از رسوبات ریزدانه تبدیل شده که منبع بی پایان ریزگردهای مهاجم به سوی 
شــرق است تبدیل شده است. سونامی ریزگردها تازه آغازشده؛ هرسال به تعداد روزهای غلبه این 
سونامی و غلظت آلودگی افزوده می شود. به گمان من در غرب، جنوب غرب و مرکز ایران، ریزگردها 
مهم ترین منبع کاهش استاندارد زندگی بشر خواهد بود. بسیاری از دستاوردهای هشتاد سال توسعه 
ایران در گســترش برق، آب ســالم، بهداشت و درمان و تغذیه که سبب افزایش طول عمر انسان 
شده، در دو دهه کم آبی در آتش هجوم ریزگردها به باد خواهد رفت. حاکمیت ایران و دیپلماسی 
ایرانی در تمام این سال ها در قبال توسعه طلبی فراگیر ترک ها ساکت بود. حتی وقتی ما در این باب 
سخن می گفتیم، تذکر و اخطار می گرفتیم. در نهایت گمان می کنم اتفاق باید درون مردم رخ دهد. 
حاکمیت ایرانی گرفتارتر از آن است که حوصله و توانایی مدیریت مسائل دشوار و چندبعدی مثل 
»بحران زیست محیطی-آبی« حاکم بر کشور را داشته باشد. مردم باید آگاه شوند و مطالبه کنند. 
چیزی که امروز در اهواز می بینیم بدون تردید محرک سیاسی دارد. اما بستر موضوع دارای برکت 
است: مطالبه زیست محیطی از حاکمیت. مردم باید دریابند کشور، شهر و دیارشان دارد پتانسیل 
زیستن را از کف می دهد. روزی که مردم صورت مسئله را به درستی دریابند و مطالبه جدی داشته 
باشند، روز 1/1/1 درحرکت به سوی حل مسئله است. حل مشکل از توان یک استاندار، یک وزیر یا 

دولت خارج است. حل این بحران نیازمند عزم ملی است؛ چیزی که فعالً در افق دیده نمی شود. 

باالتر از  خطر؛ سونامی طبیعت در راه است
محمدحسین کریمی پور در گفت وگو با آینده نگر از وضعیت بحران منابع آب می گوید

نکته هایی که باید بدانید

مردم باید دریابند کشور، شهر و دیارشان دارد پتانسیل زیستن را از کف 	]
می دهد. روزی که مردم صورت مسئله را به درستی دریابند و مطالبه جدی 

داشته باشند، روز 1/1/1 درحرکت به سوی حل مسئله است. 
خوزستان آیینه تمام نمای ولنگاری و بی مسئولیتی مدیران ایرانی است. 	]

وضع زیست محیطی و آب این سرزمین کلکسیونی از نادانی و ناتوانی است. 
ذخیره نمک دریاچه ارومیه چند برابر اورال است؛ نواحی هم جوار آن ده ها 	]

برابر بیشتر از اورال جمعیت انسانی، حیوانی و گیاهی دارد. 

سال هاســت در مورد کم آبی و خطر بروز بحران هشــدار 
داده می شود؛ اما حل مشــکل بحران محیطی- آبی از توان 
یک اســتاندار، یک وزیر یا دولت خارج است. محمدحسین 
کریمی پور، رئیس سابق کمیسیون کشــاورزی، آب و منابع 
طبیعی اتاق ایران می گوید:  مرم هنوز صورت مسئله بحران را 

متوجه نشده اند؛ اگرچه حل بحران نیاز به عزم ملی دارد.

پخش نمک در طبیعت کاری مثل انفجار اتمی می کند. قدرت باروی گیاهان و مراتع را از بین می برد و 
طول عمر جمعیت های حیوانی و انسانی را شدیداً کاهش می دهد. فاجعه مشابه در دریاچه اورال شوروی 
در دهه 50 میالدی اتفاق افتاد.
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توسعه

انوش نوری اسفندیاری
پژوهشگر حوزه آب

هر نوع نگاهی که برای مدیریت توسعه اتخاذ شود، سامان دهی امور مربوط 
به آب از جایگاه ویژه ای برخوردار اســت. بــرای بهره مندی از آب به عنوان یک 
منبع طبیعی، یا به عنوان تأمین پشتوانه حیات در هر منطقه، ناحیه مسکونی و 
سامانه های اکولوژیکی و یا مدیریت ریسک و خطرات اعم از خطرات همیشگی 
)سیل و خشک سالی( یا خطرات نوپدید. با توجه به چندالیه بودن و گوناگونی 
تأثیر مدیریت، توســعه و خدمات مرتبط با آب، رابطه آب و توســعه نمی تواند 

رابطه ای سرراست و یکنواخت تلقی شود.

J آب و سیاست های کالن
فرآیندهای توسعه به نوعی سیاست های آب را تحت تأثیر قرار می دهند یا 
از آن تأثیر می پذیرند. پیوندهای آشــکار و پنهانی که میان نظام اجتماعی و 
سامانه های منابع آب برقرار است، مدیریت آب را به ناگزیر به سیاست های کالن 
هر جامعه ای متصل می کند. بخش مهمی از سیاســت های سالمت، بهداشت 
و معیشت جامعه ما به حوزه آب مربوط است. همچنین سیاست های امنیت 
غذایی، امنیت انرژی، حفاظت از شــهرها و مراکز جمعیتی و اکوسیستم های 
حیاتی. تقریباً هر بحثی که در سطح ملی و کالن در نظر گرفته شود، رابطه های 
گوناگون آن با حوزه آب قابل بررسی است. این واقعیت را می توان طور دیگری 
نیز دریافت کرد.  توجه به نحوه اثرگذاری هر نوع تصمیم و خط مشی در سطح 
کالن بر شرایط منابع آب و مدیریت آن. این نوع اثرگذاری تاکنون بسیار مورد 
غفلت بوده اما به طورجدی باید در باالترین سطح مدیریت توسعه کشور، مدنظر 
قرار گیرد. زیرا ایجاد رابطه یک جانبه از ســمت سیاست های کالن، می تواند 
پایداری و امنیت آبی هر منطقه و کشوری را به مخاطره بیندازد و مسیر توسعه 
آن سرزمین را مانند جامعه امروز ما، با محدودیت ها و خطرات اساسی روبه رو 
کند. محدودیت اساسی به معنی اعالم رسمی تصمیم به کاهش سطح برداشت 
از منابع آب در حدود 20 درصد در افق درازمدت و خطرات ازجمله عبارت اند از: 
نابودی اکوسیستم های بزرگ و حیاتی، تخلیه مستمر مخازن ثابت آب زیرزمینی 
و پیامدهای آن، کاهش رطوبت و شوری خاک و تولید منشأ گردوغبار، آلودگی 
پیش رونده منابع آب و افزایش تواتر و شدت سیالب ها و خشک سالی ها. مواجهه، 
پیش بینی و پیشــگیری تهدیدهای جدی در مسیر توسعه، از نیمه دوم قرن 
گذشته میالدی مورد گفت وگوی جهانی قرار گرفته که این تعامل ها درنهایت 
به تغییر دیدمان توسعه منجر شده است. با تغییر دیدمان و توجه به هدف های 
توسعه پایدار و اقتصاد سبز )جداشدگی رشد اقتصادی از مصرف بیشتر منابع 
آب( سیاست های جدید مدیریت منابع طبیعی، اهمیت ویژه ای پیداکرده که 
در حوزه آب به عنوان موازین مدیریت یکپارچه یا به هم پیوســته آب شناخته 
می شــوند. درنتیجه با توجه به محدود ماندن مقــدورات جامعه در چارچوب 

برنامه ریزی بخشــی و نظام متمرکز دولتــی، مخاطرات کمبود آب با کیفیت 
مناسب، به نحو بارز و تهدیدکننده ای روبه افزایش است. به ویژه آنکه در مقابله با 
مشکالت و چالش هایی که به تدریج در طول چند دهه متراکم شده و می شود، 
دیدگاه های مستقل، منطقه ای و محلی، سازوکارهای اقتصادی، شبکه ای و غیر 
سلسله مراتبی و همفکری و مشارکت عموم، نتوانسته است برای ایجاد رخنه در 
وضع موجود و رویش جوانه تحول و دگردیســی در مدیریت آب، نقش مؤثر و 
کارگشــایی به عهده داشته باشد. هم زمان با ضرورت رویش جوانه تحول برای 
ایجاد تغییرات اساســی و مرحله ای در مدیریت آب کشور، در سطح مدیریت 
کالن توسعه نیز باید میان بخش های متقاضی و محرک های بیرونی بخش آب 
و شــرایط و موقعیت منابع آب، رابطه دوسویه و مؤثری برقرار شود. این رابطه 
به طور تعیین کننده ای در گرو انتخاب استراتژی های مناسب توسعه اقتصادی و 
فضایی از نظر استقرار جمعیت و فعالیت ها، توسعه روستایی، ایجاد اشتغال مولد 
جایگزین، ارتقای بهره وری آب و کاهش تلفات و توســعه زنجیره ارزش تولید 

کشاورزی تا مصرف کننده است.

J حضور خبرگان مستقل
حضــور داوطلبانه خبرگان جامعه در جریان انواع بررســی ها، تحلیل ها و 
گفت وگوهایی که هم اکنون در جامعه جریان دارد، می تواند شــرایط و نیروی 
محرکــه مؤثری را برای ایجاد عزم ملــی و عبور مطمئن تر از وضع موجود به 
مرحله نوین مدیریتی، فراهم کند. کشــور نیز در چنین شرایط حساسی که 
در آن گرفتار شــده، نیازمند بازســازی و اعتالی نظــام مدیریت منابع آب با 
مشــارکت گســترده نیروهای متخصص به ویژه حقوق دانان، جامعه شناسان، 
اقتصاددانان و برنامه ریزان در رشــته های مختلف است. این مشارکت باید به 
نحوی باشــد که از طریق گفت وگو و اقناع اســتداللی و ارائه نظرات سنجیده 
مستقل، ظرفیت اجماع سازی جامعه تقویت ، و پشتیبانی نیروهای متخصص 
مستقل از تصمیم های کلیدی به منظور ایجاد تحوالت وسیع و پردامنه و اجرای 
موفق برنامه ها، تأمین شود. در این مسیر استفاده از الگوهای ارتباطی هم افزا در 
مواجهه با تفاوت و تنوع فرهنگی جامعه در سطوح و موقعیت های مختلف، به 
جای الگوی یک طرفه ای که تاکنون مورداستفاده بوده، نقش بسیار تعیین کننده 

و راه گشایی خواهد داشت.

J گفت وگوهای انتقادی نظام گرا
سازوکارهایی که می توانند شکل موجود حکمرانی آب را اساساً متحول کنند، 
مانند ارتباطات شبکه ای و داوطلبانه و توافقات و سازوکارهای اقتصادی، اگر هم 
کامالً مفقود نباشند، بسیار ضعیف و جزیره ای هستند. درمجموع نظام حکمرانی 
موجود در حوزه آب بر اساس ایجاد ارتباطات نهادی مشخصی، باید شکاف های 
خود را با بدنه جامعه برطرف کند. اما چون نمی توان همه چیز را به یکباره تغییر 
داد، درمان باید از یک نقطه یا نقاطی مناســب آغاز شود و با دیده بانی جامعه 
به تدریج و با استمرار و براساس موازین مدیریت تطبیقی به سایر نقاط، تسری 
پیدا کند. این ترمیم و بازسازی در درجه اول به یک دولت »فروتن و توسعه گرا« 
نیاز دارد که سهم خود را از اشتباهات گذشته بپذیرد، تن به نظارت های اجتماعی 

بدهد و داشتن اراده جبران گذشته را در عمل به جامعه اثبات کند.  

تغییر بزرگ ممکن نیست؛ درباره روزنه ها گفت وگو کنیم
نقشه راهی برای توسعه و مدیریت آب

نکته هایی که باید بدانید

حضور داوطلبانه خبرگان در جریان انواع بررسی ها، که در جامعه جریان دارد، می تواند 	]
شرایط و نیروی محرکه مؤثری را برای ایجاد عزم ملی فراهم کند.

سازوکارهایی که می توانند شکل موجود حکمرانی آب را اساساً متحول کنند، اگر هم کاماًل 	]
مفقود نباشند، بسیار ضعیف و جزیره ای هستند. 

20
 درصد

سطح برداشت از 
منابع آب کاهش 

یافته است



آینده اقتصاد ایران به کدام سمت می رود؟

سال تردید
گزارش تحقیقی برنده جایزه پولیتزر از زندگی و کسب وکار رئیس جمهور جدید امریکا

نویسنده: دیوید کی جانستون

پیش بینی  آینده اقتصاد کالن ایران:  اقتصاددان

آواربرداری از اقتصاد
دولت یازدهم اقتصادی بحران زده را تحویل گرفت

پیش بینی  آینده فضای کسب وکار:  بخش خصوصی

دو مولفه بی تحریکی اقتصاد در سال 96
هوشمندانه ترین اقدام دولت در سال آینده، بهبود فضای کسب و کار است

پیش بینی  آینده بازارهای مالی:  تحلیل گر اقتصادی

دورنمای اقتصاد ایران
افزایش چشم گیر رشد اقتصادی در سال 1395، دستاورد مهم  دولت یازدهم است

پیش بینی  آینده اقتصاد سیاسی:  تحلیل گر اقتصادی

وضعیت خاکستری
جاللپور زیر و بم اقتصاد ایران را تشریح می کند

پیش بینی  تحوالت اقتصادی جهان

ریسک های 96
امسال جهان با چه مخاطرات حتمی ای روبه روست ؟ 

آیندهپژوهی
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آیندهپژوهی

سال 95 رو به اتمام است و بازار امتیازدهی به عملکرد 
اقتصادی دولت در این سال، داغ شده. آینده نگر هم در 
این باره به نظرسنجی از فعاالن اقتصادی و کارشناسان 
پرداخته تا بتواند هم کارنامه اقتصادی دولت را بررسی 
کند و هم پیش بینی هایی را از سال آینده ارائه دهد. از این رو این بار در بخش »کامنت« 
با طرح سه سؤال برای 10 نفر، به مسائلی همچون کارنامه دولت در خروج از رکود سال 
95، پیش بینی رشد اقتصادی سال آینده و انتخابات ریاست جمهوری سال 96 پرداخته 
است.  در سؤال اول از پاسخ دهندگان        پرسیده شد: »در سال 95 عملکرد دولت را در 
خروج از رکود تا چه اندازه موفق می دانید؟« 70 درصد از پاسخ دهندگان        به این سؤال، 
اعتقاد داشتند دولت در سال 95 نتوانسته در خروج از رکود موفق عمل کند. البته در 
این مورد برخی از آنها اعتقاد دارند که به دلیل در اولویت قرار گرفتن کاهش تورم، این 
امر اتفاق افتاده است. 20 درصد معتقدند شرایط رکود در حال حاضر نسبت به گذشته 
بهتر است. هرچند همچنان شاهد رکود هستیم اما به اعتقاد برخی از پاسخزدهندگان، 
توانســته ایم روند افزایش رکود را متوقف کنیم. 10 درصد پاسخ دهنگان هم در این 
خصوص می گویند که با توجه به رشد اقتصادِی رقم خورده در کشور توانسته ایم از رکود 
خارج شویم. در سؤال دوم پرسیده ایم که »پیش بینی شما از رشد سال آینده چیست؟« 
40 درصد می گویند رشــد اقتصادی امسال تداوم خواهد داشت اما رقمی را برای این 
رشد پیش بینی نمی کنند. 10 درصد بر این باورند که سال آینده رشد 6 تا 7 درصدی 
به ثبت می رسد و 40 درصد معتقدند رشد اقتصادی سال 96 بین 4 تا 5 درصد رقم 

خواهد خورد. همچنین 10 درصد اعتقاد دارند سال 96 رشد اقتصادی5 تا 6درصدی 
را تجربه می کنیم. سؤال سوم این است: »فکر می کنید عملکرد اقتصادی این دولت به 
شکلی هست که دوباره ســکان اداره کشور را در چهار سال آینده در دست بگیرد؟« 
تقریبا تمام پاسخ ها در این زمینه مثبت است اما نظرات مختلفی در خصوص موفقیت 
روحانی در دوره آینده هم وجود دارد. به گونه ای که 30 درصد بر این باورند که دولت 
روحانی ماندگار است اما نه با تیم اقتصادی کنونی. آنها می گویند دولت روحانی برای 
موفقیت در دوره بعد باید تیم اقتصادی خود را عوض کند. 10 درصد معتقدند عوامل 
غیراقتصادی بیشتر در رأی اعتماد مردم به دولت روحانی تاثیر دارد. این افراد کارنامه 
اقتصــادی دولت را چندان برای رأی اعتماد مردم به دولت، مثبت ارزیابی نمی کنند؛ 
در عیــن حال باز هم می گویند که روحانی مجــددا رئیس جمهور خواهد بود. اما 60 
درصد ابراز امیدواری می کنند که روحانی مجددا سکان کشور را در دست بگیرد چراکه 
عملکرد اقتصادی دولت یازدهم را بهتر از دولت قبل می دانند و ایران ســال 96 را با 
ایران سال 92 قیاس می کنند.  در ادامه می توانید نظرات جمشید پژویان، کارشناس 
اقتصادی، حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس اقتصادی، آلبرت بغزیان، کارشناس 
اقتصادی، احمد کیمیایی اسدی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، محمد الهوتی، 
رئیس کنفدراسیون صادرات، بهادر احرامیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، هادی 
حقشــناس، کارشناس اقتصادی، سید حامد واحدی، عضو هیئت رئیسه اتاق تهران، 
علیرضا کالهی صمدی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و علی نقیب، فعال اقتصادی 

را در خصوص این سه پرسش بخوانید.

چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد ایران است؟

نقطه ضعف دولت یازدهم
بمانجان ندیمی

خبرنگار

شرایط رکود نسبت  به گذشته بهتر است
20 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند

رشد اقتصادی امسال تداوم خواهد داشت
40 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند

دولت روحانی ماندگار است اما نه با تیم اقتصادی کنونی
30 درصد پاسخ دهندگان معتقدند

دولت موفق به خروج از رکود نشده است
70 درصد اعتقاد دارند

رشد اقتصادی سال 96  بین 4 تا 5 درصد رقم خواهد خورد
40 درصد از پاسخ دهندگان می گویند

که روحانی مجددا سکان کشور را در دست بگیرد
70 درصد از پاسخ دهندگان می گویند

توانسته ایم از رکود خارج شویم
10 درصد از پاسخ دهندگان می گویند

که سال آینده رشد 6 تا 7 درصدی به ثبت می رسد
10 درصد از پاسخ دهندگان بر این باورند

سال 96 رشد اقتصادی 5 تا 6درصدی را تجربه می کنیم
10 درصد از پاسخ دهندگان بر این باورند

پیش بینی شما 
از رشد سال آینده چیست؟

فکر می کنید عملکرد اقتصادی این دولت به 
شکلی هست که دوباره سکان اداره کشور را در 

چهار سال آینده در دست بگیرد؟

تا چه اندازه عملکرد دولت را در خروج از رکود 
در سال 95 موفق می دانید؟
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تا چه اندازه عملکرد دولت را در خروج از رکود در سال 95 موفق می دانید؟

دولت موفق به خروج از رکود 
نشده است

70 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند

سید حامد واحدی
عضو هیئت رئیسه اتاق تهران

دولــت در مورد خــروج از رکود تالش زیادی 
کرده کــه بتواند خود را در پســابرجام از موانع و مشــکالت 
اقتصادی از جمله مشکالت ارزی،  وارداتی و صارداتی رها کند 
و به بازارسازی ها و بازاریابی های جدید روی آورد. اما متاسفانه با 
کارشکنی هایی که بخشی از آن در داخل کشور و بخشی دیگر 
در خارج از کشور رخ داد، نتوانست در حد انتظار در زمینه خروج 
از رکود فعالیت کند. در این زمینه تالش هایی شده که امیدواریم 
در سال 96 این تالش ها به نتیجه برسد. اما کارشناسان و فعاالن 

اقتصادی هنوز خروج از رکود را لمس نکرده اند. 
علیرضا کالهی صمدی

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران
به نظرم دولت در این خصوص موفق نبوده و 
سیاست های صنعتی و توسعه صادرات آن طور که باید پیگیری 
نشده، تمام تمرکز دولت بر صنایع باالدستی بوده و وابسته به 
مواد خــام و اولیه بوده و به بخش ارزش افزوده اقتصاد توجه 
مناسب نشــده است و استراتژی مناسبی هم برای آن وجود 
نداشــته است. یکی از بحث ها در این زمینه، توسعه از طریق 
صادرات و تحریک تقاضای خارج از کشور بود که نتوانستیم در 

این خصوص هم کارنامه خوبی را از دولت ببینیم.
جمشید پژویان

کارشناس اقتصادی
به هیچ وجه. ما نه تنها از رکود خارج نشدیم 
بلکه رکود در ســال 95 عمیق تر هم شده است. به گونه ی که 
بسیاری از بنگاه ها و مشاغل با حداقل ظرفیت خود کار می کنند 
یا در موارد زیادی کار خود را تعطیل کرده اند. مواردی که هنوز 
سرپا مانده اند هم با کسری های بزرگ و عدم پرداخت چندماهه 

حقوق کارمندان و کارگران، به کار خود ادامه می دهند.
حیدر مستخدمین حسینی 

کارشناس اقتصادی
من فکر می کنم خیر. درســت است که در 
ادبیــات اقتصادی در مورد خروج از رکود گفته می شــود در 
صورتی که در دو تا سه دوره متوالی رشد منفی نداشته باشیم 
به معنی خروج از رکود و ایجاد رونق اســت. اما این تعریفی 
کمی است که با شرایط اقتصادی ما همخوانی ندارد. اقتصاد 
ما یک اقتصاد تک محصولی نفتی است که عامل اصلی رشد 
آن همین نفت است. زمانی که بحث رشد اقتصادی را در نظر 
می گیریم، فقط بحث کمی نمی کنیم، بلکه بحث افزایش رفاه 
و ایجاد اشتغال را مد نظر داریم. اما رشد اخیر این پیامدهای 

مثبت را به همراه نداشته است. 

آلبرت بغزیان
کارشناس اقتصادی

دولت موفق شد با توجه به برجام این اعتمادسازی 
را بکند که وضع از اینکه هست بدتر نمی شود. دولت بین رکود و 
تــورم، کاهش تورم را در اولویت قــرار داد. رکود به خودی خود به 
نوعی متوقف شد. اما اینکه اثرات ناشی از رکود گذشته از بین برود 
و جبران بشود، به نظرم نتوانست عملی شود. در حالی که دولت 

این امکان را داشت که چنین کاری را انجام دهد. 
علی نقیب

فعال اقتصادی
هر چند در سال 95 توانستیم به رشد اقتصادی 
مثبتی دست پیدا کنیم. اما در مجموع در حال حاضر رکود بر 
کشور حاکم اســت. در جهت رونق کسب و کار پیش نرفتیم. 
متاسفانه رکودی در کشور در زمینه  ساخت و ساز و ساختمان 
وجود دارد که تاثیر آن را در تمام صنایع دیگر می توان دید. اما 
برای اینکه بتوانیم در سال 96 هم رشد مثبت اقتصادی را ادامه 
دهیم باید در سال آینده تصمیم به خروج از رکود بگیریم. دولت 

در کنترل تورم در سال 95 موفق بوده است اما رکود نه.
احمد کیمیایی اسدی

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران
در اواخر ســال 94 توافق هسته ای را به ثبت 
رســاندیم و پیش بینی ها حاکی از آن بود که اقتصاد کشور در 
سال 95 بتواند رشد قابل قبولی را به ثبت برساند. ولی متاسفانه 
تا پایان ســال مشخص شــد که اقتصاد ما آن شادابی الزم را 
در ســال 95 هم کسب نکرد و رکود همچنان بر فضای کسب 
و کار ســایه افکنده است. آمارهایی که دولت از رشد اقتصادی 
می دهد بیشتر در زمینه فروش نفت است. این کاال توانست رشد 
اقتصادی قابل توجهی را برای کشور در سال 95 رقم بزند. ولی 
هنوز بازار آن رونق الزم را ندارد و فکر می کنم یکی از دالیل آن 
هم این بوده که دولت کاهش تورم را در دستور کار خود قرار داد 
و سیاست های انقباضی را نیز در پیش گرفت. اما کنترل تورم 

پیامدی مانند ماندگاری رکود در اقتصاد داشت. 
 

شرایط رکود نسبت 
به گذشته بهتر است

20 درصد از پاسخ دهندگان

بهادر احرامیان
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

در سال 95 می توان گفت اقتصاد ما به نوعی 
به خاطر افزایش تولید نفت، شاهد رشد اقتصادی مثبت بود. 
البته باید متذکر شد که بخشــی از کوچک شدن دولت در 
سال های گذشته هم ناشی از کاهش تولید نفت بود. در سال 
95 بعد از برجام با افزایش تولید نفت و صادرات میعانات گازی 
رشــد خوب اقتصادی را تجربه کردیم. اما در سایر بخش ها 
کاهش تولید متوقف شد و در وضعیتی تثبیت شد. وارد رشد 

نشــدیم اما توانســتیم رکود را متوقف کنیم. در بخش نفت 
افزایش تولید و رونق شدیم اما در سایر بخش ها از بدتر شدن 

وضعیت جلوگیری کردیم.
محمد الهوتی

رئیس کنفدراسیون صادرات
قبل از اینکه به موضــوع رکود بپردازیم بهتر 
است شــرایط اقتصادی ای را که دولت یازدهم در آن شروع به 
کار کرد ببینیم. در آن دوره، کشــور هم رکود داشت، هم رشد 
منفی و هم تورم باالی 40 درصد. دولت کار خود را بر اســاس 
اولویت بندی شروع کرد. عمده توان خود را برای رسیدن به رشد 
مثبت صرف کرد و توانست تا حدی در این زمینه موفق عمل 
کند. دومین اولویت دولت کنترل تورم بود که بر اساس آن فشار 
زیادی بر مصرف کنندگان و جامعه وارد شده بود. در این مورد هم 
توانست عملکرد موفقی داشته باشد. حتی در این بخش، تورم را 
به ارقامی رساند که کمتر در اقتصاد کشور تجربه شده بود. برای 
رسیدن به این شرایط باید در جایی هم هزینه می داد که  هزینه 
آن رکود بود. یعنی برای کاهش تورم رکود بر اقتصاد کشور حاکم 
شــد. در سه سال اول رکود به حدی رسید که اقتصاددانان آن 
را بی سابقه دانستند. البته دولت تالش کرد که شرایط خروج از 
رکود را هم رقم بزند. در ســال 95 با تزریق مالی به واحدهای 
کوچک و متوسط )تسهیالت 16 هزار میلیارد تومانی( توانست تا 
حدی به فعال سازی این واحدها کمک کند. اخیرا هم فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی، دســتور احیای واحدهای تعطیل شده را داده 
است که همه اینها نشان می دهد به سمت خروج از رکود در حال 
حرکت هستیم. اگرچه این اقدامات در سطح جامعه نتوانسته 
اثرات خود را آن طور که باید، نشــان دهد. اما امیدوارم با همین 

روند بتوانیم در سال آینده از رکود خارج شویم. 

توانسته ایم از رکود خارج شویم
10 درصد از پاسخ دهندگان معتقدند

 هادی حق شناس
کارشناس اقتصادی 

به لحاظ علم اقتصاد وقتی سه فصل متوالی 
رشد اقتصادی مثبت شــود به معنی این است که اقتصاد از 
رکود خارج شــده و وارد دوره رونق شده است. در این تعریف 
اینکه رشد از بخش نفت بوده، از بخش کشاورزی بوده یا جای 
دیگر مهم نیست. آنچه که مسلم است بر اساس آمارهای بانک 
مرکزی، مرکز آمار و نهادهای بین المللی اقتصاد ما در نیمه اول 
سال جاری رشد اقتصادی 7 درصد را تجربه کرده و بر اساس 
آمارهای فصل های پیشین، از رکود خارج شده است. اما این 
موضوع که رشد متوازن نبوده و  بیشتر حاصل از رشد بخش 
نفت بوده، امری صحیح است. در عین حال نباید کتمان کرد 
که ما در بخش های مختلف همچون کشــاورزی مازاد تولید 
داشتیم، در نفت و گاز و پتروشیمی ها و بخشی از صنایع دیگر 

کامال رشد داشته ایم. 

در سال 95 بعد از برجام با افزایش تولید نفت و صادرات میعانات گازی رشد خوب اقتصادی را تجربه کردیم. اما در سایر بخش ها کاهش تولید 
متوقف شد و در وضعیتی تثبیت شد. وارد رشد نشدیم اما توانستیم رکود را متوقف کنیم. در بخش نفت افزایش تولید و رونق داشتیم اما در سایر 
بخش ها از بدتر شدن وضعیت جلوگیری کردیم.
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آیندهپژوهی

پیش بینی شما از رشد سال آینده چیست؟ 

رشد اقتصادی امسال 
تداوم خواهد داشت

40 درصد می گویند

سید حامد واحدی
عضو هیئت رئیسه اتاق تهران

باید دید که سیاســت های داخل و خارج از 
کشور به چه سمتی پیش می رود. باید دید در انتخابات ریاست 
جمهوری سال آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد. رشد اقتصادی 
زاییده این موارد است. اما در مجموع تصورم بر این است که 

رشد اقتصادی سال آینده از امسال بهتر خواهد بود. 
 هادی حق شناس

اقتصاددان 
یکی از بخش هایی که انتظار می رود در سال 
96 موتور رشد اقتصادی باشد،  بخش ساختمان است. در بخش 
ســاختمان در سال های اخیر رشــد اقتصادی منفی داشتیم 
که عوامل مختلفی در این رشــد منفی دخیل بوده اما یکی از 
فاکتورهای اصلی بی شک سرمایه گذاری کمی بوده که در این 
سال ها انجام شده است. با توجه به آماری که برای 10 ماه اخیر 
وجود دارد، هم خرید و فروش ساختمان و هم قیمت آن حدود 
10 درصد رشــد داشته و از طرف دیگر با توجه به رکود بخش 
مسکن، یقینا سال آینده در این بخش شاهد رونق خواهیم بود 
که این منجر به تداوم رشد امسال در سال 96 خواهد شد. عالوه 
بر این، با عملیاتی شدن فازهای پارس جنوبی، به نتیجه رسیدن 
سرمایه گذاری های صورت گرفته در بخش معدن و رشد بخش 
کشاورزی به دلیل بارش های مناسب زمستان سال جاری، به 

نظر می رسد سال 96 سال خوبی برای اقتصاد ما خواهد بود. 
آلبرت بغزیان

کارشناس اقتصادی
به نظرم تولید تا اواســط سال آینده شرایط 
عجیــب و غریبی را تجربه نخواهد کــرد، چراکه تحت تاثیر 
انتخابات قرار می گیرد و به نوعی هم فراموش می شود. اما در 
مورد رشد اقتصادی هم باید بگویم این رشد تداوم می     یابد ولی  
نفت همچنان می تواند سکان دار رشد اقتصادی باشد. اما باید 
بتوانیم پول نفت را به صورت بهینه تخصیص بدهیم. هرچند 

در برنامه ششم این عزم را در دولت جدی نمی بینم. 
علی نقیب

فعال اقتصادی
ما در کشوری هستیم که اقتصادمان تحت تاثیر 
مسائل سیاسی در دنیا قرار می گیرد. به همین دلیل با به نتیجه 
رسیدن مذاکرات هسته ای و برجام، امیدواری زیادی بر اقتصاد 
کشور حاکم شد. هنوز هم امیدواریم که برجام بتواند به صورت 
کامل اجرا شــود و افرادی که مانند ما در بخش کســب و کار 
هستند، بتوانند اثرات مثبت برجام را در فضای اقتصادی کشور 
شاهد باشــند. اگر مسائل بانکی حل شود و روابط ما با اروپا به 

واسطه گشایش های بانکی بهبود یابد من فکر می کنم همچنان 
بتوانیم روند رشدی را که امسال طی کرده بودیم، ادامه دهیم.

رشد اقتصادی سال 96  بین 4 تا 5 
درصد رقم خواهد خورد

40 درصد معتقدند

حیدر مستخدمین حسینی 
کارشناس اقتصادی

متاســفانه ارزیابی مــن از کارکرد اقتصادی 
دولت منفی اســت. این دولت در شرایطی بر سر کار آمد که 
اقتصاد ما گرفتار مشکالت عدیده ای بود و انتظار می رفت به 
گونه بســیار بهتری در این رابطه عمل شود. اشکاالتی که از 
دولت قبل و سیاســت های آن گرفته می شد، نه تنها اصالح 
نشد که در مواردی شــاهد تداوم آن بودیم. در بحث مربوط 
به یارانه ها    که دولت قول داده بود، تنها به سه دهک پایین و 
قشر مستضعف بپردازد، شاهد آن بودیم که تحت فشار مجلس 
تنها اقدامات مقطعی انجام شــد اما همچنان شاهد پرداخت 
یارانه به اقشــار مختلف مردم هســتیم. از سوی دیگر دولت 
تمام تمرکز خود را روی بحث برجام گذاشت و امیدوار بود با 
حضور سرمایه گذاران خارجی تکانی به اقتصاد بدهد و به لحاظ 
همین نگرش برنامه ریزی مشخصی برای اقتصاد داخلی صورت 
نگرفت و می بینیم که جوان ها    همچنان جویای کار هستند و 
روز به روز بر شمار آنها    افزوده می شود. در بحث صادرات غیر 
نفتی هم می بینیم که اتفاق خاصی رخ نداد و اهداف مورد نظر 
محقق نشد. در هر حال پیش بینی من برای سال بعد این است 

که رشد اقتصادی حدودا 5 درصدی را داشته باشیم. 
احمد کیمیایی اسدی

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران
به نظرم سال آینده به دلیل انتخابات دولت 
دوازدهم دولت تا دو مــاه اول نتواند توجه خاصی به اقتصاد 
کشــور مبذول کند. اما اگر همه شــرایط ایده آل پیش برود، 
می توانیم نرخ رشــد اقتصادی مثبت را مجددا تجربه کنیم. 
زیرساخت ها   ی داخلی برای سرمایه گذاری را باید فراهم کرد 
تا به یک رشد اقتصادی قابل قبول 5 درصدی رسید. البته باید 
اقدامات دولت باید برای رشد اقتصادی تداوم داشته باشد. شاید 
بهتر باشد به رشد مثبت اقتصادی کم اما پایدار هم قانع باشیم.  

بهادر احرامیان
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

ســال آینده امکان دارد سال پرنوسانی باشد 
اما به تدریج اثرات افزایش تولید و درآمدهای نفتی را در سایر 
بخش ها   ی اقتصاد مشاهده خواهیم کرد. به همین دلیل شاید 
رشد کمتری از ناحیه نفت داشته باشیم چون به نظر می رسد 
در بخش نفت بیشترین رشد را  طی سال ها   ی گذشته و بعد 
از انقالب داشــته ایم. امکان دارد سهم سایر بخش ها    در رشد 
اقتصادی افزایش یابد. پیش بینی ها    برای سال آینده حاکی از 

رشد 4 تا 5 درصد است.
محمد الهوتی

رئیس کنفدراسیون صادرات
پیش بینی ها   ی اعالم شده برای رشد اقتصادی 
سال آینده از سوی موسســات و مراکز بین المللی، حدود 4 
درصد است و بانک مرکزی حدود 5 درصد را پیش بینی کرده 
است. من فکر می      کنم اگر این شرایط ادامه پیدا کند و حمایت 
از واحدهای تولیدی و صادرات نیز در دســتورکار دولت قرار 
گیرد، رشــد اقتصادی می      تواند بین 4 تا 4.5 درصد در سال 
آینده رقم بخورد. البته رشد اقتصادی تابع متغیرهای مختلف 
است که از جمله آنها می      تواند مسائل سیاسی باشد. با توجه به 
اینکه سال آینده سال انتخابات ریاست جمهوری است هرگونه 
تغییری و هر اتفاقی می تواند در اقتصاد ما تاثیر مثبت و منفی 

بگذارد. 
 

که سال آینده رشد 6 تا 7 درصدی 
به ثبت می رسد

10 درصد بر این باورند

علیرضا کالهی صمدی
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

من فکر می کنم آمارهایی که مراکز و موسسات 
بین المللی اقتصادی در مورد رشــد اقتصادی ایران می دهند 
محقق می     شــود. این آمارها حاکی از رشد حدود 6 تا 7 درصد 
است. اما این رشد، رشد متوازنی نیست. عمده رشد و توسعه در 
حال حاضر ناشی از عملکرد صنایع بزرگ است. متاسفانه وزارت 
صمت تبدیل شده به وزارت صنایع بزرگ و سنگین و به صنایع 

واحدهای کوچک و متوسط هیچ گونه توجهی نمی کند. 
 

سال 96 رشد اقتصادی 5 تا 
6درصدی را تجربه می کنیم

10 درصد اعتقاد دارند

جمشید پژویان
کارشناس اقتصادی

زمانی که آقای روحانی اعالم کرد ظرف 100 
روز قرار است وضعیت را بهبود ببخشد و بعد دیدم که یکی، 
دو سیاســت کالن را در پیش گرفت، از همان زمان پی بردم 
که رکود اقتصادی در این دولت نه تنها درمان نمی شــود، که 
عمیق تر هم می     شود چراکه سیاست هایی که ما نیاز داشتیم، 
سیاست های اصالح ساختاری در چارچوب مبانی خرد اقتصاد 
بود اما هیچ کدام از این سیاست ها اتخاذ نشد. رشد اقتصادی ما 
با توجه به رشد فروشی که در بخش نفت داشته ایم، احتماال 
ادامه خواهد یافت و ارقام 5 تا 6 درصد برای ســال آتی دور از 
انتظار نیست. اگرچه این رشدی پایدار و اشتغال زا نیست.   

با توجه به آماری که برای 10 ماه اخیر وجود دارد، هم خرید و فروش ساختمان و هم قیمت آن حدود 10 
درصد رشد داشته و از طرف دیگر با توجه به رکود بخش مسکن، یقینا سال آینده رونق را در این بخش شاهد 
خواهیم بود که این منجر به تداوم رشد امسال در سال 96 خواهد شد.
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فکر می کنید عملکرد اقتصادی این دولت به شکلی هست که دوباره سکان اداره کشور را در چهار سال آینده در دست بگیرد؟

دولت روحانی ماندگار است 
اما با کمی تغییر

30 درصد بر این باورند که

جمشید پژویان
کارشناس اقتصادی

بســتگی دارد. اگر در روی همین پاشــنه 
بچرخد، ما وضعیت بدتری نســبت به گذشــته نیز خواهیم 
داشــت. اگر آقای روحانی و تیم او احســاس کنند که مردم 
خواهان انجام اصالحات با ارائه نقشــه راه مشخص هستند، 
احتمــال موفقیت در دور دوم وجود دارد، چراکه ما همه چیز 
داریم. اما در غیر این صورت امیدی به موفقیت ایشان نیست. 
انتظار می         رفت که آقای روحانی به جای به کارگیری دوستان 
خود از مشاوران بهتری که در حوزه اقتصاد خرد توانمندند و 
با ســاختارهای اقتصاد ایران آشنا هستند، بهره می         گرفت اما 
متاسفانه این گونه نشــد و تنها سیاست های    کالنی را به کار 
گرفتند که نمی توانست به خروج از رکود و ایجاد اشتغال کمک 
کند. اگر هم رشدی در چندماهه گذشته ایجاد شده، به دلیل 
رشد بخش نفت است که بدیهی است با توجه به سهم بخش 
نفت در تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی تحت تاثیر قرار 
بگیرد اما این رشدی نیست که بتواند صنایع کشور را فعال کند 

و منجر به ایجاد اشتغال شود. 
حیدر مستخدمین حسینی 

کارشناس اقتصادی
چند فرض را باید در نظر بگیرید، اگر همین 
دولت و مشخصا همین تیم اقتصادی بر مسند کار باشد، قطع به 
یقین موفق نخواهد بود و وضع اقتصاد به بحران تبدیل خواهد 
شــد. واحدهای کوچک و متوسط به شــدت آسیب دیده اند، 
نظام بانکی با وجود اینکه آمارهایی از میان تســهیالت بسیار 
زیاد در ســال 95 داده اما همه می         دانیم که بیش از 80 درصد 
این تسهیالت استمهال بدهی های    قبلی بوده و پول جدیدی 
به بنگاه ها       تزریق نشده است. بنابراین اگر 4 سال بعدی حضور 
داشته باشــند هیچ معجزه ای صورت نمی گیرد و شرایط بدتر 
از این هــم خواهد بود. اقتصاد ما نیاز به ترکیب جدیدی دارد 
که بتواند بحران بزرگ بانکی، رکود عمیق اقتصادی و مسئله 

اشتغال را حل کند و راهی برای نجات اقتصاد بیابد.   
آلبرت بغزیان

کارشناس اقتصادی
من فکر می کنم که  هر دولت دیگری به جز 
دولت روحانی بود، شــرایط اقتصاد کشور از حال حاضر بدتر 
می شــد. من اصل را بر پایه اعتمادسازی خارجی می گذارم. 
اگر این وضعیت وخیم تر می         شــد، هم سرمایه گذار      داخلی را 
فراری می         دادیم و هم سرمایه گذار      خارجی را. پس از برجام که 
دستاورد دولت یازدهم بود، رفت و آمدهای خارجی ها       افزایش 
یافت و ایران هراسی که بر دنیا حاکم بود تا حد  زیادی از بین 

رفت. این دستاورد کمی نیست. به نظرم این دولت می         تواند 
همچنان بماند اما نه با این تیم اقتصادی.     

که روحانی مجددا سکان کشور 
را در دست بگیرد

70 درصد ابراز امیدواری می         کنند

احمد کیمیایی اسدی
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

اینکه فکر کنیــم رأی اعتماد مردم به دولت 
تنها با بررسی کارنامه اقتصادی دولت میسر می         شود شاید زیاد 
معقول نباشد. دولت یازدهم شاید در برخی از بخش ها       موفق 
عمل نکرده اما توانسته در روابط بین المللی موفقیت های    زیادی 
به دست آورد. همچنین در امنیتی که بر کشور حاکم است 
عملکرد قابل قبولی در کارنامه خود ثبت کرده است. در نتیجه 
به نظرم عوامل غیراقتصادی می         تواند در این زمینه دخیل باشد. 
در بخش اقتصادی نرخ تورم برای اقتصاد نمره مثبت دارد اما 

در رکود نمی تواند نمره مثبتی داشته باشد.
محمد الهوتی

رئیس کنفدراسیون صادرات
این دولت دو سال و نیم از عمر خود را صرف 
حل مسائل و مشکالت و مناقشات هسته ای کشور کرد و کاری 
کرد که شاید بسیاری از افراد انتظار آن را نداشتند. دولت یازدهم 
توانست تحریم های    بی سابقه ای را که علیه ایران وضع شده بود 
لغو کند. اگرچه در اجرای برجام اشــکاالتی وجود دارد اما باید 
توجه داشــته باشیم که هم زمان با این موضوع، دولت توانست 
رشــد اقتصادی و تراز تجاری را مثبت کند و از ســوی دیگر، 
تورم را منفی. همچنین در بخش نفت توانست تولید را افزایش 
دهد و به سطح بی سابقه ای برساند. اینها عملکردهایی است که 
نوعی ریل گذاری محسوب می         شــود که نتایج آن را در آینده 
شاهد خواهیم بود. در مجموع به نظرم عملکرد اقتصادی دولت 
منطقی بوده. تجربه هم نشان می         دهد دولت ها       در ایران معموال 
دو دوره بر مســند کار بوده اند. بنابراین حضور آقای روحانی به 
عنوان رئیس جمهور در دوره آینده بسیار بسیار محتمل است.  

بهادر احرامیان
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

باید دید دولت چه شرایطی را تحویل گرفته 
است. بعد از چهار سال به نظرم دولت باید دستاوردهای خود 
را در خنثی کردن خطرات و مشکالت 10 تا 12 سال گذشته 
بسنجد و مقایسه کند. دولت در میان حجم بزرگی از مشکالت 
سر کار آمد. شاید نتوانسته باشد قله های    جدید و دستاوردهای 
جدید را در کارنامه اش ثبت کند، اما همین قدر که توانســته 
تا حد زیادی مشــکالت گذشــته را برطرف یا کنترل کند، 
بزرگ ترین دســتاورد آن محسوب می         شود. بنابراین به نظرم 
این دولت می         تواند برای چهار ســال آینده نیز زمام کشور را 

در دست بگیرد. 

 هادی حق شناس
اقتصاددان 

واقعیت این اســت که عملکرد دولت ها       در 
دوره دوم بهتر بوده اســت. چراکــه می         توانند از تجارب دوره 
گذشــته چه در انتخاب همکاران، چــه در انتخاب و اجرایی 
کردن پروژه های    استراتژیک و چه در زمینه جذب سرمایه های    
خارجی عملکرد بهتری از خود نشــان دهند. نباید فراموش 
کنیم که دولت در چه شرایطی استقرار پیدا کرد. بدون شک 
این آمار نمی گوید ما وضعیت مطلوبی داریم، چالش های    نظام 
بانکی، نرخ بیکاری و... مطلوب نیست چرا که همین شاخص 
فالکت درکشورهای پیشرفته زیر 5 درصد است. اما نسبت به 

نقطه شروع این دولت وضعیت بسیار بهتری را داریم.  
سید حامد واحدی

عضو هیئت رئیسه اتاق تهران
برای اینکه پیش بینی کنیــم دولت آینده، 
همچنان در دست آقای روحانی خواهد بود یا نه، خیلی زود 
اســت. ولی امیدواریم هر دولتی باشد همراه با مردم باشد و 
سیاست های    کارشناسی شده ای را به کار گیرد. البته امیدواریم 

که این دولت همچنان بتواند بر مسند کار باقی بماند. 
علیرضا کالهی صمدی

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران
به طور کلی مشکل اقتصاد ایران مشکل دیروز 
و امروز نیســت. مشکالت در ایران ریشه در سال های    گذشته 
دارنــد. دچار عدم توازن های    جدی در ســاختارهای کشــور 
شده ایم.  بنابراین نمی توان گفت مشــکالت اقتصادی ایران 
بایــد در دوران روحانی حل و فصل می شــد. با توجه به تمام 
کاستی هایی که وجود دارد به نظرم بهتر است که همین دولت 
همچنان بر مسند کار قرار گیرد. باالخره در این دولت عقالنیتی 
حاکم اســت که در دولت گذشته نبود. اگرچه در پیاده سازی 

سیاست ها      ، در برخی از بخش ها       از مسیر خود خارج شد. 
علی نقیب

فعال اقتصادی
دولــت یازدهم با چالش ها       و مســائل زیادی 
روبه رو اســت. از جمله آنها بحث آلودگی های    محیط کسب و 
کار اســت. هرچند دولت در این خصــوص وعده داده بود که 
شرایط را مساعد کند و بوروکراسی های    زیاد ادارات را کاهش 
دهد اما همچنان شاهد این مسائل در اقتصاد کشور هستیم. اگر 
همین روند در سال آینده نیز ادامه یابد بعید به نظر می         رسد 
که شــرایط خوبی را در ایران تجربه کنیم. به هر حال دولت 
در زمینه های    زیادی موفقیت های    بزرگی را کسب کرده است. 
مثال در بحث رشد اقتصادی توانسته کارنامه خوبی داشته باشد. 
همچنین در روابط بین الملل عملکرد خوبی دارد. اما در زمینه 
کنترل آلودگی های    محیط کسب و کار نتوانسته خوب عمل 
کند. البته در زمان باقی مانده از این دولت، نمی توان نسبت به 
این مشکالت اقدامات کارسازی انجام داد. اما به هرحال دولت 
روحانی در مجموع اقدامات ارزشمندی انجام داده است. امکان 

دارد در انتخابات بعدی هم بتواند برنده باشد. 

دولت یازدهم توانست تحریم های بی سابقه ای را که علیه ایران وضع شده بود لغو کند. باید توجه داشته باشیم که 
هم زمان با این موضوع، دولت توانست رشد اقتصادی و تراز تجاری را مثبت کند و از سوی دیگر، تورم را منفی. 
همچنین در بخش نفت توانست تولید را افزایش دهد و به سطح بی سابقه ای برساند.
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آیندهپژوهی

] پیش بینی  آینده اقتصاد ایران: اقتصاددان [ 

پوست اندازی
دولت در سال آینده سیاست های خود را بازاندیشی و آسیب شناسی کند

دولــت در زمینه مقدمات و پیش زمینه هــای ضروری برای به 
حرکت درآوردن اساســی اقتصاد کشور تا حد زیادی موفق بود که 
از مهم ترین آنها در بعد خارجی می توان به باز کردن گره های ناشی 
از تحریم بین المللی و برقراری ارتباط گرم و دوستانه با کشورهای 
مختلف اشــاره کــرد و در صحنه داخلی هم کاهــش نرخ تورم و 
ثبات بخشی به اقتصاد بوده است. این تالش های دولت کمک کرد تا 
صادرات نفت افزایش یابد، قراردادهای گوناگون خارجی بسته شود 
و چشم انداز نسبتا مثبتی در ذهن فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران 

داخلی و خارجی شکل بگیرد. 
البته کارهای اساســی برجای مانده فراوانی وجود دارد که امید 
مــی رود مورد توجه جدی قرار بگیرند ماننــد اصالح نظام اداری و 
مقرراتی و جلوگیری از فســاد و همچنین بهبود کیفیت خدمات 
عمومی که بسترساز فعالیت بخش خصوصی هستند. برای خروج 
برگشت ناپذیر از رکود و رسیدن به رشد اقتصادی باال انتظار می رود 
قوه مجریه با کمک و پشتیبانی سایر قوای کشور هرچه زودتر به حل 

و رفع این مشکالت و موانع هم اقدام کند.
امیــدوارم دولت با کســب تجربه از چهار ســال گذشــته و 
پوست اندازی سریع و به کارگیری نیروهای توانمندتر و جسورتر بتواند 
اقتصاد را به رشدی متوازن و پایدار برساند. در صورتی که اکثریت 
رأی دهندگان بار دیگر به آقای روحانی اقبال نشــان دهند شروع 
دور دوم ریاست جمهوری باید با بازاندیشی و آسیب شناسی سریع 
سیاست های گذشته و چاره جویی اساسی برای رفع بحران هایی که 
با آنها دست به گریبان هستیم همراه باشد. درنتیجه هیچ ایرادی 
ندارد که رشــد اقتصادی برای دو ـ  ســه سال خیلی باال نباشد اما 
تدابیری برای حل این چالش ها اندیشیده بشود. الزمه این حرکت 
ترسیم مسیر و نقشه راه درست برای آینده میان مدت کشور و ارتباط 
برقرار کردن با مردم و مطرح کردن هوشــمندانه مشکالت با مردم 

و طلــب همراهی و همکاری کردن از آنها برای گذار از چنین پیچ 
خطرناک و صعب العبوری است. در عین حال توجه به اقشار ضعیف 
و آســیب پذیر هم نباید از نظر دور بماند و به این منظور نیاز است 
مسکن های موقتی از لحاظ شغلی، تغذیه و درمان برایشان فراهم 
شود تا فشارهای اقتصادی تنها بر دوش این طبقات محروم سنگینی 
نکند. با این اوصاف و شروط، هدف گیری رشد سه درصدی برای این 

دوره اصالح و گذار هم می تواند نرخ قابل قبولی باشد.
اگر بخواهیم با توجه به حجم کاستی ها و تخریب های برجای مانده 
از دولت پیشین قضاوت کنیم ارقام اعالم شده درباره رشد اقتصادی 
و اشتغال و حمایت اجتماعی می تواند نشانه موفقیت دولت باشد. اما 
هنگامی که به شرایط بحرانی کشور و آمار تعطیلی و ورشکستگی 
بنگاه ها و بیکاری کارگران و نابسامانی های اجتماعی و آسیب ها و 
تهدیدهای اجتماعی نگاه می کنیم احساس می شود مسئوالن دولتی 
آن گونه که الزم است به خطرناکی اوضاع توجه ندارند و جدیت الزم 

را به خرج نمی دهند. 
درنتیجه احســاس دوگانه ای به انسان دست می دهد که از یک  
سو بهترین گزینه را برای چهار سال آینده، دولت فعلی بدانیم اما 
از ســوی دیگر به عملکرد این چهار سال که نگاه می کنیم خیلی 
رضایت بخش دیده نمی شــود. یعنی انتظار ما از دولت ها به عنوان 
نماینده و خدمت گزار همه مردم این است که آنچه را به نفع منافع 
ملی و بلندمدت کشور باشد بدون توجه به اثری که بر محبوبیتشان 
یا حامیان آنهــا می گذارد اجرا کنند. یعنی صــادق بودن را اصل 
بدانند و سیاســت های خوب و پسندیده را ولو اینکه باعث کاهش 
محبوبیت فعلی شان بشود اجرا کنند. همچنین گفت وگوی مستمر 
و حساب شده و بابرنامه با مردم و فعاالن اقتصادی داشته باشد و افق 
و چشم اندازی از مسیر پیش رو ترسیم کنند. این رویه در دور بعدی 
بیشتر باید دیده شود. برای نمونه عمل به منشور حقوق شهروندی 
که از شــاخصه های عدالت و فراهم بودن و دسترسی به فرصت ها 
برای همه و شــأنیت و احترام یافتن همه مردم ایران که دولت در 

آخرین ماه های تصدی خود منتشر کرده است. 
بخشی از ضعف عملکردها هم ریشه های ساختاری دارد و به این 
یا آن دولت ارتباطی ندارد. مثال اینکه احزاب قوی و نقاد و پاسخ گو 
نداریم و کادرسازی برای تربیت نیروهای توانمند نکرده ایم. همچنین 
مطبوعات حرفه ای و انجمن های تخصصی و علمی و نهادهای مدنی 
نداریم که عملکرد دولت ها را در حوزه های مختلف به نقد بکشند 
و وادار به بهبود کنند. فرهنگ سیاســی توسعه نیافته در کشور که 
روحیه تکروی و خودمحوری و زیر بار گفت وگو نرفتن و مصالحه و 
سازش نکردن با رقبا از جمله نشانه های آن است. همه این کاستی ها 
و عقب ماندگی های نهادی اجازه نمی دهد تا به رشد اقتصادی مستمر 

و پایدار و در سطح 8 درصد انتظاری برسیم. 

کارهای اساسی 
برجای مانده 

فراوانی وجود دارد، 
مانند اصالح نظام 
اداری و مقرراتی 
و جلوگیری از 

فساد و همچنین 
بهبود کیفیت 

خدمات عمومی که 
بسترساز فعالیت 
بخش خصوصی 

است

نکتههاییکهبایدبدانید

دولت در زمینه مقدمات و پیش زمینه های ضروری برای به حرکت درآوردن اساسی اقتصاد 	]
کشور تا حد زیادی موفق بود

با توجه به حجم تخریب های دولت قبل، رشد اقتصادی، اشتغال و حمایت اجتماعی نشانه 	]
موفقیت دولت است

دولت ها صادق بودن را اصل بدانند و سیاست های خوب را ولو به قیمت کاهش محبوبیت، 	]
اجرا کنند

بخشی از ضعف عملکردها ریشه های ساختاری دارد و به این یا آن دولت ارتباطی ندارد	]
هنگامی که به شرایط بحرانی حال حاضر کشور نگاه می کنیم احساس می شود مسئوالن 	]

دولتی آن گونه که الزم است به خطرناکی اوضاع توجه ندارند

جعفر خیرخواهان
اقتصاددان
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] پیش بینی  آینده اقتصاد کالن ایران: اقتصاددان [ 

آواربرداری از اقتصاد 
دولت یازدهم اقتصادی بحران زده را تحویل گرفت

در اواخر دولت دهم یعنی در سال های 90 و 91                            باالترین درآمدهای نفتی را در طول تاریخ داشتیم. 
با این همه درآمد، هنگامی که دولت به روحانی سپرده شد،                            چیزی جز بدهی ها                        از آن درآمدهای نفتی 
باقی نمانده بود و این موضوع                            واقعا حیرت انگیز بود.

وضعیت اقتصاد در سال 92 که دولت تحویل داده شد، چگونه بود  �
و مهم ترین مشکلی که در آن سال وجود داشت چه بود؟

مهم ترین مشــکل سال آخر دولت دهم یعنی سال 91 و سه ماهه اول 
سال 92، رکود تورمی بود. تورم در این دوره                            به شدت باال رفته بود و اقتصاد 
دچار انقباض شــدید شده بود.                            اقتصاد ایران در سال های 91 و 92 گرفتار 
                           رشد منفی شده بود. همه این شواهد نشان می                                                         داد وضعیت اقتصاد کشور 
چقدر بحرانی است؛ مضافا اینکه آن موقع تحریم ها                       ی اقتصادی هم تشدید 

شده بود و در نتیجه فشار بر اقتصاد ایران خیلی زیاد بود. 
دولت روحانی این اقتصاد را در چه شرایطی تحویل گرفت؟ �

اگــر به آمارها نگاه کنیم در اواخر دولت دهم یعنی در ســال های 90 
و 91                            باالتریــن درآمدهــای نفتی را در طول تاریخ داشــتیم. با این همه 
درآمد، هنگامی که دولت به روحانی سپرده شد،                            چیزی جز بدهی ها                        از آن 
درآمدهای نفتی باقی نمانده بود و این موضوع                            واقعا حیرت انگیز بود. یعنی 
دولــت آقای روحانی وقتی قدرت را تحویل گرفت با خزانه خالی و ذخیره 
ارزی پایین و مهم تر از آن عدم امکان دسترسی به ذخایر ارزی مواجه بود. 
یعنی حتی پول هایی که ایران در خارج هم داشت دسترسی به آنها به علت 
تحریم ها                        ممکن نبود. در آن سال ها برای واردات برخی از اقالم ضروری مثل 
دارو هم دچار مشــکل شده بودیم. در این شرایط دولت روحانی قدرت را 
تحویل گرفت. شرایطی بحرانی از نظر اقتصادی و حتی سیاسی. تحریم ها                        
به اوج رسیده بود و کاری که دولت می                                                         توانست طبیعتا انجام دهد و انجام 
داد، آغاز مذاکرات هســته ای بود تا از این طریق فشار تحریم ها                        را از دوش 
اقتصاد ایران بردارد. وقتی این مذاکرات از سال 92 و 93 شروع شد به تدریج 
فشار تحریم ها                        کم شد. منظور این نیست که تحریم ها                        را برداشتند اما آن 
افزایشی که در وضع تحریم ها                       ی جدید وجود داشت و طبق برنامه تحریم ها                        
پیش بینی می                                                         شد که صادرات نفت ایران به صفر برسد، متوقف شد. دولت 
ایران توانست در حد یک میلیون بشکه نفت صادر کند. بعد از مذاکرات                            تا 
حدی دسترسی به منابع ارزی هم بهتر شد؛ نه اینکه کامل برداشته شود. به 

هر حال                            اینها گشایش   هایی         است که در اقتصاد ملی ما اتفاق افتاد.                            به طوری 
که در سال 93 یعنی سال دوم دولت آقای روحانی، رشد اقتصادی مثبت 
3 درصد شد. البته این رشد به این معنی نبود که همه مشکالت اقتصادی 
برطرف شده، بلکه مشکالت همچنان باقی بود؛ چراکه بخشی از مشکالت 
مربوط به تحریم ها                        بود و بخش مهم تر مشــکالت اقتصادی ما مربوط به 
سیاست ها                       ی نادرست اقتصادی بود که دولت دهم در طول 8 سال در ایران 

اتخاذ کرده بود.
به رکود تورمی سال 92 اشاره کردید؛ سیر این رکود تورمی از چه  �

زمانی شروع شده بود؟
در سال های آخر دولت دهم درآمدهای نفتی باال رفته بود. همین درآمد 
نفتی و واردات ارزان قیمت که ارزهای ما را به باد می                                                         داد و تولید ملی را دچار 
مشکل کرده بود، باعث می                                                         شد مردم وخامت                            وضعیت اقتصاد و رکود را حس 
نکنند. علی رغم رکودی که وجود داشت، مردم به واسطه واردات گسترده و 
بی سابقه و ارزان قیمت، این فشارها را خیلی حس نمی کردند. به تدریج که 
فشار تحریم ها                        زیاد شد و مشکل انتقال ارز پیش آمد، آن رکود مورد نظر 
به طور واقعی خودش را نشان داد و تورمی که در ماه های آخر دولت دهم 
شتاب گرفته بود، به شدت باال رفت. علتش این بود که دیگر امکان واردات 
گســترده وجود نداشت و نقدینگی به شدت افزایش داشت. ضربه خیلی 
شــدیدی به تولید داخلی وارد شد. مجموعه این عوامل باعث شد تورم به 
شدت باال برود. یعنی سال آخر دولت دهم تورم باالی 30 درصد بود و وقتی 

که دولت را تحویل می                                                         دادند حدود 40 درصد. 
االن بعد از گذشت بیش از سه و نیم سال از استقرار دولت آقای  �

روحانی هنوز هم مشکالتی در اقتصاد وجود دارد. تا چه اندازه پایه این 
مشکالت را در اتفاقات سال 92 و دولت گذشته می                                                         دانید؟

بحثی که همان اوایل هم مطرح شــد و االن هم مطرح است اصطالح 
آواربرداری اســت. شما در ساختمان پالسکو دیدید که در مدت کوتاهی 
ســاختمان فروریخت. برای درســت کردن آن ساختمان، دو تا سه سال 

 موسی غنی نژاد، اقتصاددان برجسته کشور از وضعیت اقتصادی ایران در دولت دهم می                                                         گوید.                            او 
اعتقاد دارد وضعیت اقتصادی در دولت دهم بحرانی بود و عمال دولت یازدهم مشغول آواربرداری 

از این وضعیت بود. در واقع                            آواربرداری انرژی عمده دولت را گرفته است. به گفته غنی نژاد روحانی 
دولتی را با خزانه خالی و بدهی ها                       ی زیاد تحویل گرفت. این شرایط در حالی در سال 92 گریبان گیر 

کشور شد که درآمدهای نفتی در سال ها                       ی 90 و 91 به باالترین سطح خود رسیده بود. در این 
وضعیت وخیم، فشار تحریم ها                        نیز از اواخر دولت دهم بیشتر شد و عمال دسترسی دولت یازدهم به 

منابع خارج از کشور نیز قطع شد. او در بخشی از سخنانش دلیل نارضایتی جامعه از وضعیت کنونی 
را نیز تشریح می                                                         کند و قبول دارد که مردم در دولت دهم رضایت بیشتری از شرایط داشتند. اما 

رضایت آنها به قیمت نابودی اقتصاد تمام می                                                         شد. دولت دهم به واسطه درآمدهای باالی ارزی 
توانست با ثابت نگه داشتن نرخ ارز و واردات گسترده، کاالهای وارداتی را با قیمت پایین در اختیار 

مردم قرار بدهد. از این رو در ظاهر امر شرایط معیشتی مردم بهبود یافته بود. در ادامه مشروح 
گفت گوی دکتر موسی غنی نژاد با آینده نگررا می                                                         خوانید.

اقتصاد غیرنفتی 
شعاری است که از 

اول انقالب می                                                         دادند 
که ما می                                                         خواهیم 

اقتصادمان را 
غیرنفتی کنیم. به 
نظر من یک اشکال 

در اینجا وجود 
دارد. مسئله این 

نیست که اقتصاد ما 
از نفت و درآمدهای 

صادرات نفت 
استفاده کند. 

مسئله این است که 
استفاده درست کند
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زمان صرف شــده بود و در مدت بسیار بسیار کوتاهی فروریخت. اما برای 
آواربرداری آن زمان زیادی نیاز بود. بنابراین کار سختی است. آن چیزی 
کــه در اقتصاد ایران اتفاق افتاده بــود فروریختن اقتصاد ایران در نتیجه 
سیاســت ها                       ی غلط دولت نهم و دهم و اضافه شــدن تحریم ها                        و تشدید 
تحریم ها                        بود.                            در حقیقت اقتصاد ایران فروریخته بود و دولت باید آواربرداری 
می                                                         کرد. حاال هم                            آواربرداری انرژی عمده دولت را گرفته اســت. مثال در 
ســال 93 یعنی سال دوم دولت یازدهم رشد اقتصادی به حدود 3 درصد 
رســید. اما سال 94 این رشد دوباره کاهش پیدا کرد و حدود یک درصد 
شد. االن که در سال 95 هستیم دوباره رشد اقتصادی                            افزایش داشته است. 
این آواربرداری خود خیلی انرژی بر است.                            زمان می                                                         برد تا مردم حس کنند 
مسیری که برای اقتصاد اتخاذ شده است مسیر درستی است. البته بنده 
از منتقدان خیلی از سیاست ها                       ی اقتصادی دولت یازدهم هستم. اما باید 
انصاف داشت                            که دولت یازدهم را از نظر سیاست ها                       ی اقتصادی با دولت نهم 
و دهم نمی شود مقایسه کرد. دولت نهم و دهم اقتصاد ایران را فروریخت 
                           و دولت یازدهم به تدریج ســعی کرد                            آن خرابی ای را که ایجاد شــده بود 
ترمیم کند. البته بعضی از سیاست ها                       یش دست به عصا و محتاطانه بود. 
سیاست ها                       ی نادرستی مثل تردید در اصالح قیمت انرژی و یکسان سازی 
نرخ ارز. از طرفی انرژی عمده دولت صرف مذاکرات هسته ای شد که بیشتر 
از دو سال طول کشید. اما در مجموع نسبت به دولت قبلی مسیر بهتر و 
درســت تری را اتخاذ کرده و انصافا باید اقدامات دولت یازدهم را عادالنه 

قضاوت کرد. 
در حال حاضر این طور که از شواهد برمی                                                         آید، انتظارات و توقعات  �

مردم از دولت یازدهم برآورده نشده است. به نظر می رسد در دولت قبل 
این همه نارضایتی وجود نداشت. چرا این طرز تفکر ایجاد شده است؟

روشن است؛ در دوره دولت نهم و دهم درآمدهای ارزی و نفتی ایران باال 
بود در نتیجه دولت می                                                         توانست با ثابت نگه داشتن نرخ ارز و واردات گسترده، 
کاالهای وارداتی را با قیمت پایین در اختیار مردم قرار بدهد. بنابراین مردم 
به عنوان مصرف کننده مشکالت اقتصادی را احساس نمی کردند. ولی این 
رضایت نســبی آثار خیلی مخربی برای اقتصاد ما به دنبال داشت. تولید 
داخلی لطمه زیادی خورد. یعنی واردات ارزان قیمت و رقابت ناسالمی که 
با تولید داخلی صورت گرفت کمر تولید داخلی را شکست. از سال 84 تا 
90 یعنی دوره                            6ساله دولت قبل، ما بیشترین درآمدهای ارزی و بیشترین 
واردات را در طول تاریخ کشــورمان داشــتیم. اما ایجاد اشتغال جدید در 
حدود صفر بود. این امر نشــان می                                                         داد که یک مشــکل بزرگ وجود دارد. 
این همه درآمد و ســرمایه ای که در اختیار                            دولت دهم بود، کجا صرف شد 
که هیچ شغل جدیدی در طول 6 سال در ایران ایجاد نشد؟ ولی مردم به 
خاطر دسترسی ای که به کاالهای ارزان قیمت وارداتی داشتند، این مشکل 
را حس نمی کردند. االن وضعیت خیلی عوض شده است. در بهترین حالت 

در ســال های اخیر و در دولت آقای روحانی درآمدهای ارزی ایران حدود 
40 میلیارد دالر اســت. ولی دولت قبل در بعضی از ســال ها باالی 100 
میلیارد دالر درآمد ارزی داشــته است. اگر میانگین را نگاه کنیم، در طول 
8 سال، دولت نهم و دهم حدود 80 میلیارد دالر یعنی دو برابر درآمد این 
دولت، درآمد داشــته؛ اتفاقی که افتاد این بود که در دولت یازهم،                            تثبیت 
نرخ ارز انجام شد و نســبت واردات هم نسبت به قبل بسیار کاهش پیدا 
کرد، در نتیجه مردم احساســی را که پیش از این در دولت قبل داشته اند 
نمی توانند داشته باشند. واردات ارزان قیمت دیگر مثل سابق وجود ندارد 
چون درآمدهای ارزی دولت مثل ســابق نیست. واردات ارزان قیمت باعث 
ضربه دیدن تولید داخلی می شود. این است که در مجموع اگر نگاه کنید 
مردم هم حق دارند احســاس می                                                         کنند که در دولــت آقای احمدی نژاد 
وضعیت اقتصادی شــان بهتر بود ولی با چه هزینه ای؟ هزینه همان رکود 
تورمی و افول و فروپاشی اقتصاد ایران. توضیح دادن این موضوع برای مردم 
عادی کار آسانی نیست و البته دولت یازدهم هم به اندازه کافی تالش نکرده 
تا از نظر اطالع رســانی و تبلیغاتی این مسئله اصلی را برای مردم روشن 
کند؛ مضافا اینکه رسانه ها                       ی بزرگ و رسانه ها                       ی ملی یعنی رادیوتلویزیون 
در اختیار دولت نیســت. نه تنها در اختیار دولت نیست بلکه برضد آن هم 
عمل می                                                         کند که این امر موجب می شود این احساس نارضایتی که مردم 

دارند بیشتر شود.
اگر بخواهیم وضعیت بازار ها                       ی مالی را در سال 92 و االن که عمر  �

دولت رو به پایان است مقایسه کنیم، ارزیابی شما از این بازار چیست؟
سال 92-93 اتفاقی که افتاد این بود که چون نرخ ارز تعدیل شد، قیمت 
سهام به شدت باال رفت. سهام صادراتی ها                        و پتروشیمی وضعشان بهبود پیدا 
کرد. این پاردوکس بزرگی بود یعنی علی رغم اینکه رشد اقتصاد کشور ما 
در سال 92 منفی شده بود، اما رشد بورس در کشور شدیدا افزایش داشت 
و نه تنها مثبت بود بلکه باال رفته بود. این وضع نمی توانست ادامه پیدا کند. 
وقتی که تعدیل قیمت ارز در اقتصاد کشــور هضم می                                                         شد و جا می                                                         افتاد، 
واضح بود که آن وضعیت اســتثنایی هم متوقف شد و شروع کرد به افول 
و نزول. االن وضعیت پرنوســان و دشوار است.                            طبیعی هم هست. به این 
علت که اقتصاد داخلی به میزان مورد انتظار، رشــد نکرده است. هنوز                            در 
حال دادن هزینه ها                       ی فروریختن اقتصاد در دو دولت گذشته هستیم. هنوز 
آواربرداری اقتصاد ملی تمام نشده است. اینها عواملی است که خودش را 
امروزه در بورس هم نشان می                                                         دهد؛ مضافا اینکه نرخ ارز هم به آن صورتی 
که باید به نســبت تورم داخلی و تفاوتش با تورم خارجی، تعدیل می                                                         شد، 
اتفاق نیفتاده است. این است که آنچه صادراتی   های         بورس انتظار داشتند که 
با افزایش صادرات و برداشته شدن تحریم ها                        وضعیتشان بهتر شود، برآورده 
نشــده است. مجموعه این عوامل نشان می                                                         دهد که درست است که ما در 
مسیر درستی قرار گرفته ایم، ولی بازیافت وضعیت اقتصادی ما به کندی 
صورت می                                                         گیرد. این موضوع در همه بازارها خود را نشان می                                                         دهد. البته نظام 
بانکی هم بحث جدایی است که بخش بزرگی از گرفتاری های فلج کننده 
اقتصادی کشور را ایجاد کرده؛ تامین مالی بنگاه ها و تامین مالی اقتصادی به 

همین دلیل به طور کلی دچار مشکل شده است.
امید به ســرمایه گذاری خارجی با به وجود آمدن برجام خیلی  �

زیاد شد؛ در سال 92 و دولت دهم بحث سرمایه گذاری خارجی خیلی 
مطرح نبود که به نظر می                                                         رسد به دلیل درآمدهایی که وجود داشت این 
بی توجهی اتفاق افتاده بود. در مورد وضعیت سرمایه گذاری خارجی در 

دولت قبل نظرتان چیست؟
اوال دولت قبــل                            نیاز به ســرمایه گذاری خارجی نداشــت. چون 
درآمدهــای ارزی در آن دوره خیلی بــاال بود. دوما اصال دیدگاه دولت 

در دوره دولت نهم 
و دهم درآمدهای 
ارزی و نفتی ایران 
باال بود در نتیجه 
دولت می                                                         توانست 
با ثابت نگه داشتن 
نرخ ارز و واردات 

گسترده، کاالهای 
وارداتی را با قیمت 
پایین در اختیار 
مردم قرار بدهد. 
بنابراین مردم به 

عنوان مصرف کننده 
مشکالت اقتصادی را 

احساس نمی  کردند

نکتههاییکهبایدبدانید

با افزایش فشار تحریم ها                        در دولت دهم ، سرمایه گذاران و شرکت ها                       ی خارجی نه تنها به ایران 	]
نیامدند بلکه آنهایی هم که در ایران بودند، رفتند.

غیر نفتی کردن اقتصاد ایران، حرف بی معنی و نادرستی است.	]
بعضی از سیاست ها                       ی دولت یازدهم مانند تردید در اصالح قیمت انرژی و یکسان سازی نرخ 	]

ارز                            دست به عصا بود.
با وجود                            درآمدهای باالی نفتی در دولت  دهم، ایجاد اشتغال جدید در حدود صفر بود.	]
رضایت نسبی مردم از وضعیت اقتصادی در دولت دهم آثار مخربی برای اقتصاد ما به دنبال داشت.	]

پیشبیین
درست است که ما در 

مسیر درستی قرار 
گرفته ایم، ولی بازیافت 

وضعیت اقتصادی 
ما به کندی صورت 

می                                                         گیرد. این موضوع 
در همه بازارها خود را 
نشان می                                                         دهد. البته 
نظام بانکی هم بحث 

جدایی است که بخش 
بزرگی از گرفتاری های 
فلج کننده اقتصادی 
کشور را ایجاد کرده؛ 
تامین مالی بنگاه ها و 
تامین مالی اقتصادی 
به همین دلیل به طور 

کلی دچار مشکل شده 
است
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دولت قبل                            نیاز به سرمایه گذاری خارجی نداشت. چون درآمدهای ارزی در آن دوره خیلی باال بود. اصال دیدگاه دولت 
نهم و دهم نسبت به ورود سرمایه گذار خارجی مثبت نبود.                            یعنی علی رغم درآمدهای ارزی که ایران داشت، در تولید 
نفت به خصوص در تولید و اکتشاف نفت، سرمایه گذاری به اندازه کافی صورت نگرفت.

نهم و دهم نســبت به ورود ســرمایه گذار خارجی مثبت نبود.                            یعنی 
علی رغم درآمدهای ارزی که ایران داشــت، در تولید نفت به خصوص 
در تولید و اکتشاف نفت، سرمایه گذاری به اندازه کافی صورت نگرفت. 
در نتیجه ظرفیت تولیدی ما پایین آمد. در حوزه گاز خیلی سرمایه گذار

ی ها                        به کندی پیش می                                                         رفت و ناکارآمد بود. یعنی خیلی از هزینه   هایی         
که صرف توســعه پارس جنوبی شد،                            چند برابر قیمت ها                       ی قبلی بود. 
شرکت ها                       ی خارجی رفتند و این شــرکای داخلی که دولت گرفت و 
داخل کار آورد، بی تجربه و ناکارآمد بودند. هزینه ها                       یشان نسبت به قبل 
                           3 یا 4 برابر شد. بنابراین در اواخر دولت دهم که تحریم ها                        شروع شد، 
طبیعتا سرمایه گذاری خارجی اصال نمی توانست به ایران بیاید. حتی 
روند سرمایه گذاری خارجی معکوس شد و سرمایه گذاران و شرکت ها                       ی 
خارجی نه تنها به ایران نیامدند بلکه آنهایی هم که در ایران بودند، رفتند. 
االن یک ســال است که از اجرایی شدن برجام می                                                         گذرد.                            البته در این 
یک سال، خیلی از ســرمایه گذاران خارجی کنجکاو بودند و به ایران 
                           آمدند و مذاکره کردند. موافقت نامه ها                       ی زیادی امضا شــد؛ ولی چیزی 
که از آمدن سرمایه گذاران خارجی انتظار می                                                         رفت به آن اندازه محقق 
نشد. هرچند شرایط بهتر شده است. ولی انتظاری که می                                                         رفت تحقق 
پیدا نکرده است؛ علتش هم روشــن است؛ اوال فشار امریکا هنوز این 
ترس را برای ســرمایه گذاران ایجاد می                                                         کند. لذا بانک ها                       ی بزرگ هنوز 
همکاری الزم را به خاطر جریمه ها                       ی زیادی که در گذشــته داده اند با 
ایران نمی کنند. یعنی ما هنوز به وضعیت کامال نرمال و عادی که بتوانیم 
جلب سرمایه خارجی کنیم، برنگشته ایم. ولی در حال حرکت در جهت 
بهتری هستیم. عالیم مثبتی از حضور سرمایه گذاران خارجی درکشور 
می                                                         بینیم. کشورهای پیشرفته اروپایی خیلی راغب هستند که در ایران 
ســرمایه گذاری ها                       ی خودشان را شروع کنند. اما تا نتایج آن خود را به 

صورت ملموس به مردم ایران نشان دهد، زمان می                                                         برد.
وابستگی به اقتصاد نفتی را شما در دولت چگونه ارزیابی می                                                         کنید؟  �

فکر می                                                         کنید نقش نفت در اقتصاد ایران کاهش پیدا کرده است و دولت 
توانسته کوچک تر شود یا خیر؟

اقتصاد غیر نفتی شــعاری اســت که از اول انقــالب می                                                         دادند که ما 
می                                                         خواهیم اقتصادمان را غیر نفتی کنیم. به نظر من یک اشکال در اینجا 
وجود دارد. مســئله این نیست که اقتصاد ما از نفت و درآمدهای صادرات 
نفت استفاده کند. مسئله این است که استفاده درست کند. اقتصاد ایران 
چون منابع نفتی دارد، حتما باید از این موقعیت اســتفاده کند. غیر نفتی 
کردن اقتصاد ایران، حرف بی معنی و نادرستی است. کار درست این است 
که از درآمدهای نفتی به درستی استفاده کنند. اما این موضوع                            تا به حال 
محقق نشده اســت. به خصوص در دولت ها                       ی نهم و دهم که درآمدهای 
ارزی خیلی باال رفت، اتالف منابع خیلی شدیدی صورت گرفت به صورتی 
که به تولید ملی هم ضربه زد. اینها اشــکاالت استفاده از درآمدهای ارزی 
و نفتی اســت که به صورت نادرستی صورت گرفته است. االن ما باید به 
گونه ای برنامه ریزی کنیم                            که اتفاقا درآمدهای نفتی را افزایش بدهیم، اما از 

آن درست استفاده کنیم.
منظور شما از استفاده درست چیست؟ �

ما در برنامه سوم توسعه،                            صندوق                            ذخیره ارزی برای استفاده درست از 
منابع نفتی درست کردیم.                            منتها آن منطق اولیه اش را رعایت نکردیم و تمام 
درآمدهای ارزی را بی محابا به اقتصاد ملی تزریق کردیم. بعد صندوق توسعه 
ملی درست کردیم. دوره 8 ساله آقای احمدی نژاد که در اتالف منابع ارزی و 
در آمدهای نفتی یک دوره بسیار بد بود. اما االن هم هنوز آن طرز فکر وجود 
دارد که درآمدهای نفتی به محض اینکه باال می                                                         رود، بالفاصله می                                                         خواهیم 

آن را در اقتصاد ملی تزریق کنیم. در قانون برنامه چهارم و پنجم                            آمده که 
باید بخشــی از درآمدهای نفتی در صندوق توســعه ملی ذخیره و صرف 
هزینه ها                       ی زیربنایی شود. هزینه   هایی         که در درازمدت برای اقتصاد کشور ما 
ضروری هستند. اما این وسوسه همیشه وجود داشته که از درآمدهای نفتی 
برای هزینه ها                       ی جاری دولت ها                        هم استفاده کنند. این اتفاقی نادرست است. 
از درآمدهای نفتی باید استفاده ها                       ی پایه ای شود، نه استفاده ها                       ی جاری. باید 
این درآمدها به صورت هزینه ها                       ی سرمایه ای دربیایند. آن وقت نتایج خیلی 
خوبی در اقتصاد خواهند داشت و هیچ اشکالی هم ندارد که از این درآمدها 

استفاده شود. منظور از استفاده درست این است.
در ســال 96 دولت یازدهم اقتصاد را با چه شــرایطی تحویل  �

می                                                         دهد؟ آیا همچنان شرایط نامساعد است؟شما فرمودید هنوز به آن 
نقطه مطلوب نرسیده ایم و در مرحله آواربرداری هستیم. به نظر شما تا 

پایان دولت یازدهم آواربرداری تمام می                                                         شود یا خیر؟
اقتصادی که دولت یازدهم تحویل دولت دوازدهم خواهد داد، نسبت 
به ســال 92 وضع خیلی بهتری دارد. می                                                         توانیم بگوییم که آواربرداری 
تقریبا به انتها رســیده و در مرحله آغاز رشد متناســب و متوازن قرار 
گرفته ایم و اگر دولت بتواند تورمی را که پایین آمده، در همین سطح نگه 
دارد یا پایین تر بیاورد و کنترل کند، رشد اقتصادی به وضعیت رفاهی 
مردم در 4 سال آینده کمک زیادی خواهد کرد. یعنی به لحاظ اقتصادی 
در سال 96 در وضعیت خیلی مناسب تری نسبت به سال 92 قرار خواهیم 
گرفت. یک نقطه ضعف بزرگی که دولت یازدهم دارد، یعنی مشکالتی 
که از دولت ها                       ی قبلی وجود داشت و دولت یازدهم هنوز نتوانسته کامال 
برایش چاره جویی کند و مشکالت برای دولت بعدی هم ادامه پیدا خواهد 
کرد، مربوط می                                                         شود به نظام بانکی که اصالحات عمیقی                            الزم دارد. البته 
زمینه ها                       ی آن شروع شده، قدم ها                       ی مثبتی برداشته شده، ولی قدم ها                       ی 
خیلی جدی تری باید برداشته شود تا نظام بانکی و نظام مالی ما جایگاه 

درست خود را پیدا کند. 
مهم ترین انتقادی که به دولت یازدهم وارد است، چیست؟ �

انتقاد این اســت که به رغم اینکه بازار بدهــی را وارد اقتصاد ما کرد 
و مبتکرش بود و اجرا کرد، به نظر می                                                         رســد که اســتفاده درستی از این 
بازار بدهی نمی کند. یعنی بازار بدهی در معنای واقعی خودش در منطق 
اقتصادی خود مورد اســتفاده قرار نمی گیرد. مثال برای تامین هزینه ها                       ی 
خرید گندم از بازار بدهی اســتفاده می                                                         کند. برای تامین هزینه ها                       ی جاری 
مانند بهداشــت از بازار بدهی استفاده می کند. اینها                        استفاده ها                       ی درستی 
نیست و به کل بازار بدهی آسیب می                                                         زند. دولت ابتدا در ایجاد بازار بدهی 
راه درســتی آغاز کرده، اما به تدریج از آن منحرف شــده است.                            امیدواریم 
مسئوالن دولتی هرچه زودتر اصالح مسیر را انجام دهند و از بازار بدهی در 

چارچوب منطق اقتصادی استفاده کنند. 

نکتههاییکهبایدبدانید

در آغاز به کار دولت یازدهم، اقتصاد ایران فروریخته بود و دولت باید آواربرداری می                                                         کرد.	]
درآمد نفتی باال در دولت دهم و واردات ارزان قیمت، تولید ملی را دچار مشکل کرده بود.	]
آغاز مذاکرات هسته ای از سال 92 و 93 به تدریج فشار تحریم ها                        را کم کرد.	]
دولت آقای روحانی وقتی قدرت را تحویل گرفت با خزانه خالی و ذخیره ارزی پایین و 	]

عدم امکان دسترسی به ذخایر ارزی مواجه بود.
مهم ترین مشکل سال آخر دولت دهم یعنی سال 91 و سه ماهه اول سال 92، رکود تورمی 	]

بود.

آن چیزی که در 
اقتصاد ایران 

اتفاق افتاده بود 
فروریختن اقتصاد 

ایران در نتیجه 
سیاست ها                       ی غلط 
دولت نهم و دهم 
و اضافه شدن 

تحریم ها                        و تشدید 
تحریم ها                        بود.                            در 
حقیقت اقتصاد 
ایران فرو ریخته 
بود و دولت باید 

آواربرداری می                                                         کرد
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آیندهپژوهی

در سال 95 هرچه 
که به اواسط سال 
نزدیک می شدیم و 
اخبار و بحث های 
انتخاباتی ریاست 
جمهوری امریکا 
گرم تر می شد، 

به نظر می رسید 
بازیگران اصلی 

ترجیح می دادند 
که تصمیم گیری 
نهایی را به بعد از 
انتخابات امریکا 

موکول کنند

نکتههاییکهبایدبدانید

پرچالش ترین و ناکام ترین بخش اقتصاد ایران در سال 95،  بخش نظام بانکی بود.	]
یکی از بزرگ ترین ناکامی های دولت در سال 95 تعلل و کم توجهی به بهبود محیط کسب و 	]

کار و مقررات زدایی است.
نرخ رشد منفی صنعت در سال 95 نشان می                                                   دهد که اقدامات الزم برای تحریک طرف تقاضا 	]

آن طور که باید موثر نبوده است.
احتماال دو موضوع آمدن ترامپ و انتخابات ایران، در سال آینده، فضا را تا چند ماه سنگین می کند.	]
نفت، موفق ترین بخش اقتصاد کشور بود که از فرصت های پسابرجام استفاده کرد.	]

سال 95 اولین سالی بود که ما به طور رسمی از تحریم ها خارج 
شدیم. سالی که با امید و انتظار آغاز شد؛ هم از جانب ایران و هم 
از طرف شرکای خارجی و کشورهای متعامل ایران. در ماه های اول 
سال، شــاهد جنب و جوش و رفت و آمدهای زیادی بین ایران و 
کشورهای خارجی بودیم. خارجی ها به فرصت های بعد از تحریم 
چشم دوخته بودند و عالقه مند بودند که جایگاه خود را در تعامل با 
ایران به دست بیاورند و توسعه دهند. هرچه که به اواسط سال نزدیک 
می شــدیم و اخبار و بحث های انتخاباتی ریاست جمهوری امریکا 
گرم تر می                                                   شد، به نظر می رسید بازیگران اصلی ترجیح می دادند که 
تصمیم گیری نهایی را به بعد از انتخابات امریکا موکول کنند. طبیعتا 
بعد از برجام موفق ترین بخش اقتصاد ایران که توانست از این فرصت 
استفاده کند و به وضعیت های قبل از تحریم نزدیک شود، نفت بود. 
وزارت نفت به سرعت ظرفیت تولید استخراج نفت را افزایش داد 
و میزان تولید نسبت به پیش از تحریم تقریبا رشد 100 درصدی 
یا بیشتر از آن را تجربه کرد. بنابراین بخش نفت عمال موتور رشد 
اقتصاد کشور در سال 95 بود. در رشد اقتصادی حدود 7 درصدی 
که در شش ماهه اول امسال حاصل شد، به استناد اسناد مرکز آمار، 
سهم نفت نزدیک به 6 درصد از این میزان بود. بنابراین، این بخش 
عمال موفق ترین بخش اقتصاد کشور بود که از فرصت های پسابرجام 
استفاده کرد. اما در سایر بخش ها آن طور که انتظار می رفت توفیق 
حاصل نشــد. چرا که برخالف خوش بینی هایی که پس از برجام 
در خصوص مراودات بانکی به وجود آمد، گشایش های الزم جهت 
تســریع در روند تجارت ایجاد نشد. چراکه اوال به دلیل انتخابات 
امریکا و بحث هایی بود که در آن هیاهوی انتخاباتی علیه ایران بین 
نامزدها رد و بدل می شــد. در ثانــی، هنوز واقعیت وخامت اوضاع 
بانک های ایران به آن میزان، مکشوف نشده بود. بانک های ایران در 
جریان تعامل با دنیا که پس از برجام حاصل شد، متوجه شدند که 
وضعیتشان بدتر از چیزی بود که فکر می کردند. شاید به استثنای 
یکی، دو بانک، آن هم بانک های نسبتا تازه تاسیس تر، سایر بانک ها، 
بانک هایی بودند که زیان های خود را پنهان می کردند و صورت های 
مالی شفافی نداشــتند. زیاده خواهی های ســهام داران آنها عمال  

بانک ها را به ســمت بنگاه داری و حبس منابع در ساخت و سازها 
ســوق داده بود و اضافه برداشت های قابل توجهی از بانک مرکزی 
داشتند که نهایتا این عامل دوم شاید پررنگ تر از عامل اول، باعث 
شد استفاده سایر بخش های اقتصادی از فرصت های پسابرجام در 
دست اندازهای بانک ها گیر کند. بنابراین به زعم نگارنده، مهم ترین 
بخش اقتصاد ایران در سال 95، نفت و پرچالش ترین و ناکام ترین 
بخش اقتصاد نیز بخش نظام بانکی بود. از سویی روند افزایش قیمت 
نفت و قیمت محصوالت معدنی، پتروشیمی و فرآورده های نفتی 
در ســال 95 باعث شد که وضعیت صنایع تولیدکننده یا وابسته 
به تولید این محصوالت که بیشــتر صنایع بزرگ بودند، از شرایط 
بســیار نامساعد سال 94، به سمت بهبود تغییر پیدا کند. به ویژه 
پتروشیمی ها که از تحریم هم خارج شده بودند، آزادانه تر توانستند 
به فروش و حمل و نقل کاالها و انتقال وجوه بپردازند. در مجموع 
سال 95 برای صنایع بزرگ ایران،  بهتر از سال گذشته بود اما برای 
صنایع کوچک و متوسط وضعیت به گونه دیگری رقم خورد و حتی 
می توان گفت وضعیت نامساعدتری را نسبت به سال گذشته تجربه 
کردند. این امر ناشــی از آن است که مولفه های اثرگذار بر صنایع 
کوچک و متوسط تغییر قابل توجهی نکرد، گره نظام بانکی، آنها 
را کماکان از منابع مالی محروم نگاه داشت و چون در بازار سرمایه 
نیز حضور نداشتند، در تعامالت مالی بین المللی هم قرار نگرفتند و 
منبع دیگری برای تامین مالی و تامین سرمایه در گردش برای آنها 
وجود نداشت. فشار سیستم پرچالش و پرمقررات محیط کسب و 
کار نیز بر صنایع کوچک و متوسط بیشتر احساس می شد. به اعتقاد 
نگارنده، یکی از بزرگ ترین ناکامی های دولت در سال 95 تعلل و 
کم توجهی به بهبود محیط کسب و کار و مقررات زدایی است. این 
موضوع نیز ناشی از عدم همکاری نهادهای ذی ربط و نبود تاکید و 

اراده الزم دولت برای این گونه اصالحات بود. 
بنابراین وضعیت صنایع کوچک و متوسط مناسب نیست. به ویژه 
آنهایــی که به جهت اتکا بر بعضی از موقعیت ها و امتیازات داخلی 
ماننــد وام های بانکی کم بهره یا ارز ارزان و انرژی ارزان یا دیوارهای 
بلند تعرفه ای، امکان فعالیت و ســودآوری داشتند و حال با کمتر 
شدن توان دولت در ارائه این حمایت ها، معلوم شد بخشی از اقتصاد 
بدون این گونه حمایت ها قابل رقابت نیســت. در این میان دولت 
نیز برخی از سیاست ها را در راستای حمایت از بنگاه های کوچک 
و متوسط اعمال کرده است.  تسهیالت 16 هزار میلیارد تومانی از 
جمله آنها بود که در اوایل سال مطرح شد. اما بر اساس گزارش هایی 
که از اتاق های بازرگانی استا ن ها دریافت شده، ردپای آشکار و منظم 
و قاعده مندی برای توزیع این منابع پیدا نشد و حتی نسبت به میزان 
توزیع آن نیز با توجه به رقم اعالم شــده،  شک و شبهه هایی وجود 
داشت. سازوکار مناسبی نیز برای توضیح سواالت در این خصوص 
وجود نداشت. یکی دیگر از اقدامات  دولت کارت های اعتباری بود 
که عمال در این هیاهو گم شد. هرچند ساز و کار این کارت ها شفاف 

] پیش بینی  آینده فضای کسب وکار: بخش خصوصی [ 

دو مولفه بی تحریکی اقتصاد در سال 96
هوشمندانه ترین اقدام دولت در سال آینده، بهبود فضای کسب و کار است

پدرام سلطانی
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران
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برخالف خوش بینی هایی که پس از برجام در خصوص مراودات بانکی به وجود آمد، گشایش های الزم جهت تسریع در روند تجارت 
ایجاد نشد. چراکه هنوز واقعیت وخامت اوضاع بانک های ایران به آن میزان، مکشوف نشده بود. بانک های ایران در جریان تعامل با دنیا 
که پس از برجام حاصل شد، متوجه شدند که وضعیتشان بدتر از چیزی بود که فکر می                                                   کردند.

وضعیت صنایع 
کوچک و متوسط 
مناسب نیست. به 
ویژه آنهایی که به 

جهت اتکا بر بعضی 
از موقعیت ها و 
امتیازات داخلی 
مانند وام های 

بانکی کم بهره یا ارز 
ارزان و انرژی ارزان 
یا دیوارهای بلند 
تعرفه ای، امکان 

فعالیت و سودآوری 
داشتند و حال با 
کمتر شدن توان 
دولت در ارائه این 
حمایت ها، معلوم 

شد بخشی از 
اقتصاد بدون این 
گونه حمایت ها 
قابل رقابت نیست

نیست اما کافی است که به اجزای نرخ رشد اقتصادی نگاه دقیق تری 
شود. در آن بخش کامال مشهود است که نرخ رشد بخش صنعتی،  
منفی اســت. این امر نشان می دهد که اقدامات الزم برای تحریک 
طرف تقاضا آن طور که باید موثر نبوده است. البته کلیت سیاست 
توزیع کارت اعتباری به عنوان ابزارهای تحریک تقاضا خوب بود. اما 
این اقدام مانند کاسه آبی است که در یک تغار داغ ریخته می                                                   شود 
که به سرعت بخار و ناپدید می شود. در تحریک تقاضا عمق تحریک 
مهم است. این در حالی است که سیاست اعالم شده برای کارت های 
اعتباری با وضعیت رکود در صنایع کوچک و متوسط ایران همخوانی 
نداشت. حتی همین میزان نیز محدود به چند صنعت خاص شد. 
نرخ رشد اقتصادی در سال 95 رضایت بخش بود. البته با توجه به 
نقش نفت در این رشــد. در تورم نیز دولت توانســت نسبتا موفق 
عمل کند. در نرخ بیکاری، شاهد افزایش رشد بوده ایم. زیرا بر اساس 
آمار دولت، ساالنه در کشور نیاز به ایجاد حداقل یک میلیون شغل 
است. این در حالی است که اعالم می شود قریب به 700 هزار شغل 
ایجاد شده است. در این شرایط، در حال حاضر در ایجاد 300 هزار 
شــغل عقب مانده ایم. همچنین دولت در مدیریت بازار ارز موفق 
نبود. از ابتدای ســال بانک مرکزی جهت گیری خود را متناسب با 
فضای پسابرجام نکرد و این باعث شد که در پاییز امسال غافلگیر 
شــود. در خصوص سرمایه گذاری نیز آمار ارائه شده توسط سازمان 
ســرمایه گذاری و کمک های فنی حاکی از این است که امسال با 
درخواست بیش از 7 میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی در کشور 
موافقت شده ولی آمار دقیقی در خصوص تحقق چند درصد از این 
میزان، در دسترس نیست. البته نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 
در اقتصاد ما نرخ منفی است. از سویی ورود سرمایه گذاری خارجی، 
ورود ماشــین آالت و مقایسه آن با دوره های قبل نشان می دهد که 
هنوز در این بخش، شاهد بروز عالیم جدی سرمایه گذاری نیستیم. 
اما اتفاق مهمی که در سال 95 افتاد، شکسته شدن طلسم خرید 
هواپیما بود. به اعتقاد نگارنده این اتفاق نشــانه مثبتی برای بهبود 
روابط ایران و اروپا محسوب می                                                   شود. نیاز بود در برخی از بخش ها، 
دیوارهایی را بشــکنیم و قفل هایی را باز کنیم. به نظر می رسد در 
صنعت هوایی توانســته ایم این کار را انجام دهیم. قطعا با نوسازی 
ناوگان هوایی کشور، می توانیم از مزیت هایی که در این حوزه داریم 
نیز بهره مند شــویم. اما آنچه در انتظار اقتصاد ایران در سال آینده  
است حاکی از آن است که چهارماهه اول سال آینده بی تردید روند 
کند و بالتکلیفی در تمام امور سپری خواهد شد. شاید بتوان گفت 
که تنها 8 ماه از سال آینده را می توانیم در انتظار تحرک باشیم. چرا 
که به واسطه انتخابات ریاست جمهوری و پس از آن انتخاب کابینه 
و سپس گرفتن رأی اعتماد از مجلس و شروع به کار، امورات کشور 
روند کند و آهسته ای را دنبال خواهد کرد. اما اینکه بهتر است دولت 
یازدهم تا زمان تعیین تکلیف دولت بعد، چه اقداماتی را در دستور 
کار قرار دهد، به عقیده نگارنده، ادامه روند بهبود محیط کسب و کار 
که موتور آن به تازگی روشن شده، هوشمندانه ترین اقدام خواهد بود.   
از آن سو به ویژه دونالد ترامپ، ریاست جمهوری امریکا، رفتارهای 
غیرقابل پیش بینی و امضاهایی عجیب و غریب را در دستورکار قرار 
داده اســت که هریک از آنها می                                                   تواند ســنگ اندازی جدیدی در 
تعامالت سایر کشورها با ایران محسوب شود. هرچند امکان دارد این 
تاثیرگذاری مدت زیادی طول نکشد. بنابراین نیاز است که محیط 
کسب و کار در داخل کشور برای فعاالن اقتصادی بهبود یابد تا در 

این شرایط بتوانند تاثیرگذاری سیاست های ترامپ بر اقتصاد را به 
حداقل برسانند. هرچند به نظر می                                                   رسد که تاثیر سیاست های ترامپ 
چند ماه بیشتر طول نخواهد کشید چراکه رفتارهای او  به گونه ای 
اســت که هم پیمانان خود را نیز به بی توجهی به سیاســت هایش 
ترغیب می کند به گونه ای که حتی امکان دارد تعامالت دنیا با ایران، 
فــارغ از هیاهویی که او به وجود می آورد، افزایش یابد و دولت ها به 
شــرکت ها این چراغ سبز را نشان دهند که پوشش حمایتی الزم 
را برای همکاری با ایران بــه وجود خواهند آورد. بنابراین احتمال 
می رود دو موضوع آمدن ترامپ و انتخابات ایران، در ســال آینده، 
فضا را تا چند ماه سنگین کند؛ در سال آینده رشد اقتصادی دیگر 
بر محور نفت نخواهد بود. در سال آینده با فرض اینکه قیمت های 
نفت کاهش پیدا نکند، شاید حداکثر شاهد 20 درصد رشد در حوزه 
نفت باشیم که اثر این رشد 20 درصدی در کل اقتصاد، در بهترین 
حالت، می تواند دو تا دو و نیم درصد باشد. در این شرایط باید سایر 
بخش های اقتصادی کشور، بتوانند رشد اقتصادی کشور را تامین 
کنند. به همین دلیل تاکید بر این است که بهبود محیط  کسب و 
کار  در رأس اقدامات و تصمیمات دولت قرار بگیرد که مجال رشد، 
برای بنگاه های کوچک و متوســط به وجود آید. نیاز است در سال 
آینده روی بخش هایی مانند بنگاه های کوچک و متوسط صادرات 
معدن و صنایع معدنی، صنایع مکمل و پایین دســتی پتروشیمی، 
گردشگری، خدمات ای تی و ای سی تی تمرکز شود و امیدوار باشیم 
که این بخش ها بتوانند رشــد اقتصادی سال آینده را تا حدی رقم 
بزنند. در مجموع به نظر می                                                   رســد در ســال آینده، رشد اقتصادی 
بیش از 4 درصد نخواهیم داشــت. حتی گمانه زنی ها و برآوردهای 
ســازمان های اقتصادی بین المللی نیز حاکی از این است که ایران 
رشد 4 درصدی را تجربه خواهد کرد. البته برای اقتصاد ایران، این 

نرخ رشد کافی نیست. ولی از شرایط قبل، بهتر است. 
برای اینکه در کشــور اشتغال به سطح مورد نیاز برسد، نیاز به 
رشــد اقتصادی 8 درصدی داریم. همچنین نیاز است بحران های 
ناشی از یک رشد اقتصادی ضعیف را که در سال های گذشته شاهد 
بودیم و اثرات انباشته ای در اقتصاد ما داشته مدیریت کنیم. از دیگر 
سو، بانک مرکزی نیز امسال اقداماتی را شروع کرده مبنی بر اعمال 
قاطعیت و جدیت بیشتر در نظم و انضباط دادن به بانک ها،  نظارت 
بر آنها و تاکید بر اینکه گزارش های مالی شان را در استانداردهای 
ای اف اراس ارائه کنند. به عقیده نگارنده نیاز اســت بانک مرکزی 
کماکان بر این موضع خود پافشــاری و  عملکرد بانک های ایران 
را برای همیشــه شفاف کند که البته برای این شفافیت، برخی از 
بانک هــا زیان های هنگفتی خواهند کرد. گزارش هایی نیز در این 
زمینه منتشــر شده  که حاکی از همین امر است. اما باالخره باید 
این اتفاق بیفتد که از صورت های مالی بانک ها ســم زدایی شود و 
حداقل شــفافیت را که برای بانک های بین المللی هســت، برای 
بانک های داخلی ما به وجود بیاید. این واقعا یک الزام و یک اقدام 
حیاتی برای اقتصاد ما در سال آینده محسوب می                                                   شود. رفتارهای 
بی انضباط و سوءاستفاده کردن سهام داران بانک ها در سال 95، قفل 
بزرگی را به پای تولید کشــور زد. از آن بدتر موسسه های مالی و 
اعتباری غیرمجاز بود که من اسمشــان را قاچاقچیان سپرده های 
بانکی گذاشته ام. خوشبختانه بانک مرکزی با جدیت بیشتری در 
مورد جمع آوری این گونه موسسات اقدام می                                                   کند اما متاسفانه آنها 

هنوز به کار خود ادامه می دهند. 

پیشبیین
4 درصد 

پیش بینی رشد 
اقتصادی سال 96
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آیندهپژوهی

نکتههاییکهبایدبدانید

در اقتصاد ایران، رشد اقتصادی بسیار وابسته به رشد موجودی سرمایه ثابت خالص است.	]
می توان عملکرد دولت  را در سیاست ها و اقدامات کوتاه مدت، مثبت ارزیابی کرد.	]
نگرانی هایی از بابت شکنندگی تورم یک رقمی وجود دارد.	]
نگرانی دولت از افزایش نرخ ارز و بهره برداری سیاسی رقبای دولت در آستانه انتخابات، 	]

مانعی برای اصالح نظام ارزی کشور بوده است.
با توجه به پیش بینی عرضه و تقاضا، احتمال افزایش نرخ بیکاری در نیمه دوم دهه 90 باالست.	]

پــس از یک دوره طوالنی رکود اقتصادی، اقتصاد ایران در ســال 1395 
توانست نرخ رشد قابل توجهی را تجربه کند. اگر در نظر بگیریم که میانگین 
رشد اقتصادی سال های 1387 تا 1394 برابر با 0.8 درصد بوده است، افزایش 
چشم گیر رشد اقتصادی در سال 1395، دستاورد مهمی برای دولت محسوب 
می شود. در سال 1395، عالوه بر افزایش رشد اقتصادی، دستاوردهایی مانند 
جهش کم نظیر تولید و صادرات نفت، رفع برخی موانع تعامالت بین المللی 
بانکی، حفظ نرخ تورم در ســطحی کمتر از 9 درصد، آرامش و ثبات نسبی 
بازارها و همچنین برخی توافقات با طرف های خارجی در زمینه همکاری های 
اقتصادی را می توان در کارنامه دولت منظور کرد. در مجموع می توان عملکرد 
دولت  را در سیاست ها و اقدامات کوتاه مدت، مثبت ارزیابی کرد؛ ولی در زمینه 
سیاست های بلندمدت و اصالحات ساختاری مانند اصالح نظام بانکی، اصالح 
سیاست های حمایتی، اصالح سیاست های نادرست بازار انرژی، بحران آب و 
ناپایداری محیط زیست، بهبود محیط کسب و کار و ارتقای شفافیت و سالمت 
اقتصاد، هنوز توفیق چندانی حاصل نشده است و تا حد زیادی مسیر سال های 
گذشته ادامه داده می شــود. افزایش قابل توجه رشد اقتصادی سال 1395، 
صرف نظر از ابهامات موجود در ارقام آن، عمدتاً حاصل از رشد تولید نفت بوده 
است و تولید ناخالص داخلی بدون نفت، رشد ناچیزی داشته است. طبیعتاً اثر 
چنین رشدی، بر متغیرهای مختلف اقتصادی و اجتماعی محدود خواهد بود. 
با این حال باید در نظر گرفت  چنانچه گشایش های حاصل شده در یک سال 
گذشــته و جهش صادرات نفتی اتفاق نمی افتاد،  کسری بودجه دولت بسیار 
بیشتر از حد فعلی، رشد اقتصادی بسیار کمتر از رقم فعلی و نرخ تورم بسیار 
بیشتر از نرخ فعلی بود. باید در نظر داشت که اقتصاد ایران در اثر سیاست های 
یک دهه گذشــته، درگیر چالش های جدی شده است که یکی از آنها رکود 
سال های 1387 تا 1394 بود. طبیعتاً اصالح سیاست ها و ساختارهای معیوب 
و بازگشــت اقتصاد به دوره رونق، به اصالحات ساختاری و برنامه ریزی های 

بلندمدت و زمان بر نیاز دارد. 

J احتمال افزایش نرخ تورم در سال آینده
کاهش نرخ تورم در سال 1395 بدون تردید دستاورد مهمی برای دولت 
اســت با این حال نگرانی هایی از بابت شکنندگی تورم یک رقمی وجود دارد. 
عوامل متعددی به نگرانی های موجود بابت افزایش نرخ تورم در ســال های 
آینــده دامن می زند. از یک طرف، رشــد پایه پولی 20.4 درصدی و رشــد 
نقدینگی 28.6 درصدی در پایان شــش ماهه نخست سال 1395، احتمال 

تداوم تورم یک رقمی را در سال آینده تضعیف می کند. از طرف دیگر، مشکالت 
ساختاری نظام بانکی کشور و وضعیت بدهی های انباشته دولت و همچنین 
تنگنای مالی و مشکالت بودجه ای دولت به گونه ای پیش می رود که در نهایت 
احتمال اثرگذاری این مشــکالت به انحای مختلف بر پایه پولی و نقدینگی 
وجود دارد. به بیان دیگر، مجموع مشکالت مالی دولت و نظام بانکی کشور، 
در غیاب هدف گذاری تورمی و تعهد دولت به حفظ تورم یک رقمی، تهدیدی 
برای حفظ تورم یک رقمی تلقی می شوند. در مجموع به نظر می رسد علی رغم 
عالقه دولت به حفظ تورم یک رقمی، شواهد نگران کننده ای مبنی بر افزایش 

نرخ تورم در سال آینده وجود دارد. 

J رشد اقتصادی کاهش می یابد
در اقتصاد ایران، رشــد اقتصادی بسیار وابسته به رشد موجودی سرمایه 
ثابت خالص است. در اثر عملکرد یک دهه گذشته، میانگین رشد موجودی 
سرمایه از سال 1391 به بعد رو به کاهش نهاده است. این متغیر که میانگین 
رشــد بلندمدت آن طی چهار دهه برابر با 4.7 درصد بود، بر اســاس برخی 
مطالعات، برآورد می شــود که در سال جاری، نرخ رشدی بین صفر تا منفی 
0.5 درصد داشته باشد. در واقع می توان اثبات کرد رشد تولید بالقوه اقتصاد 
با کاهش شدید مواجه شده است. بنابراین با وجود نرخ رشد اقتصادی باال در 
ســال جاری که عمدتاً ناشی از جهش تولید نفت بود، احتمال کاهش رشد 
اقتصادی در ســال آینده بسیار باال است. دست یابی به رشد اقتصادی باال و 
پایدار الزامات دشــواری دارد که بدون آن دســت یابی به اهداف رشد میسر 
نمی شــود. از جمله الزامات اصلی رشــد اقتصادی باال و پایدار، ثبات اقتصاد 
کالن، جهش در سرمایه گذاری و ترمیم زیرساخت های اقتصادی کشور، جذب 
سرمایه گذاری خارجی و توســعه صادرات غیرنفتی، افزایش سهم بهره وری 
در رشــد اقتصادی، اصالح ســاختارها و سیاست های حمایتی، شناسایی و 
سرمایه گذاری در بخش های پیشران رشد، اصالح نظام بانکی و عادی سازی 

روابط بانکی با نظام مالی بین المللی است.

J پایان رشد اقتصاد نفتی
برخی از کارشناســان اعتقاد دارند که  رشد ناشی از فروش نفت به انتها 
رسيده است، مگر اينكه تغييراتي در قيمت نفت رخ دهد. همان طور که گفته 
شد، مهم ترین عامل رشد اقتصادی 1395، افزایش مقدار تولید نفت در سال 
جاری نسبت به سال گذشته بوده است. در واقع جهش در مقدار تولید نفت، 
اثر مستقیم بر رشد اقتصادی داشته است. اثر غیرمستقیم درآمدهای نفتی 
نیز به طور طبیعی، از طریق مخارج دولت، بر رشــد اقتصادی کشور اثرگذار 
بوده اســت. طبیعتاً اثر مستقیم افزایش تولید نفت، فقط در زمان وقوع این 
افزایش می تواند بر رشــد اقتصادی اثرگذار باشد و از این رو اثر مستقیم نفت 
بر رشد اقتصادی محدود به همین سال 1395 خواهد بود و انتظار اثرگذاری 
مستقیم بر رشد اقتصادی سال 1396 وجود ندارد. در اینجا اشاره به نکته ای 
در خصوص نقش نفت بر رشــد اقتصادی، خالی از فایده نیست. با یک نگاه 
بلندمدت، به طور طبیعی با کاهش تدریجی ظرفیت تولید نفت ایران نسبت 
به دهه 50، اثر مستقیم نفت نیز به تدریج در رشد اقتصادی کاهش یافته است 

] پیش بینی  آینده بازارهای مالی: تحلیل گر اقتصادی [

دورنمای اقتصاد ایران در سال 96
افزایش چشم گیر رشد اقتصادی در سال 1395، دستاورد مهم  دولت یازدهم است

حمید آذرمند
تحلیل گر اقتصادی

پیشبیین
برخی از کارشناسان 
اعتقاد دارند که  رشد 
ناشی از فروش نفت 
به انتها رسیده است، 

مگر اینکه تغییراتي در 
قیمت نفت رخ دهد. 
همان طور که گفته 

شد، مهم ترین عامل 
رشد اقتصادی 1395، 
افزایش مقدار تولید 
نفت در سال جاری 

نسبت به سال گذشته 
بوده است.
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کارنامــه دولت یازدهم در مورد خروج از رکود را می توان با بررســی اقداماتی که  
در این ســال ها انجام داده است بررســی کرد. دولت یازدهم به واسطه برخی از 
سیاست هایی که اعمال کرد توانست تا حدی طرف تقاضا را در برخی از بخش ها 
تحریک کند. بخشی از این تحریک با تخصیص تسهیالت به مصرف کنندگان یا 
تســهیالت برای  کاالی مصرفی صورت گرفــت که از آن طریق بتوانند  ظرفیت 
کارخانه ها    را بیشتر مورد استفاده قرار دهند. یکی از این اقدامات به واسطه توزیع 
کارت ها   ی اعتباری بود. این کارت های اعتباری تا سقف 50 میلیون تومان اعتبار 
داشــت و برای خرید کاالهای مصرفی یــا خدمات مورد نیاز مردم مانند خدمات 
آموزشی، مدرسه، بیمارستان و... امکان استفاده را فراهم می                کرد. این یک نوع پدیده 
جدیــد در دوران بانک داری ایران بود. تا پیــش از این در بانک داری ایرانی کارت 
اعتباری به این وسعت مورد استفاده قرار نگرفته بود. دالیل آن هم اشکاالتی بود که برخی از فقها در خصوص ربوی 
بودن آن عنوان می                کردند. از سوی دیگر، تسهیالت مسکن نیز در راستای خروج از رکود در این بخش افزایش یافت. 
این اقدامات تا حدی توانست به اقتصاد کشور کمک کند. البته در سالی که گذشت )سال 95(، نفت نقش مهمی در 
اقتصاد کشور بازی کرد. دولت در سال 95 در بودجه پیش بینی کرده بود که قیمت نفت 35 دالر است. زیرا سال 94 
با افت شدید قیمت نفت مواجه بودیم. اما عمال به طور متوسط قیمت نفت 10 دالر افزایش یافت و عالوه بر این، مقدار 
صادرات این محصول نیز نسبت به سال گذشته  روند افزایشی را طی کرد. این موضوع توانست به وضعیت بودجه دولت 
و اقتصاد کشور کمک کند و در نتیجه جلو افزایش بسیار زیاد نرخ ارز نیز گرفته شد. حتی در مقطعی قیمت ارز به 4 هزار 
و  200 تومان هم رسید ولی امکاناتی که از محل فروش قیمت نفت به وجود آمده بود، توانست رشد اقتصادی خوبی 
را رقم بزند. در مجموع نمی توان رأی قاطع داد که دولت توانسته در خروج از رکود موفق باشد یا خیر. برای قضاوت در 
این زمینه نیاز به اطالعات دقیق است. در این باره نه می                توان نمره صفر را برای عملکرد دولت در بخش خروج از رکود 
منظور کرد و نه می                توان نمره 20 را در کارنامه اش به ثبت رساند. اینکه چه آینده ای در انتظار اقتصاد ایران در سال 96 
است به زعم نگارنده، ارتباط مستقیم با سیاست ها   ی امریکا دارد. اقتصاد ایران وابسته به تصمیمات امریکا درباره ایران 
است. زیرا صادرات نفت و میعانات نفتی و حتی  تولیدات  نفت ایران به شدت به ارز و روابط بانکی با خارج وابسته است. 
بسیاری از کارخانه ها    مثل خودروسازی ها    و مراکز پتروشیمی در ایران تحت تاثیر تحریم ها   ی بانکی قرار دارند و هنوز 
تحریم بانکی برداشته نشده است. هرچند در مواردی نیز دیده می                شود که خارجی ها    برای عقد قرارداد با طرف ایرانی 
وارد مذاکره می                شوند اما از سوی دیگر تصمیم نهایی را وابسته به سیاست ها   ی امریکا می                دانند. آنها در خصوص بازگشت 
و تمدید تحریم ها    ابراز نگرانی می                کنند. نباید فراموش کرد که دولت امریکا در زمینه ها   ی مالی و بانکی رهبر جهان است 
و جهان از آن تبعیت می                کند. این درست نیست که بگوییم تنها چهار کشور در دنیا با ما مخالف هستند. باید دید آن 
چهار کشور در دنیا چه نقش و جایگاهی دارند. امریکا کشوری است که همه کشورها در زمینه مسائل بانکی به حق یا 
باطل از آن پیروی می                کنند و در مسیر سیاست ها   یش گام برمی                دارند. سال آینده فضای ایران فضایی انتخاباتی خواهد بود. 
در خصوص عملکرد دولت یازدهم نباید کنترل تورم را که توسط تیم اقتصادی دولت محقق شد نادیده گرفت. به نظر 
می                رسد دولت یازدهم با کنترلی که در بحث تورم داشت همچنین گشایش ها   یی که در بخش کشتی رانی، پتروشیمی و 

صادرات نفت ایجاد کرد و لغو تحریم ها   ی هسته ای، می                تواند مجددا رأی اعتماد را از مردم بگیرد. 

نکتههاییکهبایدبدانید

کارت های اعتباری یک نوع پدیده جدید در دوران بانک داری ایران بود.	]
نمی توان رأی قاطع داد که دولت توانسته در خروج از رکود موفق باشد یا خیر.	]
اقتصاد ایران وابسته به تصمیمات امریکا درباره ایران است.	]
خارجی ها تصمیم نهایی برای همکاری با ایران را وابسته به سیاست های امریکا می دانند.	]
دولت امریکا در زمینه های مالی و بانکی رهبر جهان است و جهان از او تبعیت می کند.	]

ولی این به معنی تقلیل اهمیت بخش نفت و گاز در اقتصاد ایران نیست. باید 
در نظر گرفت که اوالً مخارج عمرانی دولت و حتی بخشــی از مخارج جاری 
دولت ها هنوز وابسته به درآمدهای نفتی است. ثانیاً ذخایر نفت و گاز کشور 
یک ذخیره ملی محسوب می شود و باید نهایت استفاده را از آن به عمل آورد. 
بنابراین باید ضمن سرمایه گذاری داخلی و خارجی در  تأسیسات نفت و گاز 
کشــور، هم زمان با برقراری انضباط مالی و ایجاد قواعد مالی مناسب و مؤثر، 
زمینه تبدیل این ثروت ملی به دارایی های ثابت و زیرساخت های ملی فراهم 
شود. در این صورت اگرچه بخش نفت و گاز، مستقیماً پیشران رشد نخواهد 
بود ولی با نقشی که در تأمین مالی زیرساخت های اقتصادی کشور و تأمین 
نهاده های صنایع وابسته خواهد داشت، می تواند به طور غیرمستقیم نقش خود 

را در رشد اقتصادی ایفا کند.  

J عوامل افزایش نرخ بیکاری در سال آینده
بررسی روند فصلی نرخ بیکاری نشــان می دهد طی چند سال گذشته 
کمترین نرخ بیکاری با رقم 9.5 درصد مربوط به تابســتان 1393 بود. پس 
از آن نرخ بیکاری روندی فزاینده داشته است به طوری که در تابستان سال 
جاری، نرخ بیکاری به رقم 12.7 درصد رسید. احتمال افزایش نرخ بیکاری و 
تداوم آن در سال های آینده دور از انتظار نیست. چند عامل، زمینه ساز افزایش 
نرخ بیکاری در ســال جاری و احتمال افزایش آن در سال های آینده است. 
یک عامل مربوط به افزایش جمعیت فعال کشــور است، به طوری که نرخ 
مشارکت اقتصادی از سال 1393 به طور مستمر در حال افزایش بوده است. 
نرخ مشارکت اقتصادی که در سال 1391 برابر با 4 /37 درصد بود با افزایش 
مســتمر و تدریجی، در نیمه سال 1395 به نرخ 4 /40 درصد رسیده است. 
انتظار می رود با ورود فارغ التحصیالن مقاطع تحصیالت تکمیلی دانشگاه ها به 
بازار کار، نرخ رشد جمعیت فعال در آینده ای نزدیک، به تدریج شتاب بیشتری 
بگیرد. از سوی دیگر پیش بینی ها نشان می دهد حداقل تا چند سال آینده، 
احتمال بازگشت میانگین رشد اقتصادی به میانگین بلندمدت، چندان میسر 
نیست. با توجه به دو عامل مربوط به پیش بینی عرضه و تقاضای نیروی کار، 
احتمال افزایش نرخ بیکاری در نیمه دوم دهه 90 را می توان احتمال باالیی 

دانست.

J  بازار آرام ارز
با بهبود انتظارات و بهبود نسبی وضعیت ذخایر ارزی کشور، بازار ارز در سال 
1395 در مجموع با آرامش نسبی مواجه بود و نوسانات فصلی نیمه دوم سال نیز 
با دخالت بانک مرکزی مدیریت شد. در سال 1396 نیز با تداوم جریان صادرات 
نفت و تأمین ورودی ارز مورد نیاز کشــور و احتمال تقویت نسبی قیمت های 
جهانی نفت، قاعدتاً نباید چندان نگران بی ثباتی بازار ارز در سال آینده بود. با این 
حال نگرانی هایی در زمینه پیامدهای سرکوب نرخ ارز، هم در سال جاری و هم 
در سال آینده وجود دارد. اصرار بر پایین نگه داشتن نرخ ارز، تبعاتی مانند کاهش 
ذخایر ارزی کشور و مهم تر از آن، کاهش رقابت پذیری اقتصاد و کاهش صادرات 
غیرنفتی دارد.  عالوه بر آنچه گفته شد، سیاست تک نرخی کردن ارز که انتظار 
می رفت مطابق اهداف اعالم شده در ســال 1395 اجرا شود، ظاهراً به تعویق 
افتاده است. می توان احتمال داد نگرانی دولت از افزایش نرخ ارز و بهره برداری 
سیاسی رقبای دولت در آستانه انتخابات، مانعی برای اصالح نظام ارزی کشور 
بوده است. با وجود هزینه های سیاسی کوتاه مدت برای دولت، منافع بلندمدت 
کشور در اجرای سیاست تک نرخی  شدن ارز و اجتناب از سرکوب نرخ ارز است. 
بسیاری از برنامه های بلندمدت دولت از جمله جذب سرمایه گذاری خارجی با 
هدف صادرات و توســعه صادرات غیرنفتی، در گرو اصالح نظام ارزی است که 

امیدواریم از نیمه دوم سال آینده محقق شود.

] پیش بینی  آینده تورم: اقتصاددان [

فراز و فرود دولت یازدهم
نباید کنترل تورم در دولت یازدهم را نادیده گرفت

احمد حاتمی یزد
مدیرعامل اسبق بانک صادرات

چنانچه گشایش های حاصل شده در یک سال گذشته و جهش صادرات نفتی اتفاق 
نمی افتاد،  کسری بودجه دولت بسیار بیشتر از حد فعلی، رشد اقتصادی بسیار کمتر 
از رقم فعلی و نرخ تورم بسیار بیشتر از نرخ فعلی بود.
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آیندهپژوهی

 ســال 95 رو به اتمام اســت. این ســال، نخســتین سال رفع  �
محدودیت های بین المللی است. یکی از انتظارات مردم در دروه پسابرجام 
مربوط به بهبود وضعیت اقتصاد کشور است. شما عملکرد دولت را در سال 

95 در حوزه اقتصاد چگونه ارزیابی می کنید؟
گاهی بهتر است به جای آنکه بدانیم در چه وضعی قرار داریم، به این فکر 
کنیم که در چه وضعی می توانستیم قرار داشته باشیم. ممکن است این تعبیر 
کمی عجیب باشد؛ اما با یک مقدمه می توانم این جمله را تفسیر کنم. بر اساس 
آمار های منتشرشده توسط بانک مرکزی، رشد اقتصادی طی شش ماه نخست 
سال جاری، 7.4درصد اعالم شده و همچنین رشد اقتصادی فصل دوم سال 
نسبت به فصل مشابه سال گذشته، 5.4درصد مورد محاسبه قرار گرفته است. 
برای خیلی ها این سؤال پیش آمده که رشد اقتصادی چگونه حاصل شده و 
این رشد از چه کیفیتی برخوردار است؟ عامل اصلی رشد اقتصادی در سال 
1395، افزایــش فروش نفت بود که در اثر اجرایی شــدن برجام امکان پذیر 
شــد. اگر برجام نبود، به احتمال بســیار زیاد، رشد اقتصادی سال 1395 به 

ثبت نمی رسید.

 شاید بهتر باشــد کمی هم به گذشته برگردیم و اواخر دوره دولت  �
دهم را بررسی کنیم. ایران در سال های 91-92 با چه وضعیت اقتصادی ای 

مواجه بود؟
موافقم؛ در مورد این سؤال شما باید بگویم سال 1391 سال خوبی برای 
اقتصاد ایران نبود. در این دوره، تحریم ها  شــدت گرفت. از این دوره به بعد، 
ایران از فروش نفت منع شد و بدتر از آن، برای نخستین بار، بانک مرکزی ایران 
هم تحریم شــد. در اثر این تحریم ها، صادرات نفت ایران به 900 هزار بشکه 
در روز کاهش پیدا کرد که برای اقتصاد نفت زده ای همچون ایران یک اتفاق 
ناگوار بود. به مدت چهار سال عمال ایران نتوانست بیش از یک میلیون و هفتاد 
هزار بشکه نفت خام صادر کند. از آنجا که اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به 
درآمدهای نفتی دارد، این محدودیت باعث فرو رفتن اقتصاد ایران در یک دوره 
رکود شد که تا امروز به نوعی ادامه دارد. در سال 1391 رشد اقتصادی ایران 

6.8 درصد منفی شد و این روند در سال 1392 هم تداوم یافت. 
 پس در آن دوره با شرایط بحرانی مواجه شده بودیم. �

بله همین طور اســت؛ اما سال 1392، دولت تغییر کرد و با پیروزی آقای 
روحانی، انتظار حل و فصل مسائل هسته ای تقویت شد. همان طور که همه 
در جریان هستیم، مذاکرات هسته ای پس از تالش های نفس گیر دیپلماسی 
کشور به سرانجام رسید و از دل مذاکرات، برجام بیرون آمد. برجامی که قرار 
بود مســائل هســته ای ما را با جهان حل و فصل کند. پس از اجرایی شدن 
برجام، به طور مشخص، محدودیت صادرات نفت ایران برداشته شد و ما این 
امکان را پیدا کردیم که دوباره در بازار جهانی به عنوان یک مدعی بزرگ، نفت 
عرضه کنیم. این در حالی بود که به دلیل توقف سرمایه گذاری ها، توان تولید 
نفت ایران کاهش یافته بود و در عین حال بازار های ما نیز توسط رقبا تسخیر 
شده بود. به این ترتیب دو دیدگاه در کشور مطرح شد. دیدگاه اول این بود که 
ایران تا ســال های طوالنی نمی تواند توان تولیدی خود را به سال های قبل از 
تحریم برگرداند و دیگر اینکه در صورت احیای قدرت گذشته، بازارهای ایران از 
دست رفته اند و بازپس گیری آنها بسیار دشوار خواهد بود. با وجود این، وزارت 
نفــت تالش زیادی کرد که تولید ایران را به دوران اوج گذشــته بازگرداند و 
خوشبختانه موفق شد. به گونه ای که از بهمن ماه 1394 که تالش ها  آغاز شد 
تا مهر سال 1395، توان تولید ایران به حدود 3.8 میلیون بشکه در روز رسید. 
این تحول قابل توجه بود و شاید کسی انتظار نداشت که تولید ایران به این 
اندازه آن هم طی این مدت افزایش پیدا کند. در حالی که برجام عملیاتی شده 
بود و وزرات نفت هم تالش می کرد از طریق دیپلماسی نفتی حضور ایران را در 
بازارهای جهانی تثبیت کند، اتفاق دیگری در بازار نفت رخ داد که در حقیقت 
شــوکی به بزرگی شوک تحریم های نفتی بود. قیمت نفت پس از یک دوره 
طوالنی، به شــدت رو به کاهش گذاشت و شوک بزرگی به درآمدهای نفتی 
کشورهای نفت خیز وارد کرد. به این ترتیب کشورهایی که اتکا به درآمدهای 
نفتی داشتند، دچار مشکالت زیادی شدند. مثل روسیه، عربستان و ونزوئال 
کــه در مورد آخر، بحران عمیقی رخ داد به گونه ای که ارتش ونزوئال کنترل 

فروشگاه ها را در دست گرفت و این مسئله همچنان ادامه دارد.
 اشاره کردید که ایران اتکای زیادی به نفت دارد. این اتفاق برای ایران  �

چه پیامدهایی داشت؟
اما درباره ایران باید گفت که اقتصاد ما در دو مرحله دچار مشــکل شد. 
شــوک اول، تحریم نفتی و خروج از بازار نفت بود که از ســال 1391 منجر 
به کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران شد و شوک دوم زمانی به ما تحمیل 
شد که تحریم ها  به پایان رسید اما قیمت نفت به شکل بی سابقه ای کاهش 
پیدا کرد و به 40 دالر در هر بشکه رسید. شوک کاهش قیمت نفت، خیلی 
از اقتصادها را دچار مشکل کرد؛ اما اقتصاد ایران با وجود تحمل سختی های 
زیاد، دچار مشکل نگران کننده ای نشد و فقط در رکودی طوالنی فرورفت. به 

وضعیت خاکستری  
محسن جاللپور زیر و بم اقتصاد ایران را تشریح می کند 

نکتههاییکهبایدبدانید

وجود برخی نارسایی ها و عملکردهای نادرست باعث شد مردم رشد اقتصادی را به خوبی لمس نکنند.	]
در حال حاضر صندوق های بازنشستگی و بانک ها بمب های عمل نکرده اقتصاد ایران هستند.	]
ایجاد رشد پایدار اقتصادی نیازمند به کارگیری خالقیت و افزایش بهره وری است.	]
انتظار افزایش دوباره قیمت نفت، مثل انتظار یک کشاورز سنتی برای بارش باران است.	]
اگر نگران کشور هستیم، باید مسئله بیکاری را جدی بگیریم.	]
تصویر آینده اقتصاد ایران چندان شفاف نیست و نمی شود انتظار معجزه داشت. 	]
جمعیت جویای کار روز به روز در حال افزایش است.	]
تداوم رشد اقتصادی هم به هدف دولت آینده بستگی دارد.	]
در 04 سال گذشته، هیچ گاه اقتصاد ایران در چند فصل پیاپی نتوانسته تورم را تک رقمی نگه دارد.	]
رشد در نتیجه افزایش فروش نفت بود و انعکاسی در کسب وکار مردم نداشت.	]

محسن جاللپور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران به روایت وضعیت اقتصادی اواخر دولت دهم پرداخته 
است و از شرایط کنونی کشور نیز تصویری ارائه می دهد. تصویری که نه سیاه مطلق است و نه سفید. او 
همان طور که اقدامات خوب دولت یازدهم را تشریح می کند، بی توجهی به برخی از حوزه ها مانند بهبود 

فضای کسب و کار را هم نادیده نمی گیرد. جاللپور با توصیف وضعیت کشورهایی همچون ونزوئال و ترکیه 
و برزیل، نسبت به آینده اقتصاد ایران هشدار می دهد و عقیده دارد می توان با اندیشیدن تدابیر درست، 

از وضعیتی مانند وضعیت این کشورها خالص شد. به گفته او وضعیت تداوم رشد اقتصادی در سال آینده 
ارتباط مستقیم با سیاست های اتخاذشده دولت جدید دارد. البته با نگاهی به تاریخ ایران، می توان تا حد 
زیادی احتمال داد آقای روحانی همچنان بر مسند کار باقی بماند. چراکه دولت ها  در ایران معموال عمر 8 

ساله دارند. بنابراین احتمال این می رود که دولت آینده کمی تورم را آزاد بگذارد تا رونق اقتصادی بیشتری 
ایجاد شود. به خصوص اگر درآمدهای نفتی افزایش پیدا کند، به  طور طبیعی پول بیشتری در اختیار دولت 

قرار خواهد گرفت و به این ترتیب، این پول برای اجرای پروژه های عمرانی هزینه خواهد شد. در ادامه 
مشروح گفت وگوی محسن جاللپور با آینده نگر را می خوانید.

گاهی بهتر است به 
جای آنکه بدانیم 

در چه وضعی 
قرار داریم، به 

این فکر کنیم که 
در چه وضعی 

می توانستیم قرار 
داشته باشیم
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گروه های فشاری در اقتصاد ایران وجود دارند که با وجود تورم تک رقمی قادر به تداوم حیات 
نیستند. باید دید دولت آینده چقدر می تواند منافع این گروه ها را حول تورم یک رقمی تعریف و 
همچنان بر روند کاهشی تورم تأکید کند.

این ترتیب نحوه مدیریت اقتصاد کالن کشور به گونه ای بود که ما از دو شوک 
بزرگ نفتی آسیب جدی ندیدیم و حتی رشد اقتصادی هم داشتیم. در همین 
شــرایط، روند رو به کاهش تورم هم ادامه یافت و رشد اقتصادی هم حاصل 
آمد. به این ترتیب در مجموع باید عملکرد اقتصاد ایران را مثبت ارزیابی کرد. 

 اما به نظر می رسد جامعه بهبود این شرایط را لمس نکرده است. �
وجود برخی نارســایی ها  و عملکردهای نادرســت باعث شد مردم رشد 
اقتصادی را به خوبی لمس نکنند. مثل اینکه فضای کســب و کار متأسفانه 
مثــل قبل بدون تغییر باقی ماند. یعنی تغییر شــگرفی را در این خصوص 
شاهد نبودیم. از سویی از آمد و رفت هیئت های خارجی بهره برداری مطلوب 
صورت نگرفت و در نتیجه سرمایه گذاری خارجی بهبود پیدا نکرد. در صورتی 
که همگان چشــم امید به این رفت و آمدها داشتند. همچنین دسترسی به 
تسهیالت بانکی هم بسیار دشوار بود و برای همکاری با خارجی ها  همواره مانع 
بزرگی به حساب می آمد. عالوه بر این، برخالف انتظار، مجددا بخش خصوصی 
در این دوره نیز آن گونه که باید، به بازی گرفته نشد. نتیجه آن چه شد؟ حاصل 
این بود که اقتصاد ایران رشد کرد؛ اما این رشد در نتیجه افزایش فروش نفت 
بود و انعکاسی در کسب و کار مردم نداشت. همین موضوع هم باعث شد که 

موفقیت ها آن طور که باید لمس نشود. 
پــس می توانیم بگوییــم که هرچند اقتصــاد نفت زده ای داشــتیم اما 
نفت نتوانســت اقتصاد را از پا درآورد. آیــا این موضوع را می توانیم از جمله 

دستاوردهای دولت یازدهم بدانیم؟ 
همین که اقتصاد ایران در اثر شــوک های نفتی دچار بحران جدی نشد، 
نوعی دســتاورد است. احتماال اگر برجام نبود و سیاست های اقتصادی مورد 
اعتماد مردم قرار نمی گرفت، شــاید ایران هم شــبیه ونزوئال غرق در بحران 
اقتصادی می شــد. بحرانی که احتماال آثار سیاسی و اجتماعی هم به دنبال 
داشت. همین حاال که دارم به پرسش های شما پاسخ می دهم، کشور برزیل 
هم دچار بحران شدید شده و دولت این کشور مدتی است که توانایی پرداخت 
حقوق به کارمندانش را ندارد. فراموش نکنیم که برزیل کشوری بود با رشد 
اقتصادی قابل توجه که چند ماه پیش، المپیک را برگزار کرد و انتظار می رفت 
وضع اقتصادی این کشــور دچار تحول شود؛ اما این کشور اکنون در بحران 
اقتصادی غرق شده است. راه دور نرویم؛ همین ترکیه را که همسایه ماست 
ببینیم. وضعیت مشابه برزیل را دارد تجربه می کند. دستاوردهای قابل توجه 
این کشــور در رشد اقتصادی و توســعه به دلیل سیاست های ماجراجویانه 
رهبران این کشور دچار مشــکالت فراوان شده و مشکالت زیادی برای این 
کشور به وجود آورده است.در مقابل، ایران با دیپلماسی قابل تحسین توانست 
خود را از مناقشــه هسته ای به سالمت عبور دهد. همه اینها دستاورد است؛ 
اما این را هم باید در نظر داشته باشیم که اقتصاد ایران می توانست عملکرد 
خیلی بهتری را به ثبت برساند. در صورتی که مجوزهای زاید حذف می شد و 
فضای کسب و کار به سمت تسهیل شدن پیش می رفت و اختالفات سیاسی 
کاهش پیدا می کرد، احتماال اقتصاد ما شــرایط بسیار بهتری پیدا می کرد. 
اما اکنون مشــکالت زیادی وجود دارد که بخش عمده ای از این مشــکالت 
ساختاری اند و از سال ها قبل انباشت شــده اند. در حال حاضر صندوق های 
بازنشستگی و بانک ها بمب های عمل نکرده اقتصاد ایران هستند که متأسفانه 
با وجود تالش های زیادی که در این دولت صورت گرفت، همچنان مشــکل 
آنها الینحل باقی مانده و به احتمال زیاد در آینده برای کشور مشکل ایجاد 
خواهند کرد. بنابراین نمی شــود از دستاوردها سخن گفت اما نسبت به این 

مسائل بی اعتنا بود.
 در بین گفته هایتان به رشد اقتصادی امســال هم اشاره کردید.  �

بسیاری از صاحبان کسب و کار رشد اقتصادی اعالم شده را یا قبول ندارند 
یا اعتقاد دارند که در کسب و کارشان ردی از این رشد نمی بینند. به نظر 

شما تا چه اندازه می توان این اظهارات فعاالن اقتصادی را درست دانست؟ 
پیش از این اشاره کردم که چون رشد اقتصادی سال 1395 منشأ نفتی 
داشت، خیلی برای تولیدکنندگان و آحاد اقتصادی و مردم ملموس نبود. مردم 
رشد اقتصادی اعالم شده را با مشاهدات حسی خود تطبیق می دهند و طبیعی 
است که از خود می پرســند چطور اقتصاد ایران رشد کرده، اما این رشد در 
کسب و کار من انعکاسی نداشته است؟ البته پس از آنکه برجام اجرایی شد 
و برخی موانِع پیش روی تجارت برداشته شد، شاهد رونق قابل توجه کسب 
وکارهای تجاری بودیم؛ به گونه ای که ارزش حقیقی صادرات در شــش ماهه 
نخست سال 1395، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 35.5 درصد رشد 
داشته اســت. این افزایش سهم ناچیزی در رشد اقتصادی کشور داشت؛ اما 
به هرحال حکایت از ایجاد تحرک در برخی کســب وکارهای صادرات محور 
داشته است. سال گذشته در یکی از سخنرانی هایی که داشتم پیش بینی کردم 
که رشد اقتصادی ســال 1395 کامال منشأ نفتی خواهد داشت. اکنون هم 
آمارها نشان می دهد که رشد اقتصاد ایران در بخش غیرنفتی زیر یک  درصد 
است. یعنی بخش غیرنفتی اقتصاد کشور رشدی کمتر از یک درصد داشته 
که عمدتاً مربوط به ســه بخش خودرو، پتروشیمی و کشاورزی بوده است. 
در ســایر بخش ها به ویژه در بخش  صنعت، رشد منفی داشته ایم.  یعنی 90 
درصد از رشد 7/4 درصدی اعالم  شده مربوط به نفت و میعانات گازی است و 
بقیه مربوط به بخش هایی که اشاره کردم. در پاسخ قبلی هم اشاره کردم که 
صادرات نفت از حدود یک میلیون بشــکه در روز به عدد 3.8 میلیون بشکه 
افزایش پیدا کرده و طبیعی است که این افزایش قابل توجه، اثر مستقیمی در 

رشد اقتصادی داشته است.
بسیاری از تحلیل گران اقتصادی یکی از موفقیت های دولت یازدهم را در 
کنترل و کاهش نرخ تورم می دانند. آیا ســال ٩٦ تورم روند كاهشي را ادامه 

مي دهد يا عواملي باعث افزايش آن مي شود؟
شــاید مهم ترین دغدغه ای که متخصصان اقتصاد کالن کشــور دارند 
این اســت که اقتصاد ایران با تورم یک رقمی ســازگاری ندارد. اما به هرحال 
کاهش تورم یک دســتاورد بزرگ برای دولت آقای روحانی است. اینکه این 
رونــد کاهش، تداوم پیدا کند به دولت آینده و سیاســت های اقتصادی آن 
دولت بســتگی دارد. دولت آقــای روحانی تالش کرد از طریق انضباط مالی 
و چشم پوشــی از منابع بانک مرکزی، تــورم را کنترل کند. اگر دولت آینده 
هم چنین هدفی داشته باشــد، قاعدتا تورم تک رقمی تداوم خواهد داشت؛ 
اما اگــر دولت آینده به هردلیلی نخواهد این راه را ادامه بدهد، آن گاه باید با 
تورم تک رقمی خداحافظی کرد. البته این نکته را هم باید مد نظر داشت که 

پس از اجرایی 
شدن برجام، به 
طور مشخص، 

محدودیت صادرات 
نفت ایران برداشته 
شد و ما این امکان 
را پیدا کردیم که 
دوباره در بازار 

جهانی به عنوان 
یک مدعی بزرگ، 
نفت عرضه کنیم. 
این در حالی بود 
که به دلیل توقف 

سرمایه گذاری ها، 
توان تولید نفت 

ایران کاهش یافته 
بود و در عین حال 
بازارهای ما نیز 

توسط رقبا تسخیر 
شده بود
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آیندهپژوهی

حتی اگر سال آینده آقای روحانی دوباره رئیس جمهور شود، برای اینکه بتواند 
همچنان تورم را تک رقمی نگه دارد، چالش های زیادی خواهد داشت. چون 
در 40 سال گذشته، هیچ گاه اقتصاد ایران در چند فصل پیاپی نتوانسته تورم 
را تک رقمی نگه دارد. به نوعی، گروه های فشاری در اقتصاد ایران وجود دارند 
که با وجود تورم تک رقمی قادر به تداوم حیات نیستند. باید دید دولت آینده 
چقدر می تواند منافع این گروه ها  را حول تورم یک رقمی تعریف و همچنان بر 

روند کاهشی تورم تأکید کند.
 اینکه در ســال آینده با رشد اقتصادی مواجه باشیم یا نه، یکی از  �

دغدغه های اصلی برای صاحبان کسب و کار است. نظرتان در مورد رشد 
اقتصادی سال آینده چیست؟  آیا این رشد تداوم می یابد یا خیر؟

تداوم رشد اقتصادی هم به هدف دولت آینده بستگی دارد. باید دید 
نامزدهای اقتصادی در انتخابات پیش رو چه اهداف و برنامه هایی را اعالم 
می کننــد و این برنامه ها  چقدر مورد توجه مردم قرار می گیرد و بعد به 
عنوان اهداف اصلی دولت آینده در دستور کار قرار می گیرد. معموال عمر 
دولت ها در ایران هشت ساله است و اگر این فرض را مبنا قرار دهیم، به 
احتمال زیاد آقای روحانی دوباره انتخاب خواهند شــد. در این صورت 
آنچه در دولت یازدهم پیگیری شــده، در دولت بعدی هم دنبال خواهد 
شد. آقای روحانی قول داده بود تورم را تک رقمی کند و در این کار موفق 
بود. رشــد اقتصادی و ایجاد اشتغال و میدان دادن به بخش خصوصی 
را به مردم بدهکار اســت. بنابراین احتمــال می دهم دولت آینده کمی 
تورم را آزاد بگذارد تا رونق اقتصادی بیشتری ایجاد شود. به خصوص اگر 
درآمدهای نفتی افزایش پیدا کند، به  طور طبیعی پول بیشتری در اختیار 
دولت قرار خواهد گرفت و به این ترتیب، این پول برای اجرای پروژه های 
عمرانی هزینه خواهد شد. باید در نظر داشت که رشد اقتصادی ناشی از 
ظرفیت های خالی نفت، سال آینده عمال به وقوع نمی پیوندد چون این 
ظرفیت ها به کار گرفته شــده است. بنابراین دولت آینده چاره ای ندارد 
جز اینکه اقتصاد را تحریک کند. به طور سنتی یکی از راه های تحریک 
اقتصاد ایران، تزریق درآمدهای نفتی به پروژه های عمرانی است. در این 
صورت احتمال اینکه سهم بخش های غیرنفتی در رشد اقتصادی افزایش 
پیدا کند، زیاد است. اما این یک روی ماجرا است. چرا که دولت ها  معموال 
خالقانه سیاست گذاری نمی کنند. اکنون ظرفیت های زیادی در اقتصاد 
کشور وجود دارد که با تکیه بر آنها می شود اقتصاد را به حرکت واداشت. 
مثل  گردشگری، ترانزیت و تکیه بر توان استارت آپ ها. واقعا جا دارد از 
ســرمایه خارجی هم نام ببرم، اما واقعیت این است که هنوز برای جلب 
سرمایه خارجی به اجماع ملی نرسیده ایم. هنوز خیلی از دستگاه های ما 
نگاه منفی به سرمایه گذاری خارجی دارند. دستگاه های نظامی و امنیتی 
ما از ورود ســرمایه گذار خارجی به کشور هراس دارند، اگرنه کیست که 
نداند رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی با تکیه بر سرمایه داخلی اگر 
غیرممکن نباشد، بسیار سخت است. به هرحال ایران ظرفیت های قابل 
توجهی در زمینه گردشگری دارد، اما از این ظرفیت به خوبی بهره برداری 
نکرده ایم. یا در زمینه ترانزیت کاال ظرفیت های بسیار خوبی وجود دارد 
که باز هم نســبت به آن بی توجه بوده ایم. اجازه بدهید مثالی بزنم. در 
یک دوره پس از ناامن شــدن آسمان کشورهای عراق، ترکیه و سوریه، 
مسیر بسیاری از پروازها به آسمان ایران تغییر کرد. ایران به دلیل داشتن 
آسمانی امن، توانست درآمد زیادی از محل هواپیماهای عبوری کسب 
کند. این اتفاق یک اتفاق ناخواسته بود که منشأ خیر شد. اگرنه دولت ها  
هیچ گاه برای به دست آوردن چنین درآمدهایی برنامه ریزی نمی کنند. 
حاال اگر در زمینه ترانزیت به درســتی سیاست گذاری کنیم، می توانیم 
درآمدهای قابل توجهی برای کشــور به دست آوریم. بخش هایی مثل 

ترانزیت، گردشگری و فعالیت استارت آپ ها، می تواند اشتغال زیادی ایجاد 
کند و در عین حال رشد اقتصادی داشته باشد. اما همان طور که اشاره 
کردم، دولت ها در ایران خالقانه سیاست گذاری نمی کنند. در حالی که  
ایجاد رشد پایدار اقتصادی نیازمند به کارگیری خالقیت و افزایش بهره 

وری است.
 برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که رشد ناشی از فروش نفت به  �

انتها رسیده است، مگر اینکه تغییراتي در قیمت نفت رخ دهد. در این 
صورت تکلیف رشد اقتصادی سال 96 چه خواهد شد؟

به احتمال زیاد دوره افزایش قیمت نفت به شــکلی که در گذشته شاهد 
بودیم گذشته است. با این حال بر فرض که باز هم شاهد افزایش قابل توجه 
قیمت نفت باشــیم، چرا باید دوباره در دامی بیفتیم که در گذشته افتادیم و 
مشــکالت زیادی برای ما ایجاد کرد. انتظار افزایش دوباره قیمت نفت، مثل 
انتظار یک کشــاورز سنتی برای بارش باران است. چرا باید منتظر باشیم که 

باران ببارد؟
 شاخص بیکاری چه تصویری در سال 95 از خود بر جای گذاشته و در  �

سال آینده در این زمینه چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟
بیکاری در حال حاضر یکی از مهم ترین مشــکالت اقتصادی، سیاسی و 
اجتماعی در ایران است. اگر نگران کشور هستیم، باید مسئله بیکاری را جدی 
بگیریم. در حال حاضر بیکاری تبدیل به یک مسئله اجتماعی در کشور شده 
اســت. دو رود بــزرگ را در نظر بگیرید که در یک نقطه به هم می رســند. 
متولدان دهه 60 و متولدان دهه 70 این دو رود بزرگ هستند که اکنون در 
حال پیوستن به هم هستند. نتیجه اینکه رود خروشانی در جریان است که 
می تواند مســائل سیاسی و اجتماعی زیادی ایجاد کند. سیاست گذاران باید 
تحوالت چند ســال پیش کشور مصر را در نظر بگیرند و نگران آینده کشور 
باشند. این در حالی است که تصویر آینده اقتصاد ایران چندان شفاف نیست. 
یعنی نمی شود انتظار معجزه داشت. جمعیت جویای کار روز به روز در حال 
افزایش است. در حال حاضر یک میلیون و دویست هزار نفر جویای کار داریم. 
این رقم در مقیاس کشورهایی به مراتب پرجمعیت تر از ایران هم عدد بسیار 
بزرگی است. پس همه سیاست های اقتصادی و سیاسی کشور باید حول این 
موضوع تنظیم شود. این موضوع به قدری نگران کننده است که مقام معظم 
رهبری هم در بیانات اخیر خود به آن اشاره جدی داشتند و به نوعی از دولت ها 
گالیه کردند. به هر حال دولت آینده باید اولویت برنامه های اقتصادی اش را به 
رشد اقتصادی و ایجاد رونق در بخش های غیرنفتی اختصاص دهد تا بتواند 
تحول جدی در زمینه اشتغال ایجاد کند. اما این مسئله پیش نیازهایی دارد 
کــه قطعا باید مورد توجه همه ارکان حاکمیت قــرار گیرد. ونزوئال به دلیل 
کاهش درآمدهای نفتی دچار بحران اقتصادی و سیاسی شد. ترکیه به دلیل 
محاسبات غلط منطقه ای به بحران رسید و اکنون برزیل به دلیل اختالفات 
سیاسی و فساد اقتصادی به مشکل خورده است. ایران به نوعی در معرض این 
بحران ها  قرار دارد. ما هم از کاهش درآمدهای نفتی لطمه دیده ایم و باز هم 
ممکن است لطمه ببینیم. دیپلماسی غلط و ماجراجویانه ممکن است ما را در 
مسیر ترکیه قرار دهد و تشدید اختالفات سیاسی و بی توجهی به مسئله فساد 
هم می تواند ما را همچون کشور برزیل دچار مشکل کند. پس ضرورت دارد 
با ایجاد همدلی و همکاری بیشتر و در پیش گرفتن سیاست های معقول در 
روابــط بین الملل و تقوای مالی در داخل، خود را از گرفتاری هایی که ممکن 
است مشکالت سیاسی و اجتماعی برای ما ایجاد کند، دور نگه داریم. مردم ما 
این نظام و حاکمیت را دوست دارند اما همان گونه که رهبر انقالب هم تأکید 
دارند، منتظرند تا در زمینه مسائل اقتصادی گشایش های تازه ای در زندگی 
و کسب و کار خود ببینند. با همدلی و همکاری و همیاری بیشتر می توانیم 

زمینه رشد و رونق اقتصادی را فراهم کنیم. 

اقتصاد ما در 
دو مرحله دچار 

مشکل شد. شوک 
اول، تحریم نفتی 
و خروج از بازار 
نفت بود که از 

سال 1391 منجر 
به کاهش شدید 
درآمدهای نفتی 
ایران شد و شوک 
دوم زمانی به ما 
تحمیل شد که 

تحریم ها به پایان 
رسید اما قیمت 
نفت به شکل 

بی سابقه ای کاهش 
پیدا کرد



45 آینده نگر | tccim.ir |   شماره پنجاه وهشت، فروردین 1396

- 1.5
 درصد 

سهم  صنعت در رشد 
سال 94

3.6
 درصد 

سهم  صنعت در رشد 
سال 93

9.1
 درصد

سهم صنعت در 
رشد شش ماهه 

اول سال 95

2.9
 درصد

سهم صنعت در 
رشد سال 90

از رشد 6.5  درصدی شش ماهه اول سال 95، 9.1 درصد سهم گروه صنعت بود. صنعتی که سال 94 را در رکود گذرانده بود و بخش بزرگی 
از بنگاه های     آن در آســتانه ورشکســتگی قرار گرفته بودند. زمانی که رشد اقتصادی بهار سال 95 و در ادامه شش ماهه اول سال باالی 4 درصد و 
در نهایت 6.5 درصد اعالم شد، فعاالن اقتصادی از پابرجایی رکود در صنعت خبر دادند و اینکه رشد اقتصادی نفتی است و خبری از رشد صنعت 
نیست. صنعت به ویژه در سطح بنگاه های     کوچک و متوسط برای بقا تالش می    کرد و یکی از مهم ترین و البته خبرسازترین اقدامات دولت در این 
سطح، پرداخت تسهیالت 16 هزار میلیارد تومانی به این بنگاه ها بود. تسهیالتی که اثرگذاری آن بر فضای صنعت با اما و اگر های     زیادی از سوی 

فعاالن اقتصادی همراه شد. 

وضعیت صنعت در ســه مــاه اول 
ســال به طور عمومی منفی بود. در 
ســه ماهه دوم در برخی بخش های     
باالدستی شــاهد رشد مثبت بودیم 
اما در سه ماهه سوم سال در صنایع 
مختلف شاهد رشد مثبت بودیم. به 
طور کلی وضعیت صنعت در سال 95 
بهتر از ســال 94 بود. اما این مسئله 
در بخش هــای     مختلــف اقتصادی 
تفاوت داشت. در بخش خودرو شاهد 
پیشرفت نســبتا خوبی بودیم اما در 
بخش های     دیگر ضعیف تر عمل کردیم. در بخش لوازم خانگی رشــد 
نداشتیم. در صنعت ساختمان، در مورد سیمان  رکود ادامه یافت اما در 
مورد فوالد وضعیت بد نبود  و به رشد قابل تاملی رسیدیم.  مهم ترین 
اتفاقی که در ســال 94 صنعت را تحت تاثیر قرار داد برجام بود. برجام 
اثرش را به تدریج در ســه ماهه سوم سال 95 مشخص کرد. بازار های     
خارجی پس از برجام به روی کاالی ایرانی باز شــد و امکان صادرات از 
قبل بیشتر و ارتباطات مثبت و موثری برقرار شد. در سال 94 تسهیالت 
ریالی برای صنایع در نظر گرفته شد اگرچه یک قدم مثبت بود اما تغییر 

قابل توجهی با  توجه به این تسهیالت در فعالیت صنعتی بنگاه ها ایجاد 
نشــد و اگر هم آثار مثبتی بوده این آثار قابل توجه و تامل نبوده است.  
هرچند به مشکالت مالی و تسهیالت دهی به عنوان اساسی ترین مشکل 
بنگاه های     صنعتی در ایران اشاره می    شود اما اصلی ترین مسئله صنعت 
ایران در حال حاضر رقابت پذیر بودن اســت. این مسئله ای است که در 
صنعت نمی توان آن را با تســهیالت مالی حل کرد و باید با  در پیش 

گرفتن روش های     مدیریتی مناسب به دنبال آن بود. 
در ســال 96 صنعت روند رشــد را طی می    کند اما این مسئله که 
روند رشد در بخش های     صنعت دنبال شود مسئله است. ممکن است ما 
درکدام بخش هایی از صنعت در سال 96 با ورشکستگی های     بزرگ در 
سازمان های     صنعتی که خودشان را با معیارهای رقابت جهانی تطبیق 
ندادند مواجه شویم. در کنار این ورشکستگی ها بنگاه های     اقتصادی سر 
برمی    آورند که با با تکیه بر مدیریت نوین و دور شدن از روش های     سنتی 
تالش می    کنند نقش موثری در صنعت ایفا کنند. به نظر می    رسد اگر 
مسئوالن اقتصادی کشور سیاست های     روشن توسعه اقتصادی را اعالم 
کنند و در اجرا به آن عمل     کنند به نتایج بهتری در صنعت می    رسیم. 
آزادسازی اقتصادی تک نرخی کردن ارز، عدم دخالت دولت در تصدیگری 
و قیمت گذاری و پذیرفتن معیارهای عرضه و تقاضا در بازار، سیاست هایی 

است که اگر دولت در پیش بگیرد، وضعیت صنعت بهتر می    شود. 

رشد 9.1 درصدی صنعت

سالی برای بنگاه های     کوچک و متوسط

پیش بینی: سال 96، سال ورشکستگی سنتی ها

صنعت امیدوار است

صنعت

مهدی پورقاضی
رئیس کمیسیون صنعت 

و معدن اتاق تهران

سهم صنعت در رشد اقتصادی 

%9.1%-1.5%3.6%-2.4%-15.6%2.5
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آیندهپژوهی

5
 سال  

عمر رکود مسکن 

-14.9 
  درصد 

رشد ارزش افزوده 
بخش  مسکن در شش 

ماه اول سال 95

-13.5
 درصد 

رشد ارزش افزوده 
بخش مسکن در 

سال 94

-0.4
 درصد

رشد ارزش افزوده 
بخش مسکن در 

سال 93

بازار مسکن جشن پنج سالگی رکود را با پایان سال 95 برگزار کرد تا رشد منفی سال   ها         ی 91 تا 94 همچنان در صنعت ساختمان تکرار شود.                                  خانه   ها         ی روی دست 
مانده، مشاغل تعطیل شده و بازار بی رنگ و روی مسکن پنج سال است که توی ذوق می                                                                                                                     زند اما چاره ای                                  جز تحمل آن برای کسی باقی نمانده است. رکود که گریبان 
ساختمان سازی را از اوایل سال 91 گرفت تا سال 95                                  آن را رها نکرده است.                                  مرکز پژوهش   ها         ی مجلس در گزارشی درباره رشد اقتصادی به اهمیت بخش مسکن در رشد 
اقتصادی اشاره می                                                                                                                     کند.»صنعت ساختمان از اهمیت فوق العاده ای در اقتصاد برخوردار است تا جایی که خروج این بخش از رکود می                                                                                                                     تواند فعالیت بخش   ها         ی متعددی را 
تحت تاثیر قرار دهد و در نهایت بر کل اقتصاد اثرگذار باشد. با توجه به اهمیت بخش مسکن و تداوم رکود آن در سال   ها         ی اخیر به نظر می                                                                                                                     رسد در چشم انداز کوتاه مدت 

یکی از موضوعات مهم در بخش حقیقی کشور، چگونگی خروج این بخش از رکود باشد.«  

ادامه رشد منفی مسکن

سالی که گذشت سال بدی بود

مسکن

بین المللی  تحریم   ها         ی  سال94،  در 
علیه ایران لغو شدهمه منتظر بودند 
که برجــام آثار مثبتــش را خیلی 
زود در اقتصاد ایران نشــان دهد و 
بخش   ها         ی مختلف اقتصــاد از لغو 
تحریم   ها          منتفع شود.  بخش مسکن 
هم از دیگر بخش   ها          مســتثنا نبود. 
مسکن که چندین سال را در رکود 
می                                                                                                                     گذارند، برای خروج از بی رونقی، 
چشم به تحقق برجام و مشاهده آثار 
مثبت آن در اقتصاد کشور دوخته بود.  البته تحلیل   ها          و انتظار   ها          بیشتر 
بر این مسئله متمرکز بود که بخش مسکن دست کم در نیمه دوم سال 
95 از آثار برجام نفع ببرد و از رکود خارج شود اما سرعت دست یافتن 
به نتایج برجام با آنچه مورد انتظار بود، هماهنگی نداشــت. این انتظار 
                                 وجود داشــت که در نیمه دوم سال 95، بازار مسکن تکان می                                                                                                                     خورد و 
از رکود خارج می                                                                                                                     شود اما چنین اتفاقی رخ نداد، و مسکن، سال 95 را 

هم در رکود گذراند. 
جذب ســرمایه خارجی، تامین نقدینگی و مسائل فروش نفت که 
همه از نتایج برجام است باید حل و فصل می                                                                                                                     شد تا بخش مسکن تکان 

بخورد. باید این نکته مهم را در تحلیل برجام و اثرگذاری آن بر اقتصاد 
در نظر داشت که گشایش   ها         ی ناشی از برجام باعث شد که فروش نفت 
ایران با سهولت بیشتری انجام شود و تولید و صادرات نفت افزایش پیدا 
کند.  از سوی دیگر برخی از منابع مالی بلوکه شدن کشور در سال   ها         ی 
تحریم به اقتصاد بازگشته و موانع انجام فعالیت   ها         ی اقتصادی و تجاری 
مهم برداشته شده است. با توجه به این مقدمات می                                                                                                                     توان امیدوار بود و 
این طور پیش بینی کرد که برجام روی خوشــش را به بازار مسکن در 
ســال 96 نشان بدهد و آثار مثبت لغو تحریم   ها          در این سال در بخش 
ساختمان جلوه کند. این تحول و آغاز حرکت در بازار مسکن و رونق در 
معامالت با توجه به شرایط اقتصادی پیش رو، در انتهای نیمه اول سال 
96 بروز می                                                                                                                     کند.  رونق بازار مســکن می                                                                                                                     تواند بر حسب جهشی که در 

چهار بخش مهم و اثرگذار مسکن ایجاد می                                                                                                                     کند متفاوت باشد.
 درواقع رونق بازار مســکن انواعی دارد و به طور حتم اگر در سال 
96 رونقی در بازار مسکن ایجاد شود، این رونق در همین چهار بخش 
ملموس است. تحرک در بازار مسکن با افزایش معامالت، افزایش قیمت، 
افزایش تولید و افزایش سرمایه گذاری همراه است و تحرک در هر چهار 

بخش به رونق بازار مسکن و خروج از رکود می                                                                                                                     انجامد. 
بنابراین تمام نتایج برجام باید در اقتصاد کشور ظاهر شود تا بتوان به 

رونق بازار مسکن امیدوار بود.  

پیش بینی: روزهای خوش مسکن،آخر پاییز سال 96

برجام باید دست مسکن را بگیرد

بیت اهلل ستاریان
کارشناس مسکن

رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در سال   ها         ی شروع رکود مسکن
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 10
 درصد 

رشد تولید ایران 
خودرو در شش 
ماه اول سال 95 

64
 درصد

 رشد تولید پارس 
خودرو در شش 
ماه اول سال 95

26
 درصد 

 رشد تولید سایپا 
در  شش ماهه اول 

سال 95 

6
 قرارداد خارجی
با خودروسازان 
خارجی تا  پایان 

سال 95

رکودی که در ســال 94 دولت را وادار به تحریک تقاضا و پرداخت وام کم بهره برای خرید خودرو کرد، در ســال 95 جایش را به رونق تولید داد. 
خودرویی   ها          سال 95 را با خبرهای خوب و تولید قابل توجه به پایان رساندند تا ثابت کنند اعتماد و اتکای رشد اقتصادی به این صنعت 50 ساله در 
ایران بی حساب و کتاب نبوده است. سال 95، سال خوبی برای خودروسازها بود. هرچند در ابتدای سال در بهار و تابستان، آمارها فاصله ای                                  از ارقام سال 
رکود نگرفته بود اما در پاییز اوضاع بهتر شد. تولید خودرو در تمام شرکت   ها         ی خودروساز ایران افزایش پیدا کرد. آمارها نشان می                                                                                                                     داد که خودروسازان 
ایرانی در اولین ماه تابستان سال 95،                                  102 هزار و 502 دستگاه                                  خودرو تولید کردند اما میزان تولید در اولین ماه زمستان همان سال، به 137 هزار و 

851 دستگاه خودرو رسید. 

                                 در ســال 2016، 93                                  میلیون دســتگاه 
خودرو در جهان ســاخته شــده است و 
سهم ایران از این میزان تولید، تنها یک 
میلیون دســتگاه خودرو است. این آمار 
نشــان می دهد که صنعت خودروسازی 
ایران نمی تواند در سطح جهانی اثرگذار 
و بازیگر باشــد. بر همین اساس، پس از 
برجام خودروســازان                                  داخلی را تشــویق 
کردیــم تا                                  با صاحبــان برندهای جهانی 
مذاکره کنند. خوشبختانه با توجه به بازار 
جــاذب ایران برای برندهای معتبر خودرو در جهان                                  توفیقات بســیار خوبی در 
این زمینه داشــتیم. تا پایان سال 95، شش قرارداد با صاحبان برندهای معتبر 
خودرو نهایی شــده است.                                  از این شــش                                  قرارداد، دو قرارداد اجرایی شده است و 
اولین محصول مشارکتی اسفندماه سال 95 وارد بازار شده است. وزارت صنعت، 
معدن و تجارت هیچ محدودیتی برای مشارکت خودروسازان ایران با صاحبان 
برند ندارد. البته                                  ایران برای همکاری با خودروسازان جهانی چهار شرط را در نظر 
گرفته است. شرط اول این است که همکاری   ها          در قالب مشارکت انجام شده و 
طرف خارجی در ایران سرمایه گذاری کند. شرط دوم این است که دست کم 30 
درصد از تولیداتی که در ایران با مشارکت طرف ایران دارند، توسط خودروساز 

خارجی صادر شــود. شرط سوم این اســت که خودروسازان خارجی به شبکه 
قطعه سازان داخلی ایران کمک کنند تا قطعه سازان بتوانند محصوالتشان را صادر 
کنند و                                  شرط چهارم، ارائه خدمات مطلوب فروش و پس از فروش به خریداران در 
نظر گرفته شده است.  قراردادهایی که با خودروسازان خارجی بسته شده عبارت 
است از: قرارداد شرکت پژوی فرانسه با ایران خودرو، شرکت سیتروئن با سایپا، 
رنو با ایدرو، هیوندایی با کرمان خودرو و                                  فولکس واگن با یک شرکت خصوصی                                  و 
دایملر )مالک چندین شرکت تابعه و برند بزرگ خودروسازی همچون مرسدس 
بنز، مرسدس آام گ و اسمارت( با یک شرکت خصوصی دیگر در ایران. تا پایان 
سال 95، شش قرارداد خودروسازان ایران با خودروسازان معروف جهانی بسته 
شده است و عالوه بر این چندام. او. یو هم به امضا رسیده است که هم به تدریج 
وارد مرحله اجرایی می                                                                                                                     شود. به نظر می                                                                                                                     رسد تا پایان سال 95 حدود یک میلیون 
و 300 هزار خودرو تولید کرده ایم.                                  در یازده ماهه سال 95، تولید خودروی ایران 
نسبت به سال گذشته 41 درصد افزایش داشته است. هرچند این مسئله هنوز 
ابالغ نشده اما فکر می                                                                                                                     کنم تولید یک و نیم میلیون دستگاه خودرو در برنامه است. 
انتظاری که از خودروسازان ایرانی داریم، این است: کیفیت، کیفیت، کیفیت و 
افزایش و بهبود خدمات پس از فروش به مردم. در حال حاضر مردم رضایت کافی 
از خدمات پس از فروش ندارند. هرچند در سال 95، گام   ها         ی بزرگی در این زمینه 
برداشته شده است اما آنچه که مورد انتظار و خواست مردم است، از چیزی که 

امروز ارائه می                                                                                                                     شود فاصله دارد. 

6 قرارداد خارجی برای آینده

خودروی پرنده

پیش بینی: انتظار از خودروسازان در سال 96

کیفیت، کیفیت و باز هم کیفیت

خودرو

منصور معظمی
معاون وزیر صنعت

رشد تولید خودرو در ماه های سال 95 نسبت به ماه های مشابه سال 94

رشد تولید خودرو در سه شرکت خودروساز ایران در  6 
ماهه اول سال 95 
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آیندهپژوهی

5.9
 درصد 

رشد ارزش افزوده 
بخش کشاورزی 

در سال 95 

-0.1
 درصد

رشد ارزش افزوده 
بخش کشاروزی 

در سال 90

3.7
 درصد 

رشد ارزش افزوده 
بخش کشاورزی  

در سال 91

5.7
 درصد

 رشد ارزش افزوده 
بخش کشاورزی 

در سال94

عیسی کالنتری
وزیر سابق کشاورزی

کشــاورزی ایران دردهای همیشــگی اش را در سال 95 هم داشت.                                  از محدودیت منابع آب تا واســطه گری   ها          و گران رسیدن ارزاق به دست 
مصرف کنندگان. توسعه نیافتن مکانیزاسیون در کشاورزی،                                  قیمت تمام شده باالی محصوالت و عدم راه اندازی کشت و صنعت   ها         ی بزرگ به جای 
واحدهای کوچک و متوســط زراعی حرف تازه ای در کشــاورزی ایران نیست. صادرات محصول استراتژیک گندم از جمله مهم ترین اتفاقات در 
بخش کشاورزی بود.  بخش کشاورزی در شش ماهه اول سال 95 از                                  رشد 6.5 درصدی خبرساز، سهم 5.9 درصدی داشت. این سهم با توجه به 
بارندگی   ها         ی خوب و افزایش تولید کسب شده بود. تولیدی که مشخص نیست با توجه به حجم بارندگی   ها          در سال95، بتوان امیدی به تکرار آن 

در سال 96 داشت. 

پابرجایی مشکالت همیشگی

کمک باران به صادرات

کشاورزی

رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی

سال 95 از نظر بودجه، سال سختی برای 
بخش کشاورزی بود اما از نظر تولید به 
وضعیت مناسبی رسیدیم. در بهار سال 
95، بــا توجه به محدودیت بودجه ای و 
تنش   ها         ی بین تولیدکنندگان و واسطه   ها          
در بــازار دچــار مشــکالتی در بخش 
کشاورزی بودیم اما با توجه به بارندگی 
خوبی که در ســال 94 و 95 داشتیم و 
البته بیشــتر از نظر پراکنش بارندگی، 
                                 کشت بخشی از محصوالت                                  خوب جواب 
داد که از جمله آن غالت زمســتانه بود. متاســفانه مسئله واسطه   ها          در بازار 
محصوالت کشــاورزی مسئله ای است که به نظر نمی رسد هیچ وقت در این 
کشور سروسامان پیدا کند. از این منظر، سال 95 برای مصرف کنندگان سال 
خوبی نبود به این دلیل که محصوالت با قیمتی گران به دست آنها می                                                                                                                     رسید. 
در ایــن گرانی تولیدکننده کمترین تقصیر را داشــت. یکی از دالیل گرانی 
محصوالت کشــاورزی در ســال 95، این بود که بخش بازرگانی محصوالت 
کشاورزی رها شده است و تعادلی بین عرضه و تقاضا برقرار نشده است. نکته 
قابل توجه در سال 95 این است که نهاده   ها         ی کشاورزی به دست کشاورزان 
رسیده است و البته مسئله دوم قیمت نهاده   ها         ست و اینکه سیستم اعتباری 

در بخش کشاورزی مشکالت زیادی دارد. بانک کشاورزی به دلیل محدودیت 
سرمایه و از سوی دیگر به دلیل اینکه تسهیالتی را اعطا کرده اما این تسهیالت 
بازگردانده نشــده، قادر به ایفای نقش جدی                                  در سیستم اعتباری کشاورزی 
نیست. خوشبختانه خدماتی که باید از طریق نهاده   ها         ی کشاورزی به کشاورزان 
داده می                                                                                                                     شــده موفق بوده است اما در زمینه قیمت ارزیابی   ها          متفاوت است. 
زراعت در ســال 95 وضعیت مناسبی داشته است اما باغبانی به دلیل سرما 
لطمه خورده است. مهم ترین مشکل بخش کشاورزی یعنی قیمت تمام شده 
باال همچنان در سال 95 پابرجا بود. یکی از اصلی ترین دالیل باال بودن قیمت 
تمام شده محصوالت کشاورزی ایران فراوانی کارگر است. ما نتوانستیم از تعداد 
و هزینه   ها         ی کارگری در تولید کم کنیم. این مسئله به ساختارهای کشاورزی 
در ایران بازمی                                                                                                                     گردد. خرد بودن اراضی و عدم توسعه مناسب مکانیزاسیون به 
دلیل سرمایه گذاری کم در این زمینه به مشکل قیمت تمام شده باال دامن زده 
اســت. به نظر می                                                                                                                     رسد سال 96 سال سخت تری برای کشاورزی ایران باشد. 
به دلیل عدم بارش مناسب، محدودیت منابع آبی در سال 96 جدی تر است. 
وضعیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تغییری نکرده است در نتیجه فکر 
می                                                                                                                     کنم ســال 96، سال سختی برای کشاورزی ایران                                  خواهد بود. نکته مهم 
با توجه به این شــرایط عملکرد درست مسئوالن است. باید دید آیا متولیان 
کشاورزی ایران می                                                                                                                     توانند طوری عمل کنند که با وجود محدودیت   ها         ، تولید 

سال 95، در سال 96 تکرار شود؟ 

پیش بینی:سال 95، سال خوب کشاورزی

سال 96، سال سخت تری برای کشاورزی است
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 -39.3
 درصد

 سهم معدن از رشد
اقتصادی سال 91

 0.7
 درصد

سهم معدن از رشد 
اقتصادی سال 90

53.8
 درصد

سهم معدن از رشد 
اقتصادی شش ماه 

اول سال 95

1.6
 درصد

سهم معدن از رشد 
اقتصادی سال 94 

ایران از نظر ذخایر معدنی از مهم ترین 
کشورهای جهان است. رتبه بندی ایران 
از این منظر حائز اهمیت اســت. ما در 
بین ده کشــور اول جهان از نظر منابع 
و تنوع مواد معدنی قرار داریم. کشور ما 
از این موهبت الهی سرشار است آن قدر 
که می    توان به جایگزینی معدن به جای 
نفت فکر کرد و اینکه بار اصلی و اساسی 
اقتصاد را از روی دوش طالی ســیاه به 
دوش معــدن انداخت تا این بخش هم 
سهمش را در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. معدن در سال 94، رکود سختی 
را پشت سر گذاشته است، در سال 95 وضعیت بهتری داشت و البته امیدواریم 

با توجه به برجام حال بهتری در سال 96 داشته باشد. 
مسئله ای که در حال حاضر در بخش معدن از  اهمیت بسزایی برخوردار 
است، بحث برنامه ریزی است. در مورد معدن نمی توان کلی گویی کرد یا با اتکا 
به برنامه های     بلندمدت از این گفت که معدن به سهمی که شایسته آن است 
در اقتصاد ایران می    رسد. مسئوالن باید برای استفاده حداکثری از ظرفیت های     

بخش معدن در ایران با اتکای به برنامه ریزی های     بلندمدت پیش بروند و تنها 
با اتکا به یک برنامه جامع و روشــن است که معدن بالنده می    شود. آنچه که 
باید در این برنامه به درستی مشخص شود، مسائل و به عبارت بهتر موانعی 
است که توسعه معادن را در ایران به تاخیر می    اندازد و باید با کار کارشناسی 

آسیب های     این مسیر را یافت و بر آن غلبه کرد. 
به تحرک درآوردن بازار داخل و رونق ساخت وساز از عوامل مهمی است 
که باید برای بهبود وضعیت معدن به آن توجه ویژه کرد. در پنج سال گذشته، 
رکود مسکن باعث شده که بسیاری از تولیدکنندگان محصوالت معدنی به 
ویژه سیمان در ایران از استفاده از ظرفیت های     فروش داخلی محروم بمانند. 
یکی از مهم ترین راه هایی که دولت می    تواند در این زمینه به بخش مسکن و 
ساخت و ساز کمک کند پرداخت وام های     کم بهره به سازندگان مسکن است. 
بیشــترین ســودی که دولت باید برای این وام ها در نظر بگیرد، بهره 4 تا 5 
درصد اســت و پرداخت وام با بهره باالی 20 درصد کمکی به خروج بخش 
مسکن از رکود و رونق این بخش نمی کند. مشکل دوم، بی ثباتی کشورهای 
همسایه ایران به عنوان مهم ترین واردکنندگان سیمان است که باید در این 
زمینه نیازمند ورود به بازارهای جدید و تالش برای بازارسازی در سطح جهانی 

هستیم تا بتوانیم به کشورهای بیشتری سیمان صادر کنیم.  

عال میرمحمدصادقی
عضو هیئت رئیسه اتاق تهران

وضع ایران از نظر معدن خوب است اما تا این بخش بتواند بار اصلی رشداقتصادی را به دوش بکشد و جای نفت را بگیرد، راهی طوالنی در پیش داریم. آمارها نشان 
می    دهد که 7 درصد از ذخایر معدنی جهان در جغرافیای ایران واقع شده است و از نظر تنوع ذخایر معدنی، چه فلزی و چه غیر فلزی ایران در بین 10 کشور برتر جهان 
قرار گرفته است. معدنی ها با توجه به رکود ساخت و ساز در ایران و البته بی ثباتی های     سیاسی در مهم ترین کشورهای واردکننده مصالح از جمله سیمان از ایران، یعنی 
عراق و افغانستان حال و روز خوبی نداشتند. در سال 95 با افزایش صدور مجور برای صادرات فوالد و بهبود صادرات سیمان در تیرماه در بخش معدن به شرایط بهتری 

رسیدیم اما رشد سال 95 نسبت به رشد کم معدن در چهار سال گذشته، رشد مناسبی به نظر نمی رسد. 

فرار از رکود

روزهای بی شکوه

معدن

سهم معدن در رشد اقتصادی 

پیش بینی: سال 96، سال امید به رونق بیشتر

معدن به برنامه نیاز دارد
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آیندهپژوهی

به آينده بانك هــاي ايران خوش بين 
نيستم چرا كه آسيب شناسي ساختار 
بازار پول و تركيب دارايي ها و بدهي ها 
و همچنين منابــع و مصارف بانك ها 
نشان از يك بحران واقعي دارد، بحراني 
كه ريشه آن را بايد در دو دهه گذشته 
جست وجو كرد و براي نجات بانك ها 
از باتــالق و بحران پيش آمده نيازمند 
يك جراحي گسترده و بدون اغماض 
خواهيم بــود. اين جراحي البته بدون 
درد و خونريــزي اتفاق نخواهد بود و 
نبايد دولت و بانك مركزي به دليل تبعات جراحي و اصالح بنيادين ساختار 
بانك ها و سوق دادن آنها به نظارت بيشتر و شفافيت دقيق تر ترديدي به 
خود راه دهند.  در حالي كه ســال 95، سال رونمايي از بحران زيان دهي 
بانك هاي ايران بــود، به نظرم زيان احتمالي بانك ها بيش از آن مقداري 
است كه تاكنون در گزارش ها به آن اشاره شده است و اجراي استانداردهاي 

گزارشــگري بين المللي IFRS عمق بحران را در بازار پول و شبكه بانكي 
در سال آينده به تصوير خواهد كشيد. افزون بر اينكه  گريزي از شفافيت 
بيشتر و نظارت دقيق تر نيســت و نمي توان براي نشان ندادن بحران در 
بانك ها، حصار خودســاخته اي ايجاد كرد، چرا كه پيوســتن بانك هاي 
ايران به زنجيره پيچيده و درهم  تنيــده بانك هاي جهان بدون تن دادن 
به استانداردهاي جهاني و رعايت مقررات ناظر بر فعاليت بانك ها از جمله 
مقررات بال 2 و 3 ممكن نخواهد بود. سال آينده براي بانك هاي ايران هم 
فرصت است و هم تهديد و اگر مصمم هستيم كه اين تهديد و بحران را به 
فرصت تبديل كنيم، بايد قبول كنيم كه راه نجات حركت بر مداري است 
كه دنياي بانك ها بر آن مي چرخد . بديهي و البته مهم اين است كه عبور از 
بحران با اداره غيرحرفه اي بانك ها توسط شبه بانك داران شدني نيست و اگر 
هم اصرار بر اين رويه داشته باشيم، راهي پرهزينه و با ريسك باال را انتخاب 
كرده ايم. به نظرم مانع اصلي در اصالح ســاختار بانك ها، به رفتار و كردار 
دولت ها برمي گردد كه حاضر نيستند بانك ها را از حالت قلك دولت ها بودن 
خارج كنند، ديگر دوران دولتي و دستوري اداره كردن بانك ها گذشته و 

امروزه دنياي بانك داران، دوران حرفه اي هاست. 

18.9
 درصد

نرخ سود بازار بین 
بانکي در هفته 
منتهي به 21 

بهمن 95

15
 درصد

نرخ رسمي سود 
سپرده هاي بانکي 

در سال 95

18
 درصد

نرخ سود رسمي 
تسهیالت بانکي در 

سال 95

25.9
 درصد

میانگین نرخ سود 
بازار بین بانکي در 

سال 95

سید بهاء الدین
حسیني ها شمي

کارشناس اقتصادی

بانك ها سال 95 را در شرايطي به پايان مي برند كه همچنان سايه بحران را باالي سر خود احساس مي كنند. كمبود منابع در بانك ها، رقابت بر سر جذب سپرده را 
به اوج خود رسانده و نرخ سود را بيش از دو برابر نرخ تورم نگه داشته است. مسعود نيلي مشاور اقتصادی رئیس جمهور، اصالح نظام بانکی را حیاتی ترین ضرورت نجات 
اقتصاد ایران دانسته است. الزام بانك ها به رعايت اصول حسابداري بين المللي، زيان ده بودن بخش مهمي از شبكه بانكي را نشان داد. ارزش سهام بانك ها در بورس نيز به 
واسطه نمايان شدن زيان در حساب هاي مالي، افت كرد. مسعود نيلي معتقد است كه نظام بانکی بیش از هر نهاد دیگر از سوءسیاست گذاری به ویژه در 10 سال گذشته 
آسیب دیده و هیچ نشانه ای ازشکل گیری نقطه چرخش در آن مشاهده نمی شود. فاصله نرخ سود بانكي با نرخ تورم از سوي رئيس كل بانك مركزي به عنوان نماد بحران 

بانك ها معرفي شده است. ولي اهلل سيف صراحتا اعالم كرد كه بانك ها زيان ده هستند و از مشكل كمبود منابع آسیب می بینند.

در رویای اصالحات بانکی

زير پوست بحران

بانک

تغییرات نرخ سود بین بانکي که نشان دهنده قیمت تمام شده پول براي بانک ها است 

پیش بینی: بانک ها در انتظار جراحی بزرگ

آينده تاريك بانك ها در سال 96

فروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریورمهرآبانآذردی بهمناسفند
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81536
 واحد 

باالترین شاخص 
ثبت شده بورس در 

11 ماهه 95 مربوط 
به 14 فروردین

72615
 واحد 

کمترین شاخص 
بورس در 11 ماهه 
95 مربوط به 31 

خرداد

77658
 واحد 

شاخص کل بورس در 
اول اسفند 95

-4.3
 درصد

بازدهي بازار 
سرمایه در 11 ماهه 

سال 95

فعاالن بازار سهام پيش از سال 95 پيش بيني مي كردند كه دوران ركود معامالت در بازار سهام به سر آمده باشد. اجراي برجام از دي ماه سال 94 
اين اميدواري را ايجاد كرده بود كه با رونق كسب وكارها در سال 95، وضعيت بازار سهام نيز بهبود يابد اما اين اتفاق رخ نداد و در 11 ماهه سال 95 
بازدهي منفي براي بورس رقم خورد. از هفتم فروردين تا اول اسفندماه، بازدهِي منفي 4.3 درصدي در بورس ثبت شد. در اين سال شاخص كل بورس 
از 81 هزار و 200 واحد كار خود را آغاز كرد اما در ابتداي اسفند به 77 هزار و 658 واحد رسيد. شاخص بورس به عنوان دماسنج اقتصاد ايران درحالي 
روندي متعادل و حتي نزولي را طي كرده است كه رشد اقتصاد ايران در نيمه نخست سال به 7.4 درصد رسيد. اتكاي باالي رشد اقتصاد به توليد نفت 
نشان دهنده عدم تحرك جدي در ساير صنايع بورسي است. بازگشايي نماد بانك هايي كه حسابشان زيان نشان مي داد، ضربه آخر به شاخص بورس بود.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال 
1395 کــه مقارن با پایان ســال مالی 
بسیاری از شــرکت های فعال در بازار 
ســرمایه نیز هســت، اعالم پیش بینی 
بورسی  آخرین وضعیت شــرکت ها ی 
در ســال 1396 آغاز شــده و بررسى 
داده ها ی اقتصادی و کنش ها ی سیاسی- 
اجتماعی نشــان می دهد سال 1396 
برای بازار سرمایه، همراه با فرصت ها  و 
تهديدات بسیارى است. بدون شک يكى 
از اين موضوعات، بحث انتخابات ریاست 
جمهوری است كه درصورت پیروزی دولت فعلی و ادامه کار آن برای یک دوره 
4 ســاله دیگر، پیام ها ی مثبتی برای بازار خواهد داشت. از سویی با توجه به 
سیاست ها ی پولی دولت باعث شده ریسک حضور در این بازار بیش از پیش 
افزایش باید. عدم کاهش محسوس نرخ واقعى بهره در سال جارى و ادامه روند 
فعلی بدون شک پاشــنه آشیل بازارهای مالی و کاالیی داخلی در سال آتى 

خواهد بود جایي كه هزینه تامین مالی را بسیار گزاف خواهد کرد. از سویی 
دیگر این شرایط سبب آشفتگی وضعیت مالی بانک ها ی دولتی و خصوصی 
شــده که موجب ترس سرمایه گذاران در این صنعت نیز شده است. از سوی 
دیگر و در صحنه بین الملل نيز انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئيس جمهور 
ایاالت متحده امریکا، و اعمال سياست هاى اعالمى می  تواند موجبات ایجاد 
یک ریسک مضاعف را در بازار سرمایه کشورمان فراهم کند. در عین حال بازار 
سرمایه روزهای امیدبخشی در سال آتی خواهد داشت که این مهم نشان از 
وجود فرصت ها ی سرمایه گذاری است. با توجه به رشد اقتصادى كشور در سال 
جارى و بهبود بسیار خوب در وضعیت بازارهای جهانی، سودآوری برخی از 
شرکت های  صادرکننده مواد خام معدنی و نفتی تا حدود زیادی افزایش يافته 
از این رو به نظر می رسد سال آینده سودآوری شرکت ها ی بورسی افزايش يابد. 
ما در ســال ٩٦ نيازمند توسعه هرچه بیشتر بازار سرمایه، و رفع قوانين 
مزاحم و مخل در اين حوزه هســتیم تا بازارى كارا با شفافیت بیشتر داشته 
باشيم. به جهت ظرفيت قابل توجه بازار سرمايه در شرايط حاضر توسعه بازار 
بدهی از طريق تنوع بخشــى در ابزارهاى تامين مالى در بورس امرى الزم و 

ضرورى است. 

عقبگرد در بازار سهام

دماسنج اقتصاد؛ زیر صفر

پیش بینی: امیدوار به رشد اقتصاد؛ هراس از سیاست

چشم انداز خاکستری بورس   

بورس

عباس آرگون
عضو کمیسیون بازار 

پول و سرمایه اتاق تهران

شاخص کل بورس از ابتداي سال تا ابتداي اسفند 95
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آیندهپژوهی

سال آینده برای نفت سال متعادلی 
خواهد بود؛ با توجه به توافق میان 
اوپکی ها و غیراوپکی ها، بدون شک 
ســرمایه گذاری ها در بخش نفت 
افزایش خواهد یافت و قیمت نفت 
به باالی ٦٠ دالر خواهد رســید. 
افزایش 5 تا ١٠ دالری برای قیمت 
نفت به نفــع مصرف کنندگان و 
عرضه کنندگان است و این افزایش 
منطقی قیمت نفت سبب می شود 
تا ســرمایه گذاری شرکت ها رشد 
یابد و در نتیجه شاهد تکاپوی اقتصادی خواهیم بود. سال 1395 
ایران در کاهش سقف تولید اعضای اوپک نقش برجسته ای بازی 
کرد؛ از سوی دیگر ایران موفق شد سقف تولید خود را حفظ کند و 
با کمترین هزینه بیشترین سود را در این بازی ببرد. از طرف دیگر 
تولید نفت ایران پــس از تحریم ها افزایش  یافت؛ اگر به تاریخچه 

توافق هایی که در سال های اخیر میان کشورهای عضو و غیرعضو 
اوپک انجام شــد بنگرید، مشاهده خواهید کرد که روسیه به طور 
معمول حاضر به کاهش سطح تولید خود نبوده، اما این بار روس ها 
هم حاضر شــدند تولید خود را کاهش دهند. به طور کلی انتظار 
می رود بازار نفت در سال 2017 میالدی باثبات تر از سال قبل باشد. 
زیرا اوپک و برخی از کشورهای تولیدکننده غیراوپک توافق کرده اند 
تا بخشــی از تولید خود را کاهش دهند و از ســوی دیگر برآورد 
شــده است تقاضا در حد افزایش سال قبل و یا کمی بیشتر از آن 
)حدود 1.2 میلیون بشکه در روز( افزایش پیدا کند. در نتیجه تقاضا 
برای نفت اوپک بیش از عرضه نفــت اوپک بوده و به تدریج مازاد 
نفت انباشت شده در انبارهای تجاری نفت شروع به کاهش می کند 
که به تقویت بازار منجر می شود. اگر کشورهای اوپک و  غیراوپک 
به تعهدات خود عمل کنند، انتظار می رود تا در چندماهه  ســوم 
سال 2017 مازاد انبارهای تجاری نفت نسبت به متوسط پنج سال 
گذشــته حذف شود و بازار به تعادل برسد که موجب تقویت بازار 

نفت خواهد شد.

3.9
 میلیون بشکه

میزان تولید روزانه 
نفت خام ایران

61.3
 درصد

رشد تولید نفت طی 
شش ماه ابتدایی سال 

95

24
 دالر

کمترین قیمت 
ثبت شده نفت در 

سال های اخیر

95
 میلیون بشکه

تقاضای 
پیش بینی شده بازار 
جهانی نفت در سال 

2017

مهدی عسلی
مدیرکل سابق امور اوپک 

و روابط با مجامع انرژی

بزرگ ترین صنعت ایران، خوش اقبال ترین نیز بوده است. بار اصلی رشد اقتصاد در سال 95 روی دوش صنعت نفت بود. در این سال تولید نفت ایران شرایط ویژه ای را 
تجربه کرد. از رشد 7.4 درصدی اقتصاد در نیمه نخست سال 95 معادل 6.5 درصد مربوط به بخش نفت برآورد شده است و سایر بخش های اقتصاد رشد 0.9 درصدی 
را تجربه کرده است. لغو تحریم های اقصادی اولین آثار خود را در تولید طالی سیاه ایران گذاشت. صادرات نفت بالفاصله پس از لغو تحریم ها افزایش یافت و پس از 
شش ماه از یک میلیون بشکه به دو میلیون بشکه در روز رسید تا تولید نفت نیز تا نزدیکی چهار میلیون بشکه در روز پیش برود. دیپلماسی انرژی نیز در سال 95 تجربه 
موفقی را پشت سر گذاشت. توافق کشورهای اوپکی و غیراوپکی بر سر کاهش تولید نفت به شیوه مورد نظر ایران نهایی شد تا در شرایطی که سایر کشورها به کاهش 

و فریز تولید دست می زنند، ایران حق افزایش تولید تا سطح پیش از تحریم ها را داشته باشد.

رکورددار رشد

روسفیدِی طالی سیاه

نفت

قیمت نفت خام سنگین ایران )دالر(

پیش بینی: بازگشت ثبات به بازار نفت

زیر سایه توافق اوپک و غیراوپک



53 آینده نگر | tccim.ir |   شماره پنجاه وهشت، فروردین 1396

8.6
 درصد

نرخ تورم 12 ماه 
منتهی به دی 95 
طبق اعالم بانک 

مرکزی

6.8
 درصد

نرخ تورم 12ماهه 
منتهی به بهمن 95 

طبق اعالم مرکر 
آمار

0.4
 درصد

نرخ تورم ماهانه در 
بهمن 95 طبق اعالم 

مرکز آمار

40.4
 درصد

نرخ تورم در مهرماه 
سال 1392 طبق 
اعالم بانک مرکزی

نرخ تورم پرافتخارترین شــاخص برای مدیران اقتصادی دولت یازدهم محســوب می شود. تک رقمی شدن شاخص تورم که از خردادماه سال 95 آغاز شد، 
دستاورد بزرگی به حساب می آید. بازگشت آرامش به بازارها طی سه سال اخیر موجب شد تا رفته رفته از شتاب رشد قیمت ها کاسته شود و به گفته معاون 
اقتصادی بانک مرکزی پس از 25 سال، با نرخ تورم تک رقمی سال به پایان برسد. مرکز آمار ایران نرخ تورم 12 ماه منتهی به بهمن سال 95 را 6.8 درصد اعالم 
کرده است. شاخص قیمت کاال و خدمات در ماه یازدهم سال نسبت به ماه قبل از آن، کاهش یافته و مسیر نزولی حفظ شد. شاخص تورم ماهانه در بهمن 0.4 
درصد ثبت شده که این موضوع امیدواری را برای پایداری تورم تک رقمی افزایش می دهد. هرچند کاهش تقاضا و رکود اقتصادی نیز به افول نرخ تورم در سال های 
اخیر کمک کرده است اما کوچ این شاخص از محدوده 40 درصد به محدوده زیر 10 درصد طی سه سال از رکوردهای ثبت شده در اقتصاد ایران محسوب می شود.

تورم همچنان کم می شود

شاخصی برای فخر دولت

پیش بینی: تورم تک رقمی می ماند

هسته سخت، نرم می شود

تورم

شــاخص تورم شاید مهم ترین متغیر 
در میان متغیرهای اقتصادی باشــد 
که اگــر تحت کنتــرل دولت ها قرار 
بگیرد پیش بینــی و برنامه ریزی برای 
سرمایه گذاری ها راحت تر خواهد بود. 
عالوه بر این، پول و نقدینگی جامعه 
نیز به جای رفتن به سمت سوداگری 
و داللی، به سمت تولید سرازیر خواهد 
شد و مردم به جای اینکه پول را برای 
فرار از کم ارزش شدن در برابر افزایش 
تورم به سمت بازارهای غیرمولد ببرند، آن  را به سمت تولید خواهند برد. 

به همین دلیل است که بیش از 90 درصد کشورها دارای تورم یک رقمی و 
اغلب کمتر از 5 درصد هستند چراکه متغیر تورم، مهم ترین هشداردهنده 
برای سرمایه گذاری است و نتیجه ســرمایه گذاری، افزایش تولید کاال و 
خدمات و افزایش عرضه در اقتصاد است و این مسئله قیمت ها را پایین نگه 
می دارد. ازاین رو نتیجه انجام سرمایه گذاری ها نیز دوباره اثر مثبت بر کاهش 

نرخ تورم خواهد داشــت و این چرخه، زمینه را برای سرمایه گذاری های 
بیشــتر فراهم خواهد کرد. دولت یازدهم توانسته  پس از چند دهه، تورم 
تک رقمی را در ایران محقق کند که نتیجه آن  را در سال های آتی در سایر 
متغیرهای اقتصاد کالن خواهیم دید. در ادامه پیش بینی می شود دولت 
در ســال 96 نیز سیاست حفظ دســتاورد کاهش نرخ تورم را ادامه دهد 
و حتی برای کاهش بیشتر نیز بکوشد چراکه با این کار می تواند در سایر 
شاخص ها ی اقتصادی نیز به دستاوردهای بیشتری برسد.  به نظر می رسد 
در سال آینده نه تنها تورم تک رقمی تهدید نمی شود بلکه کاهش بیشتر 
آن هم محتمل است. به دلیل اینکه چشم انداز تولید و عرضه محصوالت 
در حوزه های مختلف امیدبخش است؛ جدا از افزایش تولید فرآورده های 
نفتی و پتروشیمی به واســطه افتتاح فازهای باقی مانده از پارس جنوبی 
، ســال کشــاورزی پرآبی را آغاز کرده ایم و پیش بینی می شود با افزایش 
تولید محصوالت کشاوری، شاهد افزایش قیمت ها در این بخش نباشیم. 
نکته دیگر اینکه در سال جاری حدود 16 هزار میلیارد تومان تسهیالت به 
بنگاه های کوچک و متوسط داده شده و تولیدات آنها در سال آینده وارد 

بازار خواهد شد.

هادی حق شناس
کارشناس اقتصادی

تغییرات نرخ تورم در 5 سال اخیر
درصد
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اگر فرایند تغییر حجم نقدینگی 
اقتصــاد ایران را بررســی کنیم، 
در پایــان دولــت اصالحات رقم 
نقدینگی ایران حــدود 60 هزار 
میلیارد تومان بوده است اما وقتی 
دولــت دهم به پایان رســید این 
رقم بــه 492 هزار میلیارد تومان 
رســیده بود و اکنون براســاس 
آخریــن آمارهــای بانک مرکزی 
رقم نقدینگی کشور در دی  95 به 
1196 هزار میلیارد ریال رسیده است. یکی از بحث ها یی که اکنون 
در اقتصاد ما روی داده این است که نظام بانکی ما به صورت تورمی 
به حجم نقدینگی اضافه می کند اما باید توجه داشت که وقتی پایه 
و رقم اولیه بزرگ  می شــود، به ازای هر درصد رشد، رقم بیشتری 
به نقدینگی کشور اضافه می شود. در این شرایط شاید درصد رشد 
افزایش پیدا نکند و حتی نسبت به سال های قبل کمتر هم باشد 

اما به دلیل بزرگ بودن رقم اولیه، عدد رشد هم بزرگ نشان داده 
می شود. برای مثال وقتی نقدینگی کشور 60 هزار میلیارد تومان 
بود و در یک سال 20 درصد به آن اضافه می شد، نقدینگی کشور 
فقــط 12 هزار میلیارد تومان افزایش می یافت در حالی که وقتی 
در دولت دهم رقم نقدینگی به 500 هزار میلیارد تومان رسید، با 
20 درصد رشد، 100 هزار میلیارد تومان به رقم اولیه افزوده شد. 
این وضعیت باعث می شود حتی با کاهش درصد رشد نسبت به 
ســال های قبل، هم مبالغ بسیار قابل توجهی به نقدینگی اضافه 
شود. براساس این رویه می توان برآورد کرد که نقدینگی کشور در 
سال 96 حتی با کمتر شدن درصد رشد نسبت به سال جاری به 
حوالی 1500هزار میلیارد تومان برسد در شرایطی که کل تولید 
ناخالص داخلی کشــور حدود 1200هزار میلیارد تومان است. به 
عبارتی شــتاب رشد نقدینگی در ایران بیشتر از رشد تولید است 
و این یکی از مشــکالتی است که اگر عالج نشود، در آینده مانند 
بهمن سهمگینی بر سر اقتصاد کشور آوار می شود و می تواند کل 

اقتصاد ما را نابود کند.

27.6
 درصد

نرخ رشد پایه 
پولی در سال 91 
که طی 5 سال 
گذشته رکورد 

محسوب می شود

22.3
 درصد

کمترین رشد نقدینگی 
در 5 سال اخیر که سال 

93 رقم خورد

1196
هزار میلیارد 

 تومان
حجم نقدینگی تا 

پایان دی 95

17.3
 درصد

نرخ رشد پایه پولی 
در 10 ماهه 95 

وحید شقاقی شهری
اقتصاددان

حجم نقدینگی موجود در بازار پول تا دی ماه ســال 95 به یک هزار و 196 هزار میلیارد تومان رســید که نسبت به پایان سال 94 از رشد 26 درصدی برخوردار 
شده است. رشد نقدینگی در سال ها ی اخیر معموال نرخ 22 تا 30 درصدی داشته است به این مفهوم که ساالنه حجم نقدینگی کشور تا 30 درصد افزایش یافته است. 
نقدینگی به معنای مجموع اسکناس ها و مسکوکات و سپرده های دیداری درکشوراست. پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی، اجزای نقدینگی به حساب می   آیند. در 10 
ماهه 95 رشد پایه پولی 17.3 درصد و رشد نقدینگی از طریق ضریب فزاینده 7.4 درصد ثبت شده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی از سال 91 
تا 93 روند نزولی را طی کرد و از 30 درصد به به 22.3 درصد رسید در این مدت ترکیب نقدینگی نیز بهبود پیدا کرد و سهم پایه پولی از رشد با سهم ضریب فزاینده 

برابر شد. از سال 95 مجددا نقدینگی وارد مرحله رشد شد که بانک مرکزی دلیل آن را مشارکت در بسته تحریک اقتصاد دانسته است.

اصالح ترکیب نقدینگی

افزایش 26 درصدی پول و شبه پول

نقدینگی

تحوالت نقدینگی از سال 1391 تا دی ماه 95

پیش بینی: بهمن 1500هزار میلیاردی در راه است

نقدینگی پرشتاب تر از تولید

صد
در

 -
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ري
رد 

لیا
می

ار 
هز
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4.8
 درصد

نرخ رشد بخش 
کشاورزي در نیمه 

اول سال 95

2
 درصد

پیش بیني مرکز 
پژوهش هاي 

مجلس از نرخ رشد 
اقتصاد بدون نفت 

در سال 95

-14.7
 درصد

پیش بیني مرکز 
پژوهش هاي مجلس 

از نرخ رشد بخش 
ساختمان در سال 95

25
 درصد

پیش بیني مرکز 
پژوهش هاي 

مجلس از نرخ رشد 
صنعت خودرو در 

سال 95

شاخص رشد اقتصاد ايران در نيمه نخست امسال نرخ 7.4 درصدي را نشان مي دهد كه در سال هاي اخير بي سابقه بوده است. اين ميزان رشد هرچند مديون 
افزايش 61 درصدي توليد نفت در دوره زماني شش ماهه سال 95 است اما نشانه اي اميدواركننده براي اقتصاد ايران به حساب مي آيد. طبق گزارش بانك مركزي 
رشد اقتصاد بدون احتساب بخش نفت 0.9 درصد بوده و گروه صنايع و معادن با نرخ منفي 0.9 درصدي همراه شده است كه البته ناشي از رشد منفي 7.3 
درصدي بخش معدن است. رشد بخش صنعت در اين دوره زماني به 3.5 درصد رسيده است كه ناشي از تحرك كارگاه هاي بزرگ صنعتي است. در زيرشاخه 
صنعت اما رشد منفي 13 درصدي بخش ساختمان از نقاط تاريك اقتصاد ايران طي نيمه نخست سال 95 بوده است. مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي نرخ 

رشد مجموع سال 95 را 7.2 درصد پيش بيني كرده است و 5.2 درصد از آن را سهم نفت دانسته است. 

نشانه های تحرک در صنایع بزرگ

در انتظار رشد غيرنفتي

پیش بینی: رشد اقتصاد زیر سایه انتخابات 96

توفیق در رشد؛ ابهام در سرمایه گذاری

رشد اقتصادی

چشم انداز رشــد اقتصاد ایران در سال 
1396 تحت تاثیر چند عامل سیاسی 
مهم است. انتخابات رياست جمهوري 
كه 29 اردیبهشت سال  آينده خواهد 
بود، مي تواند در ايجــاد فضاي انتظار 
موثر باشــد. اين فضــاي انتظار پيش 
از انتخابــات مجلس دهــم نيز وجود 
داشــت و پس از آن انتخابات رياست 
جمهوري امريكا نيــز بر ايجاد فضاي 
انتظار تاثيرگذار بود. انتخابات رياست 
جمهوري سال 96 نيز فضای اقتصادی را مشغول می کند و باعث می شود 
سرمایه گذاری به عنوان اصلی ترین عامل تحرک اقتصادي در  ها له اي از ابهام 
قرار بگيرد. رشد اقتصاد ايران در سال 95 اتكاي زيادي به توليد نفت داشت 
و برخالف تصور رايج مبني بر خنثي شــدن اين اثر در سال آينده، باز هم 
بخش نفت نقش بااليي در رشد اقتصادي سال آينده خواهد داشت چراكه 
افزايش قيمت نفت، در ماه هاي پاياني ســال 95 بــر افزايش ارزش افزوده 

بخش نفت در سال آينده اثرگذار خواهد بود. از طرف ديگر افتتاح فازهاي 
پارس جنوبي ادامه خواهد يافت تا توليد در بخش گاز و پتروشيمي نيز با 
افزايش مواجه شــود. بنابراين بخش نفت در سال آينده نيز مي تواند نقش 
تعيين كننده اي در نرخ رشد اقتصاد ايفا كند. با وجود این سرمايه گذاري در 
بخش غيرنفتي اقتصاد ايران همچنان با چالش مواجه اســت. در سال هاي 
فعاليت دولت يازدهم، نرخ رشد اقتصاد از منفي 7 درصد به مثبت 7 درصد 
افزايش يافته اما هنوز در رشد سرمایه گذاری توفيق چنداني حاصل نشده 
است. چشم انداز رشد سرمايه گذاري در سال آينده نيز با ابهام مواجه است. 
اگر رويكردهاي رئيس جمهور امريكا از سطح سخنان فعلي به حوزه عملياتي 
و تحريم اقتصادي گسترش يابد، شرايط براي جذب سرمايه گذاري دشوار 
خواهد شد. هرچند كه مسائل سياسي داخلي را در عملكرد اقتصادي موثرتر 
از مناسبات بين المللي مي دانم. مسئله اصلی اقتصاد ایران در داخل است. 
نكته اميدواركننده در ســال 95 اين بود كه از زمستان به بعد رکورد تولید 
کارگاه های بزرگ صنعتي از سطح سال 90 عبور کرد و می توان گفت برای 
اولین بار در 5 سال گذشته، بخش صنعت نه با سرعت بلكه به آهستگي از 

ركود خارج شده است.

سعید لیالز
اقتصاددان

رشد اقتصادی)بر حسب فعالیت ها ی اقتصادی( - درصد
شش ماههفصل دومفصل اولبه قیمت ها ی ثابت سال 13۸3

4.25.04.8گروه کشاورزی

55.467.261.3گروه نفت

0.9-4.32.1-گروه صنایع و معادن

7.3-5.4-9.4-معدن

2.96.24.6صنعت

2.96.24.6برق، گاز و آب

13.0-2.6-25.6-ساختمان

4.25.04.8گروه خدمات

5.49.27.4تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه

0.92.60.9-تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت



آینده نگر | tccim.ir |  شماره پنجاه وهشت، فروردین 561396

آیندهپژوهی

اغلــب صاحب نظــران و کارشناســان 
اقتصادی بر این اعتقادنــد که تنها راه 
پیشــبرد اهداف توسعه کشــور اتخاذ 
سیاست ها یی اســت که منجر به رونق 
تولید و تجارت قانونی شود و در این میان نقش واردات به عنوان یکی از 
دو کفه تجارت خارجی کشور، حایز اهمیت است. چرا که رونق بخشیدن 
به تولید و مدیریت بهینه واردات موضوعاتی نیستند که به صورت اتفاقی 
و تصادفی پیاده ســازی شوند بلکه نیازمند برنامه ریزی علمی و هم افزایی 

سازمان های دست اندرکار و آسیب شناسی دقیق و مستمر دارد. 
تجربه ها ی جدید در عرصه تجارت خارجی، ضرورت تسهیل امور تجار 
شناسنامه دار را بیش از گذشته آشکار ساخته است و مجموع برنامه ریزی ها ، 
راهبردها و سیاست گذاری ها ی داخلی و خارجی کشور باید به صورتی شکل 
بگیرد که بر مبنای این هدف تنظیم شود، در غیر این صورت، واردکنندگان 
در پیچ و خم فرایندهای اداری زاید، فرسوده ومستهلک می شوند.  از سوی 
دیگر دسترسی به بازارهای جهانی، یکی از مهم ترین اهداف و برنامه ها ی 
تجار اعم از واردکنندگان و صادرکنندگان اســت ولی متاســفانه در این 
خصوص سند فراگیر و باالدستی که مورد توجه همه دستگاه ها ی مرتبط 
باشد وجود ندارد و تجار در بوروکراسی کند اداری و ابهامات قانونی، دچار 
وازدگی تدریجی می شوند. پیش فرض اولیه در حوزه واردات آن است که 
باید بتواند تکانی اساسی به تولید داخلی وارد کند تا با ایجاد رقابت پذیری، 
شاهد ارتقای کیفیت تولید داخل باشیم. این پتانسیلی است که در تجارت 
خارجی کشور ما وجود دارد و متاسفانه تاکنون نتوانسته ایم نه تنها از این 
ظرفیت بهره برداری کنیم، بلکه پتانسیل ها  را هم  به معنای واقعی شناسایی 
نکرده ایم. آنچه که نگرانی ها  بابت آینده واردکنندگان را تشدید می   کند، 

احتمال نوسانات متوالی و شوک آور نرخ ارز و شتاب کنترل نشده افزایش 
نرخ ارز اســت که به عنوان یکــی از بزرگ ترین آفت های تولید و تجارت 
رسمی شناخته می   شــود و اثرات نامتقارن آن به مرور، می تواند عالوه بر 
بنگاه ها ی فعال در عرصه تجارت خارجی، حتی تولید را زمین گیر کند و 
تجارت قانونی را به تجارت غیررسمی و زیرزمینی سوق    دهد. تعيين نرخ ارز 
از يك طرف نقش موثري در صادرات و واردات و به تبع آن تنظيم و تعديل 
تراز تجاري و تراز پرداخت هاي كشــور دارد و از طرف ديگر نقش موثري 
در تعيين قدرت رقابتي توليدكنندگان داخلي در برابر رقباي خارجي در 
بازارهاي داخلي و خارجي و به تبع آن تعيين ميزان توليد و اشتغال دارد. 
تعيین نرخ ارز همچنين مي تواند بر سطح عمومي قيمت ها و به تبع آن 
تورم موثر باشد. اما فارغ از تعارضاتی که در خصوص نوع مدیریت نرخ ارز 
در اقتصاد وجود دارد آنچه که مورد تایید و تصدیق عموم کارشناسان است 
آن اســت که تغيير ناگهانی و پیش بینی نشده و شوک آور نرخ ارز، آن هم 
در یک بازه زمانی کوتاه و در یک طیف قیمتی گســترده، مجموعه اي از 
واکنش ها ی متوالی و تکانه ها  را در بخش داخلي اقتصاد به همراه خواهد 
داشت كه برآيند آن مي تواند عملكرد اقتصاد كشور را تحت تاثير جدی قرار 
دهد و ریل گذاری ها ی انجام شده در مسیر بالنده سازی صنعت را ناتمام و 

ابتر سازد. 
 باید بر روی این موضوع تمرکز شــود که نقش واردات در توسعه 
اقتصادی کشــور چیســت؟ وقتی  بازار از کاالهــای وارداتی بدون 
شناسنامه و کم کیفیت اســتقبال می   کند نشان می   دهد که چرخه 
تجارت خارجی نتوانسته آن گونه که باید، از تجار قانونی حمایت کند 
و این موضوع بهتر اســت برای سال آتی بیش از گذشته مورد توجه 

سیاست گذاران قرار گیرد. 

8.4
 میلیارد دالر

واردات ایران از 
چین به عنوان 
اولین شریک 

وارداتی ایران در 
10 ماهه 95

626
 میلیون دالر

میزان واردات خودرو 
در 10 ماهه 95

1.9
 میلیارد دالر

واردات ایران از 
آلمان به عنوان 
پنجمین شریک 
وارداتی در 10 

ماهه 95

36
 درصد

رشد واردات ایران از 
آلمان طی 10 ماهه 

95

علیرضا مناقبی
رئیس مجمع واردات

آمار تجارت خارجي نشان مي دهد كه تراز تجاري كشور در سال 95 نيز مثبت مانده است. اين شاخص سال گذشته پس از 37 سال در محدوده باالي صفر قرار 
گرفت تا صادرات غيرنفتي ايران بيشتر از واردات شود. اين رويداد در سال 94 بيش از آنكه ناشي از رشد صادرات باشد، به دليل كاهش واردات رقم خورد. در واقع سرعت 
افول واردات بيش از سرعت كاهش صادرات بود. در سال 95 اما مثبت بودن تراز تجاري مفهوم واقعي تري به خود گرفت چراكه اين اتفاق با وجود افزايش صادرات و 
واردات رقم خورد. طبق آمارهاي گمرك، واردات ايران در 10 ماهه سال 95 به 34 میلیارد و 982 میلیون دالر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 3.2 درصد 
رشد داشته است. واردات از نظر وزن نيز 2.8 رشد داشت و به 27 میلیون و 555 هزار تن رسيد. ذرت دامي، لوبياي سويا، خودرو و قطعات خودرو در صدر كاالهاي 

وارداتي به كشور بوده است. در این مدت بازگشت آلمان به لیست اصلی ترین شرکای وارداتی ایران اتفاق ویژه ای محسوب می شود. 

بازگشت اروپایی ها به لیست شرکای وارداتی

ماندگاری تراز تجاری مثبت

واردات

پیش بینی: توجه به واردات کیفی در جهت رونق تولید

تشدید فشار ها  بر واردکنندگان

واردات طی 10 ماهه 1395 به تفکیک کاالها )هزارتن- میلیون دالر(

درصد سهم از ارزشدرصد سهم  از وزنارزشوزنکاال

19231186907759واسطه ای

5445986219سرمایه ای

15634374614مصرفی

41352903158.3کاالهای طبقه بندی شده
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8.3
 درصد

نرخ رشد صادرات 
غیرنفتی در 10 

ماهه 95

6.5
 میلیارد دالر

ارزش صادرات به 
چین به عنوان اولین 
شریک صادراتی در 

10 ماهه 95 

17.8
 درصد

از صادرات غیرنفتی  
در 10 ماهه 95 

مربوط به میعانات 
گازی بوده است

5.3
 میلیارد دالر

ارزش صادرات به 
عراق به عنوان 
سومین شریک 

صادراتی ایران در 
10 ماهه 95

صادرات غیرنفتی ایران طی دو سال گذشته از واردات پیشی گرفته است. رشد صادرات غیرنفتی مهم ترین هدف تجاری کشوربه حساب می   آید. با توجه به وضعیت نامطلوب تقاضا 
در داخل کشور، افزایش تقاضای بین المللی برای کاالهای تولید ایران می   تواند نقطه امیدی برای رشد تولید ناخالص داخلی باشد. با گذشت یک سال از اجرای برجام و لغو تحریم ها  
همچنان صادرکنندگان از موانع ارتباطات بانکی در سطح بین الملل گالیه دارند اما شرایط پیچیده و دشوار دوران تحریم نیز دیگر در بازارهای هدف، وجود ندارد. شاید به همین دلیل 
باشد که برخالف سال 94 در سال 95 روند صادرات کشور صعودی شده است. در ده ماهه سال 95 صادرات غیرنفتی ایران به 35 میلیارد و 270 میلیون دالر رسید که در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل 8.37 درصد افزایش داشته است. ارزش تجارت خارجی ایران در این مدت مجموعا به 70 میلیارد و 252 میلیون دالر رسید که در مقایسه با پارسال 5.8 

درصد رشد داشته است. حجم کاالهای صادراتی در این مدت 102 میلیون و 43 هزار تن برآورد شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 3.76  درصد رشد داشته است.

امیدواری به شاخص برون گرایی

بار صادرات روی دوش پتروشیمی

پیش بینی: افزایش حجم تجارت خارجی

بانک ها جایگزین صرافی ها شوند

صادرات

اقتصاد ایران در سال آینده بیشتر از هر 
زمان دیگری از سیاســت تاثیر خواهد 
پذیرفت؛ سیاســت داخلی و سیاست 
بین الملل. ســال 1395 سال سختی 
بــرای اقتصاد بود اما در این ســال در 
خیلی از ساحت های اقتصاد ریل گذاری 
خوبی انجام شد. اقتصاد ایران سال آینده 
روزهای خوبی را خواهد دید؛ امسال تراز 
تجاری ایران مثبت شــد و سال آینده 
این تــراز ادامه خواهد داشــت. بعد از 
برجام روابط اقتصادی ایران با خیلی از 
کشــورهای دنیا بهبود یافت و ادامه این روند در سال آینده باعث می شود 
هم تراز تجاری کشور مثبت شود و هم حجم تجارت خارجی ایران افزایش 
یابد. اما این شــکوفایی به گستره بازارهای ایران هم می رسد. قبل از توافق 
برجام و برداشــته شدن تحریم ها بازارهای ایران محدود به چند کشور بود 
ولی امســال بازارهای ژاپن، آلمان و کره جنوبی پذیرای اقتصاد ایران بود. از 
طرف دیگر حجم تجارت ایران با کشورهای واسطه مثل امارات متحده عربی 
و ترکیه کم شده که نشان دهنده این است که ما تجارت مستقیم را جایگزین 
روابط اقتصادی واسطه ای کرده ایم؛ سال 96 این روند به صورت صعودی ادامه 
خواهد داشت. در سال آینده همچنان هزینه صادرات کاهش خواهد داشت 

و قابلیت عرضه کاالی ایرانی در جهان به دلیل پایین آمدن هزینه حمل و 
نقل، و عرضه مستقیم بیشتر خواهد شد. البته فضای سیاسی- انتخاباتی در 
ماه  های اول سال بر وضعیت اقتصادی و نوسات آن تاثیرگذار خواهد بود؛ اما 
دولت آینده در مســیر هموارتری قدم خواهد گذاشت. مسئله دیگر که بر 
اقتصاد ایران در سال آینده تاثیرگذار خواهد بود، رویه هایی است که دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری امریکا در پی می گیرد. هنوز مشکالت ارتباط ایران با 
بانک های بزرگ رفع نشده است و اگر این موانع رفع بشود ایران با شکوفایی 
دیگری در اقتصاد مواجه خواهد شد و این رشد سرمایه گذاری در ایران است. 
البته رفتارهای ترامپ خیلی قابل پیش بینی نیست اما ادامه رفتارهای دولت 
قبل در قبال برجام یا عدم ادامه آن در مسیر سرمایه گذاری و در نتیجه رشد 
اقتصادی ایران تاثیر مثبت یا منفی خواهد داشــت. از طرف دیگر خیلی از 
فعاالن اقتصادی به دلیل مشکالت ارتباط بانکی همچنان از سیستم سنتی 
رجوع به صرافی ها برای جابه جایی پول استفاده می کنند که این رویه هم با 
رفتار دولت امریکا ارتباط مستقیم دارد. اما من معتقد هستم که سال آینده 
برای اقتصاد ایران سال بهره برداری از دستاوردهایی است که امسال برای این 
دستاوردها ریل گذاری شــده است. در برنامه ششم توسعه رشد 8درصدی 
برای اقتصاد کشور در نظر گرفته شده است و با ارتباط بانکی و اجرای درست 
برجام و فراهم شدن زمینه سرمایه گذاری خارجی ممکن است. اقتصاد ایران 
سال آینده روزهای بهتری را تجربه خواهد کرد و دولت آینده از وضعیت امروز 

دولت به خوبی بهره برداری خواهد کرد. 

محمد الهوتی
رییس کنفدراسیون 

صادرات ایران

صادرات در بخش های مختلف اقتصاد طی 10 ماهه 95 )میلیون دالر- هزار تن(

وزن گروه کاال
در 10 ماهه 95

ارزش 
در 10 ماهه95

وزن 
در 10 ماهه94

ارزش 
در 10ماهه 94

درصد 
تغییر وزن

درصد 
تغییر ارزش

10204335270762۸۸3254634۸.4مجموع صادرات غیرنفتی
153506026828337878559میعانات گازی

32798128322434812830350پتروشیمی گاز طبیعی

2641811744253611166241صنعت

1714-830310266فرش و صنایع دستی

3820326930183250271کشاورزی

236491096152687515546معدن
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نــرخ ارز در اقتصاد ایران به میزان 
ثبات در مسائل شرایط سیاسی و 
اقتصادی وابســته است. با شرایط 
سیاسی فعلی که موضع گیری های 
امریکا در برابر ایران افزایش یافته، 
نمی تــوان اطمینان داشــت که 
شرایط ثبات همچنان ادامه داشته 
باشد. فعاالن اقتصادی به واسطه 
اجرای برجام و لغو تحریم ها امیدوار 
بودند با خروج از بن بست، به سمت 
ارتباط آسان با دنیا پیش بروند و 
نقل و انتقاالت ارزی به طور عادی و بدون واســطه با کشــورهای 
اروپایی انجام شود اما با توجه به برخوردهای جدید امریکا و نفوذ این 
کشور در اقتصاد جهان، نگرانی ها در این بخش افزایش یافته است. 
اروپایی ها به کار با ایران تمایل دارند اما از سوی دیگر امریکایی ها 
نفوذ باالیی در بانک های اروپا دارند که این موضوع در داد و ســتد 

پول اثرگذار است. سهام داران بسیاری از بانک های بزرگ در اروپا، 
امریکایی هستند و اگر هم چنین نباشد ممکن است سطح فعالیت 
همــکاری بانک های اروپایی با امریکایی هــا موجب پیروی آنها از 

سیاست های امریکا شود. 
بنابراین بایــد نگران تحوالت نرخ ارز در ســال آینده بود. روند 
تقاضای ارز رو به رشــد است اما ممکن است با تحوالتی که به آن 
اشاره شد، در بخش عرضه مشکالتی ایجاد شود و دولت را ناچار به 
استفاده از ذخایر ارزی برای گرداندن اقتصاد کند. تاکنون دو نوبت 
جهش ارزی قابل توجه در اقتصاد ایران تجربه شده که بی ثباتی را 
در اقتصاد به دنبال داشته است. برآوردهای کارشناسی نشان می دهد 
که نرخ واقعی ارز پس از محاسبه اختالف نرخ تورم ایران با نرخ تورم 
حــوزه دالر، 4 هزار و 170 تومان اســت. در حال حاضر نرخ ارز در 
ایران حدود 10 درصد پایین تر از این رقم است اما اگر مواضع امریکا 
در برابر ایران بر روابط بانکی ایران و اروپا اثرگذار باشد، حتی ممکن 
است شاهد افزایش بهای دالر فراتر از سطح رشد طبیعی بهای این 

ارز باشیم. 

5.1
 درصد

میزان افزایش 
بهای دالر در 10 

ماهه 95  نسبت به 
10 ماهه 94

3611
 تومان

میانگین بهای دالر در 
10 ماهه 95

4145
 تومان

باالرین قیمت ثبت شده 
دالر در سال 95

6. 5
 درصد

میزان رشد ارزش 
یورو در 10 ماهه 95 
نسبت به 10 ماهه 94

رضی میری
رییس کمیسیون صادرات 

اتاق ایران

نرخ ارز از تاثیرگذارترین شاخص ها  در جهت گیری اقتصاد ایران به شمار می   رود. ایجاد ثبات در بازار ارز طی سه سال اخیر از جمله نقاط  روشن 
پرونده بانک مرکزی به حساب می   آید. در این سه سال عموما بهای ارز نوسانات غیرهیجانی را دنبال کرده و مسیر منطقی را طی کرده است. البته در 
برخی ایام سال التهاب بر بازار ارز سایه افکنده است. ماه ها ی آذر و دی در سال 95 شاید بزرگ ترین هیجان ایجادشده در بازار ارز طی سه سال گذشته 
رقم خورد. نرخ دالر در این ایام برای اولین بار در دولت یازدهم از 4 هزار تومان عبور کرد اما ماه یازدهم سال را باید فصل آرامش بازار ارز نامید. در این 
ماه هیجان ناشی از انتصاب رئیس جمهور جدید امریکا تخلیه شد و بهای دالر در بازار آزاد به حدود 3 هزار و 800 تومان رسید. بانک مرکزی به رغم 

وعده های داده شده در سال 95 موفق به یکسان سازی نرخ ارز نشد و آن را به زمانی که روابط بین المللی بانکی به سطح مطلوبی برسد، موکول کرد.

عبور از بحران

هیجان ترامپی در بازار

ارز

ثبات بازار ارز علیرغم کاهش قابل توجه قیمت نفت

پیش بینی: افزایش تقاضا برای ارز و تهدید عرضه

تهدیدهای امریکا علیه نرخ ارز
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308
 هزار نفر

در هر فصل طی 
8 فصل اخیر به 

جمع متقاضیان کار 
اضافه شده اند

18.5
 درصد

نرخ بیکاری 
فارغ التحصیالن 

دانشگاهی در سال 94

3.3
 میلیون نفر

تعداد بیکاران طبق 
اعالم مرکز آمار

500
 هزار نفر

در سال 95 موفق به 
یافتن شغل نشدند

افزایش نرخ بیکاری و هشدارهای تازه نسبت به ورود متقاضیان جدید به بازار کار، شاید بزرگ ترین چالش کشور در سال ها ی پیش رو است که ِشمایی 
از آن در سال 95 بروز پیدا کرد. نرخ بیکاری در این سال روند صعودی در پیش گرفت و تا 12.7 درصد پیش رفت. بررسی آمارهای رسمی نشان دهنده 
افزایش تعداد شــاغالن اســت و مسئوالن دولتی از اشتغال زایی 700 هزار نفری در این ســال سخن به میان آورده اند که نشان می   دهد اگر این میزان 
اشتغال زایی رقم نمی خورد، غول بیکاری بزرگ تر جلوه می   کرد. مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور از ورود پیک جمعیتی ایران به بازار کار به عنوان 
چالش اقتصاد ایران یاد کرده است. به گفته او متقاضیان جدید بازار کار در سال ها ی گذشته درگیر تحصیل بوده اند و حاال با شتابی کم سابقه در حال ورود 

به بازار کار هستند. این در حالی است که در سال ها ی 85 تا 91 اشتغال زایی مناسبی برای ایجاد زمینه پذیرش متقاضیان جدید کار، رقم نخورده است.

گپ اشتغالزایی

موج دهه شصتی ها  در بازار کار

پیش بینی: بیکاري ادامه دارد

محدودیت های بازار کار مانع اشتغالزایی

بیکاری

مشــكل بيكاري و ركــود بخش 
صنعت كشور ما، مشكلي تاريخي 
است و ريشه در زمان هاي دور دارد. 
در حقيقت ايــران هرگز به صورت 
نهاديه يك كشور صنعتي نبوده و 
سابقه اين مسئله نيز به دوران رونق 
جاده ابريشم برمي گردد. كشور ما از 
آن زمان هم در كســوت يك تاجر 
فعال بوده و بعد از اكتشــاف نفت 
نيز از طريق تجارت و مبادله نفت 
با كاالهاي مورد نياز، به كار خود ادامه داده است. به عبارتي به جاي 
توليد و مصرف كاال در داخل، كاالهايي را كه براي ســاخت آنها در 
ممالك ديگر چندين شغل ايجاد مي شد وارد كرده ايم و اگر صنعت 
و توليدي نيز به راه انداخته ايم، وابستگي شديدي به واردات داشته 
است. از اين رو هردو مسئله بيكاري و عدم فعاليت صنايع توليدي، 
از مشكالتي اســت كه از قديم در ايران وجود داشته چراكه امورات 

كشــور با تجارت روبه راه مي شده اســت و بنا نبوده است كه كاالي 
مورد نياز كشور در داخل توليد شود. در اين شرايط اگر كااليي هم در 
داخل توليد كرده ايم در مقايسه با توليدات كشورهاي ديگر، كيفيت 
پایين تري داشــته اند و حتي با وجود ديــوار تعرفه اي قادر به رقابت 
قيمتي با آنها نبوده اند چراكه اساســا بناي توليد هيچ گاه به درستي 
شــكل نگرفته اســت. در اين فضا تا زماني كه دولت به درآمدهاي 
نفتي سرشــار دسترسي داشت و مي توانست با استفاده از اين منابع 
كارهايي را در ســطوح مختلف دولت ايجاد كند، عرضه نيروي كار 
به بازار از اين طريق جذب مي شد اما با بزرگ شدن دولت و كاهش 
درآمدهاي نفتي، عرضه نيروي كار جديد به بازار منجر به افزايش نرخ 
بيكاري شد. در ادامه نيز مادام كه ساختار اقتصاد ايران با به  كارگيري 
سياست هاي ُخرد اقتصادي اصالح نشود و در بر همين پاشنه بچرخد، 
وضعيت كالن اقتصاد كشور هم به همين صورت خواهد بود. نه زمينه 
براي سرمايه گذاري فراهم مي شود، نه بازار مهلتي براي رقابتي شدن 
مي يابد و نه صنعت و توليد ياراي افزايش ظرفيت و جذب نيروي كار 

جديد خواهند داشت. 

جمشید پژویان
اقتصاددان

نرخ بیکاری در فصول مختلف شش سال اخیر
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چرا ما راحت تحریم می شویم؟
محمود سریع القلم

استاد دانشگاه

چرا ایران به راحتی مورد هدف قرار می گیرد؟ چرا هر نســبتی دادن به 
ایران تقریباً مجانی است؟ چرا پیوسته ما را متهم می کنند؟ چرا بیشتر وقت 
ســخنگوی وزارت خارجه صرف رد اتهام است تا تبیین سیاست خارجی 
کشــور؟ چرا از جیبوتی گرفته تا همسایگان بزرگ و قدرت های جهانی ما 
را نفی می کنند؟ چرا تقریباً همه اعضای ســازمان کنفرانس اسالمی علیه 

ایران رأی دادند؟
از منظر علم روابط بین الملل، پاسخ به این پرسش ها بسیار ساده و روشن 
هستند؛ اما قبل از طرح پاسخ به این نکته توجه فرمایید: با سرمایه گذاری 
و همکاری بین المللی که عربســتان طی 40 سال گذشته انجام داده به 
مهم ترین بازیگر انرژی چه در قالب اوپک و غیراوپک تبدیل شده است.10 
میلیون کارگر خارجی با درآمدی حدود 18 میلیارد دالر در این کشــور 
کار می کنند. حدود 44000 نفر متخصص عرب و غیر عرب در بهداشت، 
صنعت، آموزش و غیره از دولت عربستان حقوق معادل پنج میلیارد دالر 
دریافت می کنند. اروپا در تحریم روسیه بعد از الحاق کریمه، بسیار مالیم تر 
از آمریکا رفتار کرد. چون اتحادیه اروپا، حدود نیم تریلیون دالر با روســیه 
تجارت می کند. تجارت آمریکا با روسیه حدود 40 میلیارد دالر است که 
در مقیاس جهانی بسیار ناچیز است و بنابراین، تحریم روسیه بسیار آسان و 
کم هزینه بود. آمریکا با چین بسیار محتاطانه عمل می کند چون نیم تریلیون 
دالر با آن کشور تبادل دارد. چینی ها به قدری آرام و پیچیده عمل می کنند 
که غربی ها به طــور دقیق از قدرت مالی و نظامی آن ها، اطالعات دقیقی 
ندارند و بیشــتر حدس می زنند. درنهایت آمریکا در قبال مکزیک کوتاه 
خواهد آمد چون بدون نیروی کار مکزیک، بخش کشاورزی و خدمات در 
آمریکا دچار اختالل جدی می شود. اروپایی ها به شدت یکدیگر را رعایت 
می کنند چون 70 درصد تجارت آن ها در میان اعضای اتحادیه اروپاست. 
همه به آلمان احترام می گذارند چون مازاد تجاری آن در سال 2016، رتبه 
اول جهانی را آورد: 285 میلیارد دالر. نیم میلیون مهندس چینی فقط در 
آفریقا، مشغول تولید و ساخت عمرانی هستند. یک شرکت مسافری هوایی 
رتبه سوم هندی، اخیراً 205 هواپیمای ایرباس سفارش داد. ساالنه حدود 
170 میلیون نفر خارجی از 535 راه ورودی، به آمریکا سفر می کنند.900 

نفر افسر مسلمان در اداره پلیس شهر نیویورک کار می کنند. پنج میلیون 
انگلیســی در اسپانیا ویال دارند. در ســال حدود 13 میلیون نفر خارجی 
از دوبی بازدید می کنند. شــش میلیون هندی در کشورهای عربی حوزه 
خلیج فارس کار می کنند و هزاران آمار دیگر در تبادالت و ارتباطات متقابل 

میان کشورها.
مقایســه کنید این واقعیات جهانی را با هیجان و خنده افراد اجرایی 
در راهروی هواپیمای ایرباس که به ایران تحویل داده شــده بود. حقیقت 
این است که ایران یک کشور صرفا واردکننده است. استقبال اروپایی ها از 
برجام به خاطر فروش کاال و خدمات است. آمریکا به ایران نیازی ندارد اما 
به عربســتان، ترکیه و مصر نیاز دارد. بخش اعظم احترامی که یک کشور 
به کشوری دیگر می گذارد به خاطر نیاز است و نه اخالق. روابط بین الملل 
در سه واژه خالصه می شود )به ترتیب(: نیاز، ترس و بنابراین احترام.چرا هر 
حرفی و اتهامی به ایران روا داشتن بدون هزینه است؟ افرادی هستند حتی 
نمی توانند بگویند که ایران کجای کره زمین اســت اما هرچه می خواهند 
نسبت می دهند. چرا؟ چون بودونبود ایران برای آن ها اهمیت ندارد. کدام 
کشور و صنعت و شرکت به ما نیازمند است؟ کدام کشور از ما می ترسد؟ 
اصل اجتناب ناپذیری )Indispensability( به این معناســت. هندی ها 
برای آنکه توازنی در روابط با همسایه چینی خود ایجاد کنند، تبادالت وسیع 
و عمیق عمرانی و خدماتی با ژاپن برقرار کرده اند. عربستان 20 میلیارد دالر 
در روسیه سرمایه گذاری کرده تا سیاست های مسکو را تعدیل کند. وقتی 
کشوری به خصوص همسایگان را به خود وابسته کند به طور طبیعی مانع 
از رفتار و گفتار خصمانه آن ها می شود. نفت و گاز و محصوالت پتروشیمی 
ما به وفور در بازارهای بین المللی قابل یافت اســت. محصوالت کشاورزی 
ایران، رقبای خارجی نیز دارد ضمن اینکه فرش هندی، ترکیه ای و چینی، 

خریداران متوسط را راضی کرده است.
بنابراین، اســتراتژی ما برای آنکه حداقل تعدادی از کشورها را به خود 
نیازمند کنیم، چیست؟ دستگاه دیپلماســی به معنای علمی و کاربردی 
مفهوم، اســتراتژی سیاست خارجی نداشته اســت زیرا سیاست خارجی 
=مالقات، جلسه و سفر؛ سیاست خارجی= اعالم مواضع، رد اتهام و دفاع از 
خود؛ سیاســت خارجی = موعظه و دعوت به مراعات کردن و انسان خوب 
بودن است. کدام اندیشه های اقتصادی، فنی و سیاسی، ارتباطات خارجی 

کشور را تئوریزه کرده است؟
آیا می توان بدون اســتراتژی منطقه ای و بین المللی، کشور را مدیریت 
کرد؟ آیا مدیریت داخلی بدون اســتراتژی بین المللی مقدور است؟ در این 
نظام بین الملل، هیچ کشور به کشوری دیگر، مجانی احترام نمی گذارد. توجه 
داشته باشید انگلستان علی رغم مخالفت آمریکا، روابط عمیق بانکی و مالی 
با چین را به توافق و امضا رساند. امید روسیه این است که با تبدیل شدن به 
مهم ترین بازیگر در سرنوشت سوریه، آمریکا را در رابطه با کریمه، اوکراین، 
شــرق اروپا، موشک های مستقر آمریکا در شمال شرقی اروپا و تحریم های 
اقتصادی مجبور به مصالحه کند. روابط بین المللی حالت تارعنکبوتی دارند. 
سیاست خارجی و استراتژی ملی نمی تواند بر اساس توصیه های حقوقی، 
مابه ازای مثبت تولید کند. ما هم دیگران را از خود بی نیاز کرده ایم و هم بعضاً 

در این بخش آخرین نظرات کارشناسی 2 تن از اقتصاددانان و استادان دانشگاه به طور خالصه بیان شده است. 
اقتصاددانان و کارشناسانی که تمام زوایای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران می شناسند و با توجه به آن 

نظرات خود را بیان می کنند. در این شماره نظرات 2 نفر از این کارشناسان ازجمله محمود سریع القلم، استاد 
دانشگاه درباره تحریم ها و حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر مسکن و شهرسازی درباره وضعیت مسکن در 

سال 96 آورده شده است.بخشی از این مطالب برگفته از وب سایت های این دو اقتصاددان است. 

آینده اقتصاد ایران به کدام سمت می رود؟
تحلیل هایی از کارشناسان درباره شرایط اقتصادی و بین المللی ایران در سال 95 و 96

آیا می توان 
بدون استراتژی 

منطقه ای و 
بین المللی، کشور 
را مدیریت کرد؟ 

آیا مدیریت داخلی 
بدون استراتژی 
بین المللی مقدور 
است؟ در این نظام 

بین الملل، هیچ 
کشور به کشوری 

دیگر، مجانی 
احترام نمی گذارد. 

توجه داشته 
باشید انگلستان 

علی رغم مخالفت 
آمریکا، روابط 

عمیق بانکی و مالی 
با چین را به توافق 

و امضا رساند
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در مدارهای حساسیت آنان وارد می شویم. نتیجه بسیار روشن است. ایران 
باید قدرت منطقه ای شود. ایرانی ها باید ظرفیت ها و استعدادهای خود را بروز 
دهنــد. ایران باید در مدارهای قدرت، ثروت، صنعت و فرهنگ منطقه ای و 
جهانی حضورداشته باشد. ما کمتر از هند و کره جنوبی نیستیم؛ اما تحقق 
این آرمان ها محتاج یک استراتژی است: قدرت، مصونیت و شوکت کشور 
در ایجاد روابط متقابل و در ســایه نیازمند کردن دیگران به خود تضمین 

خواهد شد.

عاقبت مسکن برای سال 96 
چیست؟

حسین عبده تبریزی
اقتصاددان

طی 20 سال 95-1375، تعداد جمعیت به طور متوسط هرسال 1.43 
درصد رشد کرد، اما به دالیل متعدد تعداد خانوار هرسال 3.44 درصد رشد 
کرد و فراتر از آن تعداد واحدهای مسکونی بدون احتساب خانه های خالی 
هرسال 3.88 درصد رشد کرد. در دولت قبل، سرمایه گذاری مازاد در این 
بخش بدون احتساب مسکن مهر هم به ارزش افزوده عمده ای در این بخش 
انجامید. متاسفانه این مازاد سرمایه گذاری که از سفته بازی و تبدیل مسکن 
به وسیله پس انداز )به اتکای درآمدهای نفتی عمده( ریشه می گرفت، صرفاً 
روی واحدهای گران قیمت تر در شــهرهای بزرگ متمرکز شد. مثالً فقط 
در ســال 1390 در شهر تهران )بدون مسکن مهر( برای 233 هزار واحد 

مسکونی پروانه های ساختمانی جدید صادر شد.
قیمت واحدهای آپارتمانی بین سال های 1384 تا 1392 در شهرها به 
میزان 800 درصد شبیه به قیمت زمین و بیشتر از اجاره بها )به میزان 600 
درصد( افزایش یافت. در تشکیل سرمایه ناخالص، سهم بخش ساختمان 
از حدود 50 به 71 درصد در ســال 1392 رســید. ســهم اشتغال بخش 
ساختمان نیز از حدود 12 به 16 درصد از اشتغال کل افزایش یافت، اما طی 
همین دوره رشد، مالکیت واحدهای مسکونی به رغم اجرای پروژه مسکن 
مهر از نزدیک 70 به 64 درصد کاهش یافت. متوســط قیمت واحدهای 
مسکونی خانوارهای ایرانی که در سال 1383 معادل 4.5 برابر درآمد ساالنه 
آنها بود، در سال 1392 به 12 برابر رسیده بود. این به معنای بیش از 30 
سال انتظار برای خانه دارشدن بود. در هیچ دوره رونق بخش ساختمان ازنظر 
طول دوره زمانی و میزان مبلغ معادل دوره یادشــده نبوده است. هرگز در 
تاریخ مالی معاصر، همچون دوره احمدی نژاد، بازار ساخت وساز دوره های 
کسب سود آسان در چنین وسعت گسترده ای را تجربه نکرده بود. حاصل 
پیشــی گرفتن نرخ رشد ساخت از نرخ رشــد جمعیت طی دو دهه قبل، 
اکنون با احتساب خانه های خالی، تعداد خانوار و تعداد واحدهای مسکونی 
هر دو را مســاوی و به حدود 23.5 میلیون واحد رســانده است، اما این 
تساوی به معنای تعادل در بخش مسکن نیســت، چراکه اوالً 650 هزار 
ازدواج ســاالنه، هرسال چند صد هزار تقاضای خانه اولی ها را به بازار روانه 
می کند و ثانیاً تعداد بدمسکن ها که در بافت های فرسوده، سکونتگاه های 
غیررسمی و روستاها زندگی می کنند ایجاب می کند که برای جمعیت 19 
میلیونی این بافت ها )حداقل 5 میلیون واحد مســکونی( فکر جدی شود 
و هزینه های نســبتاً سنگینی صرف اصالح و نوسازی این بافت ها شود.به 
این گونه در شرایطی که با حدود 1.8 میلیون خانه خالی عمدتاً گران قیمت 
در شهرهای بزرگ -که بیش از 100 میلیارد دالر پول را حبس کرده و به 

تنگنای اعتباری جاری انجامیده- روبه رو هستیم، کشور به شدت به منابع 
مالی جهت تأمین واحدهای کوچک ارزان قیمت برای خانه اولی ها و بازسازی 
بافت های فرسوده نیازمند است؛ درحالی که در شهر تهران ظرف چهار سال 
)89 تا 92( برابر 23 درصد کل واحدهای مسکونی موجود در شهر، ظرفیت 
مسکونی ایجاد شد و در مقابل موجودی 100 مسکن فقط 86 خانوار وجود 
دارد، هنوز در تهران پروانه ساختمانی واحدهای گران قیمت بیشتر صادر 
می شود؛ یعنی، عرضه کماکان سفته بازانه است، درحالی که تقاضا مصرفی 
شده اســت.وزارت راه و شهرسازی با تشخیص نســبتاً دقیق کانون های 
مشکل ساز، عمدتاً بر بازسازی بافت های فرسوده تاکید کرده و تالش کرده 
با افزایش مبلغ تســهیالت خرید مسکن، معامالت مسکن را رونق دهد و 
ضمن پرهیز از دامن زدن به معامالت سوداگرانه بخش، معامالت مصرفی 
مسکن را به حالت عادی برگرداند. از هنگام تشکیل دولت یازدهم، تعداد 
معامالت واحدهای مسکونی، بدون افزایش قیمت، افزایش یافته و برای مثال 
در شهر تهران هرســال به طور متوسط 150 هزار معامله ثبت شده است. 
اینکه 54 درصد این معامالت مربوط به واحدهای کوچک تر از 80 مترمربع 
و کمتر از 300 میلیون تومان بوده است، بیانگر آن است که این معامالت 
عمدتاً مصرفی بوده و برای ســرمایه گذاری نیست. ظرف 18 ماه گذشته، 
تعداد حساب های افتتاحی صندوق یکم 125 هزار فقره بوده که به معنای 
تقاضای جدید در بازار ظرف ماه های آینده خواهد بود. در بانک مسکن، طی 
9 ماه سال 1395 نسبت به دوره مشابه در سال 94، حجم ریالی تسهیالت 
ساخت مسکن 100 درصد و تسهیالت خرید مسکن نیز 83 درصد رشد 
کرده اســت. پیش بینی آن است که این روند ادامه یابد. بی شک در بخش 

مسکن مصرفی به شرایط عادی نزدیک شده ایم.
اما به رغم این اقدامات، پرسش آن است که چرا هنوز با 8.8- درصد نرخ 
رشد منفی در بخش ساختمان در بهار و تابستان سال 1395 مواجهیم )این 

رقم در بخش مسکن می تواند بیشتر و نزدیک به 10 درصد منفی باشد(.
در بهار و تابستان سال 1395، رشد بخش ساختمان کماکان منفی بوده 
است. آمار بخش مسکن نیز جزو بخش ساختمان گزارش می شود. جدول 
یک آمار منتشــره از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار در این زمینه را نشان 
می دهد. این آمار با قطعیت بیانگر آن است که در سال های اخیر نرخ رشد 
بخش منفی اســت، هرچند که در سال 1395، نسبت به سال 1394، این 
نرخ کمتر منفی اســت. اگر به برآوردهای موسسه عالی آموزش و پژوهش 
مدیریت و برنامه ریزی رجوع کنیم، درمی یابیم که برآورد رشد ارزش افزوده 

بخش را حتی منفی تر پیش بینی کرده بود.
به این ترتیب رشــد کاهشی بخش مسکن عمدتاً به دلیل مازاد ساخت 
در ســال های آخر دهه قبل و سال های آغازین دهه جاری و کاهش شدید 
رشــد خانوار و نرخ مهاجرت اتفاق افتاده اســت. دلیل دیگر البته تنگنای 
اعتباری بانک های کشــور در شرایط جاری است. عمده آن ساخت وسازها 
به اتکای منابع بانکی و باهدف تبدیل مسکن به وسیله سرمایه گذاری رخ داده 
اســت. دولت با کاهش آن فعالیت های سوداگرانه مخالفتی ندارد. به عالوه، 
دولت می داند که پارادایم اقتصاد مسکن تغییر کرده است. کار اصلی دولت 
یازدهم پاسخ به این ســؤال بوده که کدام اقدام اقتصادی پایدار در بخش 
ساختمان باید جای آن مصارف سفته بازانه را بگیرد تا اقتصاد بخش بتواند 
در سطح مناسب تولید به کار خود ادامه دهد؟ پاسخ عمدتاً تأمین »مسکن 
در استطاعت« خانه اولی ها و سرمایه گذاری در بافت های فرسوده بوده است. 
بخش قابل مالحظه آنچه »نیاز به مسکن« تعریف می شود و به عنوان مسکن 
اجتماعی گروه بندی می شود، در بازار مابه ازایی ندارد و نیازمند بودجه های 
عمومی است و در چارچوب برنامه های تأمین اجتماعی باید حل وفصل شود؛ 

امری که کمتر در توان بودجه دولت یازدهم بوده است. 

وزارت راه و 
شهرسازی با 

تشخیص نسبتًا 
دقیق کانون های 

مشکل ساز، عمدتًا 
بر بازسازی 

بافت های فرسوده 
تاکید کرده و تالش 
کرده با افزایش مبلغ 

تسهیالت خرید 
مسکن، معامالت 

مسکن را رونق دهد 
و ضمن پرهیز 
از دامن زدن به 

معامالت سوداگرانه 
بخش، معامالت 
مصرفی مسکن 
را به حالت عادی 

برگرداند. از هنگام 
تشکیل دولت 
یازدهم، تعداد 

معامالت واحدهای 
مسکونی، بدون 
افزایش قیمت، 

افزایش یافته است

150
 هزار معامله

واحدهای مسکونی 
در تهران هر ساله 

ثبت می شود
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آیندهپژوهی

با صحبت راجع به آینده شروع کنیم. �
ما تنها موجودی هستیم که عامدانه ایده وجود آینده را ابداع کرده 
اســت. آینده وجود ندارد. اما ما مفهومی از آینده را ایجاد کرده ایم. ما 
درک کرده ایم که می توانیم آینده را با کارهای امروزمان شکل بدهیم. 
ما می توانیم بر اســاس آنچه که قبال یاد گرفته ایم، به جلو نگاه کنیم 
و با خودمان فکر کنیم: »اگر از این راه بروم، چیز خوشــمزه ای برای 
خوردن پیدا می کنم. اگــر از این یکی راه بروم، پلنگ مرا می خورد.« 
پس ما از نوعی پیش بینی آینده محور به عنوان راهی برای تبیین آینده 
خود استفاده کرده ایم. به نظرم همین قابلیِت »جلو را دیدن« یکی از 

ویژگی های بسیار مهم گونه انسانی است.
امروزه ما قدرت مغزی بسیار باالتری داریم چون کامپیوترها و علم 
دارند به ما نشان می دهند که چه گزینه هایی پیش رو داریم. مسیری 
که انســان دارد در آن پیش می رود از لحاظ طبیعی فاجعه بار است 
اما ظاهرا انسان نمی خواهد با اتکا به قدرت آینده نگری اش جلوی آن 
فاجعه را بگیرد. ما درواقع داریم به تنها ویژگی ای که باعث شد انسان ها 
خودشان را تا اینجا در تاریخ پیش بیاورند بی اعتنایی می کنیم: قابلیت 

آینده نگری، مشــاهده خطرها و اجتناب از آنها. تراژدی دوران امروز 
همین است. 

ما در خصوص آنها که پیش از ما زندگی می کردند و دنیای  �
محل سکونت امروزی ما را ایجاد کردند، مسئولیم. در عین حال 
در خصوص نسل آینده هم مسئولیت داریم. چطور می توانیم آن 

را ادا کنیم؟
مشــکلی که ما ایجاد کرده ایم این اســت: ما در دنیایی زندگی 
می کنیم که توسط قوانین طبیعت، فیزیک، شیمی و زیست شناسی 
تعریف می شود. این قوانین، تعیین کننده و شکل دهنده دنیا هستند 
و محدودیت هایــی را بر جهان محل ســکونت ما وضع می کنند. ما 
هم آنها را پذیرفته ایم. اما در عین حال مفاهیمی مثل مرزهای حول 
سرزمین ها، سرمایه داری، اقتصاد، بازارها و شرکت ها را ایجاد کرده ایم. 
حاال هــم داریم طوری رفتار می کنیم انگار که اهمیت آنها از دنیای 
محل سکونت ما بیشتر است. این مشکل خیلی بزرگی است. حس 
واقعیت نهادهایی که دست ســاز خود بشر هستند، باعث شده بشر 
احساس کند خودش و نهادهایش خیلی مهم اند. خود ما در کانادا به 
مدت ده سال نخست وزیری داشتیم )استیون هارپر( که دائم می گفت 
برای کاهش گازهای گلخانــه ای هیچ کاری نمی توان کرد چون اگر 
کاری بکنیم اقتصاد لطمه می بیند. جرج بوش هم همین طور بود. آنها 
اقتصاد را از اتمســفری که در آن زندگی می کنیم و نفس می کشیم 

واالتر می دانستند.
ما نمی خواهیم از طبیعت محافظت کنیم چون ارتباطی با آن  �

نداریم. آیا این چیزی است که به نظر شما بزرگ ترین تهدید علیه 
آینده طبیعت و بشر به شمار می آید؟

دقیقا. اگر درباره طبیعت هیچ اطالعاتی نداشــته باشید یا به آن 
عالقه نداشته باشید، اصال به آن اهمیتی نخواهید داد. چیزی که خود 
من را خیلی ناراحت می کند این است که مردم فکر می کنند دنیای 
مجازی که ما برای خودمان ســاخته ایم، بهتر از دنیای واقعی است. 
تکنولوژی های واقعیت مجازی به شما اجازه می دهند کارهایی انجام 
دهید که در دنیای واقعی نمی توان انجامشان داد. مثال اینکه با وال ها 
زیر آب بروید و باال بیایید. مردم فکر می کنند حاال که مجازی اش را 

داریم، چرا به واقعی اش اهمیت بدهیم؟
این مســئله واقعیت مجازی و هوش مصنوعی این روزها  �

آن قدر اهمیت پیدا کرده که انکار طبیعت و انکار آنچه که انسانی 
است، ظاهرا به هنجار بدل شده. 

دقیقا. انگار در تالشیم تا دائم خود را از مرزهایی که توسط طبیعت 
بیولوژیک مان کشیده شده فراتر ببریم. امروز ما قدرت پرواز، غواصی و 
ماندن زیر آب را داریم. در آینده باز هم می توانیم تمام توانایی هایمان 
را باالتر ببریم. اما ترس من از ایده ای اســت که اســتیون هاوکینگ 
و دیگــران مطرحش کرده انــد: اینکه ما مهارناشــدنی  و یک گونه 
چندسیاره ای هستیم. ایالن ماسک و دیگران هم در پروژه های مریخ 
در حال تالش برای اثبات این نکته هســتند که ما می توانیم زمین 

ما تنها موجود آینده نگر هستیم ولی آینده را نمی خواهیم
گفت وگو با دیوید سوزوکی درباره تراژدی بی توجهی به آینده

چرا باید خواند:
این مصاحبه را بخوانید 

تا به عمق بی توجهی 
ما به منابع و سرنوشت 
آنها پی ببرید و اهمیت 

آینده نگری برای مقابله 
با این بی توجهی ها را از 

زاویه ای دیگر ببینید.

منبع  نیوفیالسفر 

حتی اگر اسم دیوید سوزوکی برایتان آشنا نباشد، حتما چهره او آشناست. سوزوکی چهره علمی طرفدار 
محیط زیست است و در دانشگاه بریتیش کلمبیای کانادا ژنتیک درس می دهد. او ده ها کتاب علمی نوشته 

و در تلویزیون هم برنامه های مختلفی برای شناساندن علم و محیط زیست به مخاطب عام اجرا کرده 
است. بنیاد دیوید سوزوکی نیز که در سال 1990 تاسیس شد، در حوزه مقابله با تغییرات اقلیمی فعالیت 

گسترده ای دارد. دیوید سوزوکی در این مصاحبه به معضالت مختلفی اشاره می کند که تصمیم گیری های 
امروز و دیروز بشر در آینده او ایجاد کرده است. او معتقد است که انسان حتما باید از قابلیت آینده نگری 

خود بهره ببرد.
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را رهــا کنیم و برویم. یعنی زمین را آن قــدر نابود کرده ایم که حاال 
باید خودمان را در نقاط دیگر و ســیارات دیگر هم مستقر کنیم. اما 
اینجا تنها خانه ماست، چرا باید ترکش کنیم؟ در حال حاضر عربستان 
ســعودی دارد راکت به مریخ می فرستد، چین و امریکا و روسیه هم 
همین طور. علتش چیســت؟ وجود آب. آب برای حیات ما ضروری 
است؛ پس همه راه افتاده اند که دستشان را به آب در مریخ برسانند. 

واقعا بی معنی است.
کار شما همواره این بوده که آموزش علم را چه از تلویزیون  �

و رادیو و چه از طریق کتاب های مختلفی که نوشتید عملی کنید. 
رسانه ها در این مدت به شدت متحول شده اند. سرعت و حجم 
اطالعات در آنها خیلی باال رفته و میزان تاثیرپذیری ما از آنها هم 
شدیدتر شده. به نظرتان این وضعیت چه تاثیری روی مردم دارد؟

مشکل رسانه ها از نظر من این است که حس ارتباط بین چیزهای 
مختلف را بــه هم می ریزند. فرض کنید که در یــک روز هم اخبار 
تلویزیون را تماشــا می کنید و هم روزنامه می خوانید و در همان روز، 
خبر ســیل در بنگالدش، خشک سالی در اتیوپی و تندباد در امریکا 
مطرح شده است. رسانه ها طوری این اخبار را پوشش می دهند انگار 
که هیچ کدام به دیگری ربط ندارند؛ انگار که هرکدام خبری مستقل 
هســتند. اما ما در دنیایی زندگی می کنیم که همه چیز در آن به هم 
ربط دارد و تنها نحوه دیدن این دنیا از چشم ماست که باعث تفکیک 
مسائل از هم می شود. رسانه ها - و به خصوص شبکه های اجتماعی- 
عمال برداشت های ما از دنیا را به شدت محدود می کنند و چند تکه از 
این و چند تکه از آن را در اختیار ما می گذارند. به همین خاطر است 
که اصال نمی فهمیم اهمیت مسائل چیست و چطور باید آنها را در کنار 

هم تحلیل کنیم و هر قطعه پازل در کجا باید قرار بگیرد.
خیلی ها در جهان حس می کنند راه دست یابی شان به شادی  �

این است که هرچه بخواهند بخرند. از منظر زیست محیطی، این 
موضع بسیار مشکل دار به نظر می رسد. نظر شما چیست؟

مصرف درواقع فقط به عنوان راهی برای رشد اقتصاد در نظر گرفته 
می شود. اگر رکود بزرگ دهه 1930 امریکا را در نظر بگیرید، می بینید 
آنچه که باعث بیرون آمدن غرب از رکود شــد، ورود به جنگ جهانی 
دوم بــود. بعدش هم رهبران دنبال این بودند که از اقتصاد جنگ به 
اقتصاد دوران صلح برسند. راه حلش هم مصرف گرایی بود. نوع زندگی 
امریکایی در این راستا به شدت تبلیغ شد: باید اجناس را می خریدی، 
مصرف می کردی و بعد دوباره می خریــدی. هفتاد درصد از اقتصاد 
امریکای شمالی حاال وابسته به مصرف است. نظام خاصی است؛ چون 
هیچ وقــت بازار کم نمی آوری. در دهه های پس از جنگ جهانی دوم، 
اوضاع تغییر کرد تا اینکه حاال به اینجا رسیدیم. وقتی من بچه بودم، 
کاپشن ها و لباس های دیگر بین بچه های یک خانواده دست به دست 
می شــد چون همه فورا قد می کشیدند و بچه های دیگر می توانست 
از آنها اســتفاده کند. اما حاال این جور استفاده ها تابو شده است. ما به 
صورت تعمدی خرید می کنیم تا خود را ابراز کنیم؛ انگار که این عمل 

در خودش عملکرد خاصی را نهان داشته باشد. 
 شاید بخشــی از آن به جهانی ســازی مربوط باشد چون  �

شــرکت های بزرگ دنیا دائم دارند در رسانه ها به ما می گویند 
چه چیزهایــی را الزم داریم و باید آنها را بخریم. آنها دارند به ما 
نشــان می دهند که چطور باید زندگی کنیم. شما در بسیاری از 
کتاب هایتان به تبعات زیست محیطی و اجتماعی جهانی سازی 

اشاره کرده اید. در این مورد توضیح بیشتری بدهید.

فرض کنید شــما یک پیراهن نخی خریده اید. تولید آن آســان 
نیســت. بیشترین میزان تولید پنبه دنیا در منطقه اوراسیا و دریاچه 
آرال در ازبکستان و حوالی آن است. تولید گسترده پنبه باعث وضعیت 
محیط زیستی خطرناکی در آنجا شده است. دریاچه آرال زمانی خیلی 
بزرگ تر بود اما سیاست هایی که برای استفاده از آب آن در کشت پنبه 
و محصوالت دیگر به کار گرفته شــد، به تدریج باعث هدر رفتن آب 
و خشکی قســمت های زیادی از آن شد. آنچه هم که از آب دریاچه 
باقی مانده، آن قدر سمی است که ماهی در آن یافت نمی شود و مردم 
منطقه هم بیماری های مختلفی از بابتش گرفته اند. اما وقتی که شما 
می روید پیراهن بخرید اصال به چنین چیزهایی توجه نمی کنید. اگر در 
فضای بومی تری زندگی می کردید، احتماال می دانستید چه کسی نخ 
لباس مورد نظر شما را ریسیده یا رنگرزی کرده یا ماده اولیه آن از کجا 
آمده. وقتی به صورت محلی به این افراد نزدیک تر هستید، به صورت 
مسئوالنه به روند تولید و استفاده از مواد و تاثیر زیست محیطی آنها 

دقت می کنید. اما جهانی سازی این روند را از بین برده است. 
نکته دیگر هم به اســتفاده از مواد غذایی بومی مربوط می شود. 
خیلی هــا مثال در همین امریکای شــمالی اصرار دارنــد که از مواد 
غذایی ای که از آن سر دنیا وارد می شود استفاده کنند؛ غافل از اینکه 
سوخت فسیلی عظیمی برای چنین جابه جایی هایی مصرف می شود 
و به شــدت به محیط زیست لطمه می زند. باید به استفاده از مواد و 

محصوالت بومی و محلی توجه بیشتری کرد.
اگر امیدی به نجات محیط زیســت در آینده وجود داشته  �

باشد، حتما باید فرزندانمان را در این خصوص آموزش بدهیم. 
چطور باید این کار را کرد؟

مسئله منابع خیلی در دنیای امروز اهمیت دارد. بچه ها 
باید یاد بگیرند که راجع به منشــأ و سرنوشت هرچیز 

مورد استفاده شان و تاثیر زیست محیطی آن فکر 
کنند. باید این سؤاالت را در ذهن آنها ایجاد کنیم 
که وقتی چراغ را روشــن می کنند، برق از کجا 
می آید؟ وقتی چیزی را دور می ریزند، آشغال ها 
کجا می روند و چه می شــوند؟ وقتی شیر آب 

را باز می کننــد آب از کجا می آید؟ فاضالب به 
کجا می رود؟ تنها در این صورت است که آنها با 
چرخه های طبیعت آشنا می شوند. تنها در این 
صورت است که آنها می توانند روندهای معیوب 

و مخرب علیه محیط زیست را 
تشخیص دهند و به موقع 

اعتراض خود را در این 
دولت ها  به  خصوص 

نشان دهند. 

خیلی ها اصرار 
دارند از مواد 

غذایی ای که از 
آن سر دنیا وارد 
می شود استفاده 

کنند؛ غافل از 
اینکه سوخت 

فسیلی عظیمی 
برای چنین 

جابه جایی هایی 
مصرف می شود 

ما امروز داریم به تنها ویژگی ای که باعث شد انسان ها 
خودشان را تا اینجا در تاریخ پیش بیاورند بی اعتنایی می کنیم: 
قابلیت آینده نگری. 
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آیندهپژوهی

پیش بینی هایی برای ماه های پیش رو

ریسک های 96
امسال جهان با چه مخاطرات حتمی ای روبه روست ؟ 

ترجمه کاوه شجاعی
روزنامه نگار و مترجم

منبع  بلومبرگ/  بیزینس ویک 
چرا باید خواند:

در آستانه نوروز، 
این پیش بینی ها را 
بخوانید تا ببینید 

چطور جهان 9۶ از 
جهان 95 پرتنش تر 

خواهد بود و چه 
مخاطراتی در کمین 

نشسته اند. 

بلومبرگ-بیزینس ویک بــه همراه مرکز تحقیقاتی اوراســیا مهم ترین 
ریسک های جهانی سال آینده را بررسی می کند:

J مقدمه: ورود به سال صفر
شــش ســال پیش، اولین بار مجله فارن پالســی با انتشار فهرست 
 )G-Zero(  »ریسک های جهانی، نسبت به ورود به دنیای »نقطه صفر
هشدار داد. در این دنیای جدید، نظم آشنای دنیای پس از جنگ جهانی 
دوم از بین رفته و ابرقدرتی )امریکا ( وجود ندارد که بخواهد رهبری دنیا را 
برعهده بگیرد. در این شش سال جهان عمال به سمت نقطه صفر حرکت 
کرده است: امریکا  کمتر از گذشته تمایل دارد که مسئولیت رهبری دنیا 
را به عهده بگیرد. متحدان امریکا ، به خصوص در اروپا، ضعیف تر شده اند 
و هم زمان اعتمادشــان به پشــتیبانی امریکا  را از دست می دهند. و دو 
رقیب همیشــگی امریکا  - چین و روسیه - سعی دارند خود را به عنوان 
جایگزین های )محدود( امریکا  نشــان دهند. روسیه بخصوص در جبهه 
امنیتی به جلو می رود و حیاط خلوتش را گســترش می دهد و چین در 

جبهه اقتصادی پیش می رود. 
همه این روندها انقالب پوپولیستی علیه »جهانی شدن« را سرعت بخشیده 
است، اول در خاورمیانه شاهد آن بودیم، بعد در اروپا و حاال در امریکا . در سال 
2016 می توانستید ببینید که چطور جهان در بخش های مختلف به »نقطه 
صفر« نزدیک می شود: ضعیف تر شدن اتحاد امریکا -اروپا با برگزیت، رأی نه 
به رفراندوم ایتالیا، بن بست تالش های اقتصادی امریکا  در آسیا با سقوط توافق 

ترنس- پاسیفیک، اعالم رئیس جمهور فیلیپین مبنی بر جدایی از امریکا ، و 
باالخره پیروزی روسیه در سوریه بعد از حمایتی حدودا 6 ساله از بشار اسد 

در برابر شورشیان و داعش.
اما با پیروزی غافلگیرکننده دونالد ترامپ به عنوان رئيس جمهور امریکا  بود 
که جهان رسما وارد دوره  جدید شد. شعار ترامپ »اول امریکا « یعنی امریکا  
اگر چه ممکن است همچنان قلدری بکند اما دیگر انرژی آن را ندارد که خود 
را کدخدای جهان ببیند. از دید ژئوپلیتیک، جهان در طول 70 سال گذشته، 
جهان امریکا  بود: جهانی که در آن جهانی شدن با امریکا یی شدن هم معنی بود 
و امریکا  با هژمونــی در حوزه های امنیت، بازرگانی و ارزش ها، خود را حافظ 

اقتصاد جهانی معرفی می کرد. 
همه اینها حاال به پایان رسیده است و در سال 2017 ما وارد عصر رکود 

ژئوپلیتیک می شویم، عصر عقب نشینی ابرقدرت. 
امسال به لحاظ محیط ریسک سیاسی، بی ثبات ترین سال از زمان پایان 
جنگ جهانی دوم به حســاب می آید. )یــا در بهترین حالت به اندازه بحران 
اقتصادی سال 2008 برای بازارهای جهانی اهمیت دارد.( این لزوما به یک خأل 
ژئوپلیتیکی منجر نخواهد شد که باعث جنگ  بین کشورها شود یا به سقوط 
نهادهای اصلی دولت های مرکزی بینجامد. اما حاال چنین پیامدهایی قابل 
تصورتر از گذشته است چون هم بدنه اقتصادی و امنیت بین المللی ضعیف تر 

از قبل است و هم سوء ظن میان قوی ترین کشورها بیشتر شده است.
مهم ترین ریسک های دنیای جدید در ماه های پیش  رو به ترتیب اهمیت 

این 10 مورد هستند:

امریکا ی تکرو
امریکا ی مستقل )تکرو( امریکا ی خطرناک تری از امریکا ی پرمتحد است

1
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فلسفه »اول امریکا »ی ترامپ و به قول او »امریکا  را دوباره بزرگ کنیم« روی بنیادی ترین 
ارزش  امریکا یی بنا شــده است: استقالل. )امریکا  با استقالل از انگلیس، تبدیل به کشور شد.( 
برای ترامپ، این استقالل یعنی امریکا  قرار نیست در همه مسائل دنیا نقشی حیاتی بازی کند. 
ترامپ می خواهد مسئولیتی را که امریکا  با عضویت در نهادهای بی المللی و ائتالف ها روی دوش 
خود حس می کند )!( کنار بگذارد. هر توافق و معامله ای که در کوتاه مدت منفعت مشخصی 
برای امریکا  نداشــته باشد از دید ترامپ بی معنی است. از دید ترامپ قرار نیست اما امریکا  به 

متحدانش سواری مجانی بدهد.
این با انزواگرایی متفاوت است. ترامپ امریکا  را قوی ترین کشور دنیا می بیند، ضعف رئیس 
در برابر رقبا را نمی پذیرد و می خواهد قدرت امریکا  را مستقیما در خدمت منافع ملی امریکا  قرار 

دهد. او یک جانبه گرایی تمام عیار است. 
به لحاظ نظامی، امریکا ی تکرو در استفاده از زور بی میلی نشان نمی دهد، اما شکل استفاده از 
زور تفاوت خواهد کرد: در امریکا ی جدید از نیروی نظامی در جهت حفظ منافع مشخص امریکا  
- بدون توجه به عواقب آن برای دیگران - استفاده می شود: ترامپ قول داده داعش را با بمباران 
نابود کند، قابلیت های نظارتی دولت علیه شهروندان را باال ببرد و اگر این جواب نداد از نیروی 
قهرآمیز در مجازات دشمنان استفاده کند. امریکا ی تکروی ترامپ جنگ گراتر از امریکا ی باراک 
اوباماست. به لحاظ اقتصادی، امریکا ی تکرو به معنای حرکت به سمت امریکا ی صنعتی است. 
اگر آزاد گذاشتن بازارها به شرکت های چندملیتی اجازه داده از دولت ها قوی تر شوند، ترامپ 
قصد دارد از قدرتش در کاخ سفید استفاده کند و در چند معامله کلیدی بازی را به نفع خود 
تغییر دهد. او سوء ظن بنیادین به روابط آزاد تجاری و شرکت های چند ملیتی جهان وطن دارد. 
از دید ترامپ این شرکت ها به فکر پرکردن جیب خودشان هستند نه رفاه کارگران امریکا یی. از 
دید ترامپ وطن پرستی یعنی باال بردن منافع اقتصادی امریکا . او می خواهد با سیاست  هویج و 
چماق شرکت های چندملیتی را وادار به سرمایه گذاری در امریکا  کند تا آنها شغل های بیشتری 
به این کشور بیاورند.  البته تغییر در ارزش های امریکا یی شاید مهم ترین جنبه تغییرات جدید 
است: امریکا ی تکرو از استثناگرایی امریکا یی دست می کشد. )استثناگرایان امریکا یی بر این 
باورند که امریکا  به لحاظ اخالقی از بقیه کشورها باالتر است و باید به طور فعال دموکراسی، 
حقوق بشــر و قانون گرایی را ترویج کند.( رویکرد ترامپ در برابر اتحاد ها و ائتالف ها )به طور 

کلی سازمان های بین المللی( معامله گرایانه خواهد بود. 
از دید ترامپ صحبت از ارزش های مشــترک توسط 
متحدان امریکا  فقط برای دوشیدن شیر امریکا ست. و 
تازه خود امریکا  هم خیلی  اوقات به آن ارزش ها پایبند 

نیست. 
اتحادها و ائتالف ها از دید ترامپ باید شبیه اتحاد 
تجاری باشند. یعنی فقط موقعی معنا می دهند که 
در میان مــدت به »برد- برد« ختم شــوند. امریکا  از 
دید ترامپ باید انعطاف پذیرتر باشــد و نباید خود را 
با پیمان هایی که به منافع امروزش بی توجه اســت 
محدود کند. )ترامپ ناتو، سیاست چین واحد، تعهد 
محیط زیستی پاریس یا قرارداد تجارت آزاد امریکا ی 
شمالی/NAFTA را جزو اتحادها و توافق های بی فایده 

می داند.(
یک منطق قوی پشت این رویکرد تازه است که 
احتمــال ماندگاری آن را بــاال می برد: اکثریت قابل 
توجهــی از امریکا یی ها عالقه کمــی به ادامه نقش 
امریکا  به عنوان رهبر جهان دارند. آنها )در اکثر موارد 
به درســتی( احساس می کنند که شخصا از تجارت 
جهانی ســودی نبرده اند. مداخله های اخیر نظامی 
امریکا  شکست هایی پرهزینه بوده اند که باعث انزجار 
بقیه مردم دنیا شــده اند. هم زمــان، امریکا  به لحاظ 
فیزیکی از بحران پناهندگان و تروریسم در خاورمیانه 

و اروپا دور است و مردم این کشور نیازی به دخالت در ماجرا احساس نمی کنند.

J  ریسک های ناشی از تکروی امریکا
اول و مهم تر از بقیه در کوتاه مدت هرج و مرجی به وجود می آورد که ناشی از نبود ابرقدرت 
است. این بحران اول از همه در اروپا رخ خواهد داد: تمایل سیاسی ترامپ به روسیه سوگیری 
دارد نه اتحادیه اروپا، و حمایت سست او از ناتو و صف بندی او با دیگر جنبش های دست راستی 
ضد سیستم )مثل جبهه ملی فرانسه یا حزب آزادی هلند( باعث تضعیف اتحادیه اروپا می شود 
که یکی از مهم ترین اتحادها برای حفظ نظم بین المللی قبلی به حساب می آید. همچنین اوضاع 
برای خاورمیانه عالی نخواهد بود چون هیچ کشوری به تنهایی نمی تواند ثبات و امنیت منطقه 

را تامین کند و این دولت های رقیب و بازیگران غیردولتی را به سمت تنش بیشتر می کشاند.
دوم، تضعیف گســترده تر ســاختارهای بین الملی اســت. امریکا ی تکرو باعث تســریع 
تکه تکه شــدگی تجارت جهانی، گردش ســرمایه و اینترنت جهانی می شود و جلوی واکنش 
هماهنگ به گرمایش زمین را می گیرد. امریکا  از بنیان گذاران اولیه و حامیان نهادهای چندجانبه 
اصلی مثل سازمان ملل و بانک جهانی بوده است. با امریکا ی تکرو، این نهادها زیر فشار شدید 
سیاسی و مالی می روند چرا که از این پس ترامپ آنها را با میزان سودشان برای منافع امریکا  

می سنجد.
ریسک سوم، قدرت گیری چین و باالرفتن احتمال درگیری مستقیم با امریکا  خواهد بود. 
شی جینپینگ، رئیس جمهور چین، امریکا ی مستقل را فرصتی برای پیشبرد منافع امنیتی 
چین در سراســر آسیا و منافع اقتصادی اش در مقیاسی گسترده تر می بیند. شی در تازه ترین 
سخنرانی های عمومی اش خواستار آن شده که چین رهبر جدید جهانی شدن باشد و حضور او 
در اجالس ساالنه مجمع جهانی اقتصاد )اولین حضور یک رئیس جمهور چینی در این مجمع( 
و حمایت بی ســابقه او از دبیرکل جدید سازمان ملل نشان دهنده آن است که چین احساس 

می کند در صحنه بین المللی به بلوغ رسیده و باید نقش جدی تری بازی کند.
قدرت گیری چین باعث می شود اکثر متحدان امریکا  در جنوب شرقی آسیا به سمت پکن 
گرایش پیدا کنند و این نقِش چین را در حکمرانی اقتصادی بر دنیا تقویت می کند. )البته از 
طریق کانال های دوجانبه نه از طریق بانک جهانی و کانال های مشابه غربی.( اما تالش چین برای 
تغییر قواعد بازی  و عالقه دولت ترامپ برای »توافقات جدیدتر و بهتر« احتمال تصادم چین با 
منافع ملی امریکا  را باال می برد. عدم تمایل ترامپ به استفاده از مسیرهای سنتی دیپلماسی را 
به ماجرا اضافه بکنید تا ببینید که روابط دو کشور به مرحله حساسی رسیده است. به احتمال 
زیاد شــی وقتی پای منافع کلیدی ملی چین در میان باشد واکنش سخت تری نشان خواهد 

امریکا یی ها می خواهند تمرکز 
رئیس جمهور جدید روی چه 

مشکالتی باشد

مشکالت داخلی
مشکالت دیگر کشورها
نمی دانم

نظرسنجی انجام شده در ۱۲ تا 
۱۹ آوریل ۲۰۱۶ 

Pew توسط مرکز

مستقل

دموکرات

جمهوری خواه

تمرکز داخلی

امریکا یی ها می خواهند ارجحیت رئیس جمهور جدید ... باشد:

امریکا یی ها درون گرا می شوند

Pew نظرسنجی انجام شده در ۱۲ تا ۱۹ آوریل ۲۰۱۶ توسط مرکز

سیاست داخلی

سیاست خارجی

هردو / نمی دانم

در این دنیای تازه، دو رقیب همیشگی امریکا  - چین و روسیه - سعی دارند خود را جایگزین های 
امریکا  جا بزنند. روسیه به خصوص در جبهه امنیتی به جلو می رود و حیاط خلوتش را گسترش 
می دهد و چین در جبهه اقتصادی پیش می رود. 
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آیندهپژوهی

داد و ما در چند حوزه احتمال تقابل می دهیم: گرم شدن روابط امریکا  با تایوان، تهدید فزاینده 
هســته ای از طرف کره شمالی، تنش های اقتصادی بر سر ارزش واحدهای پول ملی دو کشور، 
مســئله مالکیت مجازی و باالخره روابط تجاری چین و امریکا  که در طول مبارزات انتخاباتی 
ترامپ مورد حمله شدید او قرار داشت. تالش های ترامپ در صنعتی سازی امریکا  او را در رقابت 

مستقیم با مهم ترین اقتصاد دولتی دنیا قرار خواهد داد. 
و ریسک آخر ریسک روابط امریکا  و روسیه است. اینکه روسیه تکروی کند و قوانین غربی 
را را زیر پا بگذارد و غرب نتواند مجازاتش کند. امریکا  ممکن اســت به جنجال هک شــدن 
انتخاباتش توســط روس ها واکنش نشان بدهد، اما اینها رفتار پوتین را تغییر نمی دهد و اگر 

واقعا هک ها توسط دولت سازماندهی شده باشد در انتخابات بعدی فرانسه یا دیگر نقاط اروپا 
هم شاید حمالتی مشابه خواهیم بود. غرب نمی خواهد یا نمی تواند که به روسیه پاسخی جدی 
بدهد: ترامپ عالقه ای ندارد، سران اروپا هم یا خیلی ضعیف اند یا از تحریم کردن خسته شده اند. 
هم زمان پوتین از بردش در ســوریه به عنوان تخته پرش اســتفاده می کند تا نفوذ روسیه در 
خاورمیانه را شدت بخشد و کسی نمی تواند جلویش را بیگیرد. امریکا ی تکرو به پوتین قدرت 
مانور می دهد. جان اف کندی زمانی گفته بود: »سیاست داخلی فقط باعث شکستمان می شود. 
سیاست خارجی می تواند ما را به کشتن دهد.« امسال باید امیدوار باشیم سیاست خارجی امریکا  

افراد بیشتری را به کشتن ندهد.

انتقال برنامه ریزی شده قدرت در پاییز امسال - در نوزدهمین کنگره حزب کمونیست 
- خط ســیر سیاسی و اقتصادی چین را برای دســت کم دهه آینده شکل خواهد داد. 
جایگزینی عظیم نخبگان، پیش، در جریان و پس از این کنگره، به همراه محیط سیاسی 
تازه  ای که شی جینپینگ به وجود آورده، این انتقال قدرت را به یکی از پیچیده ترین ها در 

تاریخ اصالحات چین بدل کرده است. 
در جریان تحکیم قدرت در چین با دو ریسک روبه رو هستیم. اول اینکه در زمانه ای که 
شی احساس می کند همه نگاه ها روی رهبری اوست، این احتمال باالست که بخواهد به 
چالش های سیاست خارجی با شدت بیشتری واکنش نشان دهد. تنش در روابط امریکا  
و چین یکی از عواقب احتمالی این روند است. دوم، با اولویت ثبات بر سیاست گذاری های 
دشوار در طول و پس از کنگره حزب، شی احتمال اشتباهات سیاسی/اقتصادی خود را 

افزایش می دهد.  
نوزدهمین کنگره حزب در زمانی ویژه در عصر توسعه چین رخ می دهد. با وجود رشد 
پرثبات، عدم توازن در جامعه گسترش یافته، رهبری چین اصالحات جدید در بازار را کند 
کرده و ترس و سرخوردگی در میان نخبگان حزب و تجار به باالترین میزان خود پس از 
عصر مائو زدونگ رسیده است. شی قدرت را یکپارچه کرده، مخالفان را به حاشیه رانده 
و روند تصمیم گیری را مرکزی تر کرده است، و همه اینها را آن چنان سریع انجام داده که 
عده زیادی در چین این سؤال را می پرسند که آیا سنت دیرپای چینی حکمرانی بر پایه 
اتفاق نظر به پایان خود رسیده است؟ کمپین ضد فساد رئیس جمهور موج های منفی را 
درون سیستمی فرستاده که دهه ها با بخشندگی، دست ودلبازی، حق حساب گیری و رشوه 

روغنکاری می شده و حاال رهبران در پکن و دیگر استان ها از هراس اینکه نفر بعدی باشند 
فلج شده اند. در چنین زمینه ای، حرکت به سمت قدرت بیشتر در آستانه کنگره حزب 
می تواند بی رحمانه باشد. شی مصمم است که متحدانش را باال بکشد، اما آنها که با تحکیم 
قدرت توسط او مخالف اند کنگره پاییز آینده را آخرین فرصت برای توقف او می دانند. چین 

برای سالی مملو از تنش سیاسی آماده می شود. 
شی برای سفت کردن جای پای خود تالش خواهد کرد از هر ماجرای داخلی و خارجی 

که باعث ضعیف به نظر رسیدنش بشود پرهیز کند. این تصمیم عواقبی خواهد داشت. 
اول اینکه شی این احساس را دارد که باید به هر چالش خارجی پاسخ بدهد تا قوی به 
نظر برسد و این به معنای افزایش تنش های خارجی چین خواهد بود. در آرام ترین حالت 
شی هر چالش خارجی را یک حواس پرتی ناخوشایند قلمداد می کند و در بدترین حالت، با 
هدف نشان دادن قدرتش، با ضربه ای بیشتر از حد انتظار به تهدیدها واکنش نشان خواهد 
داد. و متاســفانه تعداد وقایعی که می توانند موجب خشم رئیس جمهور چین شوند کم 
نیستند: از ترامپ، تایوان و هنگ کنگ گرفته تا کره شمالی و دریاهای جنوب و شرق چین.

دوم، تمرکز شدید روی ثبات داخلی به معنای واکنش اضافی یا اشتباه در مواجهه با هر 
نشانه ای از بحران اقتصادی است. شی ممکن است بخواهد با هدف افزایش رشد داخلی 
باعث به وجود آمدن حباب سرمایه ای و تورم شود، یا با حالت تهاجمی بخواهد کنترل بازار 
و فســاد را در دست بگیرد. هرکدام از این دو می تواند سرمایه گذاران خارجی را بترساند 
و بازارهای بین المللی را به دردسر بیندازد. هر قدم اشتباهی از سوی شی می تواند باعث 

بی ثباتی اقتصادی بین المللی شود. 

چیِن حساس
وقتی چین واکنش شدید نشان می دهد

2
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نقاط حساسی که می توانند باعث عکس العمل شدید چین شوند

امسال با موج دیگری از ریسک های سیاسی در اروپا مواجهیم و بعضی از این ریسک ها 
بدون ترید تحقق پیدا می کنند. اختالف بر سر برگزیت می تواند باعث تعمیق سوء ظن بین 
انگلیس و اروپا شود. انتخابات فرانسه می تواند راه را برای به قدرت رسیدن حزب راست 
افراطی و ضد اروپای واحد جبهه ملی هموار کند. بحران یونان بدون رســیدن به نتیجه 
عمیق تر می شود. حرکت ترکیه به سمت استبداد ادامه خواهد یافت و هم زمان توافق این 
کشــور و اتحادیه اروپا بر سر پناه جویان می تواند به راحتی نابود شود. خطر تروریسم در 

مقیاس بزرگ در اروپا بیشتر از هرجای دیگری در جهان توسعه یافته است.
از زمان بحران در منطقه یورو، اروپا از رهبری شجاعانه آنگال مرکل صدراعظم آلمان 
سود برده است. آیا اروپایی ها می توانستند بحران مالی شان را بدون فشار آلمان حل کنند؟ 

آیا منطقه یورو می توانست بدون مرکل زنده بماند؟ تصورش سخت است. 
امسال ممکن است مجبور شویم به اروپای پس از مرکل فکر کنیم. مرکل با چالش هایی 
روبه روست که آرام آرام رهبری اش را تضعیف می کنند. سیاست های مهاجرتی او از حمایت 
مردمی در آلمان و اروپا برخوردار نیست و حمالت تروریستی و مشکالتی که پناهنده ها 

در آلمان ایجاد کردند کار مرکل را سخت تر کرده است. 
مجموعه ای از اتهام های فساد که تعدادی از مهم ترین شرکت های آلمانی با آن مواجه 
شده اند - از فولکس واگن، دویچه بانک گرفته تا لوفت هانزا - و باالخره، ظهور پوپولیسم که 
به رویای اروپای قدرتمند ضربه زده - با پیروزی های چشم گیر انتخاباتی در شرق اروپا و 
در رفراندوم های انگلیس و ایتالیا و ظهور حزب آلمانی دست راستی »آلترناتیو برای آلمان« 

مرکل ضعیف
تضعیف مرکل به معنای تضعیف یا حتی مرگ اتحادیه اروپاست

3

کره شمالی: سیاست های تحریک آمیز پیونگ یانگ 
شکاف میان چین و امریکا  را گسترش می دهد.

ژاپن: آبه نخست وزیر ژاپن وجهه دفاعی و امنیتی 
ژاپن را تقویت می کند.

دریای شرقی چین: چین و ژاپن در حوزه منازعه های 
مرزی در حالت خوبی قرار ندارند.

تایوان: روابط ترامپ و 
تایوان باعث دردسرهایی 
برای چین شده است.

دریای جنوب چین: تنش های منطقه ای ادامه پیدا می کند و این باعث 
حضور منظم و مدرن تر ارتش چین می شود.

هنگ  نگ: پکن با محلی هایی روبه روست که 
دموکراسی می خواهند.

رویکرد ترامپ در برابر اتحاد ها و ائتالف ها )به طور کلی سازمان های بین المللی( معامله گرایانه 
خواهد بود. از دید ترامپ صحبت از ارزش های مشترک توسط متحدان امریکا  فقط برای دوشیدن 
شیر امریکا ست. و تازه خود امریکا  هم خیلی  اوقات به آن ارزش ها پایبند نیست.
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)AfD( - همه و همه باعث تضعیف وجهه مرکل شده اند. 
البته در میان تمام رهبران اروپا، مرکل بیشــترین شانس را برای انتخاب دوباره دارد. 
او هنــوز هیچ رقیب قدرتمندی ندارد و با وجود خطرات آشــکار ملی گرایی فزاینده در 
آلمان، پوپولیسم در این کشور - برخالف دیگر نقاط اروپا - نمی تواند به لحاظ اقتصادی 
مردم را جذب خود کند چــون مزایای حضور در اتحادیه اروپا و منطقه یورو برای اکثر 
آلمانی ها بدیهی اســت.  پس با وجود آنکه اکثر رأی گیری ها در جهان  توســعه یافته به 
پیروزی پوپولیست ها منجر شده، مرکل برای بار چهارم صدراعظم آلمان خواهد شد. اما 
امسال مرکل بیشتر از گذشته به جلب رضایت منتقدان داخلی اش نیاز دارد و این ضعف بر 

کیفیت رهبری او چه در خانه و چه در اتحادیه اروپا تاثیر منفی می گذارد. 
نفوذ ژئوپلیتیکی مرکل هم به همین سرعت در حال از بین رفتن است. اوباما همیشه به 
تعهداتش پایبند نبود، اما روابط دو طرف به لحاظ شخصی گرم بود و به لحاظ دیپلماتیک 

هم راســتا. با ورود ترامپ دیگر این گونه نخواهد بود. ترامپ برای ارزش های بنیادینی که 
رهبری مرکل حول آنها شکل گرفته ارزش خاصی قائل نیست. به عالوه وقتی احتمال 
رابطه گرم روسیه و امریکا  باال برود، دیگر کشورهای اروپایی هم این را فرصتی برای بهبود 
رابطه با مسکو می بینند. برگزیت باعث حذف حمایت انگلیس از رهبری مرکل خواهد شد. 
ایتالیایی ها که برای مدتی کوتاه نیروی قوی حامی اتحادیه اروپا هستند، به زودی به چرخه 
دولت های ضعیف خود برخواهند گشت. در فرانسه اگر ماری لوپن به عنوان رئیس جمهور 
انتخاب و خواستار رفراندوم بر سر عضویت در اتحادیه اروپا شود، دولتش می تواند به خصم 
اصلی مرکل تبدیل شود. اگر فرانسوا فیون انتخابات فرانسه را ببرد، مرکل مجبور است با 

متحد اصلی ای سر و کله بزند که به پوتین گرایش دارد.
اروپا هیچ وقت این چنین نیازمند مرکل قدرتمند نبوده است. در سال 2017، چنین 

مرکلی در دسترس نخواهد بود.

نظرسنجی ها نشان دهنده کاهش حمایت از مرکل و ائتالف بزرگش است.

ائتالف بزرگ 

ائتالف بزرگ 

ترکیب فعلی مجلس آلمان 
)متشکل از 631 کرسی(

پیش بینی ترکیب مجلس آلمان
بر اساس میانگین آخرین 

نظرسنجی ها

اتحادیه دموکرات مسیحی )CDU( / اتحاد سوسیال 
)CSU( مسیحی

CDU/CSU SPD آلترناتیو برای 
AfD  آلمان

)SPD( حزب سوسیال دموکرات حزب چپ 
Linke

Linke

حزب سبز

سبز لیبرال های
FDP

توقف اصالحات
امسال به اصالحات جدی در اقتصادهای مختلف دنیا نیاز داریم اما رهبران در اکثر کشورها از اصالحات طفره خواهند رفت

4
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وضعیت حمایت سیاستمداران از اصالحات عمده در اقتصادهای مهم دنیا

تکنولوژی در خاورمیانه
وقتی تکنولوژی های ارتباطی باعث تنش و تفرقه می شود

5

امسال مقامات سیاسی چه در جهان در حال توسعه و چه در دنیای توسعه یافته، از اصالحات 
ســاختاری اجتناب خواهند کرد و این گونه دورنمای رشد و فرصت های تازه برای سرمایه گذاران 

تضعیف خواهد شد. 
این بن بســت اصالحی در چهار حوزه دسته بندی می شود: اول، برخی از رهبران ملی احساس 
می کنند که کار خود را کرده اند. در هند، نارندرا مودی، به دستاوردهای پیشین خود بسنده خواهد 
کرد. اصالحات جدی در حوزه مالیات خدمات کاالها، اصالح قوانین پولی و ورشکســتگی، تالش 
برای از رده خارج کردن پول های کثیف و آزادسازی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تعدادی از 
بخش های مهم اقتصاد، جزو دستاوردهای مودی در سال های گذشته بوده است. او در سال 2017 

بیشتر به پیروزی در انتخابات ملی خواهد پرداخت. 
در مکزیــک هم انریکه پنیا نیتــو که در حوزه های انرژی، تلــه کام، آموزش و مالیات 
اصالحاتی انجام داده وارد سال پایانی ریاست جمهوری اش می شود. او به خوبی می داند که 
در سال آخر و با ورود ترامپ به صحنه، توانایی این را ندارد که به فهرست اصالحی اش بند 

تازه ای اضافه کند. 
گروه دوم از رهبران سعی می کنند روال سابق را ادامه بدهند و از انتخابات جان سالم 
بدر برند. آمادگی برای جابه جایی قدرت در پاییز 2017 در رهبری چین باعث می شود روند 
اصالحی کند این کشــور کندتر شود و باید منتظر باشیم که از اوایل سال 2018 رهبران 
چینی اصالحات را از نو آغاز کنند. و با آنکه فرانســه و آلمان دقیقا قصد ندارند تغییرات 

بنیادین در اقتصادشان بدهند، حتی تغییرات کوچک در حوزه های قوانین کار یا چیزهای 
دیگر باید پس از برگزاری انتخابات  2017 آنها - به ترتیب در بهار و پاییز - انجام شــود. 
در آرژانتین، مائوریسیو ماکری، ممکن است دوباره بخواهد دست به عملی شجاعانه بزند و 
انتقادها را به جان بخرد، اما بدون شــک این را پیش از انتخابات میان دوره ای اکتبر انجام 

نخواهد داد. 
در گروه سوم از کشورها، اصالحات ساختاری واقعی اصال در دستور کار وجود ندارد. در ترکیه، 
رجب طیب اردوغان، تمام فکر و ذکرش قبضه کردن قدرت است و این یعنی طفره رفتن از اصالحات 
دردنــاک مورد نیاز اقتصاد ترکیه. در افریقا ی جنوبی جنگ های درون حزبی در کنگره ملی افریقا  
)ANC( جلوی هر فرصتی را برای اصالحات خواهد گرفت. در ایتالیا، دولت ضعیف نمی تواند به طور 
سیستماتیک اصالحات در بخش بانکی و دیگر حوزه های کلیدی را آغاز کند. در انگلیس، برگزیت به 
مهم ترین موضوع تبدیل شده و دولت ترزا می نخواهد توانست به تعهدش در »اصالح کاپیتالیسم« 
عمل کند. و این ما را به سمت گروه چهارم از رهبران می رساند که می گویند تغییرات می خواهند اما 
قدرت انجامش را ندارند. محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی از اصالحات در سیستم مالی 
و بودجه ای کشور حرف زده اما نمی تواند از موانع فرهنگی کشورش عبور کند. یا نیجریه که شاهد 
پیشرفت هایی در اصالح بخش نفت، سیاست های ضد فساد و جبهه های امنیتی بوده، اما محمدو 

بوهاری نخواهد توانست در حوزه های کلیدی مالی و پولی کاری از پیش ببرد.
سوزن اصالحات در سال 2017 حرکت خاصی نخواهد کرد.

چین آرژانتین برزیل فرانسه آلمان هند مکزیک نیجریه ایتالیا روسیه
عربستان

سعوی
 افریقا ی 

جنوبی ترکیه انگلیس

نگاه مثبت نگاه خنثی نگاه منفی

غرب نمی خواهد یا نمی تواند که به روسیه پاسخی جدی بدهد: ترامپ عالقه ای ندارد، سران اروپا 
هم یا خیلی ضعیف اند یا از تحریم کردن خسته شده اند. هم زمان پوتین از بردش در سوریه به عنوان 
تخته پرش استفاده می کند تا نفوذش را در خاورمیانه عمق ببخشد.
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اعراب خاورمیانه با وجود ظاهرشــان - که 
حکومت هــای کارآمــد اســتبدادی به نظر 
می رســند - دهه هاســت که دچار ضعف اند. 
اکثر مرزهای منطقه توسط اروپایی ها ساخته 
شده و به همین خاطر مرزها هیچ وقت کارایی 
درستی نداشته اند. مشروعیت اکثرا از بیرون 
تحمیل می شود و حکومت ها با پول نفت آن 
را می خرند. امریکا  و متحدانش البته در طول 
این سال ها توانستند امنیت خود را حفظ کنند. 

امروز همه اینها به چالش کشیده شده است.
تکنولوژی، نیرویی برای رشــد اقتصادی و 
باالرفتن کارایی، خیلی اوقات باعث بی ثباتی 
سیاســی می شــود. در خاورمیانه، به دالیل 
متعددی تکنولــوژی به بی ثباتی سیاســی 

بیشتری ختم می شود:

J انرژی
قــرارداد اجتماعی در بخــش عظیمی از 
خاورمیانه خیلی ساده است: دولت پول فراوانی 
را که توسط بخش نفت و گاز تامین می شود 
به جامعه تزریق می کند تا وفاداری شهروندان 
تضمین شود. این مدل اما پس از انقالب انرژی 
در امریکا  به چالش کشیده شده است. انقالب 
انرژی ناشی از دو کشف در حوزه استخراج است 
اولی کشف شکست هیدرولیکی )یا فرکینگ( 
و دومی ازدیاد برداشت نفت. هردوی اینها به 
امریکا یی ها کمک کرده اند که نفت خامی را که 
استخراج آنها با روش های معمولی امکان پذیر 
یا مقرون به صرفه نیست استخراج کند و این 
توانسته عمیقا به قدرت اوپک ضربه بزند. این 
روند در آینده تشدید خواهد شد، قیمت ها را 
پایین خواهد آورد و مشروعیت تعداد زیادی از 

دولت های منطقه را تضعیف خواهد کرد.

J ارتباط
در غرب، جهانی سازی مردم خشمگین را به خیابان ها کشانده و در خاورمیانه وصل 
شدن به اینترنت. در خاورمیانه نیروهایی برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی وجود دارد، 
اما جمعیت دورمانده از دولت ها حاال آســان تر از گذشــته نارضایتی های خود را منتقل 
می کنند. تروریســت ها هم البته به کمک اینترنت راحت تر نیرو جذب می کنند. جالب 
اینجاست ابزارهای جدید ارتباطی نه همه مردم، که افراد با رویکردهای مشابه را به هم 
نزدیک تر می کند. در کشورهای عربی مثل عراق، شیعیان، سنی ها، کردها و دیگرانی که 
هویت  خود را از وفاداری های قبیله ای می گیرند به کمک اینترنت فقط با افراد درون گروه 
خود تعامل برقرار می کنند نه با اعضای دیگر گروه ها. پس هر گروه جهان بینی خود را کامال 
مجزا از همسایگانش شکل می دهد و نیازی به دیگران نمی بیند. همه اینها تهدیدهایی 

واقعی برای سیستم های موجود ایجاد می کنند.  

J سایبر
ایران یکی از قدرت های اصلی جنگ های ســایبری در منطقه اســت و حاال کمتر از 
گذشته در استفاده از آن محدودیت دارد. حمالت سایبری زیادی علیه عربستان سعودی 

در جریان است و آنها و دیگر متحدانشان نمی توانند واکنش موثری به آنها نشان دهند.

J خودکارسازی شرکت ها
یکی دیگر از ســرمایه های اصلی در منطقه جمعیت آن است. در تئوری اقتصادی، 
جمعیت های جوان رو به رشد می توانند مزیت به حساب بیایند، اما نه وقتی که توسعه 
تکنولوژیک باعث از بین رفتن فرصت های کاری در کشورهایی می شود که تعداد زیادی 

جوان غیرتحصیل کرده دارد.

J شفافیت زوری
ویکی لیکس باعث استعفای رئیس کمیته ملی حزب دموکرات و تاثیر جدی در انتخابات امریکا  
شد. انتشار اسناد پاناما باعث استعفای نخست وزیر ایسلند شد. چه می شود وقتی این شفافیت اجباری 
به کشــورهایی نظیر عربستان ضربه بزند و شــهروندان متوجه شوند که رهبرانشان با غرب تبانی 
کرده اند و شاهزاده ها پول خود را در دوبی، لندن و امریکا  خرج می کنند؟ حکومت های شکننده عرب 

خاورمیانه به پنهان کاری برای تداوم ثبات نیاز دارند. امسال آنها این را نخواهند گرفت. 

درصد نفوذ اینترنت

فلسطین: ۶۲ %
لبنان: ۷۵ %

سوریه: %۳۰

اردن: %۷۴

عراق: %۳۷
ایران: ۷1 %

عربستان سعودی: %65

یمن: 24 %

عمان: ۷1 %

کویت: ۸۰ %

بحرین: 93 %

امارات: 92 %
قطر: 96 %

پایین منبع: آمار جهانی اینترنتباال
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برای اولین بار طی دهه های اخیر بانک های مرکزی نه فقط در بازارهای در حال رشد، 
کــه در امریکا ، منطقه یورو و انگلیس زیر حمله قرار دارند. سیاســتمداران نه فقط ایده 
اســتقالل بانک های مرکزی را زیر سؤال می برند، که از هر فرصتی استفاده می کنند تا 
مصیبت های سیاسی و اقتصادی را گردن بانک های مرکزی بیندازند. بانک های مرکزی 
نهادهای تکنوکرات حافظ ثبات اقتصادی و مالی در دنیا به حســاب می آیند و حمالت 

جدی به آنها در سال 2017 باعث ریسکی جدی در بازارهای جهانی خواهد می شود.
ترزا می، بانک انگلیس را به خاطر سیاســتش در حفظ نرخ بهره پایین مورد حمله 
قــرار داده چرا که به گفته او به »پس اندازکنندگان« ضربــه زده و به نابرابری درآمدی 
کمک کرده است. در آلمان، ولفگانگ شویبله وزیر دارایی گفته که نرخ بهره پایین انگیزه 
کشورهای حاشیه ای اتحادیه اروپا را برای اصالح مدل های اقتصادی بی ثباتشان کم کرده 
اســت. ترامپ در جریان رقابت های انتخاباتی فدرال رزرو امریکا  را به حمایت از هیالری 

کلینتون متهم می کرد. 
این فشــارها روی بانک های مرکزی در سال 2017 شدیدتر می شود چرا که هم در 
امریکا  و هم در منطقه یورو، تنگناهای سیاسی و اقتصادی بیشتری پدیدار خواهد شد و 

این دو منطقه روی هم 40 درصد اقتصاد جهانی را شکل می دهند.
در امریکا ، ریسک درگیری جدی بین فدرال رزرو و کاخ سفید بر سر مسیر اقتصادی 
کشــور وجود دارد. دونالد ترامپ قول سیاست مالی انبســاطی داده که می تواند باعث 
فشارهای تورمی و دالر قدرتمند شود. اگر فدرال رزرو بخواهد به این تهدید با افزایش نرخ 
بهره پاسخ بدهد، یعنی علیه یکی از عناصر کلیدی سیاست اقتصادی ترامپ عمل کرده 
است. نرخ باالی بهره به بازار مسکن ضربه می زند و دالر قدرتمند روی صادرات امریکا  تاثیر 

منفی می گذارد و تعهد ترامپ به رشد باال را خدشه دار می کند. 
ترامپ هم به احتمال زیاد فدرال رزرو را مسئول تضعیف رفاه امریکا ییان معرفی خواهد 
کرد. این حرکت می تواند تکنوکرات های مستقل بانک مرکزی را به سپر بالهای سیاسی 
تبدیل کند و روند تصمیم  گیری های آنها را به نوعی مختل کند. اگر بانک مرکزی مجبور 
شود تصمیمات آینده اش را با احتیاظ بیشتری بگیرد، آن وقت ترامپ می تواند آنها را متهم 
کند که به تورم اجازه داده اند به امریکا یی ها ضربه بزند. به عالوه این خطر وجود دارد که 
با به پایان رسیدن دوره جنت یلن رئیس کنونی در ژانویه 2018، ترامپ یکی از متحدان 
نزدیکش را جایگزین او کند و این می تواند به شهرت فدرال رزرو برای سال ها ضربه وارد 

کند. امسال، سال سختی برای فدرال رزرو خواهد بود. در این شکی نیست.

در منطقه یورو، این خطر وجود دارد که در زمان بحران احتمالی بعدی، بانک مرکزی 
اروپایی )ECB( نتواند حمایت سیاسی الزم را برای نجات اقتصادهای مریض حاشیه اروپا 
به دســت آورد. از آن زمان که ماریو دراگی رئیس بانک در ســخنرانی سال 2012 خود 
اعــالم کرد »برای حفظ منطقه یورو هر هزینه ای را می دهیــم«، ECB به طور دایم به 
کمک اقتصادهای نیازمند اروپایی آمده است. اما این هیچ وقت سیاست محبوبی میان افراد 
قدرتمند سیستم نبوده است و اخیرا بیشتر از گذشته موجب جنجال شده که نمودش 
را در موضع گیری تند شویبله می بینیم. ریسک حاال این است که دراگی بعد از پیروزی 
احتمالی لوپن در فرانسه یا جنبش پنج ستاره در ایتالیا، این احساس را نکند که باید با 

هرچه که در توان دارد از منطقه یورو حفاظت کند. 

مخالفان بانک های مرکزی چه می گویند

آنچه فدرال رزرو انجام می دهد، به اعتقاد من، بازار 
کاذب است. پول به طور اساسی باید بدون دخالت ما و 
آزاد باشد. رئیس بانک مرکزی کامال سیاسی است و هر 

چه را که اوباما بخواهد انجام می دهد. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب، ۵ سپتامبر ۲۰۱۶

در واقع بانک مرکزی اروپایی را باید ۵۰ درصد در ظهور 
حزب پوپولیست و ضدمهاجرت »آلترناتیو برای آلمان« 
مقصر شناخت که توانست در انتخابات ماه گذشته 
آلمان به رأیی تاریخی دست پیدا کند.

ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی آلمان، ۸ آوریل ۲۰۱۶

سیاست های پولی مثل دارویی اضطراری بعد از سقوط مالی 
۲۰۰۸ بود، و حاال ما باید بپذیریم که اینها اثرات جانبی 

منفی داشته اند.
ترزا می، نخست وزیر انگلیس، ۵ اکتبر ۲۰۱۶

سیاسی شدن بانک های مرکزی
بانک های مرکزی اصوال به استقالل نسبی از سیاستمداران شهرت دارند. آنها امسال باید از این استقالل دفاع کنند

6

شی جینپینگ قدرت را یکپارچه کرده، مخالفان را به حاشیه رانده و روند تصمیم گیری را مرکزی تر 
کرده است، و همه اینها را آن چنان سریع انجام داده که عده زیادی در چین این سؤال را می پرسند 
که آیا سنت دیرپای چینی حکم رانی بر پایه اتفاق نظر به پایان خود رسیده است؟
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آیندهپژوهی

ترامپ قبال گفته بود شرکت های عظیم امریکا یی را وادار می کند تا به معامله های بهتر 
برای مردم امریکا  دست پیدا کند. مثال Carrier، تولیدکننده دستگاه های تهویه مطبوع، به 
خاطر نگاه داشتن چندصد شغل داخل امریکا ، تخفیف مالیاتی می گیرد. یا بوئینگ و الکهید 
مارتین )از بزرگ ترین پیمانکاران صنایع جنگ افزاری جهان( برای بردن قراردادهای دولتی 
باید تن به امتیازات بیشتری بدهند. افراد نزدیک به شرکت های بزرگ امریکا  و بانک های 
عظیــم در کابینه ترامپ حضور دارند و به لحاظ ایدئولوژیک هم با سیاســت های ترامپ 

احساس نزدیکی می کنند. ترامپ حتما علیه چند شرکت سطح باال، که 
به هر دلیلی با آنها مشکل شخصی دارد، وارد عمل خواهد شد و به آنها 
ضربه خواهد زد. اما این مشــکل چند شرکت خاص است و مسئله ای 

ساختاری نخواهد بود.
اما جنگ ترامپ و ســاکنان دره سیلیکون چیز دیگری است. اول 
اینکه مقر سران تکنولوژی امریکا  در کالیفرنیا است که جزو ایالت های 
بزرگی بود که با فاصله زیاد به هیالری کلینتون رأی داد. از طرف دیگر 
جهان بینی اکثر غول های ســیلیکون ولی زمین تا آســمان با ترامپ 
متفاوت است. رویکرد سیاسی ترامپ روی امنیت ملی بنا شده اما آنها 
به دنبال آزادی محیط کار و امنیت کاربران هســتند. ترامپ به دنبال 
اشتغال زایی است و سیلکون ولی به دنبال اتوماتیک کردن محیط کار. 
حمایت از علم یکی از نقاط قوت دولت اوباما بود، اما در بهترین حالت 

این جزو اولویت های درجه دوم ترامپ است. 
جنگ ترامپ و سیلیکون ولی در چند حوزه اتفاق خواهد افتاد. 

اول، رســانه های جدیــد. قدرت ترامپ در رســانه های اجتماعی، 
کالن داده )big data( و توانایــی بهره گیری از الگوریتم ها برای تولید 
اخبار و اخبار تقلبی جزو نقاط حیاتی پیروزی او در انتخابات بود. سران 
ســیلیکون ولی البته در شناخت مســئله دیر عمل کردند، اما بعد از 
انتخابات گفتند که محدود کردن تاثیر دســت راستی های افراطی در 
شبکه های اجتماعی را جزو اولویت های اصلی خود قرار می دهند. این 
یعنی تالش برای محدود کردن پخش اخبار تقلبی و ساخت برنامه های 
نابودکننده روبوت های اینترنتی که جای افراد کامنت می گذارند و مطلب 
پخش می کنند. این تهدیدی مستقیم علیه توانایی رئیس جمهور برای 

حفظ محبوبیتش - و جذابیت برندش - است و او بدون تردید با این روند خواهد جنگید. 
نکته مهم این جنگ مسئله امنیت است. ترامپ به دنبال نفوذ سیاسی روی سازمان های 
امنیتی و نهادهای امنیت ملی است تا قدرتش را باال ببرد و در پاسخ به هر حمله تروریستی 
در خــاک امریکا  - یا علیه منافع امریکا  در خارج - تالش خواهد کرد که کنترل دولت را 
در این حوزه ها افزایش دهد. هم زمان پس از پیروزی ترامپ و سخنان تفرقه انگیز او علیه 
گروه های مختلف تهدید تروریستی علیه امریکا  باال خواهد رفت. این یعنی از این پس شاهد 
تنش های بیشتری نظیر جنگ اخیر اپل و اف بی آی خواهیم بود. )پس 
از حمالت تروریســتی سن برناردینو، اف بی آی به دنبال بازکردن قفل 
آیفون شخص تروریســت بود و اپل در برابر دستور اف بی آی مقاومت 
کرد. در پایان یک شرکت اسرائیلی توانست قفل آیفون را باز و اطالعات 
آن را بازیابی کند.( باید دید شرکت های تکنولوژیک می توانند در برابر 
خواسته نهادهای اطالعاتی امریکا یی برای ارسال اطالعات کاربرانشان 

مقاومت کنند یا نه. 
مسئله مهم دیگر اشتغال زایی است که جزو شعارهای اصلی ترامپ 
بوده اســت. او در مبارزات انتخاباتی اش البته علیه جهانی شدن موضع 
گرفت نه تغییــرات تکنولوژیک که حاال جزو بزرگ ترین مشــکالت 
کارگران امریکا یی به حساب می آید. همچنان که خودکارسازی صنایع 
گسترش می یابد و روبوت ها جایگزین کارگران می شوند ترامپ مجبور 
می شود به قضیه واکنش نشــان دهد. شرکت ها البته با او هم عقیده 
نیستند چرا که اکثر آنها به دنبال استفاده از هوش مصنوعی و کم کردن 
استفاده از کارگران اند. یک مثال ساده. رانندگی رسما یکی از دو منبع 
اصلی اشــتغال در تمام 50 ایالت امریکا  به حساب می آید. اما با ورود 
خودروهای بدون راننده و شــرکت هایی مثل اوبر بخش زیادی از این 
شغل ها در طول دوران ریاست جمهوری ترامپ ناپدید خواهد شد. تصور 
این قضیه دشوار است که ترامپ شرکت های مربوط را مسئول نداند و 

دنبال آنها نرود.
البته ســیلیکون ولی هم مثل بقیه صنایع بزرگ از سیاست های 
مالیاتی ترامپ و شل کردن مقررات دولتی بهره خواهد برد. اما باید دید 

باقی اوضاع چطور پیش خواهد رفت.

کاخ سفید علیه سیلیکون ولی
ترامپ و سران شرکت های تکنولوژیک امریکا  امسال رودرروی هم قرار خواهند گرفت

۷

جهان بینی اکثر 
غول های سیلیکون 
ولی زمین تا آسمان 
با ترامپ متفاوت 

است. رویکرد 
سیاسی ترامپ 
روی امنیت ملی 

بنا شده اما آنها به 
دنبال آزادی محیط 
کار و امنیت کاربران 
هستند. ترامپ به 
دنبال اشتغال زایی 
است و سیلکون ولی 
به دنبال اتوماتیک 

کردن محیط کار
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کودتای ناکام جوالی گذشــته ترکیه را وارد دوران جدیدی از بی ثباتی سیاســی و 
اقتصادی کرد، و اردوغان همچنان از حالت فوق العاده برای کنترل شــدید سیاســی و 
در دســت گرفتن حوزه های دادگســتری، اداری، رسانه و حتی بخش تجارت از طریق 
موج های بازداشت و اخراج استفاده می کند. اردوغان که حاال می خواهد قانون اساسی را 
هم به نفع خود تغییر دهد احتماال بهار آینده با کمک حزب اپوزیسیون »حزب جنبش 
ناسیونالیست« )MHP( ترکیه رفراندومی برگزار خواهد کرد. پیامد این رفراندوم احتماال 
یک پیروزی برای رئیس جمهور تمامیت خواه ترکیه خواهد بود. حرکت اردوغان به سمت 
قدرت مطلق، فشــارهای کنونی روی سیاست داخلی، اقتصاد و روابط خارجی ترکیه را 

وخیم تر خواهد کرد. 
تعداد رأی دهندگان ترک موافق و مخالف گسترش قدرت رئیس جمهور در حال حاضر 
مســاوی است و اردوغان باید مبارزات پرحرارت و تندی را انجام دهد تا پیروز شود. در 
جبهه سیاسی، این به معنای آن اســت که روند شکار »گولنیست« ها ادامه می یابد و 
کنترل شدید روی نهادهای دولتی و رسانه ها سخت تر خواهد شد. در جبهه اقتصادی، 

اردوغان مجبور است سیاست های پوپولیستی و رشدگرایانه اش را در زمانی که دولتش 
با مشکل نقدینگی خارجی روبه روست ادامه دهد. او بر بانک مرکزی فشار خواهد آورد تا 
نرخ بهره را پایین نگاه دارد و روی بسته های محرک مالی تمرکز خواهد کرد تا جلوی کند 
شدن رشد را بگیرد. ترکیه به شدت نیازمند اصالحات ساختاری در حوزه های مالیات، 
قوانین کار و بازنشستگی است، اما مردم به دنبال ریاضت اقتصادی نیستند پس اردوغان 

از آن طفره خواهد رفت. 
در ایــن میان، هرچه که نظارت روی قوه مجریه پایین می آید، بخش خصوصی در 
برابر هوس بازی های سیاستمداران آسیب پذیرتر می شود، به خصوص که سیستم قضایی 

ترکیه روز به روز بیشتر در جهت خواسته های اردوغان حرکت می کند.
نیاز اردوغان به حمایت رأی دهندگان ملی گرا به خصوص ریسک های امنیتی را باال 
خواهد برد آن هم در زمانی که ارتش پس از پاکسازی های پس از کودتا ضعیف تر از قبل 
است. برای جلب نظر ملی گرایان اردوغان رویکرد سخت گیرانه اش را علیه حزب کارگران 
کردســتان ادامه خواهد داد - با اعالم اینکه بازگشــت به مذاکرات صلح معنا ندارد - و 

استبداد در ترکیه
اردوغان قصد دارد با تغییر قانون اساسی، هم رئیس جمهور را قوی تر کند و هم مدت زمان طوالنی تری در قدرت باقی بماند

۸

رژه اردوغان به سمت قبضه کردن قدرت

اکتبر ۲۰۱۶ نوامبر دسامبر ژانویه ۲۰۱۷ فوریه مارس آوریل می ژوئن ۲۰۱۹

اواسط اکتبر تا اواسط 
دسامبر

دولت و MHP بر سر 
بسته اصالحات محدود 

قانون اساسی مذاکره 
می کنند.

1۰ دسامبر
حزب عدالت و توسعه اردوغان و 
MHP طرح اصالحی خود را اعالم 
می کنند که به رئیس جمهور قدرت 
عظیم و بدون نظارت می دهد.

اواخر ژانویه - اوایل مارس
دو دور رأی گیری پارلمانی برگزار می شود. هر بند قانون جدید باید 
توسط سه پنجم اکثریت تایید شود تا به رفراندوم گذاشته شود.

اواخر مارس - اوایل می
)احتمال در ماه آوریل(

شصت روز پس از آنکه 
رئيس جمهور نتایج رأی 
پارلمانی را تایید کرد، 

اصالحات قانون اساسی 
به رفراندوم گذاشته 

می شود.

انتخابات ریاست جمهوری و 
پارلمانی )در حال حاضر برای ۲۰۱۹ 

زمان بندی شده(
اکثریت اصالحات عملی می شود: 
ریاست جمهوری تقویت می شود و 
پست نخست وزیری حذف خواهد 

شد.

اواخر دسامبر
کمیسیون های پارلمانی 
بر سر اصالحات مباحثه 
می کنند و تغییراتی کوچک 
در آن می دهند.

در این میان، هرچه که نظارت روی قوه مجریه پایین می آید، بخش خصوصی در برابر 
هوس بازی های سیاستمداران آسیب پذیرتر می شود، به خصوص که سیستم قضایی 
ترکیه روز به روز بیشتر در جهت خواسته های اردوغان حرکت می کند.
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2017 ســال مهمی برای کره شمالی خواهد بود. و این چیز خوبی نیست. کره ای ها در طول 
ســال های اخیر برنامه های اتمی و موشکی خود را پیش برده اند و قصد ندارند این روند را متوقف 
کنند. طبق برآوردها آنها آن قدر مواد در اختیار دارند که برای تولید حدود 20 ســالح اتمی کافی 
است. کره شمالی کم کم در تکنولوژی ریزسازی کالهک ها مهارت بیشتری پیدا می کند و به این 
ترتیب با دسترسی به قابلیت موشکی بالستیک بین قاره ای می تواند خلیج غربی امریکا  را با سالح 
اتمی مورد هدف قرار دهد. سیاست گذاران امریکا یی این حالت را خط قرمز خود می دانند. )به نظر 

می رسد از دید امریکا یی ها توانایی حمله کره شمالی به آالسکا آن چنان نگران کننده نیست.(
سیاست امریکا  همچنان روی نابودی کامل برنامه اتمی کره  شمالی تاکید می کند نه جلوگیری 
از گسترش آن و مهار کردنش. به زبان ساده تر از دید امریکا  کره باید از شر بمب هایش خالص شود 
)مثل ایده های »اسد باید برود« یا »روسیه باید اوکراین را ترک کند«(. در چنین حالتی، تحریم های 

امریکا  علیه کره شمالی گسترش می یابد. 
اینجا دو ریســک اصلی وجود دارد. دولت ترامپ دســت به اقدامی تند علیه کره شمالی بزند 
و بحران در روابط امریکا  و چین را تشــدید کند. امریکا  روی چین فشــار می آورد که تحریم ها را 
سفت وســخت کند، چین که از سقوط دولت کره شمالی هراس دارد این را نمی پذیرد. واشنگتن 
کار خود را خواهد کرد و تحریم های ســنگین تری را اعمال می کند که به بانک های چینی ضربه 
وارد می کند آن هم در زمانی که اوضاع بخش بانکی در چین عالی نیست. پس از این، ترامپ کره 
شمالی را تهدید به حمله نظامی خواهد کرد. اینجا بحران میان امریکا  و چین جدی تر می شود و 
چین علیه ترامپ موضع می گیرد. ژاپن مجبور می شود طرف امریکا  بماند و ریسک بحران بزرگ تر 

چین-ژاپن به وجود می آید.
ریسک دوم: پس از عزل پارگ گون هه رئیس جمهور کنونی کره جنوبی به خاطر فساد، یک 
دولت چپ میانه جایگزین او شود که بیشتر مدافع دیپلماسی با کره شمالی است نه مواجهه. دولت 
جدید کره جنوبی می تواند سیستم دفاع موشکی خود را متوقف کند و از همکاری با امریکا  بر سر 
تحریم های جدید و مانورهای نظامی دست بردارد. واکنش تند ترامپ می تواند به بحران در ائتالف 

کره  جنوبی- امریکا  منجر شود که موج های آن می تواند باقی آسیا را تحت الشعاع قرار دهد آن هم 
زمانی که رهبران آسیایی تعهدات ترامپ را در منطقه به چالش کشیده اند. این باعث افزایش تنش 
ژاپن و کره جنوبی می شود به خصوص اگر دولت جدید سئول، توافق پارک با شینزو آبه نخست وزیر 

ژاپن بر سر حل اختالفات تاریخی میان دو طرف را نپذیرد.
در طول دهه گذشته، کره شمالی مشکلی بزرگ بود نه ریسکی اساسی. در ماه های آینده این 

تغییر می کند. 

دردسر کره شمالی
در طول دهه گذشته، کره شمالی مشکلی بزرگ بود نه ریسکی اساسی. در ماه های آینده این روند تغییر می کند

9

کره  شمالی برنامه تسلیحاتی اش را تند و تیز می کند

آزمایش اتمی
آزمایش موشکی
آزمایش موفق
آزمایش ناموفق

گروه های نزدیک به آنها را در عراق و سوریه مورد هدف قرار خواهد داد و متحدان ترکیه را 
خواهد رنجاند. و این سیاست تندروانه باعث تندتر شدن آتش تروریسم در ترکیه می شود. 
هم زمان با آنکه به نظر می رسد توافق ترکیه و اتحادیه اروپا بر سر پناهندگان حفظ خواهد 
شد، سیاست های سرکوبگرانه اردوغان رابطه او را با سران اروپا در پایین ترین حد ممکن 
قرار خواهد داد. و باالخره، پیروی اردوغان در رفراندوم قانون اساسی قرار نیست کشور را 

به آرامش برگرداند. با آنکه بخش اعظم تغییرات قانون اساسی تا انتخابات بعدی در سال 
2019 اجرایی نخواهد شد، پیروزی در رفراندوم اردوغان را تبدیل به رهبر قدرتمندتری 
می کنــد و او به تجاوزات خود ادامه خواهد داد. اردوغان پــس از پیروزی در رفراندوم، 
سیاست های خود را تندروانه تر پیش خواهد برد و ریسک های سیاسی، اقتصادی و امنیتی 

را برای ترکیه باالتر خواهد برد.
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تنش سیاسی  میان جیکوب زوما رئیس جمهور افریقا ی جنوبی و مخالفانش درون و 
بیرون حزب حاکم »کنگره ملی افریقا »/ ANC در سال 2017 بدتر می شود، و این اقتصاد 
افریقا ی جنوبی را در معرض ریسک باالتری قرار می دهد و به ثبات منطقه ای ضربه می زند. 
زوما که سال 2016 را به سختی پشت سر گذاشت در سال 2017 روی جنگ های داخلی  
سیاسی اش متمرکز می شود و نخواهد توانست اصالحات مورد نیاز برای بازگرداندن ثبات 
به اقتصاد را عملی کند. اختالف نظر اصلی در ANC  بر سر نحوه اداره شرکت های دولتی 
است که بخش عظیمی از اقتصاد افریقا ی جنوبی را در دست دارند و در کنترل نزدیکان 
زوما هستند. بحران در جریان کنفرانس حزب در دسامبر 2017 شدت خواهد گرفت چرا 
که زوما و اطرافیانش قرار نیست مزایا و قدرتی را که از آنها حفاظت می کند واگذار کنند. 
زوما که اواخر 2017 از رهبری ANC بازنشسته می شود بر سر رئیس بعدی کوتاه نخواهد 
آمد و همســرش یا یکی از نزدیکانش را نامزد ریاســت حزب می کند. ماه های پرآشوب 
منتهی به این تغییر قدرت جلوی اصالحات مورد نیاز را در حوزه بازار کار، موسسات تحت 

کنترل دولت و بخش انرژی خواهد گرفت. 
درگیری های درونی در افریقا ی جنوبی نقش ســنتی این کشور را به عنوان نیروی 
امنیــت منطقه ای هم تضعیف خواهد کرد. این بحــران در زمان بدی برای افریقا  اتفاق 

می افتد چرا که وقایع ماه های آینده به شــدت به ضرر ثبات منطقه  است. زیمبابوه برای 
انتخابات ســال 2018 خود آماده می شود و احتماال شاهد گسترش اعتراضات مخالفان 
خواهیم بود و البته رابرت موگابه رئیس جمهور آنها را با خشونت سرکوب خواهد کرد. در 
سال 2008 تابو امبکی رئیس جمهور وقت افریقا ی جنوبی بود که توانست پس از وخامت 
اوضاع توافق تقسیم قدرت میان موگابه و مخالفانش را امضا کند. امسال افریقا ی جنوبِی 

چنددسته قادر به انجام چنین کاری نیست.
در موزامبیک هم افریقا ی جنوبی یکی از اعضای کلیدی تیم میانجی بین المللی بوده 
است که جلوی بحران های فزاینده سیاسی و اقتصادی این کشور را می گیرد. اما با تشدید 
بحران، افریقا ی جنوبی هنوز نقشی محدود در این تالش ها به عهده دارد. در جمهوری 
دموکراتیک کنگو هم که افریقا ی جنوبی همیشه نقش میانجی اصلی را برعهده داشته  
توافق شکننده گذار قدرت در معرض نابودی قرار دارد. قرار است امسال در کنگو انتخابات 
برگزار شود، اما رهبر قبلی جوزف کابیال که دوره اش در دسامبر به پایان رسیده از توافق 
حمایت بی رمقی کرده و بدون فشار کشورهایی مثل افریقا ی جنوبی، احتمال شکست این 
روند خیلی باالست. هرگونه تاخیر در انتخابات احتمال اعتراضات خشن را باال می برد. حاال 

بدترین زمان برای در حاشیه ماندن افریقا ی جنوبی است.

J  جنگ داخلی در امریکا
چطور اوضاع سیاســت خارجی امریکا  ریسک به حساب می آید اما سیاست داخلی 
امریکا  نه؟ مسئله اینجاست که کابینه ترامپ در امور داخلی منسجم تر است. این کابینه 
بیشتر با رهبری حزب جمهوری خواه در کنگره همسوست. در حوزه های داخلی، کنگره 
قدرت بیشتری در مواجهه با کاخ سفید دارد و در بهترین موارد هم چرخ های قانون گذاری 
به کندی می چرخد. به عالوه سیاست گذاری در امریکا  همچنان ایالتی است و این یعنی در 

امریکا ی ترامپ هم شهرداران و فرمانداران همچنان قدرت سیاست گذاری دارند.
دست کم برای ســال 2017، دورنمای داخلی در امریکا  از خنثی تا مثبت در نوسان 

بحران در جنوب افریقا 
تشدید تنش سیاسی در افریقا ی جنوبی - که همیشه نقش میانجی را در افریقا  بازی کرده - به نفع هیچ کس نیست 

ریسک های غلط انداز
این سه مورد ممکن است ریسک جدی به نظر برسند اما آن چنان جای نگرانی وجود ندارد

1۰

*

درگیری های درونی در آفریقای جنوبی نقش سنتی این کشور را به عنوان نیروی امنیت منطقه ای تضعیف 
خواهد کرد. این بحران در بدترین زمان ممکن برای قاره آفریقا اتفاق می افتد و می تواند اوضاع سه کشور 
موزامبیک، زیمبابوه و جمهوری دموکراتیک کنگو را بدتر کند.
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آیندهپژوهی

قوی ترین نیرو در سیاست امریکا ، بی تفاوتی است نه خشم

است. عمل کردن ترامپ به وعده هایش در کاهش مقررات  دست و پاگیر، سرمایه گذاری 
در زیرساخت ها، پایین آوردن مالیات های شرکتی و آسان کردن قوانین مالیاتی برای مردم 
عادی، در بدترین حالت کند و کم تاثیر خواهد بود و در بهترین حالت به رشد اقتصادی در 
میان مدت کمک خواهد کرد. البته در صورت بد انجام دادن این اصالحات، در بلندمدت 
چندین زیان جدی متوجه امریکا  خواهد شد: اگر سرمایه گذاری ها عایدی نداشته باشند 
کسری بودجه بدتر می شود، خصوصی ســازی می تواند باعث فساد و ناکارآمدی  شود و 

باالخره در صورتی که اشتغال زایی مورد نظر ترامپ انجام نشود سوء ظن شدیدتر بین داراها 
و ندارها افزایش می یابد. به هر حال قرار نیست بی ثباتی اجتماعی جدی در امریکا  رخ دهد. 
نباید فراموش کنیم که نیمی از مردم امریکا  در مهم ترین انتخابات تاریخ زندگی شان به 
خودشان زحمت رأی دادن ندادند. بی عالقگی سیاسی امسال هم مهم ترین خصوصیت 

جامعه امریکا  خواهد بود.

J جنگ هند و پاکستان
بار  در سال گذشته چندین 
تروریســت ها از خاک پاکستان 
به هنــد حمله کردنــد و هند 
با حمالتی کوتــاه درون خاک 
پاکســتان جواب آنهــا را داد، 
ســربازان دو کشور هم چندین 
بار در نقاط مرزی به تبادل آتش 

پرداختند. با این حال دورنمای مواجهه نظامی میان هند و پاکستان در سال 2017 اصال 
باال نیست. امسال نوازشریف و نارندرا مودی نخست وزیران پاکستان و هند روی مسائل 

داخلی تمرکز خواهد کرد نه سیاست خارجی. 
مواجهه نظامی به خصوص می تواند برای شریف پرهزینه باشد چرا که او قصد دارد در 
انتخابات عمومی اواسط سال 2018 با تکیه بر قدرت اقتصادی و بهبود زیرساخت ها پیروز 
شود و جنگ اجازه چنین چیزی را نمی دهد. شریف از زمان به قدرت رسیدنش در سال 
2013 به طور محتاطانه به سمت بهبود رابطه با هند حرکت کرده است و منتقدانش او را 
به کوتاه آمدن در برابر هند متهم می کنند. با توجه اولویت های داخلی شریف و همچنین 
تمایل رئیس جدید ارتش پاکســتان به تمرکز روی مشکالت شبه نظامیان در کشور و 
سرکوب گروه های تروریستی نزدیک به دولت، به نظر نمی رسید که پاکستان به دنبال 

مواجهه نظامی با همسایگان باشد. 
فشــار امریکا ، هند و از آن مهم تر چین روی پاکستان بر سر مبارزه با تروریسم باعث 
شده سیاست گذاران ارتش پاکستان به سمت محدودسازی اقدامات ارتش حرکت کنند. 
مودی که امســال انتخابات را پیش روی خود دارد از تاثیر بازدارنده حمالت ســال 
گذشته به تروریست ها در خاک پاکستان در جهت جذب رأی دهندگان استفاده خواهد 
کرد و نیازی به حمالت بعدی نمی بیند. در واقع اگر پاکستانی ها حرکت مثبتی در جهت 
رفع نگرانی های امنیتی هند انجام دهند - مثل بازداشت ترتیب دهندگان حمالت 2008 
بمبئی - مودی حتی می تواند مذاکرات دوطرفه صلح را از سر بگیرد. پس آن چنان جای 

نگرانی وجود ندارد.

J سقوط برزیل
شرایط سیاســی- اقتصادی برزیل اخیرا بدتر شــده، و نگرانی ها را افزایش داده که 
پرزیدنت میشل تمر نمی تواند دوره اش را به پایان برساند. نه فقط اقتصاد این کشور هنوز 
از رکود عمیق چندساله کامال بیدار نشده، که دادگاه پرونده فساد در شرکت ملی نفت، 

نزدیک ترین مشاوران رئیس جمهور و حتی خود او را به فساد مالی متهم کرده است.
این فشــارها سال 2017 را سالی دشوار برای رئیس جمهور خواهد کرد، اما هم زمان 
ضرورت تصویب طرح های اصالحی توسط مجلس را نشان می دهد. شرایط بد اقتصادی و 
رسوایی های فساد در طول چند سال گذشته باعث خشم بی سابقه مردم علیه سیاستمداران 
شــده و قانون گذاران می دانند که تنها راه حفظ کرسی هایشان در انتخابات سال 2018 
حرکت به سمت سیاست هایی اســت که باعث سرعت گیری روند احیای اقتصاد شود. 
از این گذشته، سیاست گذاران می دانند که ناتوانی در اصالح سیستم بازنشستگی کشور 

می تواند نتایج خطرناکی برای بازارهای مالی داشته باشد و بحران کشور را عمیق تر کند.
سقوط تمر ممکن است خطر بازگشت به بحران های سیاسی و اقتصادی نابودکننده 
چند سال گذشته را زنده کند و این مهم ترین عاملی است که می تواند رئیس جمهور و 

رویکرد اصالحی اش را در سال 2017 زنده نگه دارد. 

درصد حضور رأی دهندگان در انتخابات اخیر امریکا  یکی از پایین ترین ها در 
رأی گیری های اخیر سراسر دنیا بود. 

چه تعداد از واجدین شرایط رأی داده اند
بلژیک
ترکیه
سوئد

کره جنوبی
دانمارک
ایسلند

نروژ
رژیم صهیونستی

نیوزیلند
فنالند

فرانسه
هلند

اتریش
ایتالیا
آلمان

مکزیک
مجارستان

کانادا
یونان

پرتغال
انگلیس
اسپانیا

جمهوری چک
اسلوواکی

ایرلند
امریکا

لوکزامبورگ
استونی

اسلوونی
لهستان

ژاپن
لتونی
شیلی

سوئیس

)۵۷.۹ درصد واجدان شرایط 
در سال ۲۰۱۶ رأی دادند(
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نگرانی از روی کار آمدن رهبران پوپولیست در اتحادیه اروپا به 
دنبال روی کار آمدن ترامپ در امریکا بر بازار یورو تاثیر منفی 
داشته است.

متیو اشــلی، اقتصاددان و پژوهشگر پیش بینی می کند در سال 
2017                               بازار ارز دچار تحوالت منفی و مخربی می شود. در این سال 
نیروهای ژئوپلیتیکی و               رشد پایین اقتصادی در دنیا باعث می شود تا 
رشد               در بازار ارز               بسیار محدود باشد. در سال 2017                              بیشترین تاثیر 
منفی را پوند انگلستان، یورو و دالر استرالیا متحمل می شوند و در 
مقابل بهبود اوضاع اقتصادی امریکا باعث افزایش ارزش دالر در بازار 

خواهد شد.
سایه برگزیت روی               پوند: خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا               همچنان 
سایه سنگینی بر ارزش پوند انداخته است               و این سایه در سال 2017 
                             هم وجود خواهد داشت. در این سال ارزش پوند               بین یک تا 2 درصد 
              رشد می کند که               تاثیر معناداری روی میزان سودآوری سرمایه گذاران 
در این بازار نخواهد داشت. البته تصمیم گیری ترزا می نخست وزیر 
انگلیس               در مورد نحوه خروج               از اتحادیه اروپا               و سیاست های اقتصادی 
که در این کشــور اجرا خواهد شد هم تاثیرگذار است. تحلیل گران 
یکی از مهم ترین عوامل اقتصــادی تاثیرگذار روی بازار پوند را نرخ 
بهره انگلستان و نرخ رشد               اقتصادی این کشور می دانند. در صورتی 
که نرخ بهره بانکی               کاهش یابد در واقع این تصویر القا می شــود که 
اقتصاد شــرایط بحرانی دارد و ارزش پوند در بازار کاهش می یابد و 
در صورتی که نرخ بهره رشــد کند زمینه برای افزایش ارزش پوند 
در بازار فراهم می شود. برخی از تحلیل گران               انتظار دارند با توجه به 
وضعیت کنونی اقتصاد انگلیس در سال بعد نه تنها ارزش پوند رشد 
نکند بلکه بین یک تا 3 درصد               کاهش هم بیابد. به هر حال این بازه 
تغییر ارزش پوند در سال               آینده مسئله ای است که می تواند اقتصاد 

را تحت تاثیر قرار دهد.
 برآوردها نشــان می دهد هزینه خروج بریتانیــا از اتحادیه اروپا                              

ســاالنه 66 میلیارد               دالر است و این هزینه ســبب               می شود تا در 
درازمدت               نرخ رشــد تولید ناخالص داخلی               بریتانیا 9.5 درصد تنزل 
یابد و این پیش بینی نشان می دهد در درازمدت هم               بازار پوند رونق 

پیدا نمی کند.
روزهای تاریک یورو: عملکرد یورو هم در ســال 2017                               چندان 
مثبت نخواهد بود که دلیل آن شرایط اقتصادی منطقه و بحران های 
اقتصادی و سیاســی اســت. البته نگرانی از روی کار آمدن رهبران 
پوپولیست در اتحادیه اروپا به دنبال روی کار آمدن ترامپ در امریکا 
هم بر بازار یورو تاثیر منفی داشــته است. بررسی ها نشان می دهد 
وضعیت یورو در سال 2017                               چندان بهتر از پوند نخواهد بود.               بحران 
اقتصادی منطقه یورو به خصوص بحران بدهی های دولتی               باعث شده 
اســت تا عملکرد اقتصادی در این منطقه چندان مطلوب نباشد و 
یورو که نماینده               شــرایط اقتصادی در این کشورها است هم بحران 

را تجربه می کند.
کاهش ارزش دالر استرالیا به دنبال رکود اقتصادی در این کشور 
و کاهش نرخ بهره: در اســترالیا               هم رکود اقتصادی سال های اخیر 
باعث کاهش ارزش دالر استرالیا در بازار خواهد شد. بررسی               ها نشان 

می دهد افزایش ســطح فعالیت های               معدنی در این               کشور نتوانسته 
است زمینه را برای               تقویت نرخ رشد اقتصادی و رونق بخشی به اقتصاد 
 فراهم کند. طبق گزارش های موجود در فصل ســوم ســال 2016                                            
اقتصاد استرالیا با نرخ 0.5 درصد منقبض شد و در فصل آخر سال هم 
پیش بینی ها از انقباض 0.8 درصدی اقتصاد حکایت دارد. آمارهای 
اقتصادی استرالیا نشــان می دهد که رشد فعالیت های معدنی در 
استرالیا دیگر نمی تواند بستر رشد اقتصادی را در این منطقه فراهم 

کند و همین مسئله باعث افت ارزش دالر استرالیا شده است.
فشــار دیگری که در ســال 2017                              به ارزش دالر استرالیا وارد 
می شــود از محل               نرخ بهره بانکی در این کشور است . بانک مرکزی 
استرالیا اعالم کرده است در سال 2017                                             نرخ بهره بانکی را               کاهش 
می دهد که نتیجه این سیاســت کاهش بیشتر ارزش دالر استرالیا 
است. این سیاست نه تنها روی ارزش دالر استرالیا بلکه روی ارزش 

              واحد پول کشور نیوزیلند هم تاثیر منفی دارد.
دالر رشد می کند: اما بحران در بازار               ارز در شرایطی اتفاق می افتد 
که               پیش بینی ها از رونق دالر امریکا حکایت دارد. سیاست فدرال رزرو 
برای افزایش نرخ بهره بانکی و انتظار افزایش نرخ رشد اقتصادی در 
امریکا باعث شد تا ارزش دالر               افزایش یابد. رونق فعالیت های صنعت 
نفت و افزایش سرمایه گذاری در این صنعت               در کنار سیاست ترامپ 
برای افزایش سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی باعث می شود 
تا               فرصت های شــغلی در این کشور بیشتر شود و نرخ رشد اقتصاد 
              افزایش یابد. در این شرایط               انتظار می رود ارزش دالر در بازار رشد کند. 
آمارهای اقتصادی از رشد               اقتصادی امریکا، رسیدن نرخ تورم به 
سطح ایده آل، کاهش نرخ بیکاری و اصالح فضای سرمایه گذاری در 
این کشور حکایت می کنند و همین مسئله سبب شد تا ارزش دالر 

به عنوان اصلی ترین واحد پول مورد استفاده در دنیا رشد کند.

] پیش بینی  آینده بازار ارز: 2۰1۷/1396 [ 

آتش در بازار ارز
دالر افزایش، یورو و پوند کاهش

آمارهای اقتصادی 
از رشد               اقتصادی 
امریکا، رسیدن 

نرخ تورم به سطح 
ایده آل، کاهش 
نرخ بیکاری و 
اصالح فضای 

سرمایه گذاری در 
این کشور حکایت 
می کنند و همین 

مسئله سبب شد تا 
ارزش دالر به عنوان 
اصلی ترین واحد 
پول مورد استفاده 

در دنیا رشد کند

سایه انتخابات بر بازار ارز
تحلیل گران بر این باور هستند که انتخاباتی که در سال 2017 در کشورهای مهم اروپایی 
انجام می شود تاثیر زیادی روی ارزش یورو خواهد داشت. در ماه های مارس و می و اکتبر سال 
بعد               در کشورهای هلند، فرانسه و آلمان               انتخابات برگزار می شود و تمامی این انتخابات این امکان 
را دارند که زمینه را برای بیشتر شدن تنش در منطقه یورو و افت ارزش یورو در بازار جهانی 
فراهم کنند. به تعبیر بهتر سال 2017                               سال انتخاب و تصمیم گیری مردم اروپا است و این سال 

تاثیر بزرگی روی تاریخ اقتصادی               این منطقه بر جای می گذارد.
عالوه بر این               انتخابات ها ، فشــارهای               سیاسی               و زیربنایی زیادی بازار یورو را تحت تاثیر قرار 
می دهد. یکی از این فشارها را می توان بحران در یونان و نیاز این کشور به               دریافت کمک مالی 
دانست که زمینه بی ثباتی اقتصادی               اروپا و افت ارزش یورو را فراهم می کند. بحران بانکی ایتالیا 
هم فشــار مضاعفی به بازار یورو وارد می کند و باعث افت ارزش آن خواهد شد. این عامل دوم 

واردکننده فشار بر بازار یورو در سال 2017                              خواهد بود.
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آیندهپژوهی

] پیش بینی  آینده صنایع نفتی: 2۰1۷/1396 [ 

بازار 500 میلیارد دالری
خاورمیانه سردمدار رشد بازار پتروشیمی دنیا است

مونا مشهدی رجبی
خبرنگار

محصوالت پتروشیمی در تمامی بخش های زندگی ما کاربرد دارند و سهم 
آنها هرروز بیشتر می شود به همین دلیل انتظار افزایش ارزش بازار محصوالت 
پتروشــیمی هم انتظار درستی است. به گزارش مرکز مطالعات گلوبالویو تا 
ســال 2022 میالدی ارزش بازار محصوالت پتروشیمی در دنیا به 758.3 
میلیارد دالر و تا ســال 2025 به 958.8 میلیارد دالر می رســد و دلیل این 
رشد باال به رشد تقاضا برای این محصوالت به کشورهای بریکس بازمی گردد. 
بریکس کشورهای برزیل و روسیه و هند و چین و افریقای جنوبی هستند 
که با سرعت باالیی رشد می کنند و شمار پروژه های زیرساختی و صنعتی در 
این کشورها بسیار زیاد است. همین مسئله سبب شد تا نرخ رشد تقاضا برای 

محصوالت پتروشیمی در کشورهای مذکور بسیار باال باشد.
در سال 2014 بازار پتروشیمی در دنیا برابر 490.5 میلیون تن و در سال 
2015، 512.8 میلیون تن بود. با توجه به نرخ رشــد ســاالنه 5.6 درصدی 
حجم تولید محصوالت پتروشیمی در دنیا انتظار می رود تا سال 2025 تولید 
به 861.9 میلیون تن برسد. اما نرخ رشد تقاضا برای محصوالت پتروشیمی 

بالغ  بر 9.6 درصد خواهد بود.
رشد فعالیت های ساختمانی و توسعه صنعت حمل ونقل در کشورهای 
درحال توسعه، اصلی ترین دلیل رشــد بازار محصوالت پتروشیمی معرفی 

شــده اند. از طرف دیگر فراوانی مواد اولیه در خاورمیانه و قیمت پایین آنها 
نیز دومین عاملی است که زمینه را برای توسعه بازار محصوالت پتروشیمی 
فراهم کرده اســت. دو کشوری که در تأمین مواد اولیه برای پاالیشگاه های 
تولید محصوالت پتروشیمی نقش بسیار مهمی داشتند کشورهای عربستان 
ســعودی و امارات متحده عربی بودند. البته بی ثباتی در بدنه تصمیم گیری 
ســازمان اوپک و سیاسی شدن بخشی از تصمیمات به جای توجه صرف به 
مسائل اقتصادی هم ازجمله چالش های اصلی و مهم برای صنعت پتروشیمی 

در دنیا محسوب می شود.

J اتیلن، پرمصرف ترین محصول
در ســال گذشته ارزش بازار اتیلن برابر با 140 میلیارد دالر بود و اتیلن 
4.28 درصــد از کل بازار محصوالت پتروشــیمی را به خود اختصاص داده 
بود. اســتفاده از این محصول بیشــتر از دیگر محصوالت پتروشیمی بود و 
سرمایه گذاری در آن  هم نسبت به دیگر محصوالت بیشتر بود. اما در سال های 
آتی نرخ رشد تقاضا برای پروپیلن بیش از دیگر محصوالت پتروشیمی است 
زیرا پروپیلن در صنعت بسته بندی کاربرد دارد. هم اکنون پروپیلن 15 درصد 
از بازار محصوالت پتروشــیمی را به خود اختصاص داده اســت. استفاده از 
متانول به عنوان سوخت در خودروهای جدیدی که به بازار عرضه می شوند 
یکی از دالیل رشــد مصرف این محصول در بازار جهانی است. پیش بینی 
می شود در فاصله سال های 2015 تا 2022 نرخ رشد تقاضا برای متانول در 
بازار جهانی 3.8 درصد در هر سال باشد و این محصول به یکی از محصوالت 

پیشگام در بازار تبدیل شود.

J سهم آسیا در مصرف فراورده های پتروشیمی
مصرف محصوالت پتروشــیمی در کشــورهای درحال توسعه بیش از 
کشــورهای صنعتی اســت زیرا این محصوالت در پروژه های زیرساختی و 
ساختمانی کاربرد دارد و شمار این پروژه ها در کشورهای درحال توسعه بیش 

از کشورهای توسعه یافته است.
چین یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان محصوالت پتروشیمی در دنیا 
اســت. این کشور در ســال 2015 میالدی 26.7 درصد از کل محصوالت 
پتروشــیمی دنیا را مصرف کرد و انتظار می رود تا سال 2022 سهم چین 
در مصرف محصوالت پتروشــیمی به 30 درصد برســد. نرخ رشد مصرف 
محصوالت این صنعت در چین در فاصله ســال های 2015 تا 2022 برابر 
با 6.2 درصد پیش بینی شــده است که باالتر از متوسط رشد مصرف در دنیا 
است. از دیگر کشورهای آسیایی که در مصرف فراورده های پتروشیمی در دنیا 
پیشگام هستند می توان به هند و ویتنام و تایلند و اندونزی اشاره کرد. رشد 
سریع فعالیت های صنعتی در این کشورها و جذب میلیاردها دالر سرمایه های 
خارجی در صنایع مختلف این کشورهای آسیایی سبب شده است تا تقاضا 
برای محصوالت پتروشیمی به خصوص پروپیلن در این کشورها رشد کند. 
متوســط نرخ رشد تقاضا برای محصوالت پتروشیمی در آسیا در سال های 
2015 تا 2022 برابر با 6.1 درصد است درحالی که در کشورهای توسعه یافته 

اروپایی این نرخ برابر با 2.5 درصد و در امریکا 2.9 درصد است.

 در سال گذشته 
اتیلن 28.4 
درصد از کل 

بازار محصوالت 
پتروشیمی را به 
خود اختصاص 
داده بود و سهم 
پروپیلن در این 
بازار برابر با 15 

درصد بود

پیش بینی رشد بازار پتروشیمی )میلیون تن(

سهم خاورمیانه در تولید محصوالت پتروشیمی
ســرمایه گذاری های کالن در کشورهای خاورمیانه سبب شد تا این منطقه به یکی از مناطق 
پیشگام در تولید محصوالت پتروشیمی تبدیل شود. در فاصله سال های 2015 تا 2025 نرخ رشد 
تولید محصوالت پتروشــیمی در خاورمیانه برابر بــا 9.9 درصد خواهد بود. از طرف دیگر افزایش 
فعالیت های ساختمانی در کشورهای امارات متحده عربی و قطر هم سبب شده است تا تقاضا برای 
محصوالت پتروشیمی در این منطقه رشد کند ولی نرخ رشد تقاضا در این منطقه در سال 2016 
برابر با 3.2 درصد بود که با نرخ رشــد تقاضا در کشورهای چین و دیگر کشورهای جنوب شرقی 

آسیا فاصله زیادی داشت.
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] پیش بینی  آینده صنایع کشاورزی: 2۰1۷/1396 [ 

روگردانی از کشت خوشه های طالیی
افت قیمت محصوالت غذایی برای سومین سال متوالی

تا انتهای سال 
2018 نمی توان 
انتظار افزایش 
قیمت گندم را 

داشت و این افزایش 
تنها زمانی محقق 
می شود که کشت 
گندم در دنیا کمتر 

شود

بازار محصوالت غذایی به دلیل تأمین غذای مردم و تاثیری که در 
کاهش میزان گرســنگی و فقر دارد بازار بسیار مهمی است. در میان 
محصوالت کشــاورزی هم برخی از محصوالت کاربرد بیشتری دارند 
که ازجمله این محصوالت می توان به گندم و برنج اشــاره کرد. آمارها 
نشــان می دهد در سال های اخیر تولید گندم در جهان بیش از میزان 
مصرف آن بوده است و به همین دلیل قیمت این ماده غذایی پرمصرف 
در جهان روند کاهشی داشته است. ادامه این روند تا سال های پایانی 
دهه جاری می تواند از تمایل کشاورزان به تولید گندم بکاهد و حجم 

زمین های زیر کشت گندم را کاهش دهد.
به گزارش وزارت کشاورزی امریکا در سال تولیدی 2017 - 2016 
میالدی یعنی ســال منتهی به مارس سال جاری، 748.2 میلیون تن 
گندم در دنیا تولید خواهد شد که نسبت به سال قبل 4.5 میلیون تن 
کمتر خواهد بود. اصلی ترین دلیل کاهش تولید گندم در سال گذشته 
سیاســت های وضع شده توسط دولت این کشور و موانع ایجادشده در 
مسیر تجارت گندم در هند بود. هند یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان 
گندم در دنیا است و در سال قبل یعنی سال 2016- 2015 میالدی 
91 میلیون تن گندم تولید کرده بود. این کشور به دلیل سیاست های 
دولتی و تغییر قوانین تجاری در این زمینه تولید خود را کاهش داد و در 
سال تولیدی 2017 - 2016 میالدی 87 میلیون تن گندم تولید کرد.

J وضعیت کشورهای شاخص در بازار گندم
به گزارش سازمان خواروبار و کشــاورزی جهانی در سال تولیدی 
2017  - 2016 امریکا 56.53 میلیون تن گندم تولید کرد که میزان 
تولید نسبت به ســال قبل از آن تغییری نداشت. در این سال میزان 
تولید در اتحادیه اروپا با 0.5 میلیون تن افزایش نسبت به مدت مشابه 
سال قبل از آن برابر با 157 میلیون تن بود. دلیل این افزایش اندک در 
میزان تولید را می توان افزایش تولید در سه کشور لهستان و مجارستان 

و هلند ذکر کرد.
در این سال تولید گندم در کشورهای قزاقستان و ترکیه و اوکراین 
کاهش یافت. تولید در قزاقستان 1.5 میلیون تن، تولید در ترکیه 0.3 

میلیون تن و تولید در اوکراین 0.2 میلیون تن کاهش خواهد یافت.
در سال 2017  - 2016 مصرف گندم در دنیا برابر با 740.4 میلیون 
تن بود که 0.5 میلیون تن نســبت به سال قبل از آن افزایش خواهد 
یافت. دلیل رشــد مصرف گندم در این سال را می توان افزایش تقاضا 
در کشورهای چین و ویتنام ذکر کرد اگرچه بخشی از بازار مصرف کره 

جنوبی، برنج را جایگزین گندم کرد.
انتظار می رود در سال 2018 - 2017 هم میزان تولید گندم در دنیا 
رشد کند و به بیش از 751 میلیون تن برسد. این سومین سال متوالی 
است که تولید گندم در دنیا رشد می کند و رکورد تازه ای در بازار ثبت 
می شود. درنتیجه افزایش تولید گندم در دنیا در سال آینده و کمتر بودن 
نرخ رشد تقاضا در این سال، قیمت ها در بازار با کاهش همراه می شود. 
در سال آینده بیشترین رشد تولید به کشور استرالیا اختصاص خواهد 

داشــت اما مسئله مهم این است که افت قیمت گندم در بازار جهانی 
ممکن است زمینه را برای کاهش مساحت زمین های زیر کشت گندم 
و به کارگیری این زمین ها برای کشت محصوالت کشاورزی دیگر فراهم 
بکند. درصورتی که زمین های کمتری به کشت این محصول کشاورزی 
اختصاص یابد در میان مدت شاهد کاهش میزان تولید خواهیم بود که 

تأمین غذای دنیا را با اختالل مواجه می کند.

J رشد صادرات و کاهش قیمت در دنیا
یکی از اصلی ترین تحوالتی که در سال جاری در بازار اتفاق می افتد، 
افزایش صادرات گندم است. در سال تولیدی  2016 -  2017 میالدی 
975 میلیون بوشــل گندم در دنیا صادر می شود که نسبت به میزان 
صادرات در سال قبل از آن 200 میلیون بوشل بیشتر خواهد بود. این 
رشــد از افزایش 26 درصدی صادرات حکایت دارد و انتظار می رود در 
ســال تولیدی 2017 - 2018 هم صادرات بالغ  بر 12 درصد افزایش 

یابد.
به گزارش وزارت کشــاورزی امریکا در سال 2016 - 2017 برای 
سومین سال متوالی قیمت گندم در بازار جهانی کاهش یافت. در این 
سال متوسط قیمت هر بوشل گندم در بازار جهانی بین 3.6 تا 3.8 دالر 
امریکا بود. این در حالی اســت که در سال 2015  - 2016 هر بوشل 
گندم در بازار جهانی با قیمت 4.89 دالر امریکا و در سال قبل از آن با 
قیمت 5.99 دالر مبادله شــد. این نشان از کاهش 60 درصدی قیمت 
گندم در بازار جهانی طی سه سال اخیر دارد که برای مصرف کنندگان 
خبر خوبی اســت ولی با توجه به اینکه این روند کاهش قیمت تداوم 
داشته است و تقاضا برای گندم در بازار جهانی با نرخی کمتر از تولید 
رشــد می کند، در ســال جاری هم انتظار افزایش قیمت وجود ندارد. 
بسیاری از تحلیل گران بر این باورند که تا انتهای سال 2018 نمی توان 
انتظار افزایش قیمت گندم را داشــت و این افزایش تنها زمانی محقق 

می شود که کشت گندم در دنیا کمتر شود. 

بزرگ ترین تولیدکنندگان گندم در سال 2016 - 2017 )میلیون تن(

منبع: فائو

در سال تولیدی ۲016 - ۲01۷ میالدی 9۷5 میلیون بوشل گندم در دنیا صادر می شود که نسبت به میزان صادرات در سال قبل از آن ۲00 میلیون 
بوشل بیشتر خواهد بود. این رشد از افزایش ۲6 درصدی صادرات حکایت دارد و انتظار می رود در سال تولیدی ۲01۷ - ۲01۸ هم صادرات 
بالغ  بر 1۲ درصد افزایش یابد.
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حلقه های درهم تنیده صنعت بیمه
نرخ رشد بیمه در آسیا بیشتر از کشورهای صنعتی است

صنعت بیمه یکی از صنایع بسیار مهم دنیا است که ارتباط زیادی با شرایط 
اقتصادی و حجم فعالیت های تجاری دارد به همین دلیل با پیش بینی رشد نسبی 
اوضاع اقتصادی در دنیا، این صنعت هم شاهد افزایش درآمد و سودآوری خواهد 
بود. از طرف دیگر با بهبود اوضاع اقتصادی، فعالیت های تجاری و کسب وکارهای 
کوچک با سرعت بیشتری توسعه پیدا می کند زیرا بیمه برای صاحبان مشاغل 
جدید یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. بررسی ها نشان می دهد رشد اقتصادی 
و رشد فضای کسب وکار با رشد بازار بیمه ارتباط مستقیم دارد. البته تنش های 
سیاسی و اجتماعی هم زمینه ساز رشد تقاضا برای بیمه می شود مثالً انتخاب 
ترامپ در امریکا با دیدگاه های متفاوتش در مورد مسائل جهانی و انتخاب مردم 
بریتانیا برای خروج از اتحادیه از مسائلی است که می تواند زمینه ساز افزایش تنش 
شود. از طرف دیگر انتخابات پیش رو در فرانسه و آلمان و هلند هم می تواند فضا 
را برای بازار بیمه گرم تر کند زیرا انتخاب کاندیداهای پوپولیست در این کشورها 

تغییرات بزرگی در سیاست های منطقه ایجاد خواهد کرد.

J بی ثباتی سیاسی به رشد تقاضا برای بیمه می انجامد
 سازمان بین المللی بیمه بر این باور است که بی ثباتی در فضای سیاسی و 
اقتصادی دنیا زمینه را برای افزایش تقاضا برای بیمه فراهم می کند. درواقع در 
شرایط ناایمن مردم بیش از قبل متقاضی دریافت بیمه هستند درحالی که در 
یک فضای امن با ریسک پایین تقاضا برای بیمه کمتر است. سازمان بین المللی 
بیمه که دفتر اصلی آن در سوئیس قرارگرفته است پیش بینی می کند در سال 
2017 تقاضا برای بیمه - به اســتثنای بیمه عمر-  در دنیا 2.2 درصد رشد 
کند درحالی که در ســال 2016 این بازار با رشد 2.4 درصدی همراه بود. در 
سال 2018 نرخ رشد تقاضا برای بیمه به استثنای بیمه عمر برابر با 3 درصد 
خواهد بود. در بخش مربوط به بیمه عمر که در سال های اخیر در میان مردم 
به خصوص ســاکنان کشورهای درحال توسعه با استقبال زیادی روبه رو شده 
است، نرخ رشد بیشتر از کشورهای صنعتی و بیشتر از متوسط نرخ رشد در 

جهان است. در سال جاری نرخ رشد خریداری بیمه عمر در دنیا برابر با 4.8 
درصد خواهد بود و در ســال بعد به 4.2 درصد خواهد رسید. البته نرخ رشد 
تقاضا برای بیمه در کشورهای درحال توسعه قاره آسیا به خصوص چین و هند 
بیش از 5.6 درصد خواهد بود و این کشورها را می توان موتور رشد بازار بیمه 

در سال های آتی دانست.

J بازار بیمه در کشورهای صنعتی
طی دو ســال آینده بازار بیمه در امریکا با نرخی حدود 2 درصد در سال 
رشد می کند. البته تأثیر اقتصادی و اجتماعی انتخاب دونالد ترامپ به عنوان 
رئیس جمهور در امریکا در این محاسبه وارد نشده است و هم اکنون که بالغ  بر 
یک ماه از آغاز به کار او گذشته است و گزارش های جهانی در مورد بی ثباتی 
اقتصادی ناشــی از انتخاب ترامپ صحبت می کنند، انتظار می رود نرخ رشد 
تقاضا برای بیمه در امریکا افزایش یابد. پیش بینی می شــود در سال جاری 
تقاضا برای بیمه در کشورهای عضو منطقه یورو یک درصد و در بریتانیا 1.5 
درصد رشد کند درحالی که نرخ رشد بیمه در ژاپن از یک درصد کمتر خواهد 
بود. یک عامل مهم و تأثیرگذار روی بازار بیمه در سال های پیش رو را می توان 
سیاست های پولی اجراشده در این کشورها دانست. در سال جاری امریکا در 
نظر دارد با افزایش نرخ بهره بانکی زمینه را برای عادی سازی فضای اقتصادی 
فراهم کند. از طرف دیگر کشورهای دنیا از طریق تزریق به اقتصاد و افزایش 
نقدینگی زمینه را برای رشد بیشتر اقتصادی فراهم می کنند و در دنیایی که 
رشــد باالتری وجود داشته باشد تقاضا برای بیمه هم بیشتر می شود. کرت 
کارل اقتصاددان ارشد مرکز مطالعات بازار مالی سوئیس در این زمینه می گوید: 
صنعت بیمه در سال های پیش رو شرایطی بحرانی خواهد داشت و تحت تأثیر 
تحوالت اقتصادی قرار خواهد گرفت. درواقع رشدی متزلزل و ناپایدار در بازار 
بیمه ایجاد می شود. فضای چالش برانگیز قیمت گذاری بیمه و فضای پرتنش 

اقتصادی را می توان از اصلی ترین دالیل این بحران برشمرد. 

فضای 
چالش برانگیز 
قیمت گذاری 
بیمه و فضای 

پرتنش اقتصادی 
را می توان از 

اصلی ترین دالیل 
بحران در صنعت 

بیمه دنیا برشمرد. 
همین چالش ها و 
بحران ها است که 
زمینه ساز افزایش 
تقاضا برای بیمه 
در دنیا خواهد بود

رشد بازار بیمه غیر عمر در کشورهای درحال توسعه آسیا
در سال جاری تقاضا برای بیمه غیر عمر در آسیا 5.7 درصد نسبت به سال قبل رشد می کند 
درحالی که این نرخ در سال گذشته برابر با 5.3 درصد بود. در سال 2018 نرخ رشد تقاضا برای 
بیمه غیر عمر در جهان برابر با 6.7 درصد خواهد بود. افزایش قیمت کاالهای اساسی، افزایش 
نرخ رشد اقتصادی و بهبود عملکرد اقتصادی این کشورها زمینه ساز افزایش تقاضا برای بیمه در 
کشورهای درحال توسعه آسیا است. تقاضا برای بیمه غیرعمر در کشورهای درحال توسعه آسیا 

در سال 2017 برابر با 8 درصد و در سال 2018 برابر با 9 درصد خواهد بود.
در میان کشورهای درحال توسعه آسیا بیشترین نرخ رشد تقاضا برای بیمه در دو کشور چین 
و هند اتفاق خواهد افتاد. این کشورها به دلیل نرخ باالی رشد اقتصادی و جمعیت باال هرروز 
بیشتر شاهد رشد تقاضا برای بیمه خواهند بود. این رشد می تواند بازار بیمه در آسیا را به شدت 
تحت تأثیر قرار دهد. کارل بر این باور است که بازار بیمه در کشورهای درحال توسعه آسیا در 

سال 2020 به شکوفایی می رسد و تا آن سال ما شاهد رشد ساالنه بازار بیمه خواهیم بود

نرخ رشد تقاضا برای بیمه غیر عمر )درصد(
201۸ 2017 2016 2015 2014 منطقه

1.5 1.3 2.3 3.6 3 امریکا

2.6 1.7 0.8 4.1 1.9 کانادا

2.2 1.2 - 1 1.3 1.2 ژاپن

1.4 0.3 1.5 1.3 - 1.7 انگلیس

1.1 0.9 2.5 3.3 1.8 آلمان

2.8 0.4 0.8 1 0.3 فرانسه

2.3 0.3 - 1.8 - 2.9 - 3 ایتالیا

1.9 1.3 1.7 2.5 1.8 بازارهای توسعه یافته

6.7 5.7 5.3 4.9 6.4 بازارهای درحال توسعه

3 2.2 2.4 3 2.7 جهان
منبع: اتحادیه بین المللی صنعت بیمه
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] پیش بینی  آینده صنایع خودرویی: 2۰1۷/1396 [

بازار داغ جایگزینی خودروهای فرسوده
رشد اقتصاد باعث افزایش فروش می شود

در سال 2017 
فروش خودرو در 

دنیا تنها یک درصد 
نسبت به سال 

قبل رشد می کند 
درحالی که نرخ رشد 

فروش خودرو در 
دنیا در سال 201۶ 
برابر با ۶ درصد بود

در ماه های آخر سال 2016 میالدی فروش خودرو در دنیا با سرعت زیادی 
رشــد کرد و انتظار می رود در سال جاری هم این روند افزایشی در بازار ادامه 
داشته باشد. البته نرخ رشــد فروش خودرو در سال جاری کمتر از نرخ رشد 
فروش در ماه های آخر سال قبل است. اسکوشیا بانک پیش بینی می کند در 
سال 2017 رکورد رشــد فروش خودرو در بازار جهانی برای هشتمین سال 
متوالی شکسته می شود و این مسئله زمینه را برای افزایش سرمایه گذاری در 
این صنعت به خصوص در کشورهای غربی فراهم می کند. در سال جاری تقاضا 
برای جایگزینی خودروهای فرسوده در امریکا رشد می کند زیرا مردم ساکن در 
امریکا در سال های گذشته به دلیل بحران اقتصادی و بی ثباتی در فضای مالی 
از این سرمایه گذاری امتناع کردند و حال که اوضاع اقتصادی به ثبات نسبی 
رسیده است سرمایه گذاری در این زمینه را در دستور کار خود قرار داده اند. از 
طرف دیگر در کشورهای اروپای غربی و حتی کشورهای درحال توسعه هم بازار 
خرید خودروهای جدید و جایگزین کردن با خودروهای قدیمی و فرسوده داغ 
خواهد بود ولی بیشترین نرخ رشد در امریکا دیده می شود. البته استثناهایی 
هم وجود دارد. به عنوان مثال انتظار می رود تقاضا برای خودرو در کشور چین 
کاهش یابد که این افت تقاضا زمینه را برای کاهش فروش در این کشور فراهم 
می کند. ازآنجاکه چین بزرگ ترین بازار خودرو در دنیا اســت و تقاضا در این 
کشور می تواند روی سودآوری و فروش تمامی برندهای مطرح دنیا تأثیر داشته 
باشد، شرایط در سال جاری پیچیده تر خواهد شد. آمارها نشان می دهد در سال 
2017 فروش خودرو در دنیا تنها یک درصد نسبت به سال قبل رشد می کند 
درحالی که نرخ رشد فروش خودرو در دنیا در سال 2016 برابر با 6 درصد بود.

J فروش در بازار امریکا
انتظار می رود در ســال جاری 17.8 میلیون دستگاه خودرو در امریکا فروخته 
شــود که بخش اعظم این خودروها توســط افراد مالک خودرو و برای جایگزینی 
خودروهای قدیمی خریداری می شــود. طبق آمارهای منتشرشده توسط اتحادیه 
صنعت خودروی امریکا در سال گذشته متوسط سن خودروهای در حال حرکت در 
خیابان های امریکا به 11.6 سال رسیده است و انتظار می رود تا انتهای دهه جاری به 
بیش از 13.4 سال برسد. هم اکنون بالغ بر 100 میلیون خودرو در خیابان های امریکا 
در حال حرکت هستند که به طور متوسط بیش از 12 سال سن دارند. این تعداد 
خودرو معادل 40 درصد از مجموع خودروهای موجود در این کشــور است. اما در 
مقابل، فروش خودرو در دو کشور مکزیک و کانادا در سال جاری تنزل خواهد یافت 
که دلیل این مســئله رشد قیمت خودروهای جدید نسبت به سال قبل و کاهش 

تقاضا برای جایگزینی خودروهای فرسوده در این دو کشور است.

J بازار خودرو در اروپای غربی
برای اولین بار طی یک دهه اخیر فروش خودرو در اروپا رشد می کند و به 
مرز 14 میلیون دستگاه می رسد. طی سه سال اخیر نرخ رشد فروش خودرو 
در اروپای غربی 6.5 درصد در هر ســال بوده است و در سال جاری این نرخ 
افزایش خواهد یافت. در این سال فروش خودرو در آلمان رشد می کند ولی در 
بازار بریتانیا تنزل خواهد یافت. بریتانیا 20 درصد از بازار خودروی اروپای غربی 

را به خود اختصاص داده است.

J فروش در بازارهای در حال گذار
با وجود اینکه انتظار می رود در سال جاری فروش خودرو در چین تنزل 
یابد ولی دیگر بازارهای در حال گذار شاهد افزایش فروش خودرو نسبت به 
سال قبل خواهند بود و این کشورها درمجموع 20 درصد از بازار خودروی 
دنیا را به خود اختصاص خواهند داد. این برای اولین بار طی چهار ســال 
اخیر است که فروش خودرو در کشورهای در حال گذار دنیا رشد خواهد 
کرد و پیش بینی ها از رســیدن نرخ رشــد به مرز 3 درصد در سال جاری 
خبر می دهد. در میان بازارهای در حال گذار بیشترین نرخ رشد فروش به 
کشورهای اروپای شرقی اختصاص دارد. درحالی که خودرو در روسیه 50 
درصد نسبت به سال 2012 کاهش خواهد یافت. درصورتی که قیمت نفت 
در بازار جهانی رشد کند این افت فروش موقتی خواهد بود. در سال جاری 
فروش خودرو در آسیا رشد می کند و افت تقاضا در چین زمینه منفی شدن 

نرخ رشد فروش خودرو در آسیا نمی شود. 

دالیل رشد فروش خودرو چیست
رشد اقتصادی دنیا در نیمه دوم سال 2016 و انتظار تداوم این وضعیت در سال جاری اصلی ترین دلیل 
افزایش فروش خودرو است. انتظار می رود در سال جاری اقتصاد دنیا با نرخ 3.4 درصد رشد کند که نسبت 
به سال قبل 0.4 درصد بیشتر خواهد بود. در این سال فرصت های شغلی در دنیا رشد می کند و از نرخ 
بیکاری کاسته می شود که خود عاملی در جهت افزایش فروش خودرو است. انتظار می رود در سال جاری 
نرخ اشتغال در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی با باالترین نرخ طی 10 سال اخیر 
رشد کند که نشان از اصالح نسبی اقتصاد دارد. رشد درآمد کارگران و افزایش قدرت خرید خانوارها باعث 
رشد تقاضا برای خودرو می شود. از طرف دیگر نرخ بهره پایین در امریکا و اروپا هم به مردم این امکان را 

می دهد که با اخذ وام از مؤسسات مالی اقدام به خرید خودروهای تازه بکنند.

فروش خودرو در سال 2017 )میلیون دستگاه(

200020162017-2013نام منطقه
53.7476.8677.73جهان

17.7421.0521.31امریکای شمالی

15.1517.517.8امریکا

13.7913.9714.25اروپای غربی

3.253.353.42آلمان

1.831.421.47روسیه

16.0835.7035.85آسیا

6.5223.2023چین

1.182.122.17هند

3.1033.06امریکای جنوبی
منبع: تویوتا

در سال ۲01۷ رکورد رشد فروش خودرو در بازار جهانی برای هشتمین سال متوالی شکسته 
می شود و این مسئله زمینه را برای افزایش سرمایه گذاری در این صنعت به خصوص در کشورهای 
غربی فراهم می کند.
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] پیش بینی  آینده بورس: 2۰1۷/1396 [

بازار سهام را فراموش کنید
سرمایه گذاری در بازار سهام در سال جاری سودآوری ندارد

یکی از بازارهای بسیار پرطرفدار برای سرمایه گذاران در دنیا بازار 
سهام اســت ولی به نظر می رسد سرمایه گذاران در سال 2017 باید 
بااحتیاط بیشتری وارد این بازار شــوند زیرا بازار سال جاری بازاری 
بسیار پرتالطم پیش بینی می شود. یکی از دالیل این تالطم را می توان 
ریاست جمهوری فردی در کاخ سفید دانست که نه تنها سیاست هایش 
هنوز کامالً تعریف شده و مشخص نیست بلکه عکس العملش در برابر 
مسائل مختلف اقتصادی و سیاسی در همین دوره کوتاهی که از آغاز 

به کارش می گذرد بسیار جنجال برانگیز بوده است.
انتظار می رود در سال جاری سهم بسیاری از شرکت های کوچک 
به عنوان سهم هایی که باالترین ارزش افزوده را ایجاد می کنند معرفی 
شوند و در مقابل سهم شرکت هایی که قبالً در بازار به دلیل نرخ باالی 

سوددهی پیشگام بودند جایگاه خود را از دست بدهند.
به هرحال بازار سهام در سال جاری بازاری بی ثبات است و با وجود 
اینکه نمی توان انتظار فروپاشی یا شکست این بازار را در سال جاری 
داشت، انتظار سودآوری باال هم وجود ندارد. گلدمن ساکس در گزارش 
اخیر خود نوشت که بازار سهام در سال جاری بازاری خنثی است به 
این معنا که سرمایه گذاری در این بازار باعث سودآوری نمی شود ولی 
زیان دهی کالن هم محتمل نیست. اما مسئله مهم اینجاست که بازار 
در سال جاری شــاهد تغییرات بزرگ خواهد بود. تغییراتی از قبیل 
رشد در سهام صنایع خاص و افت در سهم بخش های خدماتی. سایت 
مارکت واچ در این زمینه نوشــت: برخی صنایع در سال جاری رشد 
می کنند و برخی دیگر از صنایع بحران را تجربه می کنند اما بهترین 
بازارها برای سرمایه گذاری در سال جاری سهام شرکت های مالی است.

J رشد ارزش سهام بانک ها و مؤسسات مالی و صنعت
انتظار می رود در سال جاری سهام شرکت های بیمه و مؤسسات 
مالی رشد کند. سهم مؤسسات مالی درنتیجه افزایش نرخ بهره بانکی 
و احتمال تداوم اجرای این سیاست در سال جاری رشد خواهد کرد و 
انتظار می رود این روند رشد ادامه داشته باشد زیرا امریکا درصدد است 
افزایش نرخ بهره را ادامه دهد و کشــورهای اروپایی هم  روند افزایش 

نرخ بهره بانکی را ادامه خواهند داد.
برخی از صنایع هم تحت تأثیر سیاســت توسعه زیرساخت های 
شهری و صنعتی در امریکا شاهد افزایش ارزش سهام در بازار بودند 
و اجرایی شدن این سیاســت ها می تواند زمینه را برای افزایش نرخ 
رشــد سودآوری این صنایع و افزایش ارزش سهام آنها در بازار فراهم 
کند. ازجمله این صنایع می توان صنعت فوالدسازی را نام برد که به 
دلیل حمایت های دولت ترامپ از این صنعت انتظار افزایش تولید و 
ســودآوری دارد. در اروپا هم بازار سهام تقریباً از همین روند پیروی 
می کند و رشــد ارزش ســهام مؤسســات مالی و افت ارزش سهام 

واحدهای تولیدی در این منطقه هم مشاهده می شود.
 بازار در کشورهای درحال توسعه ساختاری متفاوت از کشورهای 
صنعتی دارد. مثالً در کشورهای نفت خیز درنتیجه پیش بینی های اخیر 
در مورد افزایش احتمالی قیمــت نفت تا مرز 65 دالر امریکا، ارزش 
سهام شرکت های فعال در صنعت نفت و صنایع وابسته رشد می کند 
ولی نرخ رشد ارزش سهام مؤسسات مالی در هر کشور بسته به شرایط 
اقتصادی آن کشور و رابطه تجاری اش با اقتصادهای اروپایی و امریکایی 

تعریف می شود.

J افت ارزش سهام شرکت های فعال در فلزات اساسی
تاکی ساکالنوز یکی از تحلیل گران بازار سهام در امریکا می گوید: 
در ســال جاری ارزش ســهام شــرکت های فعال در صنعت مس و 
آلومینیوم و روی در دنیا کاهش می یابد که دلیل آن را می توان عدم 
رونق اقتصادی در دنیا و عدم افزایش نرخ رشد فعالیت های اقتصادی 
و صنعتی در ســال جاری دانســت. درنتیجه به جز فوالد امریکا که 
تحت تأثیر سیاست های ترامپ ممکن است رشد کند بقیه کاالهای 
اساسی روزهای سختی را می گذرانند. البته سهام شرکت های فوالدی 
در کشور چین هم در ســال جاری به دلیل آغاز جنگ تجاری بین 
امریکا چین چندان وضعیت مطلوبی نخواهد داشت. این کشور یکی 
از بزرگ ترین کشــورهای فعال در صنعت فوالد اســت و رشد تولید 
آن در بــازار کنونی در هاله ای از ابهام قــرار دارد. ضمن اینکه با قرار 
گرفتن موانع جدید تجاری برای فوالد، تولیدکنندگان چینی به دنبال 
وضع و اجرای سیاست های جایگزین هستند. افت ارزش سهام مس 
در میان مدت خواهد بود درحالی که ارزش سهام شرکت های فعال در 
بخــش آلومینیوم و روی کاهش درازمدت را تجربه می کند. بنابراین 
سرمایه گذاری در کاالهای اساسی در سال جاری کار چندان عاقالنه ای 

نخواهد بود و نمی تواند سودآوری زیادی داشته باشد. 

فضای 
چالش برانگیز 
قیمت گذاری 
بیمه و فضای 

پرتنش اقتصادی 
را می توان از 

اصلی ترین دالیل 
بحران در صنعت 

بیمه دنیا برشمرد. 
همین چالش ها و 
بحران ها است که 
زمینه ساز افزایش 
تقاضا برای بیمه 
در دنیا خواهد بود

ارزش شاخص سهام )واحد(

ارزش در انتهای سال نام شاخصکشور
2016

ارزش در فصل اول 
2017

ارزش در فصل آخر 
2017

INDU20055.681950018900امریکا

NKY18902.151900018400ژاپن

DAX11666.031120010900آلمان

IBOV64953.935850056700برزیل

SHCOMP3140.1730402950چین

SENSEX28240.522570024900هند

INDEXCF2226.6121402070روسیه

KOSPI2073.1619801920کره جنوبی

IBEX9472.3291508870اسپانیا

MEXBOL47225.14440043000مکزیک

HSI23118.562130020700هنگ کنگ

SX5E3271.9632103110منطقه یورو
منبع: بانک آربی سی



کارآفرین
داستان زندگی اصغر قندچی

چطور کامیون ساز شدم
پدركاميونسازيایران،اززندگیاشبهآیندهنگرميگوید

داستان زندگی علی اکبر رفوگران

کار را از من بگیرند، می میرم
بنيانگذاربيکدرایران،3خاطرهمهمزندگیاشراتعریفمیكند

داستان زندگی محمدتقی برخوردار

مردی که تلویزیون را به خانه ها هدیه داد
چراجزو100چهرهتاثيرگذارقرندرایراناست؟

داستان کارآفرینی اینترنتی

موشک سفید بر سیبل اقتصاد
گزارشتحقيقی»آیندهنگر«ازكانالهاییكهزندگیروزمرهرامتحولكردهاند

به همراه زندگینامه:
تقیرسوليان)بنيانگذاریزدبافت(

مهدیحریری)بنيانگذارشركتچایمشکبو(
محسنآزمایش)بنيانگذارگروهصنعتیآزمایش(
هريتریگوبوف)بزرگترینساختمانسازاستراليا(

دیتریشماتسيتس)بنيانگذارردبول(
برادرانمارینهو)صاحبامپراتوریتلویزیونبرزیل(

ابيگلجانسون)صاحبشركتفيدليتی(
)SASجيمزگودنایت)صاحبنرمافزار

ماهواتنگ)صاحبتنسنت(
پالونجیميستری)صاحبهتلهایزنجيرهایتاتا(

فرانسواپينو)صاحبحراجكریستی(
تنسيوکتين)صاحبگودانگگرام(
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کارآفرین

شما متولد چه سالی هستید؟ �
به کســی نمی گویید؟! متولد فروردین 1307 هستم و سال دیگر 90 ساله 

مي     شوم.
از کودکی و خانواد  ه تان بگویید. �

ما ســاکن محله قنات آباد تهران بودیم، نزدیک میدان اعدام، خانواده  ام همه 
اصالتا بازاری هســتند ولی پدرم وکیل بود و به درس و مدرســه اهمیت زیادی 
مي     داد. حتی آن زمان خواهرم مدرســه مي     رفت امــا من از درس خواندن اصال 
خوشم نمی آمد و همیشه از مدرسه یک ثلث یک ثلث فرار مي     کردم و مي     رفتم 
سر کار؛ یک بار مادرم به دایی ام گفت که این مدرسه نمی رود، آن بنده خدا هم 
من را کشید کنار و گفت اصغر چرا مدرسه نمی روی؟ من هم هیچی نداشتم به ش 
بگويم؛ این جوری شد که خودش با من فرداش آمد مدرسه و از مدیرمان پرسید 

این چند روز است مدرسه نیامده؟ آن بنده خدا هم گفت یک ثلثي هست! بعد 
دایی ام گفت که باید مدرسه بروم و من را سپرد به مدیر ولی خب هنوز از مدرسه 
بیــرون نرفته بود که از درخت و دیــوار رفتم باال و پردیم تو کوچه و دوباره فرار 
کردم. من این جوری درس خواندم و کال 7 کالس مدرسه رفتم و از بچگی جذب 
کار شدم. آن زمان ما یک مستاجر داشتیم که کار آهنگری و مکانیکی مي     کرد، 
یک روز رفتم کارگاهش تماشــا و از کار خوشم آمد، این شد که جذب همان جا 
شدم. مدتی بعد هم رفتم تو یک تشکیالتی که استادکارهاش خارجی بودند؛ یک 
آلمانی، یک روس و فکر کنم یک استادکار اهل چک آنجا کار مي     کردند. آنها                             کار 
تعمیرات انجام مي     دادند كه البته بعد از جنگ جهانی دوم هم کال برچیده شد. 
من آنجا کار مکانیکی و آهنگری مي     کردم، مي     دانید بچه زرنگ و عالقه مندی بودم 
و از این اســتادکارها خیلی یاد گرفتم و چشم و گوشم به کار باز شد، آنجا انواع 
تعمیرات انجام مي     شد، موتورهای آسیاب، لوکوموتیو و... چون تعمیرگاه بزرگ و 
استادکارهای حرفه ای آن زمان در کشور نداشتیم خیلی کار برای آن مجموعه 

مي     آوردند.
یعنی از همان کودکی کار مکانیکی مي     کردید؟ �

بله از همان کودکی کار مکانیکی روی ماشین سنگین انجام مي     دادم؛ البته 
وقتی خودم کارگاه زدم از ماشین ها                            ی سواری شروع کردم.

چه زمانی اولین کارگاهتان را راه اندازی کردید؟ �
تقریبا 16 سالم بود که کارگاه شخصی باز کردم؛ شب و روز کار مي     کردم، کار 
ماشین یک رسته نیست، جورواجور است، سواری، کامیون و...، برای همین باید 
خیلی تالش کرد تا اســتادکار شد. من اول تو کار ماشین ها                            ی سواري بودم ولی 

کم کم رفتم سراغ ماشین سنگین، مخصوصا ماک.  
گفتید که اول مکانیکی ماشــین ها                            ی سواری انجام مي     دادید، مگر آن  �

زمان که سال ها                            ی حدود 1325 مي     شد، چقدر ماشین سواری در تهران وجود 
داشت؟

درست است\ آن زمان ماشین سواری زیاد نبود و مشتری ها                            ی خاص داشتم، 
آن دوره شورولت زیاد بود.

سرمایه اولیه شما چقدر بود؟ و از کسی کمک گرفتید برای راه اندازی  �
کارگاه؟

سرمایه خاصی نداشتم و از کسی هم کمک مالی نگرفتم. جای اولین کارگاهم 
هنوز هست، توی همین خیابان قزوین نزدیک سی متری بود، اسم کافه شکوفه 
را حتما شنیده اید. روبه روی آن یک گاراژ بود که ما آنجا بودیم، هوا روشن مي     شد 
کار را شــروع مي     کردم و با عشق و عالقه تا دیروقت کار مي     کردم و فقط به فکر 
پیشرفت بودم، فقط کار، کار و کار... آن وقت ها                             دوچرخه داشتم و با آن مي     رفتم 

سر کار و خانه.
از چه زمانی کار شما گسترش پیدا کرد؟ �

آن زمانی که کارگاه زدم هم زمان شد با پایان جنگ جهانی و کلی ماشین ها                            ی 
اسقاطی امریکایی مثل ماک و... در هند، پاکستان، سنگاپور و... اوراق شده بودند 
یا اینکه آمریکایی ها                             همان جا ولشان کرده بودند. یادم هست دو تا دالل بودند که 
برای من از این کشورها جنس ها                             و قطعات ماشین ها                             را مي     آوردند و من هم آنها                             را 

مي     خریدم و روی ماشین ها                             سوار مي     کردم. 
یعنی مي     رفتند هند و پاکســتان و برای شما قطعات ماشین سنگین  �

چطور کامیون ساز شدم
پدركاميونسازيایران،اصغرقندچیاززندگیاشبهآیندهنگرميگوید

آهی مي     کشد و با حسرت به پسرش که خبر خرید 900 دستگاه اتوبوس از روسیه را در روزنامه خوانده و به او 
مي     دهد، مي     گوید: »حرکت ما سر و ته شده، ما خودمان اتوبوس ساز بودیم و حاال کارمان به جایی کشیده که از روس 

ها                             مي     خواهیم اتوبوس بخریم.« اصغر قندچی پدر کامیون سازي ایران در داخل سوله قدیمی و بزرگ شرکت ایران 
کاوه به آهستگی قدم مي     زند و با نشان دادن گوشه و کنار سوله از روزهایی حرف مي     زند که کارگران بسیاری مشغول 
به تعمیرات کامیون ها                            ی ماک بودند؛ گاراژی که حاال تنها با قطعات باقی مانده قدیمی کامیون ها                             پوشیده شده و تصویر 

متروکه به خود گرفته است. او برای دقایقی پشت میزی فلزی مي     نشیند که نقش سگ ماک روی آن نقش بسته و 
مي     گوید: »به سکوت اینجا گوش نکنید، یک روز بود که دائم صداي چکش کاری کارگرها اینجا شنیده مي     شد. خودم 

از صبح روشنی تا شب تاریکی تو همین سوله کار مي     کردم و باز هم زمان کم مي     آمد ولی حاال همه چیز مثل خودم 
قدیمی شده است.« پس از گفتن این جمله به سختی از جایش بلند مي     شود و به آهستگی به حیاط برمی گردد و کنار 
یک کامیون قرمزرنگ ماک که روی آن نوشته شده »ایران کاوه« مي     ایستد و مي     گوید: »این ها                             فرزندهای من هستند، 

یک روز همه زندگی ام کارخانه ایران کاوه و تولید همین کامیون ها                            ی ماک بود، کامیون ها                            یی که هنوز توي خیلی از 
جاده ها                            ی ایران مي     تازند ولی حیف که دیگر تولید تمام شد و مدیریت و مالکیت کارخانه را از من گرفتند؛ درست مثل 

اینکه فرزندم را گرفته باشند.« با اصغر قندچی پدر کامیون سازي ایران درباره زندگی و سال ها                            ی کاری اش در آستانه 
89سالگی گفت وگو کرده ایم. 

اصغر قندچی در میانه تصویر 
در کنار کارگرانش در کارخانه 

ایران کاوه ) تولید کامیون 
ماک در ایران( ایستاده 

است. دهه 1340
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در حال حاضر خیلی وقت ها                             هم برای تفریح و استراحت به 
شمال مي     روم، آنجا باغی دارم و خودم را با گیاهانش سرگرم 
مي     کنم، باهاشان حرف مي     زنم و گیاه ها                            ی جدید مي     کارم.

مي     آوردند؟
بله و ما هم يواش يواش با همان قطعات، ماشــین جمع کردیم و مدتی هم 
نگذشت که این خودروهایی که از جنگ جهانی باقی مانده بود سر از خرمشهر 
درآورد و به ســمت تهران سرازیر شد و ما با کمک این خودروها و قطعاتی که 
مي     آوردند، هر روز ماشــین ها                            ی بیشتری را جمع مي     کردیم و این جوری بود که 
کار را توسعه دادیم. در کنار این ها                             چند سالی هم که گذشت دیگر خودم شروع 
کــردم به تولید؛ چون آهنگری را کنار مکانیکی آموخته بودم و فوالد و فلزات را 
مي     شناختم بعضی از قطعات را مي     ساختم و یا کیفیت آنها                             را ارتقا مي     دادم تا جایی 
که اسم گاراژم پیچید و هرچی ماشین سنگین تصادفی و چپ کرده بود، مي     آوردند 
پیش خودم؛ ما هم مثل پینه دوز، همه چیز را وصله پینه مي     کردیم تا ماشــین 
درســت شود )با خنده(. مي     دانید اول کار هرچی نگاه مي      کردم، کپی مي      کردم و 
مي     ساختم ولی خب کم کم مي فهمیدم نه بابا، مسئله ای نیست، همه چیز می شود 
درست کرد.  مثال قطعات زیربندی ماک را تغییر مي     دادم چون ما جاده درست در 
کشور نداشتیم و همگی خاکی بودند و خیلی وقت ها                             زیربندی ها                             آسیب مي     دید. 
اتفاقا آن زمان یک آقایی هم بود در تهران که نمایندگی ماک را داشت و بعضی 
وقت ها                             به من قطعه مي     داد، خیلی وقت ها                             برای دیدن کار و تغییراتی که مي     دادم 
بــه گاراژ ما مي     آمد و از نزدیک کار را با تعجب نگاه مي     کرد. یا به خاطر دارم که 
رادیاتورهای کامیون ها                             را بــزرگ مي     کردم تا تو جاده ها                            ی آن زمان ایران جوش 
نیاورند یا حتی موتور را از این به آن مي     کردم، مثال اگر یک موتور ماک 120 اسب 

بود، من 150 اسب روی آن می گذاشتم و تقویتش می کردم.
از چه زمانی به فکر راه اندازی کارخانه ایران کاوه افتادید؟ و چه شد که  �

این کارخانه را راه اندازی کردید؟
گمانم ســال                        1341 یا 1342 بود که دکتر نیازمند معاون وزیر وقت اقتصاد 
)دکتر عالیخانی( که رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع هم بود، آمد گاراژ 
و این فکر را مطرح کرد و برای این کار پیش قدم شد؛ آنها                             دنبال کسی مي     گشتند 
که کمکش کنند تا ماشین بسازد و من را پیدا کردند )با خنده(، نماینده بنز آمده 
بــود ایران و اعالم کرده بود کــه مي     خواهد اینجا خط تولید راه اندازی کند ولی 
چون دنبال مونتاژ بود و نه تولید با دکتر نیازمند دعواش شده بود و شاه هم به 
نیازمند و عالیخانی گفته بود حاال که با این نماینده بنز دعوا کردید 6 ماه وقت 
دارید که اینجا ماشین تولید کنید وگرنه باید وسایلتان را بردارید و از وزارت خانه 
بروید. این جوری بود که آنها                             هم دنبال کسی مي     گشتند که کار را بلد باشد و آنها                             
هم حمایت کنند تا  ماشین بسازد؛ من اصال تا قبل از آن روز که آقای نیازمند 
آمد گاراژ، او را ندیده بودم. یادم مي     آید داشتم کار مي     کردم که دیدم یک مرد با 
کت شلواری شیک وارد گاراژ شد با چند نفر و خودش را معرفی کرد و گفت که 
معاون وزیر اقتصاد است و برای دیدن کار ما آمده، خالصه شروع کرد به سؤال پیچ 
کــردن من که چه کار مي     کنید و چه کار نمی کنید و... من هم حســابی همه 
چیز را توضیح دادم و قطعاتی را که ســاخته بودم نشان دادم؛ هرچه من بیشتر 
تعریف مي     کردم و قطعات بیشتری که خودمان درست کرده بودیم به ش نشان 
مي     دادم هیجان زده تر مي     شدند تا اینکه گفتم بیایید یک چیز ویژه مي     خواهم به 
شما نشان دهم، بعد آقای نیازمند و همکارانش را بردم داخل سوله گاراژ و به آنها                             
هیکل کامیوني )بدنه اسبی کامیون( را که با دست ساخته بودم نشان دادم؛ چهره 
آقای نیازمند در آن لحظه را هیچ وقت از یاد نمی برم، انگار همین حاال بود، آن قدر 
خوشحال شد که کم مانده بود من را بغل کند؛ بعد از دیدن گاراژ، نیازمند رفت 
و گفت که یکیـ  دو روز بعد بروم وزارت خانه، وقتی رفتم، پرسید اگر ما حمایت 
کنیم تو کارخانه تولید کامیون راه اندازی مي     کنی؟ من هم که عشق تولید بودم 
ســریع گفتم بله. مي     دانید وزارت صنایع واقعــا آن زمان در اختیار ما بود، دکتر 
نیازمند و علیخانی به من گفتند هرکاری داشتی بیا اتاق ما؛ حتی باور کنید من 
فکر نمی کردم تا این حد حمایت کنند ولی هرچه مي     خواستم فراهم مي     کردند، 
مثال آن زمان ما برق نداشــتیم و با موتور برق کار مي     کردیم که قارقار و دودش 

همه جا را برمي     داشت ولی تا تقاضا دادم سریع 15 آمپر برق سه فاز به ما دادند. 
دکتر نیازمند مرد باهوش و خبره ای اســت و به نظرم اصال صنعت جدید را تو 
مملکت ایشان راه انداخت و من هم با حمایت ها                            یش بود که ماشین ساز شدم و 
کارخانه ایران کاوه را راه اندازی کردم و آنجا خط تولید کامیون ماک را تاســیس 
کردم. خاطرم هست که چند ماه بعد مالقات اول ما، یک نمایشگاه دستاوردهای 
دولت بود و شاه هم برای بازدید مي     خواست بیاید و نیازمند و عالیخانی به من گفته 

بودند که باید تا آن زمان یک نمونه ماشین بسازم.
خب تا زمان برگزاری نمایشگاه توانستید خودرو بسازید و شاه برای  �

بازدید آمد؟
)با خنده( بله، تو نمایشــگاه به من هم غرفه دادند و دکتر نیازمند روزی که 
قرار بود شاه بیاید، بهم گفت که وقتی شاه وارد غرفه شد تو توضیحات کاملی به 
او بده تا متوجه شود که کامیون ساخته ای و همین هم شد، وقتی شاه آمد من 
بردمش داخل غرفه و توضیحات را شــروع کردم و آن قدر ماجرا برای شاه جالب 
شد که شروع کرد به سؤال پرسیدن؛ از اینکه وام گرفته ام یا نه؟ تا اینکه با چه مواد 

و فلزهایی قطعات و بدنه ها                             را درست مي     کنم و...
چرا اسم کارخانه را گذاشتید »ایران کاوه«؟ �

ایران که بنده، جناب عالی و همه مردم کشــورمان هستيم و کاوه را هم به 
خاطر کاوه آهنگر گذاشتم.

زمانی که کارخانه را راه اندازی کردید، شریک داشتید؟ �
بله شــریک هم داشتم، خدا رحمتشان کند آقایان میردامادی و همایون را؛ 
چون آن قدری سرمایه نداشتم که به تنهایی بخواهم این کار را انجام دهم با این دو 
نفر شریک شدم؛ زمینی تو کرج گرفتیم و مجوز الزم را هم از ماک امریکا دریافت 
کردیم و تولید شروع شد. مي     دانید، وقتی مسئوالن امریکایی شرکت ماک شنیده 
بودند که من روی کامیون ها                            ی ماک چه تغییراتی مي     دهم و مثال موتور را عوض 

مي     کنم، خیلی تعجب کرده بودند. 
شما چه قطعاتی را در کارخانه تولید مي     کردید و چه تجهیزاتی را وارد  �

مي     کردید؟
اتاق ماشــین و زیربندی ها                             را همین جا تولید مي     کردیم تو کارخانه و موتور، 
گیربکس و دیفرانســیل را هم ســفارش مي     دادیم مي     آوردند و روی بدنه نصب 
مي     کردیم. البته به مرور زمان توي ساخت قطعات دیگر هم کارهایی انجام دادیم 
و شــاید اگر تا االن کارخانه ادامه حیات داده بود، 100 درصد تولید همین جا 

انجام مي     شد. 
آن زمان چقدر کامیون ماک تولید مي     کردید؟ �

روز به روز آمار تولید باالتر می رفت و این آخری قبل از انقالب به روزی 10 

گمانم سال                        1341 یا 1342 
بود که دکتر نیازمند 
معاون وزیر وقت اقتصاد 
)دکتر عالیخانی( که رئیس 
سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع هم بود، آمد گاراژ 
و فکرراه اندازی کارخانه 
کامیون سازی را مطرح کرد

نام  کارخانه را 
»ایران کاوه« 

گذاشتم؛  ایران که 
بنده، جناب عالی 

و همه مردم 
کشورمان هستيم 

و کاوه را هم به 
خاطر کاوه آهنگر
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کارآفرین

تا رسیده بود.
استقبال از تولیدات کارخانه چطور بود؟ �

خیلی خوب بود، حتی خودمان هم باورمان نمی شد، افراد برای ماشین ها                            ی 
ماکــی که ما در ایران کاوه تولید مي     کردیم و بــا مارک »ایران کاوه« یا »مونتاژ 
ایــران« معروف بودند، ثبت نام مي     کردند و 6 ماه هم در نوبت منتظر مي ماندند 
تا ماشین را تحویل مي     گرفتند. شاید باور نکنید ولی حواله هرکدام از ماشین ها                             

100 هزار تومان بود.
بدنه را در کارخانه با دست مي     ساختید؟ �

نه، نه. اگر با دســت می ســاختیم، آن قدر ســرعت  عمل نداشتیم. با دست 
قالب هایش را می ساختیم و با قالب ها قطعات را.

یادتان هست چند نفر کارگر داشتید؟ �
یادم نیســت اصال ولی این اواخر که تولیــد باال رفته بود تعداد کارگران هم 

زیاد شده بود.
اختالفی هم با مسئوالن امریکایی شرکت ماک داشتید؟ �

)با خنده( بله، گاهی چون جاده ها                            ی ما خاکی بود هر روز یکی از قطعات ما
شین ها                             مي     شکست، به خاطر همین دائم به امریکایی ها                             مي     گفتیم و آخر سر هم 
کار به اینجا رسید که آنها                             به شوخی به ما مي     گفتند: ماشین امریکایی برای جاده 
امریکایی؛ ما هم با توجه به تغییراتی که مي     دادیم تو ماشین ها                            ، مي     گفتیم: ماشین 

ایرانی برای جاده ایرانی.
بعد از انقالب برای کارخانه ایران کاوه چه اتفاقی افتاد، آیا تولید تغییری  �
کرد؟

اتفاقا زمان پیروزی انقالب من امریکا بودم، برای باطل کردن 4 هزار سفارش 
قطعه رفته بودم و چند نفر از دوســتان و آشنایان هم به من پیشنهاد دادند که 
همان جا بمانم اما من عاشــق کارم و ایران بــودم و از طرفی هم با خیلی ها                             که 
تو انقالب بودند آشــنایی داشتیم؛ برادر من جزو شهدای 16 آذر است؛ خالصه 
برگشتم ایران ولی خب با توجه به روابط ایران و امریکا و شلوغی ها                            ی کشور کار 

خراب شد و تولید افت کرد. 
خب با توجه به این شما تغییری در تولید دادید؟ �

از امریکا که آمدم رفتم مستقیم کارخانه؛ کارگرهای زیادی داشتیم. آن زمان 
همه را جمع کردم و در نطقی  قراضه )با خنده(، به آنها                             گفتم که مملکت اسالمی 
شده و کشور دنبال توسعه و پیشرفت است و بهتر است باتوجه به شرایط و نیاز 
کشــور ما هم تغییر اتی بدهیم و پیشنهاد دادم تولید کامیون را کم کنیم و در 
عوض تولید وانت را به مجموعه اضافه کنیم. حتی گفتم مي     توانیم به کارگرها هم 
وانت بدهیم تا بعد از کار با وانت کار کنند. به جز این ســخنرانی یک روز هم به 
ذهنم رسید که کارگرها را ببرم پیش امام خمینی، قم؛ 10 تایی اتوبوس بودیم. 

جزئیات آن دیدار یادتان هست؟ �
بله وقتی رســیدیم رفتیم داخل نــزد امام خمینی، یکی از 
مسئوالن دفتر امام من و کارخانه را معرفی کرد و بعد من به امام 
خمینی گفتم که مي     خواهم سرمایه گذاری کنم و االن هم تعداد 
زیادی شغل ایجاد کرده ام. بعد از این حرف ها                             امام خمینی گفتند 
که مالکیت در اسالم محترم اســت و ایجاد شغال و کارآفرینی 
بسیار مهم است و ثواب دارد و هرچقدر مي     خواهی سرمایه گذاری 

کن.
آن زمان شاهد اعالم ملی شدن برخی از کارخانه ها                             و صنایع  �

مانند پارس الکتریک، آزمایش و... بودیم، این شــامل شما و 
کارخانه تان هم شد؟

نه این شامل ما نشد ولی خب آن روز را خوب یادم هست که 
از رادیو اسامی واحدهای صنعتی و افرادی را که اموالشان مصادره 

شد اعالم کردند. 

آن دوران بیشتر در کارخانه چه کارهایی انجام مي     دادید؟ �
بیشــتر تعمیرات انجام مي     دادیم تا اینکه جنگ شروع شد و دیگر حسابی 

درگیر شدم.
یعنی رفتید جنگ و جبهه؟ �

بله همه جا بودم؛ در زمان جنگ کارم سرپا نگه داشتن ماشین ها                            ی سنگین بود 
که با آنها                             آذوقه، اسلحه، مهمات و... مي     بردند خط. من از همان روزهای اول درگیر 
جنگ شدم؛ اول از همه تیمسار فالحی فرمانده نیروی زمینی ارتش دنبالم فرستاد 
و من را بردند پادگان نیروی زمینی؛ گفت خرمشهر و مرزهای کشور درگیر جنگ 
شــده و نیروی زمینی عراق درحال پیشروی است ولی ما »تانک بر« نداریم که 
تانک ها                            ی ارتش را به منطقه ببرند، تا این را گفت، چون آمار ماشین ها                            ی سنگین 
تانکربر را داشتم گفتم شما 560 تا تانک بر دارید؛ گفت اینها                             همه خوابیده است 
و کار نمی کند، گفتم من راهشان مي ا     ندازم، فردا صبح رفتم و ماشین ها                             را دیدم 
و کار را شــروع کردم و چند ساعتی نگذشت که توانستم 15- 20 ماشین را راه 
بیندازم و به تیمسار فالحی خبر دادم تا آماده انتقال تانک ها                             و تجهیزات سنگین 
دیگر به جبهه شــوند. مي     دانید زمان جنگ که شد دیگر به ما قطعات بزرگ ما

شین ها                             را نمی دادند؛ ما معموال از ماشین ها                            ی روسي، انگلیسی و آلمانی استفاده 
مي     کردیم و وقتی با مشکل تامین قطعات روبه رو مي     شدیم از همدیگر وصله پینه 
مي     کردیم. آنها                             فکر مي     کردند با ندادن قطعات این جوری ماشین ها                            ی سنگین ما 
فلج و زمین گیر مي     شوند ولی ما فوری شروع کردیم از این به آن کردن و ماشی

ن ها                             را راه انداختیم. ماشــین درست کرده بودیم که موتورش ماک بود، بدنه اش 
بنز و دیفرانسیالش چیز دیگری بود، حتی برای بنی صدر تو جبهه سؤال شده و 
پرســیده بود اینها                             را کی درست کرده و راه انداخته که گفته بودند قندچی. بعد 
زنگ زد و دعوتم کرد دفترش و گفت باید مجسمه تو را با طال درست کنند؛ من 
هم خندیدم گفتم قبال درست کردند، نوبت به شما نرسید )با خنده(. خالصه در 
زمان جنگ در جبهه و پشت جبهه من و شرکتم خیلی فعال بودیم تا جایی که 
بارها از طرف بنیاد شهید و ارتش از کارهایی که کردم تجلیل کردند و لوح ها                            ی 

مختلفی به من دادند. 
تو این سال ها                            ی جنگ کارخانه تولید نداشت؟ �

تولید داشتیم ولی شــرایط کار مثل همه واحدهای تولیدی دیگر بد بود و 
کار و صنعت کال بلبشــو بود؛ ولی خب مشکل اصلی از وقتی شروع شد که من 
را خواستند وزارت صنعت و معدن و سازمان گسترش و نوسازی صنایع و اعالم 
کردند که مدیریت و مالکیت کارخانــه را باید فراموش کنم، این صحبت برای 
ســال ها                            ي 62،63 اســت که به من گفتند کارخانه از حاال به بعد تحت پوشش 
ســازمان گسترش و نوســازی صنایع قرار داد و یک نفر را به عنوان مدیر آنجا 
گذاشتند و من اصال نمی دانستم که چه کاری باید انجام بدهم و دردم را به چه 

کسی بگویم؛ انگار فرزندم را گرفته بودند. 
خب وقتی این اتفاق افتاد و مدیریت و مالکیت کارخانه را از شما گرفتند،  �

دیگر شما چه کاری انجام دادید؟
خــب این تعمیــرگاه و گاراژ ماک را در همه ســال ها                             داشــتم و فعال بود، 
البته بگويم که مدتی هم همان ســال ها                            ی جنگ که کارهای مختلف تعمیرات 
ماشین ها                            ی سنگین برای بنیاد شهید انجام مي     دادم آنها                             مي     خواستم با ما در این 
گاراژ شــریک شوند و گفتند 70 درصد سهم ما 30 درصد شما ولی خب وقتی 
حسابدارهایشــان آمدند و دفاتر را دیدند، پشیمان شدند و خدا را شکر گفتند 
ما شــریک نمی شویم. االن هم من اینجا را دارم و هنوز اینجا کارهای تعمیرانی 
مي     کنیم ولی خب دیگر خودم توانایی انجام کارها را ندارم و بیشتر مشاوره مي     دهم 

و اگر کسی قطعه ای بخواهد راهنمایي اش مي     کنم. 
بعد از اینکه مدیریت و مالکیت کارخانه را از شما گرفتند دیگر هیچ وقت  �

آنجا نرفتید؟
نه دیگر هیچ وقت نتوانستم بروم، دلم نبود، آنها                             فرزندم را گرفتند.

روز به روز آمار تولید کامیون 
در کارخانه ایران کاوه باالتر 

می رفت و سال هاي  آخر 
قبل از انقالب به روزی 10 تا 

رسیده بود

درگوشه گاراژ قدیمی 
اصغر قندچی هنوز هم میز 
قدیمی خودنمایی می کند 
که یادآور دوران اوج کاری 

او در کارخانه کامیون سازی 
ایران کاوه است، میز فلزی 
که روی آن سگ ماک نقش 

بسته است 
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پس از شش ماه تالش نهایتا در سال  1348شمسی موافقت اصولی 
شرکت گلبافت را گرفتم و با توجه به ایده های بزرگی که داشتم 
»شرکت گروه صنعتی گلبافت« را تاسیس کردم.

در جریان برگزاری مراســم اعطای تندیس و نشان امین الضرب به اشتباه  
شــخص دیگری به عنوان بنیان گذار گروه صنعتی گلبافت معرفی شد. به 
همین جهت و برای اطالع رســانی صحیح در این مورد، گفت وگویی با سید 
محمدجواد سالله نوری، بنیان گذار گروه صنعتی گلبافت انجام شده که متن 

آن را به صورت زندگینامه ایشان می خوانید: 
 

در مردادماه سال 1316 شمسی در شهر نجف اشرف در خانواده ای روحانی 
متولد شدم. اصالتاً مربوط به شهر نور مازندران هستم. پدرم از اساتید بسیار 
محترم علوم دینی و حوزوی بود. مرجع عالی قدر تشیع، مرحوم آیت اهلل سید 
ابوالحسن اصفهانی، در زمان مسافرت )به جهت درمان پزشکی( مرحوم پدرم 
را به عنوان نماینده خود در نجف اشرف معرفی كردند. مادرم از خانواده معروف 
و محترم شیرازی بود که نسل در نسل از علمای دینی و مراجع بودند. آیت اهلل 
میرزای شیرازی )صاحب فتوای تنباکو( از مفاخر خانوادگی ام هستند. در آن 
دوران حقیقتاً، زندگی روحانیون توام با سختی بسیار در امور مادی بود، لذا در 
هر لحظه از دوران کودکی و نوجوانی، در خانواده با انواع فشارها و مشکالت 
مادی دســت به گریبان بودیم. تحصیل را در مکتب خانه آغاز کردم و بعد از 
شکل گیری نظام جدید آموزشی، برای ادامه تحصیل در  آن مدارس مشغول 
شدم. یازده ســاله بودم که دست روزگار مرا از مهر پدر محروم کرد. نداشتن 
پشــتوانه مالی پس از فوت ایشان، مرا وادار کرد تا در کنار تحصیل به کار و 
فعالیت مشــغول شوم. در آن زمان به عنوان شاگرد یک مغازه پارچه فروشی 
کار مي کردم. هجده ساله بودم که توانستم یک مغازه پارچه فروشی در بهترین 
موقعیت بازار نجف اشــرف، اجاره و به صورت مستقل کار کنم و به سرعت 
پیشرفت كردم و بسیار معروف شدم. در بیست سالگی شاهد کودتای نظامی 
عراق بودم که باعث تحوالت بسیاری در وضعیت کشور شد و تصمیم گرفتم 
که به بازار بزرگ تری وارد شوم. لذا آنچه که داشتم فروختم و به بغداد مهاجرت 
کردم. در بغداد به عنوان حسابدار مشغول به کار شدم. از آنجا که دیدن تجارب 
کشورهای اروپایی برایم جذابیت خاصی داشت، جهت یادگیری زبان انگلیسی، 
در مدرسه انگلیسی ها ثبت نام کردم که در سفرهایم به اقصا نقاط جهان الزم و 
مفید بود. عالوه بر آن در طی سال ها با حضور در دورهای مختلف مدیریتی و 

صنعتی اطالعات الزم را برای اداره مجموعه ای صنعتی فراگرفتم.
پس از دو سال حسابداری، به کار آزاد در این زمینه عالقه مند شدم و اقدام 
به تجارت و واردات ساعت از کشور سوئیس و پخش آن در عراق کردم و در 
مدت چند سال به عنوان تاجری سرشناس در بازار شورجه، که مرکز اصلی 

تجارت بغداد بود )بازاری مشابه بازار فعلی تهران(، شناخته شدم.
در آن دوران همــواره به دنبال ایجاد تحول در زندگی خودم و خانواده ام 
بودم و ایده های تازه ای در ســر داشتم؛ ایده هایی که با سفر به گوشه و کنار 
جهان آنها را پرورش مي                               دادم. حدود 27 ســال داشتم که در یکی از سفرها 
به دور دنیا چرخیدم. به آســیا )هند، چین، تایــوان و ژاپن(، چندین ایالت 
امریکا، کانادا، اکثر کشورهای اروپایی و نهایتاً کشورهای خاورمیانه سفر کردم 
و نمایشــگاه های مختلف صنعتی را از نزدیک دیدم. من این روند را همواره 
در زندگی کاری داشــتم و در مجموع با ســفر به بیش از 80 کشور دنیا، به 
صورت پیوسته از عمده نمایشــگاه های صنعتی و کارخانه های تولیدی در 

سراسر دنیا بازدید کردم. پس از مدتی وارد کار صنعتی شدم و قرارداد کارخانه 
تولید ظروف مالمین را برای اولین بار در کشور عراق، با یک شرکت معروف 
سوئیسی به امضا رساندم ولی قبل از بهره برداری، مجبور به ترک عراق و انتقال 
به ایران شدم. در سال 1348 شمسی تجار ایرانی مقیم عراق، اولین گروهی 
بودند که توسط صدام حسین از عراق اخراج شدند. در آن زمان در لندن بودم 
و با اطالع از این حادثه، به تنهایی و بدون خانواده و با پولی معادل فقط 5000 

تومان به ایران وارد و در منزل برادر بزرگ ترم ساکن شدم.
مدت شش ماه در ایران به تحقیق و بررسی پرداختم و به شهرهای مختلف 
ســفر کردم. مراجعات مکرری به وزارت صنایع داشتم و مذاکرات و مکاتبات 
بسیاری با ایشان انجام دادم و با توجه به اطالعاتی که در مورد صنایع داشتم 
از آنها خواستم اگر پیشــنهادی برای شروع کار دارند به من ارائه کنند. آنها 
پس از شنیدن حرف ها و ایده هایم متوجه شدند که با بازدید از نمایشگاه های 
صنعتی دنیا اطالعات مفیدی در مورد صنعت نساجی دارم. لذا پیشنهاد کردند 
به اصفهان که مرکز نساجی ایران بود، بروم و مجوز تاسیس کارخانه ای را از 

اداره صنایع اصفهان بگیرم. 
پس از شــش ماه تالش نهایتا در ســال  1348شمسی موافقت اصولی 
شــرکت گلبافت را گرفتم و با توجه به ایده های بزرگی که داشتم »شرکت 
گروه صنعتی گلبافت« را تاسیس كردم و مجدداً کار را از صفر شروع کردم. 
این بنیان، کار بزرگی بود که با لطف الهی و عنایت ائمه اطهار علیهم السالم از 
آن تاریخ تا نیمه سال 1390 شخصاً به عنوان مدیرعامل، سکان دار  آن بودم و 
توانستم در مراحل متعدد، با ایجاد نوآفرینی، بازار نساجی ایران را متحول کنم.
»گلبافت« نامي تجاری است که شخصاً آن را ایجاد کردم که به سرعت 
تبدیل به یکی از معروف ترین برندهای نساجی در ایران، کشورهای همسایه 
و خاورمیانه و اکثر کشــورهای اسالمی شد و در چند سال آخر حضورم در 
شــرکت گلبافت، به عنوان قوی ترین و معروف ترین برند صنعت منسوجات 

کشور شناخته شد. 

با تالش مشکالت را شکافتم تا زندگی را آسان کنم
بنيانگذارگلبافتازشکلگيریاینگروهصنعتیميگوید

»گلبافت« نامي 
تجاری است که 

شخصًا آن را ایجاد 
کردم که به سرعت 

تبدیل به یکی 
از معروف ترین 

برندهای 
نساجی در ایران، 

کشورهای 
همسایه و 

خاورميانه و 
اکثر کشورهای 

اسالمی شد 
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کارآفرین

کمی پس از تاســیس شــرکت گــروه صنعتی گلبافت، برادرم ســید 
محمدحسن سالله نوری به من پیوست و از همان سال 1348 تا نیمه سال 
1390 مدیریت کارخانه گلبافت را به عهده داشت و تمامی افتخارآفرینی های 

شرکت با همراهی و همکاری ایشان بود.
به صورت خالصه، نتایج حدود نیم قرن )47 سال( فعالیت صنعتی را ذکر 
مي                               كنم که در هر مرحله عالوه بر ایجاد تحول در بازار نســاجی، محصوالت 
عرضه شده بسیار مورد استقبال بازار و مصرف کنندگان قرار گرفت و عمالً باعث 
کارآفرینی و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ده ها هزار نفر در طول سال ها شد:

 ســال 1348: تاسیس شرکت گروه صنعتی گلبافت، شروع کار در فضای 
محدود یک کارخانه متروکه قدیمی در اصفهان.

 سال 1348: پارچه های پلیسه، خرید دستگاه پلیسه از آلمان و ایجاد انواع 
طرح های پلیسه پارچه.

 سال 1348: لمینیت کردن پارچه های ارزان قیمت گردباف با ابر، برای اولین 
بار در ایران: تولید پارچه ای مستحکم از پارچه های معمولی، برای تولید انواع 

البسه.
 سال 1349: پارچه های گلدوزی و ارگانزا گلدوزی شده، مناسب برای لباس 
عروس و لباس های زنانه که جایگزین پارچه های خارجی شد و صادرات آن به 

کشورهای عربی مخصوصاً عربستان.
  سال 1350: جیر مصنوعی، برای اولین بار در ایران، ساخت دستگاه تولید 
جیر مصنوعی در کارخانه گلبافت و استفاده برای تولید انواع البسه مردانه و 

زنانه، روکش مبل، کاغذ دیواری و غیره.
  ســال 1352: الیی چســب، تا سال 
1390، الیی چســب گلبافت با کیفیت 

بسیار باال در تولید انواع البسه.
 ســال 1353-1351: ساخت کارخانه 
جدید گلبافــت، ســاخت کارخانه در 
مســاحت بزرگ و مناســب، و انتقال 

ماشین آالت به مکان فعلی.
 ســال 1355: پارچه جیر چاپی برای 
البســه زنانه، برای اولین بــار در ایران، 
هم زمان با خرید ونصب ماشین آالت الزم 

برای فیکس کردن، آهارگیری، شست وشو و آبگیری.
 ســال 1355: تابلوهای مزین به آیات قرآنی و احادیث اهل بیت )ع(، برای 
اولین بار در جهان، تولید انواع تابلوهای مذهبی، منظره، تصاویر اماکن مذهبی 
و باستانی ایران با چاپ برروی پارچه های جیر و فروش در ایران و صادرات به 

سراسر جهان مخصوصا کشورهای اسالمی و عربی.
 سال 1355: قالیچه های فلوک با طرح های زیبای فرش،  برای اولین بار در 

ایران: هم زمان با تولید تابلوها، با چاپ طرح های زیبای فرش و لمینیت آنها.
 ســال 1361: روتختی های جیر گلدوزی،  محصولی ترکیبی از خط تولید 

جیر و دستگاه گلدوزی.
 1363: چــرم مصنوعی با فرموالســیون خاص، برای اولین بــار در ایران: 
این محصول با پوشــش مستقیم، بدون نیاز به کاغذ سیلیکون )که به علت 
محدودیت های جنگ امکان واردات نداشــت(، تولید شــد. هم زمان تولید 

گالینگور )جلد کتب( و انواع مشمع های ورنی.
 سال 1364: جیر آدیداس، برای اولین بار در ایران، نوع خاصی از جیر مورد 
استفاده در تولید کفش، جایگزین کامل جیرهای وارداتی معروف به آدیداس.

 سال 1369: فوم آدیداس )فوم بافینگ(، برای اولین بار در ایران، جایگزین 
فوم های وارداتی برای تولید انواع کفش.

 سال 1369: فوم سفید برفی، برای اولین بار در ایران، تولید در خط تولید 

چرم مصنوعی و ابتکار عمل نوع خاصی از فوم )که در داخل تولید نمی شد( 
با رنگ مطلوب بازار. 

 سال 1369: قالیچه ماشینی چاپی، برای اولین بار در جهان، پس از گذشت 
بیش از 15 سال بررسی و تحقیق و آزمایش هاي الزم، قالیچه های جیر مقاوم 
)در برابر ســایش و شست وشو( با طرح فرش های سنتی ایرانی )قالیچه های 
ابریشمی( تولید شد؛ محصول منتخب در نمایشگاه دموتکس آلمان و صادرات 

هزاران تخته از آن.
 ســال 1370: پتوهای راشل )پتوی گلبافت(، برای اولین بار در خاورمیانه، 
تولید نسل جدید پتو بعد از پتوهای نمدی و مینک با کیفیت باال و طرح و 
رنگ های چشم نواز به سرعت مورد استقبال بازار قرار گرفت و افزایش ظرفیت 

تولید از 300 تخته پتو در روز تا 10 هزار تخته.
 سال 1375: جیر مبلی )چاپ ترانسفر(، با درخواست وزارت صنایع، تحقیق، 
بررسی، آزمایش هاي فراوان و خرید ماشین آالت الزم و نهایتا تولید این نوع 
پارچه )که در آن زمان فقط وارداتی بود( انجام گرفت که مورد اســتفاده در 
روکش مبل و روکش صندلی های ماشــین بود و توقف تولید به علت عدم 

حمایت وزارت مربوطه.
 سال 1390-1370: پتوهای متنوع،  ابتکار عمل در ماشین های بافت پتو و 
انتخاب دقیق الیاف مناسب و تولید پتوهای متنوع از لحاظ وزن و کیفیت با 

یک ماشین.
 سال 1378: مدیریــت خرید، بازسازی و راه اندازی کارخانه کسری، جهت 

تامین نخ اکریلیک مورد نیاز گلبافت، با ظرفیت روزانه 12 تن.
 ســال 1379: مدیریت خرید، بازســازی و راه اندازی کارخانه بافت ریس 
سپاهان، جهت تامین نخ اکریلیک مورد نیاز گلبافت با ظرفیت روزانه 15 تن.

 سال 1381: تاسیس کارخانه الیاف بلند گلبافت، جهت تامین تاپس مورد 
نیاز کارخانه های ریسندگی با ظرفیت روزانه 40 تن تبدیل تاو به تاپس.

 سال 1381: خرید و بازسازی کارخانه گلریس اصفهان، تولید پتوهای مینک 
و نمدی از ضایعات خطوط ریسندگی کارخانه های الیاف بلند، کسری و بافت 

ریس.
 سال 1381: تاسیس شرکت پتوی گل برجسته گلبافت، جهت تولید نوع 
دیگری از پتوهای چاپی )پتوهای گردباف( که در حجم زیاد وارد مي                            شد و در 
داخل کشور تولید نمی شد. پس از دریافت موافقت های الزم، تاسیس شرکت 
و خرید زمین و مذاکرات با  تولیدکنندگان ماشین آالت انجام شد. متاسفانه 
علی رغم تمامی تعهدات ســازمان های مربوط، توقف کار به علت عدم صدور 

مجوزهای الزم دولتی.
 سال 1382: پتــوی گل برجسته گلبافت، برای اولین بار در ایران، با ابتکار 
عمل و ساخت قیچی مخصوص و مناسب در کارخانه گلبافت جهت برجسته 

کردن پتوهای راشل تولید شد.
 سال 1385: کاالی خــواب، خرید و نصب ماشین آالت مدرن تولید کاالی 

خواب در کارخانه گلریس اصفهان جهت تکمیل سبد منسوجات خانگی.
 سال 1388: پتوی پلی استر راشل، بدون پرداخت وجه بابت خرید تکنولوژی 
یا دانش فنی، با تغییر خط تولید پتو، از اکریلیک به پلی اســتر، هم زمان با 

ممنوعیت فروش الیاف اکریلیک به ایران و گران شدن این الیاف در دنیا.
  سال 1388: تابلوي آیات اکریلیک، تولید تابلوهای آیات بر روی پارچه های 

اکریلیک با تراکم مناسب.
  سال 1390: قالیچه اکریلیک، برای اولین بار در ایران: پس از سال ها تجربه 
در تولید پارچه های راشل بافت، قالیچه اکریلیک چاپی با کیفیت و زیر دست 

مناسب تولید نمونه شد و آماده برای تولید صنعتی شد.
 ســال1390 تاکنون: کارخانه گلریس اصفهان: این جانب و برادرم، ســید 
محمدحسن سالله نوری، بعد از 42 سال مدیریت در سمت مدیرعامل و مدیر 

در زندگی هيچ گاه 
یک تصادف 

اتفاقی، شانس یا 
یک حادثه ناگهانی 

در موفقيت من 
موثر نبوده است، 
بلکه برعکس با 
تالش فراوان، 

مشکالت را شکافتم 
تا سختی های 

زندگی را آسان کنم 
و به یک موفقيت 
نسبی دست یابم
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جوان ایرانی باید خود را باور داشته باشد و بداند که اگر با توکل به خداوند و با صداقت و 
درستکاری  با هدفی مقدس، کاری را آغاز کند و در آن پشتکار داشته باشد، بی تردید موفقیت را 
در آغوش خواهد کشید.

کارخانه، با واگذاری سهام خود از شرکت گروه صنعتی گلبافت جدا شدیم و 
به صورت مستقل تاکنون در شرکت گلریس اصفهان مشغول فعالیت هستيم. 
انواع منسوجات خانگی )لحاف، بالش، ملحفه، تشک های تاشو و طبی فنری، 
محافظ تشک، حوله، روفرشی( در این شرکت تولید، تامین و عرضه می شود. 

سفرخواب، محصول انحصاری )با ثبت طرح صنعتی( این شرکت است.
بیش از 47 ســال فعالیت صنعتی، کارآفرینی و ایجاد اشــتغال مستقیم و 
غیرمستقیم برای ده ها هزار نفر از جمله افتخارات این جانب است که همواره 

خداوند را به این توفیق شاکرم.
این جانب به عنوان بنیان گذار شــرکت گروه صنعتی گلبافت در جلسات 
مختلف مفتخر به دریافت انواع لوح و تندیس ها شدم و یکی از اعضای بسیار 
قدیمی اتاق های بازرگانی، انجمن مدیران صنایع ایران و انجمن صنایع نساجی 

ایران بودم. 
صنعت گر نمونه اســتان اصفهان، واحد نمونه تولیدی و صنعتی در امر 
بهره وری، صادرکننده برتر در چندین ســال متمادی، پیش کسوت صنعت 
اســتان اصفهان، یکی از کارآفرینان برتر توسط انجمن مدیران صنایع ایران، 
برگزيــده به عنوان يكــي از یکصد برند برتر ایران در دو ســال، برگزیده در 
اولین طرح ملی ارزیابی برند، انتخاب شعار تبلیغاتی گلبافت به عنوان یکی 
از برترین شعارهای تبلیغاتی ایران، قهرمان صنعت ایران، رتبه اول در پخش 
کاالی پتــو با نام تجاری گلبافت، برگزيده به عنوان يكي از یکصد برند برتر 
استان اصفهان، دریافت انواع گواهی نامه های ایزو، استاندارد ملی، گواهی نامه 
بین المللی اکوتکس و انتخاب به عنوان مدیریت برتر، پرســتیژ برتر تجاری 
و یکی از برترین نام های تجاری از کشــور اسپانیا، از جمله افتخارات کسب 
شــده در  زمان مدیریت این جانب در شــرکت گلبافت است. منتخب طرح 
ملی سپاس در بخش منسوجات در دومین اجالس سران و مدیران عالی رتبه 
صنعت و اقتصاد کشــور، برگزیده اجالس اکویت  و اعطای نشان و استاندارد 
بین المللی، برگزیده دریافت نشان و استاندارد بین المللی ارزش برند از اتحادیه 
اروپا، برگزیده دریافت نشان و استاندارد بین المللی کیفیت برتر در منسوجات 
خانگی، برگزیده دریافت نشــان مدیریت روابط عمومی برتر در توسعه نام و 
نشــان تجاری، و انتخاب به عنوان شرکت برگزیده در بخش توزیع و پخش 
منسوجات، از جمله افتخارات کسب شده اینجانب در شرکت گلریس اصفهان 

است.
در زندگی و کار همواره فلسفه فکری مشخصی داشته ام که نشئت گرفته 
از تعالیم دینی و اعتقادی بوده است: کائنات عرصه گسترده حضور مخلوقات 
خداوند است و زمین گستره ای برای زیستن آدمی در کنار سایر آفریده های 
آفریدگار. محیط زیست انسان در مقابل عظمت کائنات چون نقطه ای کوچک 
است. خداوند کریم با اعطای عقل، هوش، اراده، همت و سایر خصایل انسانی 
او را در قرآن به عنوان اشرف مخلوقات معرفی کرده است. اگر انسان تدبر در 
قرآن و روش زندگانی اهل بیت علیهم السالم را سرلوحه زندگی خود قرار دهد 
مي                               تواند با تالش، زندگی خوبی برای خود و جامعه بســازد. من نیز در همه 
زندگی تالش کرده ام به این دو اصل توجه كنم و براســاس این آموخته ها، 
سعی کرده ام هرگز جز راســت نگویم. صداقت و درستکاری برایم مفهومی 
فوق العاده داشــته و دارد. در اوایل کار تجارت در ایران بعضی ها این روش را 
نکوهش مي                               کردند، اما خوشحالم که این روش توانست نام نیکی برای من به 
ارمغان آورد. کسی که با نیرنگ و ناراستی زندگی کند نباید در انتظار کمک 
خداوند باشد. این نکات اخالقی در جای جای قرآن وجود دارد. در بسیاری از 
موارد خداوند متعال با استفاده از قصه ها و تمثیل ها راه درست را برای انسان 

مشخص کرده است. 
اعتقاد قلبی ام آن است که بیکاری مي تواند منشأ بسیاری از آفات در جامعه 
باشد و اگر ما به تعالیم اسالمی توجه کنیم، خواهیم دید که دین ما به عنصر 

کار و تالش توجه ویژه ای دارد. همه ائمه اطهار علیهم الســالم کار را عبادت 
مي                               دانستند و با کار مداوم زندگی خود را تامین مي کردند. این تنها برای گفتن 
و خواندن در کتاب ها نیست، این سیره عملی برای آن است که ما الگوهای 
خود را بشناسیم و در زندگی خود از آنها بهره بگیریم. انسان با اعتماد به نفس، 
خالقیت و تالش خود مي تواند به راز و رمز زیســتن دست يابد و با شناخت 

درست توانایی های خویش به موفقیت دست یابد.
در زندگی هیچ گاه یک تصادف اتفاقی، شــانس یا یک حادثه ناگهانی در 
موفقیت من موثر نبوده اســت، بلکه برعکس با تالش فراوان، مشــکالت را 
شــکافتم تا سختی های زندگی را آسان کنم و به یک موفقیت نسبی دست 
یابم که با رسیدن به یک آرامش نسبی، مجدداً با حوادث تلخ تر و مشکالت 

پیچیده تر از اول مواجه شدم که تالش بیش از بار اول را مي                              طلبید. 
لذت زندگی برای من در ایجاد کاری است که برای آن افراد زیادی گرد هم 
آیند و با کار و تالش و با احترام زندگی خود را اداره کنند. در طول این سال ها 
به گونه ای با تمام پرسنل برخورد کردم تا آن چهره منفی اي را که از کارفرما در 
ذهن بعضی وجود دارد محو کنم. خدای را شاکرم که توانستم ارتباط دوستی و 
مودت با همکاران داشته باشم و همواره احساس مي کنم که با آنها خویشاوندم.

وقتی در سفرهایم پیشرفت و توسعه کشــورهای دیگر را مي بینم، این 
اندیشه ذهنم را درگیر مي کند که مردم ما در ایران بایستی از چنین امکاناتی 
بهره مند باشــند. آرزو دارم که زنده باشم تا روزی ایران را در اوج سربلندی و 
اقتدار ببینم. به نظرم هر انســانی که نسبت به کشورش عالقه داشته باشد 
همیشه در آرزوی توسعه و پیشرفت آن است و تالشش تنها برای رفاه خود 

و خانواده اش نخواهد بــود، بلکه دائم در 
اندیشــه رفاه همه مردم بوده و به دنبال 
راه هایی برای ایجاد فرصت های بیشــتر 

اشتغال است.
تجربه ســال ها کار به من ثابت کرده 
است که جوان ایرانی از هوش فوق العاده ای 
برخوردار اســت و بایــد علی رغم تمامی 
مشــکالتی که برایش ایجــاد مي کنند، 
همچنان برای ساختن کشــوری آبادتر 
تــالش کند. جوان ایرانی باید خود را باور 

داشــته باشــد و بداند که اگر با توکل به خداوند و با صداقت و درستکاری  
با هدفی مقدس، کاری را آغاز کند و در آن پشــتکار داشته باشد، بی تردید 

موفقیت را در آغوش خواهد کشید.
با جمع بندی یک عمر تجربه، عوامل موفقیت را در این موارد مي                               دانم:

1- توکل به خداوند و توسل مستمر به ائمه اطهار و مخصوصاً امام زمان 
علیهم السالم

2- تالش آگاهانه و خستگی ناپذیر
3- مایوس نشدن در مشکالت و تنگناها و پیگیری پیوسته برای رسیدن 

به هدف
4- برخورد خالصانه و منصفانه با مردم.

اکنون بیش از 70 سال است که کار و تالش مي کنم و همچنان در حد 
توان و قدرتم فعالیت مي کنم و از اینکه در طول این سال ها هیچ گاه به ناحق 
یا به عمد حقی را نادیده نگرفته یا ضایع نکرده ام، بسیار خوشحالم و خداوند 

را شاکرم.
در انتها الزم اســت تاکید كنم که توجه شایسته و الزم به بنیان گذاران 
واحدهای تولیدی و صنعتی که باعث کارآفرینی و افتخارآفرینی برای کشور 
مي                               شــوند، باعث زنده نگه داشــتن این روحیه عاشــقی در جوانان فعلی و 

نسل های آینده خواهد شد. 

اعتقاد قلبی ام آن 
است که بيکاری 
مي تواند منشأ 
بسياری از آفات 
در جامعه باشد 
و اگر ما به تعاليم 
اسالمی توجه 

کنيم، خواهيم دید 
که دین ما به عنصر 
کار و تالش توجه 

ویژه ای دارد
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کارآفرین

خوردن كتك مفصل از پدر پــدرم خیلی آدم معتقــدی بود و از اینکه مــال مردم در 1
زندگی اش بیاید می ترســید و همیشه این موضوع را به ما 
گوشزد مي   کرد و حتی یک بار یک کتک مفصل برای همین به من زد. من 
از کودکی تابستان ها             در حجره پدرم در بازار، كه كارش فروش لوازم التحریر، 
کار مي   کردم. او ظهر که مي   شد معموال برای خوردن ناهار، خواندن نماز و 
استراحت به خانه مي   رفت و مغازه را به من مي   سپرد؛ یک روز که رفته بود 
خانه، فردی آمد به حجره ما و گفت که مقداری جنس مي   خواهد و صورتی 
هم از اجناســی که مي   خواست داد که حدود 10 هزار تومان مي   شد، فکر 
کنید یعنی حدود یک میلیارد تومان حاال )با خنده(؛ مقداری از جنس ها             
را خودمان داشتیم و نصف دیگر را هم باید تهیه مي   کردیم، به او گفتم که 
همه را آماده مي   کنم و چند ساعت بعد بیاید برای بردنشان؛ اما نکته مهم 
اینجا بود که مرد به من گفت برایش یک صورت بنویسم به دو برابر قیمت 
جنس ها             و من هم که اصال نمی دانستم یعنی چه، این کار را انجام دادم و 
پیگیر تهیه جنس ها            یش شدم؛ در خیال خودم هم به این فکر مي   کردم که 
چه فروش خوبی داشــته ایم و پدرم حتما من را تشویق مي   کند؛ خالصه 
جنس هــا             را حاضر کردم تا اینکه پدرم آمد و متوجه فروش شــد و کلی 
تشویقم کرد تا اینکه رفت سر صورت حساب ها             و گفت این چی هست؟ آن 
چی هست؟ و اینکه چشمش افتاد به آن حساب که دو برابر نوشته بودم، 

گفت این چیســت؟ گفتم مشتری جنس ها             گفته دو برابر بنویسم، تا این 
را گفتم و برگه را دید یک کشــیده محکم زد در گوشم... آن مشتری هم 
وقتــی آمد و برخورد پدر را دید پولش را پس گرفت و دررفت و جنس ها             

ماند در مغازه ما. 

داستان جمع کردن اولین سرمایه   می دانید از بچگی من دوســت داشــتم که کار تولیدی و 2
ابتکاری انجام بدهم و درآمدی از این طریق به دست بیاورم 
و در مقاطعی از زندگی با همین حس کارهایی انجام دادم که خیلی تاثیر 
داشته اند از جمله درست کردن مدادهای عصایی )باخنده(. 20 ساله بودم 
)حدود سال 1329( و پیش پدر در داالن امین الملک که حاال هم به همین 
نام شناخته مي   شود کار مي   کردم. پدر یک مغازه فروش لوازم التحریر داشت؛ 
یادم هســت او به قول بازاری ها             یک پارتی مداد ژاپنی )چندین صندوق( 
خریده بود و چون جنس ژاپنی آن زمان کیفیت خوبی نداشــت )حتی به 
عنوان بدترین تولیدات دنیا شناخته مي   شد( نتوانسته بود آنها را بفروشد. 
البته روی مدادها عکس ها             و طرح ها            ی قشــنگی وجود داشت ولی مشکل 
اصلی این بود که خیلی راحت مي   شکســتند و برای همین کسی آنها را 
نمی خرید؛ اینجا بود که من به فکر پیدا کردن راهی افتادم که این مدادها را 
بچه پسند کنم تا بتوانم آنها را بفروشم. این شد که به ذهنم رسید مدادها را 
شبیه عصا کنم و برای همین به یک کارگاهی سفارش دادم تا تعداد زیادی 
کله ها            یی شبیه عصا و بست برایم درست کند تا بتوانم به انتهای مداد وصل 
کنم تا مداد کنار آن شبیه عصا شود؛ عالوه بر این با کمک خانمم یک عالمه 
هم منگوله برای سر مدادها و عصا درست کردیم، آن زمان خانمم هنوز 14 
سالش نشده بود و ما زیرمین خانه را به کارگاه مداد عصایی تبدیل کرده 
بودیم )با خنده(. یک کلفت هم داشتیم که 9 سالش بود و به همسرم کمک 
مي   کرد. خالصه همگی با هم نشستیم و تعداد زیادی مداد عصایی با منگوله 
درست کردیم؛ البته به ش منگوله نمی گفتند و یک چیزی شبیه باالی نخ 
تسبیح بود. بعد مقداری از این مدادها را ریختم در یک چمدان و بردم بازار 
برای فروش؛ آن زمان اول ناصرخسرو یک حراج بود که چیزهای مختلفی 
مي   فروخت، اگر اشــتباه نکنم آن موقع بساط ساعت کیلویی )ساعت ها            ی 
ژاپنی ارزان قیمت( داشــت، به ش گفتم اصغرآقا یک چیزی آورده ام برایم 
بفروشی، گفت چی هست؟ چمدان را باز کردم، وقتی دید مداد است؛ قبول 
نکرد و گفت بگذار کاســبی مان را بکنیم. کمی جا خوردم ولی زود به ش 
گفتم تو صبح تا شــب چقدر کار مي   کنی؟ من و من کرد و باالخره گفت 
5 تومن؛ همان موقع پول را از جیبم درآوردم و به ش دادم و گفتم این هم 
فروش کل روز، حاال این ساعت ها             را جمع کن و روی طبق )سینی خیلی 
بزرگ( این مدادها را بریز؛ او هم این کار را کرد و شاید باور نکیند در عرض 
چند دقیقه جمعیتــی دورش را گرفتند که من را پس زدند و اصال طبق 
خالی شد. بعد به اصغرآقا گفتم دیدی؟ حاال پولم را بده. او هم گفت بیا برویم 
تو قهوه خانه حرف بزنیم؛ باید با من قرارداد ببندی و فروش این مدادها را 
به من بدهی )با خنده(. خالصه آنجا یک قهوه خانه ای بود به اسم قنبر و ما 
رفتیم آنجا، اصغر برای خودش یک قلیان سفارش داد و از کار حرف زدیم. 

کار را از من بگیرند، می میرم
علیاكبررفوگران،بنيانگذاربيکدرایران،3خاطرهمهمزندگیاشراتعریفمیكند

»بکوش و بپوش و ببخش و بده / براي دگر روز چیزي بنه. به عقیده من این یک بیت شعر بزرگ ترین 
درسی است که هرکسی برای داشتن زندگی خوب باید به آن توجه و عمل کند؛ شعری که به شما مي   گوید 

کار و فعالیت کنید، زندگی خوب داشته باشید و برای فردایتان هم چیزی کنار بگذارید.« این جمالت از 
آن مردی است که همه ما او را با »خودکار بیک« و البته »مداد سوسمارنشان« مشق ها            یمان مي   شناسیم. 

علی اکبر رفوگران بنیان گذار کارخانه خودکار، و عطر و لوازم آرایشی و بهداشتی بیک )تیغ اصالح، اسپری 
و کرم( در ایران، یکی از بزرگ ترین و پیشروترین کارآفرینان کشور است، کسی که در 86 سالگی )متولد 

1309( همچنان به تولید فکر مي   کند: » ببینید! کسی که 86 سال کار کرده، اگر کار را ازش بگیرند دیگر 
می میرد. وقتی کار می کنیم هم برای خودمان خوب است، هم برای دیگران و هم کشورمان؛ با تولید است 

که کشور ساخته مي   شود.« رفوگران معتقد است که زندگی را باید ساخت و به آینده باوجود سختی ها             
امید داشت: »خیلی چیزها در دنیا هست که ما به ارزانی و راحتی می توانیم به  دست بیاوریم؛ مهم ترینش 
خندیدن است؛ خندین پول نمی خواهد و به سالمتی هم خیلی کمک مي   کند. ورزش کردن هم حتما پول 
احتیاج ندارد، مثال اگر شما راه بیفتید و به دامنه های کوه بروید، کسی از شما ورودی نمی خواهد. در کنار 

اینها             باید از چیزهایی که برای شما ضرر دارد مثل سیگار کشیدن هم دوری کنید؛ همچنین توصیه من 
به همه این است که در زندگی صرفه جویی کنند و تا مي   توانند پول به عنوان سرمایه آینده کنار بگذارند، 

فکر نکنید پول پرست هستم؛ پول ابزار زندگی است و باید در زندگی دوراندیش بود؛ اگر یک تومان درآمد 
دارید، حتما دو ریالش را برای فردا کنار بگذارید. در کنار همه اینها             امید هم باید داشت.« 

علی اکبر رفوگران که اخیرا به عنوان یکی از پیش کسوتان کارآفرینی کشور از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی تهران انتخاب شد و نشان امین الضرب را دریافت کرد، سه خاطره مهم و تاثیرگذار 

از دوران زندگی و کارش برای مجله آینده نگر تعریف مي   کند. کسی که وقتی مي   خواهید شماره تماسش 
را روی کاغذ بنویسید و خودکار شما را مي   بیند، اگر بیک نباشد به شوخی و خنده به شما مي   گوید: 

»خودکارتان که بیک نیست! آدرس بدهید تا تعدادی برایتان بفرستم.« 

االن وقتی به بازار 
می روم خيلی 

غریبم، چون نه آن 
آدم ها هستند، نه 
آن طرز تفکرها 

هست، نه آن 
اعتقادات دیگر 

وجود دارد! خيلی 
فرق کرده. البته 
هنوز هستند 
افرادی که من 
را مي   شناسند، 

حتی اگر به قيافه 
هم ندیده باشند 

مي   دانند که باالخره 
من پيش کسوت این 

کارم 
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بعدش هم من خوشحال رفتم پیش پدرم و همه پارتی مدادهای ژاپنی را 
قبل از اینکه دیگران به فکر خریدشان بیفتند، خریدم و کلی مداد عصایی 
درست کردیم که فروش خیلی خوبی هم داشت و اولین سرمایه زندگی و 

موفقیتم را من اینجا به دست آوردم...

گرفتن مجــوز از آقــای بیــک و بهترین روز  زندگی  3
یک روز پدر به مغازه ام در بازار بین الحرمین آمد و گفت که 
نماینده شرکت بیک فرانسه که ما فروشنده خودکارهایش بودیم به نام آقای 
لوک از فرانسه آمده برای بازدید بازار؛ من هم چون انگلیسی بلد بودم سریع 
رفتم و پیداش کردم و در بازار چرخاندمش، مثال بردمش مســجد شاه و... 
در بین مسیر آقای لوک از من پرسید فکر مي   کنی امسال چقدر بفروشی؟ 
گفتم 500 هزارتا اما شــما با ما یک قرارداد ببندید و برای 5 تا 10 ســال 
نمایندگی بیک را به ما بدهید و من این را مي   رسانم به 2 میلیون، آن زمان 
نمایندگی بیک در تهران با آقای کلیمیان بود؛ بعد از پیشنهاد من آقای لوک 
هیچی نگفت و بعد هم که رفت فرانسه. خالصه فکر کنم 10- 15 روزی از 
این ماجرا گذشت که یک تلگراف آمد که نمایندگی را به ما واگذار کردند. 
البته پدرم از این مسئله خیلی ناراحت شد و گفت نان مردم را بریده ایم و 
به همین خاطر هم مبلغی به آن نماینده قبلی که گفتم )کلیمیان( داد و 
رضایتش را جلب کرد. از این زمان در واقع نمایندگی فروش خودکار بیک 
در ایران برای ما بود و ما فروش را افزایش دادیم تا اینکه به فکر تولید افتادم 
و تصمیم گرفتم به فرانسه و پیش خود آقای بیک بنیان گذار کارخانه - که 
اخیرا فوت کرده- بروم و مجوز تولید خودکار بیک در ایران را از او بگیرم. 
کارخانه بیک در نزدیکی پاریس است در منطقه ای به نام کلیشی؛ خالصه 
رفتم پاریس و با زحمت وقت مالقات از او گرفتم و به ش گفتم که مي   خواهم 
خودکار بیک در ایران تولید کنم؛ او هم تعجب کرد و چند لحظه بعد یک 
خودکار از کشــوش بیرون آورد و نوکش را روی میز گذاشــت و فشار داد 
و شکســت؛ گفت این ساخت امریکاست! آن وقت تو در ایران مي   خواهی 
چه کار کنی؟ جا خوردم و چیزی نتوانســتم بگويم؛ مي   دانید آن کسی که 
متصدی و رابط بیک فرانسه با ما در ایران بود و اتفاقا وقت را هم گرفته بود 
قبل از جلسه به من گفت اگر آقای بیک چیزی گفت همان است و اصال 
پافشــاری نکن، اگر گفت نه، نه است و اگر گفت آره، آره. به همین خاطر 
هم در آن جلسه یک دفعه جا خوردم و این شد که در نهایت بدون حاصل 
از اتاقــش آمدم بیرون و به قول معروف تیرم به هدف نخورد و به ســنگ 
خورد. البته منصرف و ناامید نشــدم. من عاشق تولید بودم و هرجور شده 
مي   خواستم تولید خودکار را شروع کنم؛ در این بین رفتم آلمان و آنجا تو 
برگشت دوباره به فکر این افتادم که یک بار دیگر پیش آقای بیک بروم و 
سعی خودم را بکنم، یادم هست یک چمدان کوچک از آلمان خریدم و کلی 
هم پول نقد در آن گذاشتم و بار دیگر به پاریس رفتم و به رابطمان گفتم 
که هرجور شده فقط دو دقیقه وقت برایم بگیرد؛ اولش گفت نمی شود ولی 
در نهایت گرفت و دوباره رفتم پیش آقای بیک؛ تا وارد اتاق شدم بالفاصله 
در چمدان را باز کردم و گفتم آقای بیک این پولها             برای شما در عوض یک 
دستگاه قالب به من بدهید و اگر خودکاری بهتر از چیزی که امریکایی ها             
تولید کردند، ساختم به من اجازه تولید بدهید وگرنه من قالب ها             را به خرج 
خودم برمي   گردانم و ماشین پالستیک ســازی را هم در ایران مي   فروشم، 
پول ها             هم برای شما؛ آقای بیک خندید، گفت پول را چرا این جوری آوردی؟ 
گفتم مي   خواستم چشم شما به پول ها             بیفتد و ببینید که من جدی هستم؛ 
باز هم خندید و بعد پول را گرفت و شروط را قبول کرد. آقای بیک همان 
روز من را با خودش به کارخانه برد و یک ماشین و قالب به من داد. بعد از 

آن به ایران آمدم تا با نصب دستگاه ها             و فراهم کردن شرایط، تولید را شروع 
کنم؛ البته برای باال بردن کیفیت از دو نفر مهندس آلمانی هم کمک گرفتم 
و آنها را به ایران آوردم؛ کال شــاید دوـ  سه ماه طول کشید که کارخانه تو 
تهرانپارس راه اندازی و تولید شروع شد و نمونه ای از خودکار را هم برای آقای 
بیک به فرانسه فرستادم. یادم نمی رود یک روز تلگراف آمد که فورا به پاریس 
بیا، پا شدم رفتم فرانسه پیش آقای بیک، به من گفت از چه موادی استفاده 
مي   کنی؟ گفتم نمی گویم؛ گفت چرا؟ گفتم شــما مجوز تولید را بدهید تا 
جواب را بدهم، خنده اش گرفت و گفت مجوز را دادم، بگو؛ بعد  بهش گفتم 
که مواد این چیزها است و درجه حرارت و شرایط تولید هم این گونه است؛ 
خیلی خوشش آمد و دیگر از آن موقع تولید ما در ایران شروع شد. واقعا آن 
روزی که اولین خودکار را در کارخانه بیک تهران تولید کردیم، زیباترین و 
غرورانگیزترین روز زندگی من بود؛ هیچ وقت فراموش نمی کنم آن روز را، از 
صبح زود به کارخانه رفته بودم و مهندس ها            ی آلمانی هم آمده بودند؛ خیلی 
عجله داشتم و از شدت هیجان تپش قلب گرفته بودم تا اینکه باالخره اولین 
لوله خودکارها از دستگاه بیرون آمد. البته االن کارخانه تولید خودکار بیک 
دیگر تولید ندارد و من تنها نمایندگی بیک را در ایران دارم؛ کارخانه ای که 
حیف است و یک سرمایه ملی محسوب مي   شود که اگر دست من بود باز هم 

راه اندازی اش مي   کردم و کلی جوان را مي   بردم سر کار.

این روزهای زندگی علی اکبر رفوگران
صبح ها             معموال یک ســاعت ورزش مي   کنم و یک ســاعت هم روزنامه ها            ی یومیه صبح را مي   خوانم 
مثل کیهان و اطالعات؛ به خصوص آن بخش راستش که مي   دانم 100 درصد درست است یعنی بخش 
ترحیمش؛ آنها را نگاه مي   کنم تا ببینم از دوســتان قدیمی کسی فوت شده است که در مراسم ختمش 
شرکت کنم )با خنده(! حدود ساعت 11،11:30 به شرکت مي   روم و آنجا ناهار را با بچه ها             مي   خورم و بعد 
از انجام دادن كارها و جلسات کاری اگر باشد، عصر به خانه برمي   گردم. االن کارخانه تولید عطر بیک، تیغ، 
کرم، اسپری های زیربغل و یک کارخانه تولید نی نوشابه داریم؛ البته خودم کمتر کارخانه مي   روم و کار را 
سپرده ام به برادرزاده ام که مدیرعامل کارخانه است. غروب ها             که برمي   گردم خانه بیشتر مطالعه مي   کنم و 
خاطرات و داستان مي   نویسم. من خیلی اهل تلویزیون دیدن نیستم و شب ها             را بیشتر با خانمم صحبت 

مي   کنم و گپ مي   زنم و راستش زودتر از 12 نمی خوابم.

رفوگران: »خيلی 
چيزها در دنيا 
هست که ما به 
ارزانی و راحتی 

می توانيم به 
 دست بياوریم؛ 
مهم ترینش 

خندیدن است؛ 
خندین پول 

نمی خواهد و به 
سالمتی هم خيلی 

کمک مي   کند. 
ورزش کردن هم 

حتما پول احتياج 
ندارد. «

رفتم فرانسه پیش آقای بیک، به من گفت از چه موادی استفاده مي   کنی؟ گفتم نمی گویم؛ گفت چرا؟ گفتم شما مجوز تولید را بدهید تا جواب را بدهم، 
خنده اش گرفت و گفت مجوز را دادم، بگو؛ بعد  بهش گفتم که مواد این چیزها است و درجه حرارت و شرایط تولید هم این گونه است؛ خیلی خوشش 
آمد و دیگر از آن موقع تولید ما در ایران شروع شد.
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کارآفرین

سرگذشــت ورود و تولید بسیاری از لوازم خانگی در ایران با 
زندگی مردی گره خورده است که بسیاری او را از پیشگامان 
صنعتی و کارآفرینان برجسته کشور مي دانند؛ حاج محمدتقي 
برخوردار که بدون شک روی زندگی مدرن مردم در کشور 
ما تاثیرات بسیار داشته اســت. عباس میالنی مدیر برنامه 
مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد محمدتقي برخوردار را 
جزو 100 چهره ایرانی تاثیرگذار قرن معاصر برمي       شمارد و 
علی اصغر سعیدی جامعه  شناس و نویسنده کتاب »موقعیت 
تجار و صاحبان صنایع در عصر پهلــوی: زندگی و کارنامه 
حاج محمدتقی برخــوردار« از او با نــام »پدر صنعت لوازم 
خانگی« نام مي برد. علی اصغر ســعیدی معتقد است پیامد 
ناخواســته اجتماعی فعالیت های برخوردار در صنعت لوازم 
 خانگی تاثیر بسیاری بر سبک زندگی مدرن و افزایش رفاه 
اجتماعی خانواده های ایران در دهه 1350 شمسی داشته و 
مصرف تولیدات و محصوالت کارخانه های وابسته به حاج محمدتقي برخوردار 
منجر به تغییراتی در زندگی، احساس، تفکر، شیوه زیست و فرهنگ ایرانی 
شــده است.« محمدتقي  برخوردار در ســال 1303 در یزد و در خانواده ای 
تاجر متولد شد. پدرش محمدحسین برخوردار )فرزند محمدمهدی( از تجار 
معــروف یزد بود که محصوالت کشــاورزی از قبیل چای، زردچوبه، فلفل و 
پســته را صادر مي کرد و البته دســتی هم در ملــک داری و خرید و فروش 
ملک داشــت. محمدتقي از کودکی و هم زمان با تحصیل تا 18 ســالگی در 
تجارت خانه پدرش در یزد کار کرد ولی بعد تصمیم گرفت برای ادامه زندگی 

و کار به تهران بیاید. او در بازار تهران و در سرای امید )روبه روي مسجد شاه( 
حجره ای خرید و تجارت خانه اش را تاســیس کرد و همچون پدرش چندین 
سال )حدود دو دهه( به تجارت چای، پسته و... پرداخت ولی بعد به فکر وارد 
کردن کاالهای مصرفی برای خانواده ها افتاد، محصوالتی که کم کم راهشان را 
به خانه های پایتخت نشین ها و ساکنان شهرهای بزرگ باز مي کردند. در آن 
سال ها محمدتقي برخوردار چند سفر به کشورهایی همچون ژاپن داشت و 
توانست نمایندگی فروش شرکت هایی همچون توشیبا، لوازم خانگی رافائل و... 
را بگیرد و فروش محصوالت این شرکت ها را در ایران شروع کند. همچنین 
حاجی برخوردار در این سال ها واردکننده باتری و تلویزیون  شاوب لورنس در 
ایران بود. تلویزيون های سیاه سفید مبلی و چوبی که در آن سال ها تازه وارد 

بازار شده بود و دل خیلی از ایرانی ها را برده بود.

J ساخت داخل به جای واردات
دهه 40 را در ایران باید سال هاي توسعه صنعتی و تاسیس کارخانه ها و 
صنایع جدید دانست؛ با ورود علی نقی عالیخانی به عنوان وزیر به وزارت اقتصاد 
و انتخاب رضا نیازمند به عنوان معاون وزیر که بعدها نخستین رئیس سازمان 
گســترش و نوسازی صنایع ایران شد، تحوالت مهمی اتفاق افتاد. نیازمند و 
عالیخانی فعاالن اقتصادی و تجار بسیاری را که واردکننده بودند به راه اندازی 
کارخانه های جدید در کشور تشویق مي      کردند. رضا نیازمند در گفت وگویی که 
سال گذشته با مجله آینده نگر داشت دراین باره گفت: »پنج شنبه ها مي نشستیم 
و تصمیم مي       گرفتیم که جلوی پای صنعتگران باز باشد و در این دوران شرایط 
برای راه اندازی صنایع بزرگی چون خودرو، لوازم خانگی، لوازم الکتریکی و... 

مردی که تلویزیون را به خانه ها هدیه داد 
محمدتقیبرخوردارچراجزو100چهرهتاثيرگذارقرندرایراناست؟

حاج محمدتقي برخرودار در طول چندین دهه فعالیت اقتصادی و صنعتی کارخانه ها و 
شرکت های مهمی را راه اندازی کرد که تعداد آنها به بیش از 15 شرکت و گروه صنعتی 
بزرگ مي       رسد در اینجا به معرفی 6 شرکت مهم او مي پردازیم، شرکت هایی که هرکدام 
با خود تحولی جدید به زندگی ایرانی ها هدیه دادند و در نوع خود معموال پیشــگام در 

کشور بودند. 

شرکت قوه پارس1 
نخستین شرکت صنعتی که حاجی برخوردار تاسیس 
کرد شرکت ری اوواک یا قوه پارس بود که با سرمایه گذاری 
مشــترک یک امریکایــی در جاده کرج و در ســال 1341 
راه اندازی شــد. تولیدات این کارخانه در طی چند ســال تا 
جایی گسترش یافت که دو کارخانه دیگر در کرج و شهرک 
صنعتی البرز قزوین هم به این مجموعه اضافه شد. این شرکت که باتری تولید مي کرد در 
سال 1355 وارد بورس شد. این کارخانه در ابتدای فعالیت حدود 220 نفر نیرو داشت ولی 

در ســال 1357 و با توجه به راه اندازی دو کارخانه دیگر به 920 نفر رسید. عالوه بر اینها 
سرمایه اســمی این کارخانه در طول حدود 15 سال فعالیت از 10 میلیون تومان به 42 
میلیون تومان افزایش یافت و میزان فروش آن در سال 1357 به 200 میلیون تومان رسید.

شرکت پارس الکتریک2 
کمی بعد از راه اندازی قوه پارس حاجی برخرودار در اســفند ســال 1341 شرکت پارس 
الکتریک را برای تولید تلویزیون و وسایل برقی راه اندازی کرد. تعداد افراد شاغل در این مجموعه 
صنعتی از 15 نفــر در ابتدای کار به حدود 2 
هزار نفر در ســال 1358 افزایش یافت. 
همچنین فروش ایــن کارخانه که در 
ســال 1355 وارد بورس شد در سال 
1357 حــدود 500 میلیون تومان 
برآورد شده است که حدود 90 میلیون 

تومان آن سود، بوده است.

از پلوپز پارس خزر تا باتری پارس
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رضا نیازمند: »یادم هست حاج محمدتقي برخوردار را که آن زمان رادیو و تلویزیون وارد مي کرد دعوت کردم و به ش پیشنهاد دادم که به جای واردات 
در کشور تولید را شروع کند. به او گفتم به شما پروانه ساخت رادیو و تلویزيون مي       دهم و از فردا شما را پشتیبانی مي       کنم تا بتوانی کاالی تولیدی ات را 
بفروشی؛ از کسی که وارد مي       کند گمرکی مي       گیریم ولی به تو امتیاز مي       دهيم. و همین هم شد که او تقاضای پروانه داد و تولیدش را شروع کرد.«

فراهم شد.« در این بین یکی از افرادی که به راه اندازی کارخانه های جدید در 
آن دوران تشــویق شد، محمدتقي برخوردار بود، رضا نیازمند در گفت وگو با 
مجله آینده نگر درباره دیدارش با محمدتقي برخوردار مي گوید: »یادم هست 
حاج محمدتقي برخوردار را که آن زمان رادیو و تلویزیون وارد مي کرد دعوت 
کردم و بهش پیشنهاد دادم که به جای واردات در کشور تولید را شروع کند. 
به او گفتم به شــما پروانه ساخت رادیو و تلویزيون مي       دهم و از فردا شما را 
پشــتیبانی مي       کنم تا بتوانی کاالی تولیدی ات را بفروشی؛ از کسی که وارد 
مي       کند گمرکی مي       گیریم ولی به تو امتیاز مي       دهيم. و همین هم شد که او 

تقاضای پروانه داد و تولیدش را شروع کرد.«
در سال های دهه 40 محمدتقي برخوردار کارخانه های صنعتی بسیاری 
در ایــران راه اندازی کرد که مهم ترین آنها تولید باتری، انواع لوازم خانگی و... 
بود. او در اولین قدم شرکت ری اوواک یا قوه پارس را با مشارکت یک شرکت 
آمریکایی در سال 1341 تاسیس کرد و پس از آن شرکت پارس الکتریک را 
در ســال 1342 برای تولید رادیو و تلویزیون با مارک توشیبا زد و پس از آن 
نیز شرکت هایی همچون پارس خزر، لوازم خانگی پارس، فرش پارس، صنایع 
پوشش، سرامیک البرز و... را راه اندازی کرد؛ کارخانه هایي صنعتی که با گذشت 
چند ســال محصوالت بسیار متنوعی را تولید مي کردند و نقش بسزایی در 
زندگی مدرن خانواده های ایرانی داشتند؛ کارخانه هایی که در مجموع بیش از 

10 هزار نفر به صورت مستقیم در آنها مشغول به کار بودند. 

J نوآوری و پژوهش در کارخانه های برخوردار
محمدتقي برخوردار به سرعت پیشرفت تکنولوژی واقف بود و از همین رو 
در گروه های صنعتی و کارخانه های خود به این موضوع اهمیت ویژه مي داد و 
از مهندسان خارجی برای بخش پژوهش استفاده مي کرد، مثال نقل مي کنند 
در کارخانه پارس الکتریک یک بخش ویژه پژوهش راه اندازی کرده بود که یک 
مهندس آلمانی در آن استخدام شده بود. سید حسین سادات مسئول بخش 
خدمات پس از فروش شرکت پارس الکتریک با تایید این موضوع در گفت وگو 
با مجله تجارت فردا گفته است: »حاجی برخوردار به نوآوری و ایده های نو و 
آنچه موردپسند بازار بود، اهمیت زیادی می داد. برای نوآوری اگر می شد از آن 

سوی دنیا متخصص جذب می کرد. همچنین بیش از هر چیزی تمرکز خود را 
بر شناخت عمیق بازار گذاشته بود. به عبارت دیگر، بیشتر به نیاز بازار اهمیت 
مي      داد. اما از نظر من یکی از دالیل عمده موفقیت او شناخت بازار و پیشگامی 

در ورود به بازارهای جدید بود.« 

J مصادر کارخانه های برخوردار
بعد از پیروزی انقالب تمام سهام و اموال و دارایی های 52 نفر از صاحبان 
صنایع بزرگ کشــور از جمله محمدتقي  برخوردار به دلیل آنچه ارتباط با 
خانواده پهلوی خوانده شد، مشــمول مصادره قرار گرفت. در این بین البته 
عده ای از این افراد از جمله محمدتقي برخوردار در دیدار با نخست وزیر دولت 
موقت مهندس مهدی بازرگان تالش کردند تا دارایی هایشان را از شمول اين 
قانون خارج کنند.  در کتاب »پیشگامان رشد« در این باره نوشته شده است: 
»جلسه ای با نخست  وزیر مهندس بازرگان برگزار شد. در جلسه از میان 52 
نفر تنها اکبر الجوردیان، حاج محمدتقی برخوردار، مهندس رستگار، دکتر 
محمدعلی بنکدارپور، دکتر مهدی موتمنی و دکتر بنی  جمالی حضور داشتند 
و افراد دولتی هم رضا صدر وزیر بازرگانی، احمدزاده وزیر صنایع، دکتر سحابی 
مشاور نخست  وزیر، معین  فر رئیس سازمان برنامه و مهندس سحابی شرکت 
داشــتند. در این جلســه حاجی برخوردار گفت: »ما چه گناهی کرده ایم که 
صنایع ما را ملی کرده اید؟ ما کارخانه تاسیس کرده ایم و تعداد زیادی کارگر 
تعلیم داده و مشغول به کار کرده ایم.« بعد حاج برخوردار به مهندس بازرگان 
گفت: »شما 10 درصد سرمایه ما را به ما پس دهید و ما را از پشت بخوابانید 
و صد ضربه شالق بزنید که دیگر از این غلط ها نکنیم و دیگر در ایران کارخانه 
احداث نکنیم.« البته این جلسه با نخست وزیر وقت در نهایت نتیجه خاصی 
نداشت و مدتی بعد از پیروزی انقالب حاج محمدتقي برخرودار از ایران رفت و 
تا سال 1370 دیگر به ایران بازنگشت؛ محمدتقي  برخوردار در این سال برای 
پــس گرفتن کارخانه ها و اموال و دارایی هایش به ایران آمد و پرونده حقوقی 
تشــکیل داد که تنها به بازپس گیری قطعاتی زمین در رفسنجان و استرداد 
منزل شخصی اش منجر شد. حاج محمدتقي  برخوردار روز دوشنبه 27 تیرماه 

سال 1390 درگذشت. 

شرکت پارس خزر3 
شرکت پارس خزر را بسیاری در خانه هایشان 
با پلوپزهــای آن )با ته دیگ طالیــی( یا پنکه های 
قدیمی اش مي شناسند. کارخانه ای که در سال 1347 
و در شهر رشت به سرمایه حدود 6.5 میلیون تومان 
راه اندازی شد. این مجموعه صنعتی با مشارکت 29 
درصدی بانک توسعه صنعتی و معدنی، 40 درصدی شرکت توشیبای ژاپن و 40 درصدی 
حاج محمدتقي برخوردار راه اندازی شد. تعداد نیروهای این کارخانه تولید انواع لوازم برقی 
خانه )آب میوه گیری، چرخ گوشت، پنکه و...( از 200 نفر در سال 1350 به 800 نفر در 

سال 1357 رسید. 

کشت و صنعت جیرفت4 
عــالوه بر حوزه های صنعتی و به خصوص الکترونیک و لوازم خانگی محمدتقي 
برخوردار دســتی هم در کشاورزی داشت، او در ســال 1349 یکی از مهم ترین کشت 
و صنعت های کشــور را در جیرفت کرمان و در نزدیکی منطقه عنبرآباد راه اندازی کرد. 
جیرفت به اعتقاد بسیاری از کارشناسان به عنوان بهشت کشاورزی ایران شناخته مي شود 

که حاجی برخوردار 50 سال پیش این ظرفیت را شناسایی کرد.  

فرش پارس و صنایع پوشش 5  
حوزه نســاجی و تولید فرش ماشینی از دیگر فعالیت های صنعتی محمدتقي 
برخوردار محسوب مي       شود. او در این حوزه و البته با مشارکت افراد دیگر در سال 1350 و 
1352 دو شرکت فرش پارس )تولیدکننده فرش ماشینی و دارنده شش واحد ریسندگی 
انواع نخ، گونی بافی، پلی پروپیلن، موکت، فرش ماشــینی، موکت بافی، رنگرزی و چاپ 
موکت( و صنایع پوشــش )تولیدکننده انواع منسوجات با چهار کارخانه تولید مخمل، 

ریسندگی، حوله و بلوجین( را راه اندازی کرد.

شرکت لوازم خانگی پارس6 
هنوز هم در خانه بسیاری از ایرانی ها مي توان 
لوازم خانگی پارس به خصوص یخچال های پارس را 
دید؛ کارخانه پارس را محمدتقي برخوردار در ســال 
1354 با ســرمایه اولیه حدود 80 میلیون تومان و با 
مشارکت 15 درصدی شرکت جنرال الکتریک امریکا 
راه اندازی کرد. این کارخانه برای تولید یخچال، فریزر و ماشین لباس شویی که استفاده از 
آنها در شهرهای بزرگ کم کم داشت همه گیر مي       شد، تاسیس شد. این شرکت قرار بود 

بخشی از بازار جنرال الکتریک امریکا را در بازار ایران و خاورمیانه تامین کند. 

عباس ميالنی 
مدیر برنامه 

مطالعات ایرانی در 
دانشگاه استنفورد 

محمدتقي 
برخوردار را 

جزو ۱۰۰ چهره 
ایرانی تاثيرگذار 

قرن معاصر 
برمي       شمارد و 

علی اصغر سعيدی 
جامعه  شناس و 
نویسنده کتاب 

»موقعيت تجار و 
صاحبان صنایع 
در عصر پهلوی: 
زندگی و کارنامه 
حاج محمدتقی 
برخوردار« از او 

با نام »پدر صنعت 
لوازم خانگی« نام 

مي برد
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کارآفرین

با مطالعه تاریخ تحوالت اقتصادی و اجتماعی شــهره یزد در قرن معاصر 
برخی از اسامی همچون »تقی رسولیان« بیش از دیگران شنیده مي      شود، فعال 
اقتصادی و اجتماعی بخش خصوصی که هم دستی در تجارت داشت و هم به 
توسعه صنعتی و زندگی بهتر مردم این شهر و کشور کمک ها                           ی بسیاری کرد 
و پیشرو و کارآفرین بود، او کارخانه ها                            و شرکت ها                           ی متنوعی همچون یزدباف 
راه اندازی کرد که همچنان با گذشت چندین دهه به فعالیتشان ادامه مي                                           دهند. 
استان یزد یکی از مناطق برتر کشور در حوزه نساجی و تولید منسوجات در 
دهه ها                           ی اخیر بوده و کارخانه ها                           ی متعددی در این زمینه در این استان و در 
نزدیکی شــهر یزد راه اندازی شده اســت که یکی از موفق ترین آنها کارخانه 
یزدباف است که از سوی تقی رسولیان و چند نفر از شرکای او راه اندازی شد. 
تقی رسولیان فرزند حاج عبدالرسول در سال 1289 هجری شمسی )106 

ســال پیش( در محله سهل بن علی یزد در خانواده ای مذهبی و ثروتمند به 
دنیا آمد. او تحصیالت ابتدایی را در مدرســه تدین و دبیرستان را تا کالس 
هشــتم گذراند و پس از آن وارد بازار کار و تجارت شد. او سال ها                            در بازار یزد 
مشــغول تجارت قند، شکر و روغن بود و با توجه به پشتکار و تالش بسیار، 
توانست ثروت خوبی از این راه کسب کند. اما تجارت و کسب درآمد و ثروت 
خواســته ها                           ی اصلی تقی رسولیان نبودند؛ او به توسعه شهر و زادگاهش فکر 
مي                                           کــرد و در همین زمینه تصمیم گرفت قدم ها                           یی بردارد که مهم ترین آن 
بدون شک راه اندازی شرکت توسعه برق و کشاورزی در سال 1329 بود. در آن 
زمان بسیاری از خانه ها                           ی یزد برق شهری نداشتند و تقی رسولیان با تاسیس 
این شــرکت به دنبال توســعه خطوط برق در شهر یزد و مناطق دیگر بود. 
شرکتی که مرکز آن در یزد قرار داشت ولی بخش عمده فعالیتش در تهران به 
عنوان پایتخت انجام مي                                           گرفت. همچنین در این دوره او در کنار تجارت قند 
و شکر و... موتورهای برقی آبیاری، رادیو و تلویزيون و کاالهایی از این دست را 
نيز که تکنولوژی جدید و به روزی داشتند وارد مي                                           کرد. همچنین او واردکننده 
رنگ از هلند بود. رسولیان در آن سال ها                            مانند بسیاری تجار و فعاالن اقتصادی 
فعالیت ها                           ی تجاری و صنعتی را با هم پیش مي                                           برد، از همین رو تقی رسولیان 
به فکر سرمایه گذاری ها                           ی صنعتی و توسعه این موضوع هم افتاد و مقداري از 
سهام چندین واحد صنعتی که لوازم و کاالهای خانگی تولید مي                                           کردند مانند 
فیلکو، فیلور و... را خرید. عالوه بر اینها او در بین فعاالن اقتصادی یزد و کشور 
نیز فرد خوشنامی محسوب مي                                           شود و در زمینه ها                           ی صنفی و تشکیالتی نیز 
فعالیت ها                           ی گسترده ای انجام مي                                           داد تا جایی که به مدت 20 سال ریاست اتاق 
بازرگانی، صنایع و معادن یزد را بر عهده داشت و در این سال ها                            تالش کرد تا 
با اتحاد فعاالن بخش خصوصی اقداماتی را برای حل مشکالت آنها انجام دهد. 

J کارخانه چیت سازی یزدباف
در ســال 1325 گروهی ار فعاالن اقتصادی یزد، قصد تاسیس کارخانه 
چيت ســازي              را داشتند؛ اما به دلیل محدودیت ارزی تاسیس این کارخانه به 
مدت 10 ســال به تاخیر افتاد تا اینکه در نهایت در دی ماه ســال 1338 با 
سرمایه گذاری تقی رسولیان و شرکایش بهره برداری از این کارخانه شروع شد. 
سرمایه ثبت شده در این شرکت صد میلیون ریال )هزار سهم صد هزار ریالی( 
بود و رسولیان و شرکایش 94 میلیون ریال از بانک ملی و صنعتی وام گرفته 
بودند. ساختمان این کارخانه در محوطه ای به مساحت 100 هزار متر مربع با 
17 هزار مترمربع زیربنا در سه کیلومتری یزد قرار داشت و دارای یک حلقه 

چاه عمیق بود. 
رسولیان و شرکایش ماشین آالت الزم برای احداث کارخانه را از انگلستان 
و آلمان خریداری و نصب کردند. این کارخانه، دارای 324 دستگاه بافندگی 
خودکار و واحدهای مجهز سفیدگری، رنگرزی، گل زنی، تکمیل پارچه و... بود 
و ماهیانه یک میلیون متر پارچه چیت رنگارنگ تولید مي                                           کرد. آنها                            نخ تولیدی 
در کارخانه دستبافان یزد را خریداری مي                                           کردند. ظرفیت روزانه کارخانه 40 
هــزار متر مربع بافندگی و بیش از 20 هزار متر مربع چاپ و تکمیل بود. در 
ســال 1346 تولید روزانه کارخانه 1200 بقچه نخ و 10 هزار متر پارچه بود. 
میزان تولید در شش سال بعد )بهمن 1352( در این مجموعه به هفت میلیون 

یزدباف میراث مردی که کار را به زندگی بافت
نگاهیبه5دههفعاليتتجاریوصنعتیتقیرسوليان،كسیكه20سالرئيساتاقیزدبود

میراث خانوادگی رسولیان دانشکده معماری شد
خانه رسولیان که بیشتر از صد سال عمر دارد در محله سهل بن علی یزد قرار گرفته و از دو بخش بیرونی 
و اندرونی تشکیل شده است. حیاط بیرونی محل پذیرایی از مهمانان و برگزاری مراسم و روضه خوانی بوده و 
اتاق بزرگ ارسی با شیشه ها                           ی رنگی، حوض خانه، تاالر، زیرزمین و بادگیر، فضاهای اصلی قسمت بیرونی را 
تشکیل مي                                           داده است.  حیاط داخلی که قسمت خصوصی خانه است از اتاق ها                           ی سه  دری، پنج  دری، ارسی، 
تاالر، کاله فرنگی و بادگیر تشکیل شده است که حیاطی بزرگ دارد و حوضی بزرگ در وسط آن خودنمایی 
مي                                           کند. در قســمت پايینی اتاق ها                            تاالر، کاله فرنگی، زیرزمین ها                            و جوی آب قرار دارند که هرکدام، برای 
نگهداری لوازم، مواد غذایی و استراحت در فصل تابستان کاربری داشته اند. عالوه بر این، این خانه دارای 
یک حمام است که بین حیاط بیرونی و اندرونی قرار گرفته. امروزه بخش ها                           ی مختلف این خانه تاریخی 
به فضاهای آموزشی تبدیل شده و محل برگزاری سمینارهای مختلف علمی است؛ خانه ای که از سال 68 
خانواده رسولیان آن را وقف دانشگاه یزد کرد و بعد از مرمت به عنوان دانشکده معماری و شهرسازی مورد 

استفاده قرار گرفته است.
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تجارت و کسب درآمد و ثروت خواسته ها                           ی اصلی تقی رسولیان نبودند؛ او به توسعه 
شهر و زادگاهش فکر مي                                           کرد و در همین زمینه تصمیم گرفت قدم ها                           یی بردارد که 
مهم ترین آن بدون شک راه اندازی شرکت توسعه برق و کشاورزی در سال 1329 بود.

مترمربع چیت، یک میلیون مترمربع چلوار و 1.5 میلیون متر مربع پاتیس و 
ململ رسید. همچنین تعداد دوک ها                           ی ریسندگی به 3 هزار دستگاه و تعداد 
دستگاه ها                           ی بافندگی به 384 دستگاه با قدرت موتور 3500 اسب بخار رسید. 
براساس اســناد موجود و به نوشــته کتاب »سرگذشت پنجاه کنشگر 
اقتصادی ایران«: »در سال 1340 تعداد 600 کارگر و یک متخصص خارجی 
در کارخانه یزدباف مشغول به کار بودند. رئیس هیئت مدیره اولیه، محمدتقی 
رســولیان، مدیرفنی کارخانه، مهندس طاهری و اعضای هیئت مدیره، رضا 
حکمی زاده و محمود ریسمانی بودند. همچنین محمود ریسمانی، رسولیان و 
حسین کوراوغلی یک کارخانه ریسندگی در قسمت غرب اراضی مهدی آباد 
یزد تاسیس کردند. این کارخانه در آن سال ها                            یکی از زیباترین ساختمان ها                           ی 
یزد بود و ریسمان شماره 10 و 20 در آن تولید مي                                           شد.« همچنین کارخانه 
دیگری در 12 کیلومتری جنوب یزد با ســرمایه مشترک رسولیان و بشارت 
تاسیس شد. این کارخانه، کار پشم ریســی را انجام مي                                           داد. رسولیان پس از 
مدتی به واردات رنگ روی آورد و شــرکت رنگ سازی و شیمیایی رنگین را 
هم تاســیس کرد. در سایت کارخانه یزدباف درباره پیشینه این مجموعه با 
نام بردن از تقی رسولیان به عنوان یکی از بنیان گذاران آمده است: »شرکت 
یزدباف )سهـــامی عام( در سال 1335 در شهر تاریخی یزد تأسیـس شد و 
پس از آن کارخانه جات ریسـندگی، بافندگی، چاپ و تکمیل انواع پارچه ها                           ی 
پنبه ای در زمینی به مســاحت 120 هزار متر مربع احداث شد. طرح توسعه 
کارخانه در زمینی به مســاحت 270هزار متر مربع و زیربنای112 هزار متر 
مربع در ســال 1376 به بهره برداری رسید. در حال حاضر نیز این شرکت با 
بهره گیری از ماشیـن آالت مدرن از معتبرترین شرکت ها                           ی سـازنده اروپایی، 
و دانش فنی، تجربه و تالش، بیـــش از 1000 نفر پرسنـــل دارد و یکی از 
بزرگ ترین کارخانه جات نساجی در خاورمیـانه محسوب مي                                           شود که قادر است 
انواع پارچه ها                           ی شلواری )جین و کتان(، پیراهنی، ملحفه ای، پرده ای، مانتویی، 
چادر مشکی، رومبلی و پتوی سبک با ترکیب پنبه، الیاف مصنوعی یا مخلوط 
آنها را تولید کند. سهم عمده ای از محصوالت کارخانه جدید به کشـورهای 
آلمان، ایتالیا، ترکیه، یونان و فرانسـه صادر مي                                           شود و این شرکت افتخار دارد 
که تاکنون چندین مرتبه به دریافت لوح تقدیر به عنوان صادرکننده نمونه نايل 
شده است.« البته تقی رسولیان به دلیل بیماری در سال 1350 درگذشت و 
نماند تا توسعه و گسترش بسیار زیاد کارخانه یزدباف را ببیند. پیکر او را در 
گوشــه حیاط مسجدی که به عنوان خیریه در یزد ساخته بود، دفن کردند. 
با فوت تقی رســولیان عمده کارهای اقتصادی او را پسرش مهدی ادامه داد. 
مهدی بعد از پیروزی انقالب در حوزه ساخت و ساز نیز فعالیت ها                           يی کرد. او 

نیز در سال 1391 درگذشت. 

J از ساخت خوابگاه دانشجویی تا اهداي خانه پدری به دانشگاه
خانواده رسولیان جزو فعاالن اقتصادی ایران هستند که به احداث موسسه 
خیریه روی آوردند. البته تقی رسولیان پیش از اینکه موسسه خیریه رسولیان 
را راه اندازی کند به موسســه ها                           ی خیریه دیگر کمک مي                                           کرد. برای مثال او 
به همراه غالمرضا آگاه، عبدالحســین اخوان ســیگاری، حاج اکبر مشروطه 
و... از اعضای هیئت مدیره یک مدرســه خیریه بودند. اما در کنار اینها                            عمده 
فعالیت ها                           ی خیریه و مسئولیت اجتماعی خانواده رسولیان در موسسه خیریه 
خود آنها                            متمرکز شــده بود. موسسه خیریه رســولیان، حدود 70 مدرسه، 
مسجد، حمام و... در طول فعالیتش ســاخته است. در سال 1350 مدرسه 
رســولیان را در امام شهر و حسن آباد مشیر یزد احداث کرد و در سال 1358 
دبستان دخترانه مهدیه را افتتاح کرد. آنچه در این بین اهمیت دارد نگاه تقی 
رسولیان به مناطق حاشیه ای در توسعه آموزشی تهران و یزد است، او مسجد 
بزرگ رسولیان را با دو بخش زمستانی و تابستانی در یزد ساخت )محل دفن 

پیکر خود او(. 
همچنین تقی رسولیان در طی سال ها                           ی 1344 تا 1347 یک دبیرستان 
دخترانــه و کتابخانه احداث کرد، این فعالیت ها                            بیانگر توجه او به آموزش 
زنان و دختران و گســترش حوزه عمومی است. همچنین مرکز درمانی 
سیدالشــهدا با همکاری و تامین مالی او توسعه یافت. در رمضان 1377 
قمري )1328 شمسی( دو نفر از روحانیان یزد به نان حاج سید محمدباقر 
مدرس و حاج شیخ محمد صدوقی اعالمیه ای صادر کردند که در طی آن 
گفته بودند همان طور که مشهدی ها                           ، اصفهانی ها                           ، مازندرانی ها                            و تهرانی ها                            
در کربال در جوار حرم امام حســین )ع( برای خود مسافرخانه و حسینیه 
دارند، شایسته است که یزدی ها                            نیز - که در امور خیریه پیش قدم هستند- 
مسافرخانه و حسینیه درست کنند که در کمال توسعه و زیبایی مورد پسند 
همگان باشــد. مسئولیت ساخت حسینیه را سه نفر از تجار یزد از جمله 

تقی رسولیان به عهده گرفتند. آنان 
از مردم خواستند کمک ها                           ی خود را 
به حساب مشترک آنان واریز کنند تا 

این مرکز ساخته شود. 
در کنــار اینها                            تقی رســولیان 
خوابگاهی برای دانشــجویان یزدی 
دانشــگاه تهران در کــوی امیرآباد 
)کارگر شــمالی( احداث کرد. البته 
پیــش از او چنیــن کاری را ســید 
دانشجویان  برای  الجوردی  محمود 
کاشانی مقیم تهران انجام داده بود. 
احــداث مســجد امیرالمؤمنین در 
خیابــان آزادی تهران نیز یکی دیگر 
از فعالیت ها                           ی خیریه او بود. همچنین 
رســولیان اقدام بــه تجهیز بخش 
یزد  محبیان  بیمارســتان  اکسیژن 
کرد. پس از درگذشت تقی رسولیان 
پســرش مهدی فعالیت ها                           ی خیریه 
خانواده را ادامــه داد. خانه پدری و 
اجدادی رسولیان یزد که در فهرست 
آثار ملی کشور به ثبت رسیده است، 
در ســال 1368 به دانشگاه یزد اهدا 
شــد که از آن به عنوان دانشــکده 

معماری استفاده مي                                           شود.

در دی ماه سال 1338 با 
سرمایه گذاری تقی رسولیان 
و شرکایش بهره برداری از 
کارخانه یزدباف شروع شد

تقی رسوليان 
به فکر 

سرمایه گذاری ها                           ی 
صنعتی و توسعه 
این موضوع افتاد 
و مقداري از سهام 

چندین واحد 
صنعتی را که لوازم 
و کاالهای خانگی 
توليد مي                                           کردند 

مانند فيلکو، فيلور 
و... خرید
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کارآفرین

هيچ وقت فراموش 
نمی کنم پدرم زمان 

آمدن به تهران 
چه نصيحتی 

به من کرد؛ هيچ 
سرمایه ای به 

همراهم نداشتم 
و به او گفتم که 
مقداری پول و 

سرمایه به من بده، 
گفت گوش هایت 

را باز کن، یک 
سرمایه ای به 
تو می دهم که 
هيچ وقت تمام 
نمی شود؛ گفت 
هيچ وقت دروغ 
نگو، گفتم اینکه 

نشد سرمایه! این 
چه ربطی به پول 

دارد؟ جواب داد اگر 
به مردم راستی ات 
را ثابت کنی و دروغ 
نگویی، همه اموال 

مردم دست تو 
خواهد بود

شما متولد چه سالی و اهل کجا هستید؟  �
من متولد سال 1305 در یک خانواده بازرگان در سبزوار هستم، 5 ساله 

بودم که به مشهد رفتیم و آنجا ماندگار و بزرگ شدم.
پدرتان در چه حوزه ای تجارت می کرد؟ �

او تاجر قماش، کرباس و گاباردین بود و در بازار مشهد حجره ای داشت.
تحصیل را تا کجا ادامه دادید؟  �

من در مشــهد تا دیپلم ریاضی ادامه تحصیل دادم. البته پدرم مرا دوره 
خطاطی و حسابداری هم فرستاده بود و مختصری در این زمینه ها هم آموزش 

دیده بودم.
در کنار تحصیل به پدر کمک می کردید؟ �

بله از کودکی به پدرم کمک می                                    کردم. یادم هســت وقتی خیلی کودک 
بودم و به حجره پدرم می رفتم، او اگر کاری داشت، پنجره اورسی حجره را باال 
می                                                   داد و به من می                                    گفت روی پارچه ها بنشینم و مواظب باشم کسی چیزی 

برندارد تا او برگردد. 
گفتید در مشــهد دیپلم گرفتید. بعد از آن ادامه تحصیل دادید یا  �

جذب کار پدر شدید؟
مشهد آن زمان دانشگاه نداشت و من مجبور شدم که برای ادامه تحصیل 
و رفتن به دانشگاه به تهران مهاجرت کنم. البته در پایتخت همه چیز تغییر 
کرد و به جای دانشگاه جذب بازار شدم. عموی من آن زمان در تهران زندگی 
می                                    کــرد به همین خاطر از پدرم اجازه گرفتم تا به تهران بیایم؛ انگار همین 
دیروز بود؛ هیچ وقت فراموش نمی کنم پدرم زمان آمدن به تهران چه نصیحتی 
به من کرد؛ هیچ سرمایه ای به همراهم نداشتم و به او گفتم که مقداری پول 
و سرمایه به من بده. گفت گوش هایت را باز کن، یک سرمایه ای به تو می                                    دهم 
که هیچ وقت تمام نمی شود؛ گفت هیچ وقت دروغ نگو. گفتم اینکه نشد سرمایه! 
این چه ربطی به پول دارد؟ جواب داد اگر به مردم راســتی ات را ثابت کنی و 

دروغ نگویی، همه اموال مردم دست تو خواهد بود.
وقتی به تهران آمدید اصال دانشگاه نرفتید؟  �

نه، دیگر دانشــگاه نرفتم. اولش ذوق زیادی داشتم ولی وقتی جذب کار 
در بازار شــدم دیگر دانشگاه را فراموش کردم. وقتی به تهران می                                   آمدم پدرم 
خیلی من را تشــویق کرد که جذب بازار شــوم؛ گفت یک دانشگاهی به تو 
معرفی می کنم بهتر از هر دانشگاهی که تصور می کنی، حتی دانشگاه تهران؛ 

مهدیحریری
بنيانگذارشركتچایمشکبووازخيرینبزرگكشور

هیچ وقت ناامید نشوید

گفتم کدام دانشــگاه؟ از دانشگاه تهران که باالتر نداریم! گفت دانشگاه بازار، 
بازار دانشگاه بی نهایت است و درس و یادگیری در آن تمامی ندارد، هرچقدر 
اســتعداد داشته باشی در بازار جا برای رشدت وجود خواهد داشت. البته آن 
روز پدرم چند نصیحت دیگر هم به من کرد درباره روش کار و کاسبی؛ گفت 
حجره من اول بازار است وقتی دو یا سه مشتری آمد چهارمی را قبول نمی کنم 
بــرای اینکه مغازه روبه روی من هم خرج دارد، تو هم این  ور باش، همچنین 
کمک حال همکارانت در بازار باش، اگر کســی که اعتماد به او داشتی کمک 

خواست، یار او باش و هیچ وقت هم بهره نگیر.
وقتی به تهران و بازار آمدید مشغول چه کاری شدید؟ �

اول وقتی آمدم بازار، بیشتر داللی می کردم، چون سرمایه نداشتم.
منظورتان از داللی چیست؟ �

یعنی مثال چیزهایی را می خریدم از یک نفر و آن را به دیگران می فروختم، 
زمینه هایــش هم متفاوت بود. یــک روز پارچه بود، یــک روز چای بود و... 
چون کسبه و بازار به من اطمینان داشتند سفارش های مختلفی نسبت به 
احتیاجاتشان به من می                                    دادند و برایشان خرید می                                    کردم. می                                    دانید چون جوان 
بودم و ورزش هم می                                    کردم خیلی فرز و تند کارها را انجام می دادم. مثال یک 
دفعه می دیدید یک کیلومتر را می دویدم و سریع جنسی را که کسی خواسته 
بود تهیه می                                    کردم، اتفاقا به همین خاطر خیلی از دالل ها رابطه خوبی با من 
نداشتند و از دستم عصبانی بودند و حتی یک بار چند نفرشان جمع شده و 
بین خودشــان گفته بودند که من را بزنند )با خنده(! خالصه با درسی که از 
پدرم برای دروغ نگفتن گرفته بودم و جلب اعتماد بازاریان و تالش توانستم 
جای پای خوبی برای خودم در بازار درست کنم تا جایی که یکی از بازاریان 
کمکم کرد تا مغازه کوچکی بخرم و کار خودم را شروع کنم. او به من گفت: 
»تو شایسته این هستی که تاجر شوی و برای این کار نیاز داری تا حجره ای 
داشته باشی و در جایی بنشینی و یک نوع تجارت را هم باید خوب یادبگیری. 
به تو پول قرض می                                    دهم تا حجره کوچکی بخری و بعد از دو سال پول را به 

من پس بده.«
از آن روزهای کار در بازار خاطره ای دارید؟ �

بله، می                                    دانید در بازار رسم است که همیشه بازاریان افراد تازه کار را امتحان 
می کنند تا اعتمادشان برای کار کردن با آنها جلب شود، خاطره هایی در این 
زمینه دارم که هیچ وقت فراموش نمی کنم. یک بار یکی از بازاریان که با او 

»با کار و فعالیت زنده ام و هنوز هم در بازار با همراهی پسرم تجارت چای انجام می دهم...« مهدی حریری 
امسال 90 ساله شده است ولی با قد و قامت بلند و استوار و البته منش و صدای آرام طوری این جمله را 

محکم می گوید که با تمام وجود می                                    توان حس کرد که کار همه زندگی اش است. خودش می                                    گوید از زمانی 
که برای اولین بار به تهران آمده و کارش را در بازار شروع کرده حاال حدود 70 سال می                                    گذرد؛ سال هایی که 

بخش مهمی از آن با تجارت چای گره خورد و از همین رو نیز بسیاری به او لقب »پدر تجارت چای ایران« 
را می دهند؛ بنیان گذار شرکت چای مشک بو که »استعداد بسیاری در تست چای داشته است« و همین 

موضوع راه زندگی اش را به کلی تغییر داده است. با او درباره زندگی اش گفت وگو کرده ایم.
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به بسياری از 
کشورهایی که 

مهد چای جهان 
هستند، رفته ام و 
از نزدیک مزارع، 
کارخانه ها و... 
را دیده ام و این 
تجربيات را در 

اختيار دیگران در 
کشور قرار داده ام. 
مثال وقتی به مزارع 
چای کشور می رفتم 

با افراد صحبت 
می کردم یا وقتی 
به کارخانه های 

خشک کردن چای 
می رفتم درباره 
درجه حرارت 
دستگاه های 

خشک کن، حتی 
ساخت بهتر 

آنها و... با افراد 
صحبت می کردم 
و از چيزهایی که 
آموخته بودم به 
آنها می گفتم، به 
نظرم به همين 
خاطر است که 

بسياری از فعاالن 
چای در کشور به 

من لطف دارند

همیشه کار می                                                   کردم مرا صدا زد و گفت 10 هزار تومان داری به من قرض 
بدهی؟ گفتم بله، گفت یک چک بنویس و من بده، من هم دسته چکم را از 
جیبم درآوردم و چک کشیدم؛ گفت تا سه سال پیش من نیا و در مورد این 
موضوع هم با کسی صحبت نکن؛ بعد از چند روز من را صدا زد و گفت تو را 
خیلی دوست دارم و تا حاال دو، سه بار تو را امتحان کرده ام و هربار تو نشان 
داده ای که قابل اعتماد هســتی؛ یک بار به ت گفتم یک چایی را 18 تومان 
بخری ولی تو به من گفته بودی 17 تومان، من مدتی بعد دوباره به ت گفتم 
18 تومان ولی تو باز هم گفتی 17 تومان؛ من یادم بود قیمتی که تو گفته 
بودی ولی می خواستم تو را امتحان کنم که باز هم همان عدد قبلی را گفتی 

و نشان دادی که قابل اعتماد هستی.  
اینهایی که تعریف می کنید مربوط به چه سالی است؟ �

من سال 1325 به تهران آمدم و خیلی طول نکشید تا در بازار جا افتادم 
و تجارت خودم را شروع کردم.

شما وارد چه تجارتی شدید، با توجه به اینکه گفتید داللی کاالهای  �
مختلف را انجام می دادید؟ آیا جذب تجارت پدر یعنی پارچه و قماش 

شدید؟
نه من جذب تجارت چای شــدم، استعداد بسیار زیادی در تست کردن 
انواع چای داشتم و این را زمانی که در بازار کار داللی انجام می دادم متوجه 
شدم، خیلی خوب می توانستم انواع چای، بو و کیفیتشان را تشخیص دهم، 
به همین دلیل هم جذب تجارت چای شدم. مثال با تست کردن چای خیلی 

خوب متوجه می شدم که بار نو است یا قدیمی یا از چه نوع چایی است.
یادتان هست از چه سالی وارد تجارت چای شدید؟ �

فکر می کنم زودتر از آنکه ازدواج کنم، بود. من سال 1331 ازدواج کردم 
و آن زمان دیگر در کار تجارت چای بودم. 

گفتید با یک حجره کوچک شروع کردید که تازه بخش زیادی از  �
پول خرید آن هم قرض بود؛ لطفا بگویید چگونه کارتان را گسترش دادید 

و به یک تاجر بزرگ چای تبدیل شدید.
خیلی کار و تالش می کردم و دائم دنبال این بودم که یاد بگیرم. در این 
بین البته اتفاق هایی هم افتاد که باعث شد سرمایه خوبی کسب کنم. مثال 
یادم هســت یک بار آقایی آمد به حجره ام و بار بزرگی از چای داشت که در 
حال خراب شدن و از بین رفتن بود و از من کمک خواست، من هم نگاهی 
به چای انداختم و گفتم که می توانم درستش کنم. یادم می آید چای را بردم 
پشت بام، آنجا برزنت خیلی بزرگی انداختم و بعد با یک مقدار آب خیلی خوب 
و تمیز روی ســطح چای ها را آب پاشی کردم و بارها تا شب آنها را زیر و رو 
کردم و بعد پهن کردم تا خشِک خشک شد و اتفاقا چای خیلی خوبی هم از 

آب درآمد و توانستم پول خوبی به دست بیاورم.  
آیا صادرات یا واردات چای هم انجام می دادید یا اینکه تنها در همین  �

داخل چای خرید و فروش می کردید؟
مدتی نگذشت که تجارت چای و صادرات و واردات را هم شروع کردم و 
شرکت چای »مشک بو« را در دهه 50 تاسیس کردم. فکر کنم اولین بار چای 
را به ترکیه فرستادم که سه هزار تُن بود و کم کم تجارت خودم را گسترش 
دادم و با کشورهای مالزی، اندونزی، هند و... کار می                                                   کردم. البته برای این کار 
اول رفتم و زبان انگلیسی یاد گرفتم، مردی در بازار بود که اتفاقا تریاک هم 
می                                                   کشید و او را به عنوان استاد گرفتم؛ یادم هست اولین بار روی پشت بام 
بازار دیدمش داشت تریاک می                                                   کشید. به او گفتم این کار را نکند، خندید و 
گفت که بیا تو هم یک پک بزن. گفتم تا حاال حتی به سیگار هم پک نزده ام، 
خالصه به او گفتم و ساعت هایی را برای آموزش به حجره من می                                                   آمد تا اینکه 
دیگر می توانستم صحبت کنم و این خیلی در تجارت چای به من کمک کرد.  

بسیاری از فعاالن صنعت چای شما را به عنوان »پدر چای کشور«  �

یا »پدر تجارت چای« می                                                   شناســند، خودتان فکر می                                                   کنید دلیل این 
چیست؟ 

ببینید من اســتعداد زیادی در زمینه چای داشــتم و به بســیاری از 
کشورهایی که مهد چای جهان هستند، رفته ام و از نزدیک مزارع، کارخانه ها 
و... را دیده ام و این تجربیات را در اختیار دیگران در کشــور قرار داده ام. مثال 
وقتی به مزارع چای کشــور می رفتم با افــراد صحبت می کردم یا وقتی به 
کارخانه های خشک کردن چای می رفتم درباره درجه حرارت دستگاه های 
خشک کن، حتی ساخت بهتر آنها و... با افراد صحبت می                                                   کردم و از چیزهایی 
که آموخته بودم به آنها می                                                   گفتم. به نظرم به همین خاطر است که بسیاری از 

فعاالن چای در کشور به من لطف دارند. 
خودتان هم کارخانه چای خشک کنی یا مزرعه راه اندازی کردید؟ �

مزرعه نه اما مدتی سه تا کارخانه خشک کردن چای اجاره کردم که خیلی 
کار سختی بود و تقریبا صبح تا شب زندگی ام با آن درگیر شده بود به همین 

خاطر در نهایت رهایش کردم و تمرکزم را روی همان تجارت گذاشتم.  
االن هم در 90 سالگی کار تجارت انجام می دهید؟ �

بله هنوز هم در بازار به کمک و همراهی پسرم تجارت چای انجام می دهم، 
بیشتر از کنیا و هند چای وارد می کنیم. من با کار و فعالیت زنده ام. البته در 

کنار کار تجارت سال هاست که فعالیت های خیریه هم انجام می دهم.
فعالیت های خیریه را از چه سالی شروع کردید؟   �

در این حوزه خدا به من لطف داشته و سال هاست که توانسته ام خدمت 
کنم. یادم هست اولین بار یک گروهی از افراد من را بردند اطراف اسالمشهر و 
آنجا با مردم نیازمند رو به رو شدم و همان جا به این فکر افتادم که یک درمانگاه 
خیریه در آن منطقه راه اندازی کنم که همچنان هم فعال است، پس از آن هم 
کارهای دیگری انجام دادم و همیشــه برکت این امور را در زندگی ام دیده ام. 
می دانید من از راه تجارت چای درآمد خیلی زیادی به دست آوردم و از جایی 
تصمیم گرفتم که همیشه بخشی از این درآمد را صرف امور خیریه کنم و خدا 

همیشه در این راه همراهی ام کرده است.     
اگر بخواهید به کسانی که قصد دارند در زندگی کاری را شروع کنند،  �

توصیه ای بکنید، آن چیست؟
 توصیه  من این است که هیچ وقت ناامید نشوند. پشتکار داشته باشند و 
آن نصیحت پدرم را که گفت ســرمایه تو راستی است و هیچ وقت دروغ نگو، 

همیشه به یاد داشته باشند.
معموال یک روز شما چگونه می گذرد؟ �

صبح زود از خواب بیدار می شــوم و معموال ساعت 9:30 به بازار و دفتر 
تجارتمان می                                                   روم و تا ساعت 3، 3:30 آنجا هستم. بیشتر روزها ناهار را همان جا 

با پسرم می                                                   خوریم و بعد هم می آیم خانه و بقیه روز را با خانواده می گذرانم. 

خاطره ای از مسابقه تست چای
فکر کنم سال 52 بود که برای تجارت چای به هند سفر کرده بودم و آنجا متوجه شدم که مسابقه ای برای 
تست چای با حضور بزرگ ترین کارشناسان چای این کشور و حتی کشورهای دیگر قرار است برگزار شود؛ من 
هم تصمیم گرفتم در این مسابقه شرکت کنم. روش مسابقه به این شکل بود که هرکسی باید حدود 25 مدل 
چای را تست می کرد و از نظر کیفیت و نوع نظرش را اعالم می کرد و بعد آنها فرد برنده را اعالم می کردند. نوبت 
من که شد تعدادی چای را دادند و تست کردم و بعد گفتم مثال شماره 17 ایراد دارد. بعد گفتند از اتاق بیرون 
بروم و باز چند دقیقه دیگر صدایم کردند و من باز شماره ای را به آنها اعالم کردم و گفتم این بار این چای ایراد 
دارد. آنها شماره چایی را که ایراد داشت تغییر داده بودند. خالصه در بین 80 نفری که شرکت کرده بودند در 

نهایت من به عنوان برنده انتخاب شدم و جایزه ای دریافت کردم.

جذب تجارت چای شدم، استعداد بسیار زیادی در تست کردن انواع چای داشتم و این را زمانی 
که در بازار کار داللی انجام می دادم متوجه شدم، خیلی خوب می توانستم انواع چای، بو و 
کیفیتشان را تشخیص دهم، به همین دلیل هم جذب تجارت چای شدم.
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کارآفرین

شاگرد آهنگری که کارآفرین بزرگی شد
نگاهیبهزندگیمحسنآزمایش،بنيانگذارگروهصنعتیآزمایش

ر  د یش  ما ز آ محسن 
و  روحانی  نواده ای  خا
اقتصادی  نظر  از  ضعیف 
متولد شد. او از کودکی 
کار می کرد و فوت پدرش 
در نوجوانی باعث شد که 
خانواده  هزینه های  بار 
بیفتد؛  او  دوش  بر  نیز 
از  کار  دلیل  به  محسن 
تنها  و  بازماند  تحصیل 
تا کالس چهارم ابتدایی 

تحصیل کرد.

1304

کارگاه  در  از شاگردی  را  کار 
دو  و  کرد  شروع  آهنگری 
در  را  خود  کار  اول  هفته 
صورت  به  آبکیان  کارگاه 
دریافت  بدون  و  آزمایشی 
با  ولی  شد  مشغول  حقوق 
کوششی  و  تالش  به  توجه 
با  داد  نشان  خود  از  که 
تومان  یک  هفته ای  حقوق 
آهنگری را ادامه داد و کم کم 
بعد  و  ماهر  کارگر  یک  به 
شد.  بدل  خبره  استادکاری 
محسن آزمایش در طول چهار 
سال در کارگاه های مختلفی 
شاگردی کرد تا اینکه به فکر 
راه اندازی کارگاه خود افتاد.

1315

دوره  باید  را   1330 سال 
جدیدی در کار و فعالیت های 
حساب  به  آزمایش  محسن 
دولت  سال  این  در  آورد، 
تصمیم  تهران  شهرداری  و 
گرفتند برای تامین آب شرب 
را  خانه ها  پایتخت  ساکنان 
همین  به  کنند؛  لوله کشی 
در  بسیاری  پروژه های  دلیل 
این زمینه تعریف شد؛ دولت 
و شهرداری بخش های مختلف 
از جمله کندن خیابان و  کار 
کوچه ها، انشعاب آب، ساخت 
از  را  و...  تاسیسات  لوله، 
طریق مناقصه به پیمانکاران 
می کردند  واگذار  خصوصی 
محسن  را  کار  از  بخشی  که 
از  و  برعهده گرفت  آزمایش 
این راه توانست درآمد خوبی 
به دست بیاورد و کارگاهش 

را توسعه دهد.

1330

کارگاه کوچکش را با 140 تومان پس انداز 
او  کرد.  راه اندازی  عین الدوله  خیابان  در 
ابتدا در این کارگاه انواع صندلی فلزی را 
این  که  نکشید  طولی  ولی  می کرد  تولید 
کارگاه کوچک به یک واحد صنعتی بزرگ 

تبدیل شد.

1318

در 17 سالگی با یکی از خویشاوندانش 
به نام بتول عاصمی ازدواج کرد ولی 
با توجه به اینکه بچه دار نشد دوباره 
در سال 1337 ازدواج کرد و صاحب 

یک پسر و سه دختر شد.

1321

آزمایش در اواسط سال های 30 در شهر 
تهران به ساخت صندلی فلزی و مبل روی 
آورد. او برخی از صندلی های تولیدشده 
اتاق  سازندگان  به  را  کارگاهش  در 
اتوبوس می فروخت. همچنین در کنار این 

کارگاهی برای آبکاری داشت.  

1335

آزمایش  با محسن  بخت همیشه 
او  کارگاه  این سال  در  نبود،  یار 
در یک آتش سوزی بزرگ سوخت 
سرمایه اش  از  زیادی  بخش  او  و 
البته این باعث  از دست داد؛  را 
بکشد  کار  از  دست  که  نشد 
کارگاهی  راه اندازی  به فکر  بلکه 

جدید افتاد.

1336

بخشی از گفت وگوی مجله تالش با محسن آزمایش در دهه 40: 
ازکمک های مالی دولت استفاده نکنم

چند درصد از لوازم را در ایران می سازید؟ �
مصنوعات آزمایش به طور کلی به صورت مواد اولیه وارد ایران می شود و به جز برخی 
لوازم مانند کاربراتور و کمپرسور بقیه در محل کارخانه ساخته می شود. در اینجا باید 
متذکر شوم که با امکانات وسیع و پیشرفت سریع صنایع کشور اکنون زمینه ساخت 
این گونه لوازم نیز از هر جهت فراهم شده است و ان شاءاهلل با راهنمایی وزارت اقتصاد 
و عالقه بیشتر صاحبان سرمایه به زودی به ساخت و تهیه مواد اولیه نیز اقدام شود تا 

صنایع کشور بتواند از این بابت نیز به تقویت اقتصاد کشور خود خدمت کند. 
دولت در زمینه فعالیت شــما چه کمکی کرده و شما از چه امکاناتی استفاده  �

می کنید؟
ســعی من همواره این بوده است که حتی االمکان از کمک های مالی دولت استفاده نکنم و 
معتقد بوده ام تا جایی که ممکن است باید به دولت فرصت داد امکانات خود را برای تأسیس و 

گرداندن چرخ های واحدهای دیگر صنعتی که مورد احتیاج اساسی مردم است مبذول دارد.

در انتهای خیابان دماوند تهران سه راهی هست 
که چند دهه ای می شود که نام »آزمایش« به خود 
گرفته است، رسمی که به سبب راه اندازی کارخانه 

تولید لوازم خانگی آزمایش در دهه 40 توسط 
محسن آزمایش در این منطقه، ماندگار شد. ولی 

حاال سال هاست که از آن کارخانه دیگر اثری به جز 
سوله های خالی باقی نمانده است؛ کارخانه ای که 

روزی یکی از نمادهای توسعه صنعتی و کارآفرینی 
بخش خصوصی شناخته می شد حاال به سالن هایی 

بزرگ برای برگزاری مراسم های عروسی و جشن بدل 
شده است و دیگر در آن نه خبری از تولید هست 
و نه کارگرانی که روزی خود و زن و بچه شان را از 

آن تامین کنند. حاال سال هاست که این بخش های 
کارخانة مصادره شدة آزمایش تعطیل شده است و این 
گروه صنعتی تنها به صورت بسیار محدود در کارخانه 

مرودشت تولیداتی دارد.
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محسن آزمایش در کار فردی بسیار جدی و کوشا بود، او با استفاده از ماشین آالت 
مدرن و استفاده از کارشناسان ماهر تالش کرد تا کارخانه ای مدرن بنا نهد و همین 
موضوع هم باعث شد تا خیلی زود تولیدات این مجموعه با رشد و فروش مناسب 
رو به رو شود تا جایی که پس از سه سال و چند مرحله رشد تولید سرمایه این 

کارخانه به 200 میلیون ریال افزایش پیدا کرد.

دماوند  خیابان  در  جدید  کارخانه  راه اندازی 
برای تولید بخاری نفتی، صندلی، یخچال کولر و 
دیگر لوازم خانگی ایده جدیدی بود که در این 
و  می پروراند  سر  در  آزمایش  محسن  سال ها 
برای آن اقدام کرد؛ او زمینی در انتهای خیابان 
دماوند در کیلومتر 10 جاده آبعلی که بعدها به 
آزمایش  سه راه  نام  به  آزمایش  کارخانه  خاطر 
جدید  کارخانه  و  کرد  خریداری  شد،  شناخته 
دوران  آن  در  آزمایش  نهاد.  بنا  آن  در  را  خود 
شش محصول پرفروش داشت که شامل 5 مدل 
آبگرمکن، 3 مدل تخت خواب،  یخچال، 7 مدل 
2 مدل بخاری نفتی و 4 مدل اجاق گاز می شد. 
مساحت این کارخانه در اواسط دهه 50 به  73 

هزار متر مربع رسید.

نه  خا ر کا سنل  پر د  ا تعد
به  سال  این  در  آزمایش 
1300 نفر رسید و فعالیت ها 
و سفارش های تولید تا جایی 
گسترش پیدا کرد که محسن 
راه اندازی  فکر  به  آزمایش 
کارخانه جدیدی در مرودشت 
نام مجتمع صنعتی  به  شیراز 
آزمایش افتاد، سرمایه اولیه 
 4 کارخانه  این  راه اندازی 
محسن  بود.  ریال  میلیارد 
 300 منطقه  این  در  آزمایش 
این  و  خرید  زمین  متر  هزار 
 ، د کر سیس  تا ا  ر مجتمع 
مجموعه ای صنعتی که حاال با 
گذشت سال ها بسیار بی رمق 

به فعالیتش ادامه می دهد.

کارخانه های  انقالب  پیروزی  با 
و  مرودشت  تهران،  )در  آزمایش 
قانون  »ج«  بند  مشمول  ساوه( 
حفاظت از صنایع ایران و مصادره 
ملی  از  پس  سال  یک  او  شدند. 
شدن کارخانه جاتش برای زندگی 
به سوئیس رفت. نهادهای دولتی 
مثل سازمان صنایع ملی کنترل و 
دست  در  را  او  کارخانه  مدیریت 
گرفتند و پس از چند سال سایر 
نهادهای دولتی و شبه دولتی مثل 
سازمان خصوصی سازی و صندوق 
بازنشستگی از سهام داران بزرگ 
این کارخانه صنعتی شدند. البته 
هم اکنون بخش های زیادی از این 
با  یا  است  شده  تعطیل  مجموعه 
کمترین میزان ظرفیت تولید دارد.

محسن  زندگی  آخر  سال های 
و  رنج  یأس،  از  سرشار  آزمایش 
در  پیری  و  بیماری  بود.  ناامیدی 
روحی  مشکالت  و  کشور  از  خارج 
او را به شدت متاثر کرده بود. او 
که از کودکی تکیه گاه دیگران بود 
حاال وابسته به دیگران شده بود. 
زندگی اش  پایانی  سال های  در 
و  رفت  مراکش  به  سوئیس  از 
رباط  در   1317 سال  نهایت  در 
خاک  به  همان جا  و  درگذشت 

سپرده شد.
به  رسمی  صورت  به  آزمایش  کارخانه 
این  اولیه  سرمایه  رسید،  بهره برداری 

کارخانه 30 میلیون ریال بود.

سازنده  کارخانه جات  سندیکای  تشکیل  زمان  از  آزمایش  محسن 
وسایل خانگی صنعتی ایران در این سال حضوری فعال در این تشکل 

داشت و در دوره اول و دوم از اعضای هیئت مدیره بود.

چند ماه بعد از آتش سوزی، 
فکر  به  یش  ما ز آ محسن 
کارخانه ای  که  افتاد  این 
خانگی  لوازم  تولید  برای 
کولر،  آب گرم کن،  همچون 
و  تاسیس  و...  صندلی 
کارخانه ای  کند.  پایه گذاری 
آن  نام  آزمایش  محسن  که 
را »آزمایش« گذاشت و در 
کرد.  ثبتش   6533 سال 
البته چندسالی طول کشید 
صورت  به  کارخانه  این  تا 

جدی به بهره برداری برسد.

13541371اواخر دهه 40 1358 1347 1344 13371342

آغاز صادرات به کشورهای همسایه

پیش بینی فروش کارخانه در سال 1347 به عدد یک میلیارد ریال رسیده بود. کارخانه در همان سال 60 میلیون ریال حقوق 
به کارکنان خود پرداخت کرده بود. محصوالت آزمایش بازار ایران را تسخیر کرده بود و در نقاط مختلف کشور توزیع می شد. 
البته محسن آزمایش به دنبال حضور در بازارهای دیگر کشورها به خصوص کشورهای همسایه و منطقه هم بود. افغانستان، 
کویت وشیخ نشین های حاشیه خلیج فارس بازارهایی بودند که محسن قصد داشت آنها را فتح کند. او خود روایت کرده بود که 
در آن سال ها و با شروع صادرات 30 درصد بازار افغانستان را در اختیار گرفته بود، بازاری که آن دوران در اختیار محصوالت 

منبع اطالعات اینفو: شوروی و کشورهای جنوب شرق آسیا بود. 
مصاحبه محسن آزمایش با مجله تالش)دهه40(
سایت گروه آزمایش و کتاب سرگذشت پنجاه کنشکر اقتصادی ایران

براساس مطالعه شرکت ملی نفت ایران، حقوق کارکنان آزمایش چند درصد بیشتر از سایر صنایع و نهادهای دولتی بود. محسن آزمایش این 
گونه اقدامات مدیریتی را برای دلگرمی کارکنان شرکتش ضروری می دانست تا آنان به تولید بهتر و مطمئن تر محصوالت داخلی بپردازند. او 
به مدیران و کارکنانش وام برای ساخت مسکن می پرداخت یا مبلغی را برای خرید ماشین، زمین یا خانه در اختیارشان قرار می داد. 
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کارآفرین

یک هفته از حادثه پالسکو می گذرد و در خیابان جمهوری بنرهای 
تسلیت با اندوهناک ترین واژه های ادبی، بر سردر پاساژهای مختلف 
افراشته شده است. در میانه های روز، نم نم باران خیابان جمهوری را 
شلوغ تر کرده و در مقابل پاساژ عالءالدین، ازدحام هرروزه جریان دارد. 
نمای این پاساژ فرسوده است و حادثه پالسکو، ترس فروریختن را در 
دل کاسبان اینجا نیز انداخته است. در داخل راهروهای تنگ، تاریک، 
تودرتو و نمور عالءالدین، دختری قدم می زند، هر از گاهی می ایستد 
و به سقف و دیوارهای پاساژ خیره می شود. در طبقه اول، در فاصله 
بازی که بین سقف پاساژ با طبقات دوم و هم کف قرار دارد، کارتن های 
مختلفی روی هم چیده شــده اند. در کنــار آنها، مقدار زیادی گچ و 
آجر نیز روی زمین ریخته است. دختر جوان، سعی می کند دوربین 
موبایلش را در فاصله ای مناسب تنظیم کند تا تمام فضای آشفته را 
در یک کادر جای دهد. یکی از فروشندگانی که برای بازاریابی مقابل 
مغازه اش ایستاده، توجهش جلب می شود و می پرسد: »می خواهی این 
عکس ها را در کانال خبرفوری بگذاری؟« دختر خبرنگار نیز گوشی را 
در جیبش قرار می دهد و می گوید: »نه، خبرنگار روزنامه ایران هستم. 
می شود چند سؤال از شما بپرسم؟« فروشنده جوان، از شنیدن نام 
روزنامه به جای کانال تلگرامی چندان خوشحال نشده و با دلسردی 
می گویــد: »جواب می دهم، اما اگر این حرف هــا را بدهی در کانال 

خبرفوری بگذارند، خیلی بهتر است.« 
رســانه های رســمی و دیرینه به ســادگی همین روایت توسط 
پدیده های نوظهوری که کمتر از دو سال از ظهورشان می گذرد، به 
چالش کشیده شده اند. چالشی که نه تنها رسانه های کاغذی، که حتی 
رسانه های آنالین نیز به سختی می توانند در مقابل آن قد علم کنند. 

معتبرترین روزنامه ها نیز ضریب نفوذشان را در میان مردم از دست 
داده اند و کانال هایی خبری با مخاطبان میلیونی، نام خود را در میان 
قشرهای مختلف جا انداخته اند. کانال تلگرامی روزنامه ایران 30 هزار 
نفر عضو دارد، کانــال خبرآنالین 200 هزار و در مقابل هردوی این 
رســانه های چاپی و آنالین رسمی، کانال خبرفوری با یک میلیون و 
400 هــزار عضو، قلندری می کند. همین اعداد و همین روایت های 
روزمره، نشــان می دهد نه تنها فضای خبری و رسانه ای، که فضای 

اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی نیز متحول شده اند.

J  کدام کانال ها تلگرام و رسانه های ایران را تحت سیطره
خود گرفته اند؟ 

تلگرام 100 میلیون کاربر فعال در جهان دارد و روزانه 15میلیارد 
پیام در آن ارســال می شــود. ســهم ایران در این آمار، به بیشتر از 
45 درصد می رســد. در تمام ســطح جهان، شبکه های اجتماعی 
تحوالت زیادی ایجاد کرده اند و بیشترین اقبال به فیس بوک، توئیتر، 
اسنپ چت، واتزآپ و اینستاگرام وجود دارد. اما در ایران، تلگرام روسی 
یکه تازی می کند و در بسیاری از مواقع، صدا و سیمای رسمی را نیز 
به چالش می کشد. دهه هشتادی ها در همین تلگرام میتینگ های 
دوهزار نفری برگزار می کنند و نتیجه انتخابات مجلس نیز در همین 
فضا تعیین می شود. همه چیز نشان می دهد تلگرام، روزگار جدیدی را 

در ایران رقم زده است. 
»آینده نگر« به همین دلیل در گزارشــی تحقیقی، به بررســی 
پرمخاطب ترین کانال های تلگرامی پرداخته اســت. 7 کانال تلگرام 
با بیــش از یک میلیون عضو فعالیت می کنند و برای مدیران خود، 
درآمدهای ماهانه ای به صورت میانگین پایین، 30 میلیون تومانی به 
همراه می آورند. از این میان، ســه کانال پرمخاطب خبری، دو کانال 
سرگرمی و یک کانال نیز مربوط به برنامه نویسی هستند. هرکدام از 
این دسته بندی ها، معنای مهمی دارد و از وجوه خاصی از این روزگار 

غریب، حکایت می کند. 
در کل جهان هفت کانال تلگرام با بیش از یک میلیون کاربر وجود 
دارد که هر هفت مورد، مربوط به تلگرام فارســی است. بررسی های 
»آینده نگر« نشــان می دهد کانال هانیستا با 2 میلیون و 502 هزار 
عضو، خبر ویــژه با یک میلیون و 531 هزار عضو، خبرفوری با یک 
میلیــون و 471 هزار عضو، گیزمیز با یک میلیون و 430 هزار عضو 
و ترفند با یک میلیون و 294 هزار عضو، طب بوعلی با یک میلیون 
و 66 هزار عضو، و کانال آخرین خبر با یک میلیون و 59 هزار عضو، 

پرمخاطب ترین کانال های فارسی زبان هستند. 
همچنین برآوردهای ســایت تی جی چنز نشان می دهد نزدیک 
به 12 هزار کانال با زبان فارســی در تلگرام تاسیس شده که تقریبا 
یک سوم از کل کانال های تلگرامی را به خود اختصاص می دهد. در 
مجموع نیز نزدیک به صد میلیون نفر عضو این کانال ها هستند. البته 
با این نکته که هر کاربر ایرانی تلگرام به طور متوســط در 13 کانال 

گزارشتحقيقی»آیندهنگر«ازكانالهاییكهزندگیروزمرهرامتحولكردهاند

موشک سفید بر سیبل اقتصاد 
ریحانه یاسینی

خبرنگار

چرا بایداین گزارش را خواند:
صنعت دارو، یکی از 

سودآورترین صنایع 
جهان است و البته 

ایران نيز از این قاعده 
خارج نيست. همين 

مسئله باعث شده که 
ماجراهای بسياری 

از قيمت گذاری دولتی 
گرفته تا وجود مافيا 

در داخل پيچ و خم 
های این صنعت جریان 

داشته باشد. این 
گزارش را بخوانيد تا 
دید جامعی از صنعت 

داروی کشور، به دست 
آورید

پرمخاطب ترین کانال های تلگرامی ایران با بیش از یک میلیون عضو)بر اساس تحقیق آینده نگر(
تعداد اعضا)تا نیمه اسفند 95( نام کانالرتبه

2 میلیون و 500 هزار هانیستا1

یک میلیون و 565 هزارخبر ویژه2

یک میلیون و 502 هزارخبر فوری3

یک میلیون و 430 هزار گیزمیز4

یک میلیون و 292 هزارترفند5

یک میلیون و 66 هزارطب بوعلی6

یک میلیون و 59 هزار آخرین خبر7
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عضویت دارد. 
آخرین برآوردهای کلی مربوط به نیمه نخســت امسال می شود. 
در مجموع حدود 40 هزار کانال تلگرامی فعالیت می          کند و عرب ها با 
حدود 14 هزار کانال از ایران پیشی گرفته اند. کانال های روسی نیز با 
حدود دو هزار مورد در جایگاه سوم قرار دارند. البته عرب ها در میزان 
عضویت در کانال ها از ایرانی ها عقب ترند چرا که مجموعا 36 میلیون 
نفر در کانال های عربی عضوند، یعنی به طور متوسط 2 هزار و 500 

عضو برای هر کانال.
عباس کاظمی، استاد مطالعات فرهنگی درباره تغییر فضای روابط 
اجتماعی توسط تلگرام در کانال تلگرامی خودش می نویسد: »تلگرام، 
با گوناگونی ها، تفاوت ها و تعارضات خود شــکلی از روابط جدید را 
موجب شده است. با تلگرام، جدای از اینکه به شکل فردی می توان 
با بی نهایت افراد در تماس بود، می توان به عضویت گروه های متعدد 
خانوادگی، کاری، دوســتانه، انجمنی و... درآمد. تلگرام ما را بیش از 
پیش درگیر روابط ســاخته و میزان درگیری روابطی را که از پیش 
داشتیم عمیق تر کرده است. اما درگیری های جدیدی را هم موجب 
شده است. با فراگیر شدن تلگرام، اتفاق مهم اهمیت یافتن پیوندهای 
ضعیف در برابر پیوندهای قوی اســت. انســان ها همیشه بی نهایت 
پیوندهای ضعیف )افرادی که با فاصله می شناسیم( در زندگی روزمره 
دارند اما همیشه پیوندهای قوی )افرادی که از نزدیک و مکرر با آنها 
رابطه داریم( هســتند که بر روابط چیره می شوند. اما تجربه تلگرام 
نشــان می دهد که گاه پیوندهای ضعیف )بین آدم های کمتر مهم، 
غریبه به معنای زیملی و همین طور ناشــناس( نیز می توانند نقش 
مهم تری پیدا کنند؛ پیوندهای ضعیفی که مقّوم جامعه جدید مدنی 
هستند. تلگرام اگرچه پدیده ای نوظهور است اما در همین مدت کوتاه 

شکل روابط اجتماعی در ایران را متحول کرده است.«
این تحول، نه تنهــا در حوزه روابط اجتماعی و بین فردی، بلکه 
در حوزه رســانه ای نیز اتفاق افتاده اســت. پیوندهای مردم ایران، با 
رسانه های رسمی، مطبوعات و صدا و سیما ضعیف شده و با پدیده ای 
نوظهــور، پیوندی قوی برقرار کرده اند. پیوندهایی که در نبود صدا و 
سیمای خصوصی و ضعف رسانه های رسمی، با رسانه  غیررسمی و 

پرنفوذ تلگرام، قوی تر شده است.

پرمخاطب ترین کانال های تلگرامی، دسته اول:  
خبری ها 

J  خبر ویژه با 1.5 میلیون عضو
بررسی های آینده نگر در میان پرمخاطب ترین کانال های خبری، 
نکته های معناداری را نشــان می دهد. دو کانالی که نزدیک به یک 
و نیم میلیون نفر عضو دارند، هردو خبری هســتند. یکی با عنوان 
خبرهای ویژه، و دیگری با عنوان خبرهای فوری. بر همین اســاس 
شاید نتوان به سادگی درباره پایین بودن سطح سلیقه مردم قضاوت 
کرد. چرا که پرمخاطب ترین کانال ها، نه کانال های سرگرمی، بلکه به 

نوعی رسانه های خبری هستند. 
کانــال خبر ويژه، یک میلیون و 531 هزار نفر عضو دارد. در این 
کانال، همه نوع اخباری به اشتراک گذاشته می شود. از خبرهای زرد 
گرفته تا جدی ترین اخبار سیاسی. اگرچه خبر ویژه خوش اقبال ترین 
کانال خبری فارســی است، اما رویکرد حرفه ای خاصی در آن دیده 
نمی شود. به نظر می رسد اخبار از منابع مختلف، بدون اینکه خط سیر 

مشخصی وجود داشته باشد، در این کانال بازنشر می شود. این نکته، 
در صحبت با ادمین یا گرداننده این کانال نیز مشخص است. 

در قسمت اطالعات کانال، یک آی دی به نام وحیده، جهت ارتباط 
نوشته شده است. عکس تلگرامی آن نیز طرحی گرافیکی از دختری 
مقابل غروب آفتاب اســت. ادمین کانال خبــر ویژه به »آینده نگر« 
می گوید: »منابع ما ســایت های خبری موثق هســتند و خودمان 
خبرگذار نیستیم.« او هیچ توضیح بیشتری نمی دهد و بقیه سؤاالت 
را بی جواب می گذارد. استفاده از کلمه خبرگذار به جای خبرنگار نیز 
خود نشان دهنده غیرحرفه ای بودن گرداننده این کانال است که به 
نظر می رســد تنها یک شخص خوش اقبال باشد و تیمی نیز در کار 
نباشــد. شخص خوش اقبالی که می تواند با کپی کردن سریع و آنی 
خبرها از سایت های خبری موثق، ماهانه درآمدی حداقل سی میلیون 

تومانی کسب کند. 
خبــر ویژه، کانالی فرعی با دو هــزار و 500 عضو دارد که در آن 
شرایط تبلیغات در کانالش را توضیح داده است. سه نوع سبک تبلیغ 
در این کانال وجود دارد. اولین ســبک که خود ادمین نیز با عنوان 
بهترین پیشنهاد آن را مطرح کرده است، مربوط به طرح های شبانه 
می شود. یک پست تبلیغی، عکسی همراه با متنی کوتاه از ساعت 24 
تا 8 و نیم صبح در کانال گذاشــته می شود. هر شب تنها سه پست 
تبلیغی ارســال می شود و بسته به اینکه کدام پست اول قرار بگیرد، 
قیمت ها فرق می کند. پســت اول، یک میلیون و 200 هزار تومان، 
پســت دوم، 950 هزار تومان و پست سوم 790 هزار تومان قیمت 
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 ميليون تومان

متوسط درآمد 
ماهانه برای 
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کانال های تلگرامی 
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تلگرام که در فضای مجازی ایران قلندری 
می کند، در جهان جزء کم اقبال ترین شبکه های 

اجتماعی است

فروشنده جوان، از شنیدن نام روزنامه به جای کانال تلگرامی چندان 
خوشحال نشده و با دل سردی می گوید:»جواب می دهم، اما اگر این 
حرف ها را بدهی در کانال خبرفوری بگذارند، خیلی بهتر است.« 
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کارآفرین

دارد. با این حســاب، اگر در حداقل تعداد پســت ها، تنها شبی یک 
پست تبلیغی در این کانال گذاشته شود، ادمین آن در انتهای ماه، 36 
میلیون تومان درآمد کسب کرده است. این در حالی است که در طول 
روز، تبلیغات به اشکال مختلف دیگری نیز در کانال قرار می گیرند. 
هر تبلیغ، بعد از چند ساعت حذف می          شود و احتساب ساعات قرار 
داشتن تبلیغات روی کانال، نحوه دیگری از این فعالیت تجاری است. 
در پرمخاطب ترین کانال تلگرامی، تبلیغ 6 ساعته 650 هزار تومان، 
تبلیغ 12 ساعته 770 هزار تومان، تبلیغ 24 ساعته 879 هزار تومان 

و تبلیغ 48 ساعته 970 هزار تومان قیمت دارد. 
در سومین حالت تبلیغات به تعداد بازدید هر پست بستگی دارد. 
پایین پست های کانال های تلگرامی، نشانه چشمی وجود دارد که در 
کنار آن، تعداد افرادی که آن پســت را دیده اند نوشــته شده است. 
گردانندگان کانال ها نیز از همین امکان، برای تنظیم تعرفه ای تبلیغاتی 
استفاده کرده اند. در کانال خبر ویژه با 1.5 میلیون نفر دنبال کننده، 
هر پســت با 250 هزار نفر بازدید 590 هزار تومان قیمت دارد. این 
روال به صورت تصاعدی باال می رود و تا جایی می رسد که هر پست 
در ازای یک میلیون بازدید، قیمتی معادل با یک میلیون و 900 هزار 

تومان پیدا می کند. 

J  خبرفوری، با 1.4 میلیون عضو
»هنر ما پیشرفت شماست. تیم خبرفوری مفتخر است تبلیغات 
انحصاری و مشاور تبلیغاتی مراکز و سازمان های بزرگ کشور همچون 
دانشــگاه آزاد اسالمی کشــور )واحد فضای مجازی( و منطقه آزاد 

کیش )جشنواره تابستانه( را برعهده داشته و یا تبلیغات بسیاری از 
مراکز مهم و معتبر کشوری را مانند شرکت ایران خودرو، کویرموتور، 
ایرانسل، همراه اول، دیجی کاال، اول مارکت، مایکت، 5040، آکابانو، 
فروشگاه رفاه، خبرگزاری تسنیم، روزنامه دنیای اقتصاد و  پایگاه های 
خبری جام نیوز، تی نیوز، شــهرخبر، رویداد24، سفیر و آژانس های 
هواپیمایی علی بابا، همتا 724، اندیشــه پرواز نوین و رســپینا را به 
عهده داشــته است. این تیم با ارائه مشاوره مستمر توسط نیروهای 
متعهد و متخصص در بهبود فرآیندهای تبلیغاتی مشتریان خویش 
همواره ســعی بر رضایت آنان داشته است.« این پیامی است که در 
کانال تبلیغاتی دومین کانال پرمخاطب فارســی قرار گرفته است. 
کانــال خبرفوری، یک میلیون و 471 هزار نفر عضو دارد و در کانال 

مخصوص تبلیغات آن نیز 2 هزار و 600 نفر عضو هستند. 
بررسی های »آینده نگر« نشان می دهد تیمی متخصص و حرفه ای 
»خبرفوری« را مدیریت می کنند. خبرفوری تنها یک کانال تلگرامی 
نیست. آنها به عنوان مجموعه ای فعالیت می کنند که زیرمجموعه های 
مختلفی دارند. این کانال شــاخه هایی مثل اخبارفوری/ مهم یا اخبار 
آی تی دارد که در هرکدام، اخبار تخصصی به اشتراک گذاشته می شوند. 
کانال اخبارفوری/ مهم تنها خبرهــای مهم را با لوگویی قرمزرنگ به 
اشــتراک می گذارد و نزدیک به 500 هزار نفر عضو دارد. خط مشــی 
مشخصی نیز در این کانال دنبال می شود و اخبار تنها به صورت کپی 
کردن، منتقل نمی شــوند. اگرچه همه نوع خبری در اینجا نشر پیدا 
می کند، اما متن انتشــار و نحوه انتخاب اخبار مختلف نشان می دهد 
هوش خبری و رسانه ای پشت این کانال قرار گرفته است. سمت و سوی 

سیاسی گردانندگان آن نیز به سمت اصالح طلبان است. 
بر خالف کانال خبرويژه که حساب کاربری تلگرام شان برای ارتباط 
با مخاطبان، نام و پروفایل شــخصی یک فرد است، اینجا همه چیز به 
صورتی اداری جریان دارد. نام حساب کاربری ادمین، ارتباط با ماست و 

به عنوان عکس پروفایل نیز، لوگوی خبرفوری قرار گرفته است.  
ادمین یا مسئول بخش ارتباطی این کانال به »آینده نگر« می گوید: 
»ما خبر تولیدی نداریم، اخبار رسمی و موثق را از منابعی که در انتهای 
خبر ذکر شــده، بازنشر می کنیم.« همین ادبیات و آشنایی با عباراتی 
مانند خبر تولیدی، اولین نشانه هایی است که معلوم می شود در پس 
این کانال، هوش رسانه ای جریان دارد. اما آیا این کانال را خبرنگارانی 
که تخصص و تجربه دارند، اداره می کنند؟ ادمین کانال در پاســخ به 
این سؤال با لحنی بدیهی، می نویسد: »تخصص و تجربه که بله!« آنها 
تمایلی ندارند بیش از این اطالعاتی از خودشــان ارائه دهند اما حتی 
بررسی شــرایط درج آگهی در این کانال نیز نشان می دهد این افراد، 
کاربلد هســتند. آنها در 8 بند، شــرایط الزم برای دریافت تبلیغات را 
تدوین کرده اند و در بند ســوم آن نوشته اند: »اگر تبلیغ شما معرفی 
کانال باشــد، هفتاد پست آخر کانال نباید تصویر برهنه یا نیمه برهنه 
زنــان و یا مردان خارجی یا تصویر بی حجاب از زنان و یا مردان ایرانی 
باشــد و نباید صدای خواننده زن، ضدانقالب و یا مشرک وجود داشته 
باشد.« دراین کانال، به صورت عمومی تعرفه تبلیغات نوشته نشده و به 
نظر می رسد هر آگهی دهنده، تعرفه مخصوص به خود را داشته باشد. 
شبیه به یک سازمان دارای بوروکراسی، برای دریافت مشاوره تبلیغاتی 
در فضای مجازی و ثبت سفارش های تبلیغی، باید به حساب کاربری 
یا آی دی مجزایی با نام »ادمین تبلیغ خبرفوری« و عکس پروفایلی با 

نوشته ی تبلیغات خبرفوری مراجعه کرد. 
در جایگاه پنجم کانال های میلیونی تلگرام نیز، کانال آخرین خبر 

تعرفه تبلیغات در کانال های تلگرامی با اعضای میلیونی در سه نوع عمده 

1- تعرفه بازدیدی)هر پست بعد از رسیدن به حد نصاب تعداد 
بازدید خذف می شود.(

هزینه تبلیغتعداد بازدید
400 تا 590 هزار تومان250 هزار نفر

500 تا 670 هزار تومان 300 هزار نفر

600 تا 800 هزار تومان400 هزار نفر

800 تا 950 هزار تومان500 هزار نفر

1 میلیون و 900 هزار تومانیک میلیون نفر 

2- تعرفه بازدید ساعتی)تعداد ساعاتی که یک پست در کانال 
باقی می ماند.(
هزینه تبلیغتعداد ساعت
200 تا 400 هزار تومان2 تا 4 ساعت 

400 تا 650 هزار تومان6 ساعت

490 تا 770 هزار تومان12 ساعت

700 تا 900 هزار تومان24 ساعت

3- تعرفه تبلیغات شبانه
هزینه تبلیغتقدم پست

یک میلیون تا یک میلیون و 300 هزار تومانپست اول 

900 هزار تا یک میلیون تومانپست دوم

700 تا 800 هزار تومان پست سوم

100
 ميليون کاربر

در تلگرام فعاليت 
می          کنند

15
 ميليارد پيام

روزانه در تلگرام 
ارسال می          شود

در کل جهان هفت 
کانال تلگرام با بيش 
از یک ميليون کاربر 
وجود دارد که هر 

هفت مورد، مربوط 
به تلگرام فارسی 

است
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قــرار دارد که با یــک میلیــون و 59 هزار عضو، 
تعرفه های تبلیغی آن نسبت به کانال اخبار ویژه، به 
شدت رقابتی است. اولین پستی که از ساعت 12 تا 
8 صبح در کانال دیده شود، 490 هزار تومان قیمت 
دارد و همچنین تعرفه پست های 24 ساعته با 2 بار 

فوروارد، 699 هزار تومان است. 
به هر حال، فضای خبری و رسانه ای مردم، در 
سیطره کانال های غیررسمی خبری درآمده است. 
کانال پایگاه خبری تحلیلی پارسینه نیز با 980 هزار 
عضو در آستانه میلیونی شدن قرار گرفته و بعد از 
آن، خبرگزاری هــای مهم و موثر با اختالف زیادی 
قرار گرفته اند. کانال خبرگزاری فارس، 440 هزار 

عضو دارد و در جایگاه بعد از پارسینه است. قیمت تبلیغ ها در پارسینه 
نیز برای پســت یک شبانه از ساعت 24 تا 10 صبح، 800 هزار تومان 

محاسبه شده است. 
اما در شرایطی که تلگرام در فضای رسانه ای ایران، قلندری می کند، 
در جهان اوضاع به شکل دیگری است. مصرف خبری، در تمام جهان به 
سمت شبکه های اجتماعی پیش می رود اما شبکه هایی واقعا اجتماعی، 

نه در حد و اندازه یک پیام رسان معمولی مانند تلگرام. 
موسسه تحقیقاتی رویترز زیر نظر دانشگاه آکسفورد، برای مطالعات 
ژورنالیســتی تاســیس شده اســت. این موسسه، 5 ســال است که 
گزارش هایی را درباره مصرف رسانه ای در سطح جهانی ارائه می دهد. 
گــزارش 2016 آن، با عنوان »گزارش اخبار دیجیتال« با اســتفاده از 
طرح تحقیقاتی در بین 52 هزار و 225 مصرف کننده رسانه ای در 26 
کشــور جهان انجام شده که از خاورمیانه نیز، کشور ترکیه در آن قرار 
دارد. نیک  نیومن، پژوهشــگر رویترز می  گوید: »امسال ما شواهدی به 
دســت آورده ایم که رشد مصرف اخبار را نشان می دهد، حرکت کامال 
واضحی به سمت موبایل صورت گرفته است. این مسئله فشارهایی را 
به مدل های کسب وکار در هر دو حالت چاپ سنتی و اخبار دیجیتال 
وارد کرده است. همچنین باعث ایجاد تغییراتی در شیوه تولید و توزیع 

اخبار شده است.«
51 درصد از جمعیت مورد مطالعه، شبکه های اجتماعی را به عنوان 
یکی از منابع خبری شان استفاده می کنند. حدود 12 درصد از افراد نیز 
گفته اند شبکه اجتماعی اصلی ترین منبع خبری شان است. شبکه های 
اجتماعی برای زنان مهم تر از مردان است. همچنین برای جوانان این 
مسئله بیشتر از مردان اهمیت دارد. بیشتر از یک چهارم جوان های 18 
تا 24 ساله، حدود 28 درصد، شبکه های اجتماعی را به عنوان یکی از 
منابع اصلی شان استفاده می کنند. برای اولین بار، شبکه های اجتماعی 
از تلویزیون مهم تر شده اند. 24 درصد از تلویزیون به عنوان منبع اصلی 

خبری استفاده می کنند.

پرمخاطب ترین کانال های تلگرامی، دسته دوم؛ 
کانال های جوک و سرگرمی 

J  گیزمیز با 1.4 میلیون عضو 
ترفند با 1.2 میلیون عضو 

»عنبر سائل یا همان طور که در عموم شناخته می          شود استفراغ 
نهنگ ماده ای  اســت که برای ماندگاری بو در صنعت عطرســازی 

استفاده می شود! یک کیلوی آن حدود 70000 دالر قیمت دارد!«

این یکی از پســت های کانالی با اسم عجیب 
گیزمیز اســت کــه البته از شناخته شــده ترین 
کانال های تلگرامی به حســاب می آید و پا به پای 
کانال های خبری، رقابت می کند. تمام پست های 
این کانال، در همین سبک مطالب سرگرم کننده 
است. اما برخالف کانال های پرمخاطب دیگر که 
هیچ رد و نشانی از ادمین آنها وجود ندارد، در این 
کانال در کنار هر پست عنوان »منصور قیامت« 
نوشــته شده اســت: »روزهای اول دانشگاه یک 
آهنگی از خواننده ای به همین نام می خواندم و بعد 
بچه های دانشگاه این اسم را رویم گذاشتند. اوایل 
کارم در اینترنت هم وقتی می خواستم عضو یک 
انجمن شوم دنبال یک نام کاربری دهان پرکن می گشتم که خاص 
هم باشد، برای همین کلمه قیامت را انتخاب کردم.« این توضیحاتی 
اســت که رضا راد، متولد سال 63 در قم به مجله مهر داده است. او 
مدیر کانال گیزمیز است که واقعا روی آن به عنوان یک شغل حساب 
کرده و در خواستگاری  می گوید: »وب مستر هستم. مگر شما چطوری 
پول درمی آورید؟ خب کانال ما هم یک رسانه است. من هم مدیر یک 
رسانه هستم.« او اسم گیزمیز را به صورت تصادفی برای اینکه بتواند 
دامینی ثبت کند که تا پیش از او ثبت نشده باشد، انتخاب کرده است. 

رضا راد یا منصور قیامت درباره مدیریت کانالش می گوید 
»من از قبل یک ســری از پســت ها را آماده می          کنم و به تازگی 
همکار جدیدی به کار اضافه کرده ام که در غیاب من پســت ها را در 
گیزمیز منتشر می          کند. شما اگر یک نصفه روز از رقبایت جا بمانی 
دیگر جا ماندی و بعد فایــده ای ندارد. برخی کلی برای عضو جمع 
کردن پول های سنگین خرج می          کنند. اما من به این کارها اعتقادی 
ندارم. یک بار هم سی هزارتومان برای تبلیغ دادم که هیچ فایده ای 
نداشــت. من خبر دارم که شبکه های ماهواره ای یک میلیارد تومان 
پول می          گیرند و یک کانال با یک میلیون عضو به شما می          فروشند. 
بعضی هم با پست های غیراخالقی سعی می          کنند آدم جمع کنند. اما 
من پست هایم همه خانوادگی است و بیشتر عضوهایم هم به خاطر 
کپی و فوروارد پست هایم اضافه شده اند. اواسط رشدمان خیلی باال 
بود و به روزی 14هزار نفر رســیده بود. اما االن به 7 هزار نفر در روز 
تقریبا رسیدیم. من وقتی شروع به کار کردم برخی کانال ها سی هزار 

فالوئر داشتند.«
با حسابی سرانگشتی می توان فهمید او ماهانه بیش از سی میلیون 
تومان درآمــد دارد: »درآمد را به زبان خودم نمی گویم اما حدودش 
را همــه می          دانند. تبلیغات در گیزمیز بین 500 تا 600 هزار تومان 
است که تا ســه هفته آینده رزرو شده است. معموال هم روزی 2 تا 
تبلیغ بیشتر نمی گذارم. چون کیفیت کانال برایم خیلی مهم است. 
من آدم وسواسی هستم. آن قدر که در تمام این 10 سال تنهایی کار 
کردم. خیلی ها در این چند ســال به من گفتند دمتان گرم تیمتان 
خیلی خوب است و وقتی فهمیدند من تنهایی کار می          کنم تعجب 
کردند. برای گذاشتن تبلیغات هم خیلی وسواس دارم. اینکه متنش 
چه چیزی باشد و یا چه زمانی منتشر شود برایم مهم است. بنابراین 
یکی از تبلیغات را شب قبل خواب و دیگری را هم ظهر قبل از ناهار 
می          گذارم. در طول روز هم حدود 30 تا تماس برای گذاشتن تبلیغ 
دارم که شاید جز دو تماس بقیه را جواب نمی دهم. چون اصال نیازی 
به جواب دادن ندارم. حتی برخی هم می          گویند باید برای تبلیغ قرارداد 

350
 هزار کاربر جدید
روزانه به تلگرام 
7اضافه می          شوند

 کانال
در ایران بيش از 
یک ميليون نفر 

عضو دارند

32
 کانال

در ایران بيش از 
۵۰۰ هزار نفر 

عضو دارند

ادمين کانال خبر 
ویژه به »آینده نگر« 

می گوید:»منابع 
ما سایت های 
خبری موثق 

هستند و خودمان 
خبرگذار نيستيم.« 

او هيچ توضيح 
بيشتری نمی دهد 
و بقيه سواالت را 
بی جواب می گذارد

کانال تلگرامی روزنامه ایران 3۰ هزار نفر عضو دارد، کانال خبرآنالین 2۰۰ هزار و در مقابل هر دوی این رسانه های چاپی و آنالین رسمی، 
کانال خبرفوری با یک میلیون و 4۰۰ هزار عضو، قلندری می کند. همین اعداد و همین روایت های روزمره، نشان می دهد نه تنها فضای خبری 
و رسانه ای، که فضای اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی نیز متحول شده اند.
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کارآفرین

ببندیم که من اصال چنین اعتقادی ندارم من در چت شماره کارت 
می          فرستم آنها هم باید کارت به کارت کنند. حاال این تبلیغات برای 
برخی بازدهی خوب داشــته پیام داده اند و گفتند که حاللت باشد. 

برخی هم فحش دادند و گفتند بازدهی برایشان نداشته است.« 
در رتبه بندی »آینده نگر« از پرمخاطب ترین کانال های تلگرامی، 
»ترفنــد« در رتبه بعد از گیزمیز قرار می گیرد. این کانال، واقعا پر از 
ترفند است و راهکارهای ساده و عجیب و غریبی برای مسائل مختلف 
آموزش می دهد. این یکی از ترفندهای این کانال اســت که احتماال 
عــده زیادی نیز از میان یک میلیــون و 200 هزار دنبال کننده اش 
تاکنــون آن را امتحان کرده اند: »چطوری جرم و زردی دندون ها رو 
ازبین ببریم؟ ذغال رو بشکنید و پودر کنید و با کمی آب ترکیب کنید 
تا خمیری بشــه و روی سطح دندونا بکشید بعد از 3 دقیقه آبکشی 
کنید تا جرم و زردی از بین بره.« ترفندی دیگر نیز مربوط به فایلی 
تصویری می شود که نشان می دهد چطور کفش های ورزشی با کفی 
ســفید، می توانند تمیز شوند. نحوه کار به این صورت است که روی 
مسواکی کهنه، میزان زیادی خمیردندان زده می شود و تمام سطح 
ســفید پایین کفش که تیره شــده بود، با این ترفند شبیه روز اول 
می شود. نرخ تبلیغ در این کانال نیز رقابتی است و برای پست های 
یک شــبانه از ســاعت 11:45 تا 10 صبح، 699 هزار تومان در نظر 

گرفته شده است. 

دسته سوم؛ کانال های پزشکی 

J  طب بوعلی با یک میلیون عضو
»رفع چروک پیشانی: عسل، آرد برنج، سفیده تخم مرغ. از ترکیب 
مواد، خمیر تهیه کنید. یک ربع بگذارید روی صورت و بشویید! اگر 

پوست شما چرب است، چند قطره آب لیموی تازه اضافه کنید.« 
طب بوعلی با همین دستورالعمل های ساده و کاربردی، ششمین 
کانال میلیونی تلگرام فارسی به حساب می آید. کانال های پزشکی و 
سالمتی نیز در سومین دسته پرمخاطب ترین کانال های تلگرامی قرار 
دارند. در قسمت اطالعات این کانال، کدی نیز به عنوان کد تایید کانال 
در ســایت وزارت ارشاد نوشته شده است تا به اطالعات آن، رسمیت 
بخشد. این کانال هنوز ساز و کار حرفه ای پیدا نکرده و برای تبلیغات 
آن برخالف دیگر میلیونی ها، کانال جداگانه ای راه اندازی نشده است. 

طب بوعلی، تنها کانال پزشکی میلیونی در تلگرام نیست. »رسانه 
دکتر ســالمت« با 980 هزار عضو نیز در آستانه 
میلیونی شدن قرار گرفته است. تعرفه تبلیغات در 
این کانال نیز برای پست دوم شبانه از ساعت 24 

تا 10 صبح، 350 هزار تومان است. 
خانم 50 ســاله ای که وقت زیادی از روزش را 
در این کانال های پزشــکی می گذراند، می گوید: 
»اطالعات خیلی خوبی وجود دارد. بعد راهکارها 
هم ساده و همه چیز گیاهی هستند. امتحانش که 
ضــرری ندارد. من با دقت می خوانم و برای گروه 
خانــواده که خواهرهایم و بچه هایشــان در آنجا 
هستند، می فرســتم. زندگی ها طوری شده که 
این  جوان ها زیاد کار می کنند و اصال به خودشان 
نمی رسند. حال کتاب خواندن و دکتر رفتن هم 
که نیست. همین ها را بخوانند و چندتا چیز یاد 

بگیرند. به نظر من که خدا خیرشان دهد.«

J  کانال های تلگرامی چقدر در ایران مهم شده اند؟
بررسی های پژوهشــگاه فضای مجازی کشور نشان می          دهد هر 
کاربر ایرانی تلگرام به طور متوسط در 13 کانال عمومی عضو است 
و روزانه نزدیک بــه 100 مطلب در این کانال ها مطالعه می کند. از 
کانال های فعال در شبکه اجتماعی تلگرام 32 کانال باالی 500 هزار 
عضو و 7 کانال نیز بیش از یک میلیون عضو دارند. تعداد باالی اعضا، 

نشان دهنده اهمیت و تاثیر اجتماعی پررنگ تلگرام است. 
مسعود اسدپور، رئیس پژوهشگاه فضای مجازی می          گوید: »رشد 
ســریع شــبکه های اجتماعی و فراگیری آن در دنیای امروز  تاثیر 
چشــم گیری بر ارتباطات اجتماعی گذاشته و همین امر باعث شده 
تا جامعه به الزامات و قوانین جدید در فضای مجازی نیاز پیدا کند.«

اســدپور آماری از کانال های تلگرامی ارائه می          دهد و بر اســاس 
مخاطبان باالی آنها، اعتقاد دارد ثبت این کانال ها به عنوان رســانه 
رسمی کشور، مسئله مهمی است: »در حال حاضر از میان 170 هزار 
کانال تلگرامی فارسی زبان بیش از 11 هزار  و 10 کانال دارای بیش 
از 5 هزار عضو هستند. کانال های تلگرام روزانه به طور متوسط حدود 
یک میلیون و 500 هزار مطلب منتشر می کنند که در مجموع بین 

2.5 تا 3 میلیارد بازدید را طی یک روز رقم می          زنند.«
بر اساس صحبت های اسدپور، تلگرام سرانه مطالعه را در کشور باال 
برده اســت: »اگرچه تلگرام به تنهایی سرانه مطالعه کشور را باال برده و 
امر اطالع رســانی را سرعت داده و کم هزینه کرده؛ اما با توجه به اینکه 
بیشتر کانال های پربازدید در حوزه سرگرمی و خبر فعالیت می کنند، 
سطح مطالعه، سطح نازلی است و نشان می          دهد برای استفاده صحیح از 
این حجم عظیم وقت آزاد و پتانسیل موجود، می          بایست فرهنگ سازی 
گســترده ای صورت گیرد و با آموزش مناســب، مهارت های رسانه ای 
کاربران افزایش یابد. در این صورت آفات استفاده از این شبکه ها کاهش 
خواهد یافت و کارکرد این شبکه ها از کاربردهای محدود سرگرمی و فوق 
برنامه به کاربردهای جدی تر و متنوع تر مانند حوزه های آموزشی، تربیتی، 

علمی، اقتصادی، خدماتی و مهارت افزایی گسترش پیدا خواهد کرد.«
سر و صدای کانال های تلگرامی و تبدیل آنها به یک رسانه قوی، به 
اندازه ای است که صحبت از سامان دهی و لزوم اخذ مجوز توسط آنها به 
میان آمده است. محمود واعظی، وزیر ارتباطات در آذرماه امسال گفته 
بود: »موضوعی که در شورای عالی فضای مجازی مورد بحث قرار گرفت، 
پیشنهاد ساماندهی کانال های با بیش از 5000 عضو 
بود، اما مصوبه ای برای این تعداد دیده نشده است 
و قرار بر این شــد تا کمیته ای که از ســوی وزارت 
ارشاد تشکیل می شود، در مورد این رقم و جزئیات 
دیگری از طرح احراز هویت و ساماندهی شبکه های 

اجتماعی و کانال های تلگرام تصمیم گیری کند.«
هنوز این طرح به سرانجامی نرسیده است، اما 
تنها همین اظهارنظرها و موضع گیری مســئوالن 
عالی رتبه و اصلی ترین دســتگاه های کشور نشان 
می دهد کانال های تلگرامــی به یکی از مهم ترین 
پدیده های فضــای رســانه ای، اجتماعی و حتی 
اقتصادی و سیاسی این روزهای ایران تبدیل شده اند. 
پدیده ای که در هیچ جای دیگر دنیا، نظیر آن دیده 

نمی شود.

150
 پيام

هر کاربر تلگرام 
به صورت ميانگين 

روزانه ارسال 
می          کند

1
ميليون کاربر 

 جدید
هر هفته به تلگرام 

اضافه می          شوند

85
 درصد

از کاربران تلگرام از 
اندروید استفاده 

می          کنند

اگر در حداقل 
تعداد پست ها، 
تنها شبی یک 
پست تبليغی 
در کانال های 

ميليونی گذاشته 
شود، ادمين آن 
در انتهای ماه، 

۳۶ ميليون تومان 
درآمد کسب کرده 

است
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سال 95 در سینمای ایران را می شود در تاریخ ثبت کرد. گیشه سینماهای ایران فروشی نزدیک به 180 میلیاردتومان را تجربه کردند که با وجود متوسط بلیت 
8 یا حتی 10 هزارتومانی هم در سال های اخیر یک اتفاق مهم بوده است. در حالی که دو- سه سال ابتدای دهه 90 برای سینمای ایران شروع نگران کننده ای 
داشت و خیلی ها از ورشکستگی سینما حرف می زدند جشنواره سی وچهارم و محصوالتش و یک سری دیگر از فیلم های خارج از جریان جشنواره توانستند 
گیشه و اقتصاد سینمای ایران را نجات بدهند. البته فکر نکنید حساب و کتابی در کار است. بعید است این رقم سال آینده هم تکرار شود. به خصوص با توجه 
به فیلم هایی که در جشنواره امسال دیدیم و تک و توک آثاری که خارج از جشنواره منتظرشان هستیم. متاسفانه از فروش خوب 95 درس نگرفتیم که آن را امتداد بدهیم و دوباره به نظر 
می رسد به عقب برگشتیم. این وسط نگاهی به عوامل فروش فیلم ها و چهره های پولساز سینمای ایران در سال 95 شاید بتواند فرمولی برای سال آینده یا حداقل سال بعدترش به دست بدهد. 

فروشنده کارگردان: اصغر فرهادی1
بازیگران: شهاب حسینی، ترانه علیدوستی، بابک کریمی

رقم فروش )همه ارقام فروش به روایت سایت سینماتیکت هستند که قیمت بلیت سینماهای مکانیزه 
با خرید اینترنتی در آنها درج شــده و طبعا این رقم کلی فروش فیلم ها نیســت و به همه آنها باید 

درصدی اضافه بشود(: 15 میلیارد و 712 میلیون و 194هزارتومان
بعد از اینکه »جدایی نادر از ســیمین« اصغر فرهادی توانست به عنوان اولین فیلم ایرانی برنده 
جایزه اســکار نامش را در تاریخ سینما ثبت کند، طبعا هر فیلمی فرهادی بسازد برای مردم مهم 
اســت. حتی فیلم »گذشته« با وجود آنکه در فرانسه ســاخته شده بود و با فضای مخاطب ایرانی 
کامال غریبه بود و بخش اعظمی از فیلم هم به زبان فرانســه بود در ایران هم فروش خوبی داشت. 
فیلم »گذشته« بعد از حضور در کن با آنکه جایزه بهترین بازیگر زن را براي بره نیس بژو به ارمغان 
آورد ولي نتوانست در جمع پنج فیلم نامزد اسکار بهترین فیلم خارجي زبان حضور پیدا کند و اصغر 
فرهادي اعالم کرد که فیلم بعدي اش را در ایران خواهد ساخت. البته فرهادي از همان موقع درباره 
ساخت فیلم دیگري هم حرف زد که قراردادش بسته شده بود و از همان موقع خبر آمد که خاویر 
باردم و پنه لوپه کروز، ستاره های بزرگ سینما برای بازی در آن فیلم قرارداد بسته اند و پدرو آلمادووار، 
مشهورترین کارگردان اسپانیا هم جزو تهیه کنندگانش است. هنوز مشخص نبود فرهادی کدام اثرش 
را زودتر جلوی دوربین می برد. اما به گفته خودش در مصاحبه مطبوعاتی که در جشنواره کن سال 
گذشــته داشت حس نوســتالژیکش به ایران بر وسوسه فیلمسازی در اسپانیا غلبه کرد و تصمیم 
گرفت تا فراهم شدن مقدمات ساخت فیلم اسپانیایی، »فروشنده« را بسازد. فرهادی که در فیلم های 
اولیه اش »رقص در غبار« و »شهرزیبا« هم از نابازیگران استفاده کرده بود این بار در مرحله پیش تولید 
تصمیم گرفت از امکان تلگرام برای دیدن ویدئوهای متقاضیان بازیگری استفاده کند. کاوه سجادی 
حسینی )دستیار  اصغر فرهادی( با انتشار ویدئویی از عالقه مندان بازیگری  دعوت کرد با تهیه فیلمی 
از خودشــان، مشخصاتشان را ضبط و به شماره تلگرام اعالم شده در ویدئوی فراخوان ارسال کنند. 
نتیجه این فراخوان تلگرامی انتخاب عموی کاوه سجادی حسینی یعنی فرید سجادی حسینی بود 
که نقش پیرمرد مقصر را بازی می کند. اتفاقا بازی اش از طرف منتقدان خیلی هم ستایش شد. خود 
همین فراخوان تلگرامی به صورت غیرمستقیم از مرحله پیش تولید تبلیغات را برای فیلم آغاز کرد. 
به هر حال فیلم کارگردان اسکاری سینمای ایران بود و همه کنجکاو دانستن درباره اش بودند و حاال 
شانس این را هم داشتند که در فیلم جلوی دوربین بروند! عوامل فیلم هم که می دانستند مردم تا 
چه حد تشنه اطالعات درباره »فروشنده« و جزئیاتش هستند تا توانستند در دادن اطالعات و اخبار 
خست به خرج دادند که البته روش تبلیغاتی درستی بود. برای نقش های اصلی، دو بازیگر حرفه ای 
شــهاب حسینی و ترانه علیدوستی انتخاب شدند که هوشمندانه هم بود چون همان زمان سریال 
»شــهرزاد« در شــبکه نمایش خانگی با حضور این دو ستاره با استقبال خیلی خوبی روبه رو شده 
بود. یعنی در حال حاضر زوج شــهاب حسینی و ترانه علیدوستی از آن دونفره های جلوی دوربین 
هستند که می توانند فروش فیلم را تا حد زیادی تضمین کنند.  وقتی فیلم های مسابقه کن اعالم 
شدند و نامی از »فروشنده« بینشان نبود حاشیه ها شروع شد. جای دو فیلم در فهرست خالی مانده 

بود که چند روز بعد اعالم شد یکی از آن دو فیلم »فروشنده« است که به بخش اصلی مسابقه کن 
راه پیدا کرده است. بعد از گمانه زنی های خیلی از مخالفان فرهادی که معتقد بودند فیلم با البی جزو 
فیلم های مسابقه قرار گرفته معلوم شد که به دلیل طول کشیدن مراحل فنی، »فروشنده« درست در 
آخرین لحظات برای هیئت انتخاب به نمایش درآمده و به همین دلیل نامش دیرتر اعالم شده.  اولین 
دردسرها را رسانه های داخلی برای فیلم فرهادی کلید زدند. پیش از رفتن فرهادی به کن رسانه ها 
خبر از سرمایه گذاری فاطمه الرحیمی، مدیر اجرایی انستیتو فیلم و دختر پادشاه قطر دادند. فرهادی 
این خبر را تکذیب کرد و آن را بی اخالقی رسانه ای خواند.  درنهایت فیلم »فروشنده« توانست برای 
شهاب حسینی جایزه بهترین بازیگر مرد و برای اصغر فرهادی جایزه بهترین فیلمنامه را به ارمغان 
بیاورد.  این موفقیت بزرگ برای فیلم فرهادی در ایران هم هیجان زیادی به دنبال داشــت. مردم 
روز آمدن عوامل فیلم به ایران به فرودگاه امام رفتند و ترانه علیدوســتی، شــهاب حسینی و اصغر 
فرهادی را که برای سینمای ایران افتخارآفرینی کرده بودند، مورد تشویق قرار دادند. باالخره نوبت 
به این رسید که زمان نمایش فیلم در ایران هم مشخص شود. فیلم تقریبا خیلی سریع و خارج از 
نوبت توسط شورای پروانه نمایش دیده شد و اعالم کردند که فیلم بدون هیچ موردی پروانه نمایش 
دریافت می کند. فیلمیران )به مدیریت علی سرتیپی( امتیاز پخش فیلم را خرید اما هر روز یک شایعه 
جدید پیرامون اکران فیلم به وجود می آمد. اولین شایعه سر سوژه فیلم و ماجرای غیرت بود. هفته نامه 
یالثارات که پیش از این هم به اهالی سینما حمله کرده بود قبل از نمایش »فروشنده« آن را مصداق 
»دیاثت فرهنگی« دانست و سایت سوره سینما منسوب به حوزه هنری پیش از نمایش فیلم نقد 
تندی منتشر کرد که البته چند ساعت بعد از روی این سایت برداشته شد. در آن نقد فرهادی متهم 
شده بود که  مردان ایرانی را در فیلمش بی غیرت به تصویر کشیده است. فرهادی در گفت وگویی 
گفت اینکه محوریت فیلم را غیرت و بی غیرتی قرار داده اند، یک موضوع انحرافی دانست و سوژه اصلی 
فیلم را دو موضوع مهم دانست: حریم خصوصی و آبرو.  با وجود شایعاتی که دوستداران سینما را 
نگران کرده بود که مبادا برای »فروشنده« مشکلی در اکران به وجود بیاید، کانال تلگرام فیلم و علی 
سرتیپی با اطمینان، از نمایش فیلم از دهم شهریورماه خبر می دادند.  سرتیپی و شورای پروانه نمایش 
به قولشان وفا کردند. دو- سه روز مانده به ده شهریور سایت سینماتیکت برای خرید آنالین بلیت 
فیلم »فروشنده« باز شد. طبق پیش بینی ها پیش فروش فیلم رکوردشکن بود. صندلی های سه روز 
اول نمایش فیلم ظرف چند ساعت پر شدند. بعدتر که فیلم به عنوان نماینده ایران به اسکار معرفی 
شد یک دلیل دیگر هم برای تماشای فیلم به وجود آمد. فیلم فرهادی به دلیل همه حاشیه هایش و 

مهم تر از همه به خاطر نام کارگردان پرفروش شد. 

من سالوادور نیستم کارگردان: منوچهر هادی2
بازیگران: رضا عطاران، یکتا ناصر

رقم فروش: 14 میلیارد و 330 میلیون و 491هزارتومان
چرا خوب فروخت؟ واقعیت این است که »من سالوادور نیستم« یکی از عجایب سینمای ایران 
در سال 1395 بود. قطعا نمی توان گفت که فیلم به خاطر کیفیتش فروخته چون یکی از بی مزه ترین 

این فیلم های نجات بخش
پرفروشهایسال95بهروایتآماروارقام:

درباره10فيلمپروفرشسال95كهركوردفروش180ميلياردیتومانیرارقمزدند

صوفیا نصرالهی
منتقد سینما
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کارآفرین

کمدی های تاریخ سینما می تواند لقب بگیرد. منوچهر هادی، کارگردان فیلم بارها در گفت وگوهایش 
اشــاره کرده که سینمای مورد عالقه اش، فیلم های اجتماعی است و همین امسال هم فیلم خوب 
»به کارگر ســاده نیازمندیم« را در جشنواره فیلم فجر داشت که فیلمی اجتماعی مربوط به طبقه 
ویژه ای از مردم بود. به نظر می رســد چیزی که بیشــتر از همه در فروش فیلم هادی تاثیر داشته 
اول وسوسه دیدن برزیل و بعد رضا عطاران بوده است. در تبلیغات فیلم خیلی روی فیلمبرداری در 
برزیل مانور داده شــد. برزیل چه به خاطر فوتبالش و چه سریال های آمریکای جنوبی که مدتی از 
شبکه های ماهواره ای پخش می شد کشور محبوب و جالب توجهی برای مردم ایران است. تبلیغات 
فیلم روی عطاران، مناظر ساحلی برزیل و خبر حضور ریوالدو، فوتبالیست مشهور برزیلی در فیلم 
هم خیلی درست انجام شــد. بی آنکه دروغی این وسط گفته شود حقیقت این است که مخاطب 
دنبال آدرس اشتباه رفت. فیلم در برزیل فیلمبرداری شده ولی به دلیل محدودیت هایی که قاعدتا 
در ساحل برزیل برای گروه فیلمسازی وجود داشته در حد چند نما از دریا و درختان و باغ وحش 
برزیل همه چیز برگزار می شود که در همین کیش خودمان هم می توانیم شبیهش را ببینیم. درواقع 
فرمول طالیی فیلم این بود: رضا عطاران در برزیل. عطاران که در طول این سال ها همیشه یک تنه 
گیشه سینمای ایران را نجات داده بود در این فیلم بدون فیلمنامه در برزیل برای خودش می گردد 
و شوخی می کند و درواقع هر شیرین کاری ای بلد است جلوی دوربین انجام می دهد. راستش »من 
سالوادور نیستم« عجیب ترین فیلم پرفروش سال های اخیر است. حتی در سالن سینما هم کسی 
به فیلم نمی خندید. نقد مثبتی هم رویش نوشته نشد. با اینکه در یک کشور خارجی فیلمبرداری 
شده بود فیلم بی حاشیه ای بود. اما با همه این احوال فروخت و محتمل ترین  دلیلش هم همان حضور 
رضا عطاران است در یک کشور خارجی کنار بازیگران خارجی. و البته قصه یک خطی فیلم که بامزه 
بود: مردی معتقد با همسر و دخترش در یک مسابقه برنده بلیت سفر به برزیل از طرف یک آژانس 
هواپیمایی می شود و وقتی به آنجا می رسد به دلیل شباهتش به مردی به نام سالوادور به عنوان شوهر 
یک زن اشتباه گرفته می شود. حاال او مجبور است بازی را ادامه بدهد و نقش همسر زن را برای مدتی 
بازی کند. درضمن ریوالدو هم در حد سی ثانیه در فیلم حضور دارد و تنها نمای مشترکش با عطاران 
هم همان عکسی است که در آن با یکدیگر دست می دهند. فیلم پایان اخالقی بی مزه ای دارد و اگر 
می خواهید بدترین شیوه استفاده از اسپانسر در یک اثر سینمایی را ببینید قطعا گزینه »من سالوادور 
نیستم« پیشنهاد می شود. بعد از دیدن این فیلم همه اعتقادمان راسخ تر شد که فقط عطاران جلوی 

دوربین کافی است تا فیلمتان بفروشد.

پنجاه کیلو آلبالو کارگردان: مانی حقیقی3
بازیگران: ساعد سهیلی، آزاده صمدی، هستی مهدوی فر، مانی حقیقی

رقم فروش: 13 میلیارد و 655 میلیون و 948هزارتومان
از آن دسته فیلم هایی که بیشتر از آنکه فروشش را مدیون حامیانش باشد مدیون ناهیانش است! 
»پنجاه کیلو آلبالو« فیلم خاصی نیست. بعضی صحنه هایش می خنداند که بیشتر شبیه کمدی های 
اســلپ استیک است. خوردن ماشین ها به هم و ریختن آب میوه روی لباس و کمدی موقعیتی که 
شکل می گیرد. و بیشتر صحنه هایش بی مزه می شوند. منتها چند نکته دارد که برای تماشاگر ایرانی 
جذاب اســت. اول اینکه اولین بار است این جنس کمدی فانتزی را می بیند. کمدی ای با گریم های 
تند، لباس های عجیب و غریب، کاراکترهای ناآشنا و همه اینها برایش جذابیت ایجاد می کند. بعد 
نوبت می رسد به حاشیه های اطراف فیلم. حوزه هنری فیلم را تحریم می کند و نشریه یالثارات مطالب 
تندی درباره کارگردان فیلم می نویسد و برای او و چند بازیگر و کارگردان سرشناس دیگر پرونده سازی 
می کند. مردم کنجکاوتر می شوند که به دیدن فیلم بروند. فیلمی که دیدنش در بعضی سینماها قدغن 
شده ولی مجوز وزارت ارشاد را دارد! همه این تناقض ها کنار هم جماعت را مشتاق  می کند. کمتر 
کســی را دیدم که بعد از دیدن »پنجاه کیلو آلبالو« از سینما بیرون آمده باشد و درباره این حرف 
بزند که چقدر خندیده یا چقدر فیلم خوبی بوده. با این حال همه به هم توصیه می کنند که: تا فیلم 
را از روی پرده برنداشته اند برو ببین! این مهم ترین شعار تبلیغاتی است که حتی از پخش تیزرهای 
فیلم های سینمایی در تلویزیون یا شبکه های ماهواره ای هم بیشتر کاربرد دارد. بعد نوبت می رسد 
به اینکه فیلم با فاصله کوتاهی از جشنواره فجر و جشنواره برلین اکران شد. دو جشنواره ای که فیلم 
»اژدها وارد می شود« مانی حقیقی در آنها به نمایش درآمد. یک فیلم روشنفکرانه از مردی که نوه 
ابراهیم گلستان و پسر نعمت حقیقی و لیلی گلستان است یعنی چکیده و عصاره جریان روشنفکری 

ایران. »اژدها وارد می شود« تبدیل به یک اتفاق در سینمای ایران شد. در جشنواره منتقدان تحویلش 
گرفتند و از آن به عنوان یکی از فیلم های به یادماندنی سینمای ایران یاد کردند. فیلمی که تاویل های 
مختلفی داشت: عشق سینماها در آن نماهای جذاب و کارگردانی خوب می دیدند، ادبیاتی ها سراغ 
کتاب »ملکوت« می رفتند و جامعه شناســان حضور صادق زیباکالم و حجاریان را در فیلم بررسی 
می کردند. حاال مانی حقیقی، کارگردان روشنفکر، فیلم کمدی برای سینمای بدنه ساخته بود. نه یک 
کمدی روشنفکرانه، که اتفاقا یک کمدی کامال کوچه بازاری. با همان شوخی های دم دستی. داستان 
دختر جوان ثروتمندی که اتفاقی با یک پسر جوان در مهمانی آشنا می شوند، گیر ماموران می افتند و 
حاال مجبورند بگویند زن و شوهرند در حالی که هردویشان نامزد دارند. و از آنجایی که گیر یک مامور 
پیگیر افتاده اند مجبور به ازدواج صوری می شوند که قطعا همه می دانند درنهایت به عشق حقیقی 
منجر می شود. برعکس »اژدها وارد می شود« این یکی فیلم مانی حقیقی هیچ حرف تازه ای نداشت. 
درواقع حرف را دیگران در دهانش گذاشتند و مردم برای امتحان کردن و شنیدن همان حرف های 
دیگران هم به دیدنش رفتند. اسم مانی حقیقی و عکس های فیلم حتی از بازیگران چهره زیادی که 

در آن حضور داشتند هم مهم تر بود و برای فروش فیلم بهتر عمل کرد.

سالم بمبئی کارگردان: قربان محمدپور4
بازیگران: محمدرضا گلزار، بنیامین بهادری، دیا میرزا، گلشن گروور

رقم فروش: 13 میلیارد و 68 میلیون و 149 هزارتومان
اولین محصول مشترک ایران با بزرگ ترین صنعت سینمای جهان بعد از هالیوود یعنی صنعت 
سینمای هند )بالیوود(. از قدیم درباره عامه پسند بودن فیلم های هندی زیاد شنیده ایم. اینکه همیشه 
برای مردم ایران ملودرام های اشــک انگیز هندی یکی از جذاب ترین گونه های سینمایی بوده که با 
استقبال فراوانی هم مواجه می شدند. قربان محمدپور کارگردان چندان مطرحی نیست. بعید است 
کســی به اسم تهیه کننده یعنی جواد نوروزبیگی هم توجه کند. اما فیلم ستاره دهه 80 سینمای 
ایــران یعنی محمدرضا گلزار را دارد. حاال توجه به این نکته ضروری اســت که گلزار در خیلی از 
فیلم های 4-5 سال اخیرش نتوانست مردم را به سینما بکشاند. یعنی اینجا صرف حضور ستاره ای 
مانند محمدرضا گلزار باعث فروش »ســالم بمبئی« نشده است بلکه قرار گرفتن درست ستاره در 
یک فیلم متناسب با ویژگی های یک ستاره باعث شده گلزار دوباره بتواند خودش را پیدا کند. فیلم 
همه کلیشه های فیلم های هندی را دارد: پسر فقیر، دختر پولدار، بیماری و مرگ و جدایی و اشک 
و وسطش هم البته صحنه های عاشق شدن و مثال چند سکانس لوس شوخی های پسر و دختر که 
قرار بوده بامزه باشد. اما فروش فیلم حیرت انگیز بود. ظرف چند روز توانست رکوردها را جابه جا کند 
و حتی از فیلم »فروشنده« فرهادی هم جلو بزند. فیلمی که کف فروشش انگار قرار نیست بیفتد و 
جایش را در اکران از دســت بدهد و تازه نسخه دوبله آن هم از اواخر بهمن در سینماها روی پرده 
رفته است. از آن فیلم هایی که نیمی از فروششان را مدیون تهران و نیم دیگر را مدیون شهرستان ها 
هستند. »سالم بمبئی« مطلقا فیلم خوبی نیست. خوش ساخت نیست. حتی به عنوان یک ملودرام 
اشک انگیز عامه پسند هم نقاط ضعف زیادی دارد ولی اثر تبلیغاتی خوبی برای سینمای ایران است. 
شروع همکاری با صنعت  سینمای دیگر نقاط دنیا؛ بالیوود که نزدیک ترینشان به فرهنگ ماست. این 
ماجرا می تواند با کره و برخی دیگر از کشورهای آسیای شرقی ادامه پیدا کند. فقط باید دعا کنیم 
این دفعه آنها با خودشان فیلمنامه نویس بیاورند و کارگردان و عوامل فنی از ما باشند و ستاره های 
جلوی دوربین هم طبیعتا مشترک. تهیه کنندگان فیلم مانورهای تبلیغاتی خیلی خوبی هم داشتند. به 
خصوص برای حضور دیا میرزا در نقش مقابل محمدرضا گلزار که بیشتر ستاره تلویزیون هند است و 
در سینمای هندوستان سوپراستار به حساب نمی آید و یک بازیگر معمولی است. گلشن گروور هم که 
بدمن مشهور سینمای هند است فقط در چند سکانس حضور دارد و معلوم است آن قدر دستمزدش 
زیاد بوده که حتی وقتی در یک سکانس در برداشتن عینکش دچار لغزش می شود پالن را دوباره 
نگرفته اند! و حضور بنیامین بهادری را هم فراموش نکنید. بنیامین در سال های اخیر و به خصوص 
بعد از ماجرای تصادف اتومبیلش، حضورش همراه دخترش بارانا در کنسرت ها و برنامه کاله قرمزی و 
خیلی وقایع دیگر تبدیل به یکی از محبوب ترین خوانندگان پاپ میان مردم شده است. او در این فیلم 
برای اولین بار به عنوان یک بازیگر جلوی دوربین می رود. درست که بازی خوبی ندارد ولی حضورش 
در فروش فیلم قطعا تاثیرگذار بوده است. »سالم بمبئی« بیشتر از هرچیزی روی نوستالژی مردم 

نسبت به فیلم های هندی و رقص و آوازهایشان شرط بسته و برد هم کرده است.
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ابد و یک روز کارگردان: سعید روستایی5
بازیگران: پیمان معادی، نوید محمدزاده، پریناز ایزدیار

رقم فروش: 11 میلیارد و 482 میلیون و 886هزارتومان
»ابد و یک روز« دو عامل مهم برای موفقیتش در گیشــه دارد که هم می توانند جدا و هم به عنوان 
عناصری پیوسته به هم بررسی شوند: اولی هنر کارگردان جوانش و دومی گروه بازیگرانش. حتی قبل از 
شروع جشنواره هیئت انتخاب که تحت تاثیر رئالیسم جاری در »ابد و یک روز« قرار گرفته بودند شروع به 
ستایش از جوان 25-26 ساله ای کردند که استعداد حیرت انگیزی در ساخت اولین فیلم بلندش از خودش 
نشان داده. سالن جشنواره برای اولین فیلم سعید روستایی همان قدر شلوغ شده بود که برای مثال آخرین 
فیلم های مهرجویی و کیمیایی. جوانی که یک شبه و حتی پیش از نمایش فیلمش به گفته دیگران تبدیل 
به ستاره شده بود. کسی که می توانست جریان جدیدی در سینمای اجتماعی ایران به وجود بیاورد و این 
اتفاق هم افتاد. نکته جالبش این بود که کسی اسم این جوان را نشنیده بود. فیلم های کوتاهش را کمتر 
دیده بودند. شهرام مکری وقتی وارد سینما شد حداقل آنهایی که تجربه رفتن به جشنواره های فیلم های 
کوتاه را داشــتند خیلی خوب با او آشنا بودند ولی سعید روستایی واقعا یک نیروی تازه نفس ناشناخته 
بود. ناشناخته ها اغلب اوقات برای مردم جذاب اند. بگذریم که روستایی واقعا هم در »ابد و یک روز« کار 
درخشانی انجام داده بود. فیلمی تلخ که سیاهی اش از دل خود کاراکترها و فقرشان بیرون می آمد و نه 
لزوما از یک بستر اجتماعی. فیلمی که برخالف بیشتر فیلم های اجتماعی سینمای ایران فردگرایانه بود. 
درباره مسئولیت شخصی حرف می زد و البته پایان امیدوارکننده ای هم داشت. به اینها اضافه کنید گروه 
بازیگران حرفه ای فیلم را که حاضر شــده بودند در فیلم اول یک جوان بازی کنند. پیمان معادی حاال 
دیگر نه فقط به عنوان بازیگری که جایزه های جهانی زیادی برای »جدایی نادر از سیمین« برده و موقع 
برنده شدن این فیلم در اسکار در سالن کداک تیاتر حضور داشته، که به عنوان یک هنرپیشه بین المللی 
که در فیلم های خارجی مقابل کریستین استوارت نقش اصلی داشته و در یکی از مینی سریال های مهم 
سال هم نقش کوچکی بازی کرده، در فیلم روستایی حضور داشت و بازی درخشان او یکی از عوامل مهم 
موفقیت فیلم بود. معادی در فیلم حضور گرمی دارد در مرز بین مردی که به فکر خانواده است و در تالش 
برای رسیدن به آرمان های کوچک خودش. از آن طرف نوید محمدزاده هم در فیلم بازی می کرد که در 
سال های اخیر تبدیل به جوان اول سینمای ایران شده است. بازی های برون گرایانه محمدزاده میان مردم 
طرفداران زیادی دارد. فیلم وسط تلخی هایش به خصوص در سکانس هایی که شیرین یزدانبخش به عنوان 
مادر خانواده حضور داشت طنازی ها و شیطنت هایی هم داشت که مخاطب را بیشتر جلب می کرد. یک 
تصویر دقیق و پرجزئیات از زندگی طبقه فقیر جامعه که درگیر اعتیاد هم هستند و از میان همه بچه ها 
تنها دختر خانواده است که چراغ خانه را برای برادر کوچکش روشن نگاه می دارد که او را هم می خواهند به 
یک خانواده افغانی شوهر بدهند تا سر و سامان بگیرد. »ابد و یک روز« با سعید روستایی، نوید محمدزاده 
و پیمان معادی اولین فیلم پرفروشی بود که فروشش به خاطر ارزش های هنری و سینمایی فیلم بود و 

نه حاشیه هایش. 

بارکد کارگردان: مصطفی کیایی6
بازیگران: بهرام رادان، محسن کیایی، سحر دولتشاهی، رضا کیانیان

فروش: 11 میلیارد و 187 میلیون و 379هزارتومان
جزو چند کمدی ای بود که در جشنواره فجر سی وچهارم به نمایش درآمد. مصطفی کیایی تا به حال 
هر فیلمی ساخته پرفروش از کار درآمده است. او از آن دسته کارگردانانی است که رگ خواب تماشاگران 
را خوب می شناسد. از کمدی »بعدازظهر سگی سگی« در سال 1388 تا همین فیلم آخرش »بارکد« 
همه کارهایی که کارگردانی کرده در رده آثار پرفروش قرار گرفته اند. همه آنها هم به جز »عصر یخ بندان« 
مایه های کمدی داشتند. حاال یکی مثل »خط ویژه« کمدی اجتماعی بود و یکی دیگر مثل »ضدگلوله« 
کمدی جنگی. »بارکد« تا اینجا بهترین فیلم کارنامه مصطفی کیایی است. تکلیفش را با خودش روشن 
کرده و این بار یک کمدی صرف ســاخته. هرچند هنوز هم درگیر مفاهیمی مثل آقازاده ها و پول های 
برده شده و از این قبیل سوژه های اجتماعی روز است ولی باید اذعان کرد که در »بارکد« همه اینها به 
شکل کامال کنترل شده به تصویر کشیده می شوند. بهرام رادان که در سال های اخیر به جز »پل چوبی« 
در فیلم دیگری ستاره و جوان اول نبود حاال در »بارکد« وجه کمیکش را نشان می دهد که پیش از این 
فقط بخش هایی از آن را در فیلم »بی پولی« حمید نعمت اهلل دیده بودیم و البته اینجا خیلی پررنگ تر 

شده است. استفاده از یک زوج کمیک که مکمل هم باشند از زمان سینمای کالسیک و لورل و هاردی 
معمول بوده است. اینجا یکی از نقاط قوت فیلم محسن کیایی، برادر کارگردان است که نقش کنار بهرام 
رادان را بازی می کند. محسن کیایی از آن دسته بازیگرانی است که دوربین دوستشان دارد. از آنهایی 
که به خودی خود بامزه هستند و برای بامزه تر شدن مجبور نیستند زور بزنند. فیلم پر از شوخی های بامزه 
است. ریتمش تند است و خسته تان نمی کند و به عالوه کیایی خودش به نظر از آن دسته کارگردانانی 
است که فیلم های روز دنیا را می بیند و از جریان اصلی هالیوود چیزهایی مثل شکست زمانی و غیره را 
یاد گرفته. بگذریم که چقدر در فیلم هایش درست استفاده می کند و مثال شخص من با آنها موافق هستم 
یا نه، مهم این است که سر و شکل فیلم های کیایی از فیلم های هم ترازش خیلی بهتر است و مخاطب 
هم این را متوجه می شود. »بارکد« به جز کمدی بودن، به جز کارگردانی که حاال او را جزو فیلمسازان 
استاندارد جریان اصلی می شناسیم، به جز ستاره های اصلی اش و به جز زمان مناسب اکرانش یک ویژگی 
مهم دیگر هم برای تبلیغات داشــته: یاس، خواننده رپ برای تیتراژ انتهایی فیلم مجوز گرفت. یکی از 
حاشیه های مهم فیلم هم سر اکران همین ماجرای خواندن یاس بود که درنهایت از روی فیلم برداشته 
شد ولی طبعا مردم کنجکاوتر شدند که فیلم را ببینند. کیایی از آن کارگردان هایی است که سینمای 
ایران به آنها نیاز دارد. کسی که بداند مردم چه فیلمی دوست دارند ببینند و همان خوراک را برایشان 
تدارک ببیند. کسی که بلد باشد جریان روز فیلم های دنیا را وارد ساختار سینمای خودمان کند. حاال 
اینکه بعضی قسمت های »بارکد« ممکن است فانتزی به نظر برسد و فکر کنیم در تهران چطور چنین 

چیزهایی ممکن است، اصال اهمیتی ندارد. سالن سینما محل رویاپردازی است.

بادیگارد کارگردان: ابراهیم حاتمی کیا7
بازیگران: پرویز پرستویی، مریال زارعی

فروش: 6 میلیارد و 690 میلیون و 377 هزارتومان
بعد از این همه سال کار در سینما باید دیگر فهمیده باشیم که مردم ابراهیم حاتمی کیا را دوست 
دارند. برایشان فرقی نمی کند حاتمی کیا فیلم جنگی می سازد یا ملودرامی که به جنگ مربوط است، 
»از کرخه تا راین« می ســازد یا »آژانس شیشه ای« یا حتی فیلم ویژه تری مثل »چ«. آنها همیشه 
کنجکاو دیدن آخرین اثر ابراهیم حاتمی کیا هستند. »بادیگارد« داستان مردی است که می خواهد بر 
سر اصول خودش بماند و کارش را هم حرفه ای انجام بدهد. کاری که خطرناک است. حفاظت از جان 
مهم ترین مردان این کشور. و علی رغم همه مخالفت ها تمام تالشش را می کند تا شکست نخورد. حاج 
حیدر برای مردم امتداد همان حاج کاظم »آژانس شیشه ای« است. قهرمان موفق ترین فیلم کارنامه 
حاتمی کیا حاال انگار این سال ها را پشت سر گذاشته و بادیگارد شده تا این بار از این راه به کشورش 
خدمت کند. همکاری دوباره حاتمی کیا و پرســتویی بعد از سال ها خودش دلیل الزم و کافی برای 
دیدن »بادیگارد« بود. همه این سال ها مردم منتظر ساخت »آژانس شیشه ای 2« بودند و حاتمی کیا با 
»بادیگارد« انگار پاسخ انتظارشان را داد. تکلیف حاج کاظم برای همیشه مشخص شد. سکانس پایانی 
و وداع با حیدر )حاج کاظم( یکی از نفس گیرترین و جذاب ترین سکانس های کارنامه حاتمی کیاست. 
با موسیقی کارن همایونفر که خوب می داند چطور مخاطبش را احساساتی کند. با پرویز پرستویی که 
چشم های پراشک و بغضش در فیلم های حاتمی کیاست که درست جواب می دهد. و تازه اینجا در 
قالب حیدر احساساتش را کنترل می کند. فیلم با یک سکانس هیجان انگیز شروع می شود و با یک 
نمای عالی از قهرمان فیلم پایان می یابد. در حدفاصل این دو سکانس مردم چیزی را می دیدند که از 
سینما انتظار دارند. قصه  گفتن، کارگردانی، بازی های خوب. دلیل فروش »بادیگارد« بیش و پیش از 
هر چیز خود ابراهیم حاتمی کیاست. او فیلمسازی است که انقالب تربیتش کرده. مربوط به این دوران 
است. یکی از انگشت شمار فیلمسازانی که هم فضای جنگ را می شناسند و هم توانسته اند با به تصویر 
کشیدن آن فضا با مردم ارتباط برقرار کنند. »بادیگارد« قصه همان آدم های حاتمی کیاست. قهرمانانی 
که مردم دوستشــان دارند ولی در زندگی روزمره با آنها احســاس فاصله می کنند و در فیلم های 
حاتمی کیا به آنها نزدیک می شوند. این مهم ترین دلیل پرفروش شدن آثار حاتمی کیاست. »بادیگارد« 
پروداکشن خوبی دارد. در حد و اندازه های نمونه های حتی هالیوودی اش. صحنه های تعقیب و گریز 
خوب از کار درآمده اند. چیزی که در سینمای ایران تقریبا وجود ندارد. حاتمی کیا نشان داد که به 
جز صحنه های احساساتی در از کار درآوردن سکانس های اکشن هم تبحر زیادی دارد. »بادیگارد« 
فروخت چون هنوز هم قهرمان های فیلم های حاتمی کیا برای مردم کنجکاوی برانگیز هستند. چون 

خود ابراهیم حاتمی کیا هنوز برای مردم شخصیت جالب و کنجکاوی برانگیزی دارد.  

ولین بار است این جنس کمدی فانتزی را می بیند. کمدی ای با 
گریم های تند، لباس های عجیب و غریب، کاراکترهای ناآشنا و همه 
اینها برایش جذابیت ایجاد می کند. 
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کارآفرین

آینده برای کیست؟
دوفيلمجشنوارهسیوپنجمفجروسهفيلمخارجازاینجریانكهپرفروشخواهندبود

خوب، بد، جلف کارگردان: پیمان قاسم خانی1
بازیگران: پژمان جمشیدی، سام درخشانی، حمید فرخ نژاد، بهاره رهنما

راســتش تعداد بازیگران اولین فیلم قاسم خانی در مقام کارگردان بیشتر از اینهاست. می شود به 
محراب قاسم خانی و امیرمهدی ژوله هم اشــاره کرد. کاراکترهای اصلی فیلم از سریال »پژمان« 
می آیند. یعنی االن دو رفیق داریم که این بار می خواهند وارد جهان بازیگری شوند و نقش پلیس 

را بازی کنند. برای درست بازی کردن نقش قرار است مدتی وردست یک پلیس واقعی بایستند. 

گشت 2 کارگردان: سعید سهیلی2
بازیگران: حمید فرخ نژاد، ساعد سهیلی، پوالد کیمیایی

در ادامه »گشت ارشاد 1« که فیلم پرحاشیه ای بود اما فروش خیلی خوبی داشت حاال کارگردان 
ســراغ همان کاراکترها رفته که ببینیم بعــد از آزادی از زندان می خواهند چه کار کنند. فیلم به 
خصوص نیم ساعت اولش لحظه های کمیک بامزه ای دارد اما بعد از آن افت می کند. وقتی کارگردان 

می خواهد مسائل اجتماعی و جدی تر را هم قاطی کمدی اش بکند.  

ماجرای نیمروز کارگردان: محمدحسین مهدویان3
بازیگران: احمد مهرانفر، هادی حجازی فر، جواد عزتی و مهرداد صدیقیان

دومین فیلم مهدویان قطعا از »ایســتاده در غبار« پرفروش تر خواهد شــد چون این فیلم روایت 

داســتانِی معمول تری دارد. در ساختار همچنان مثل فیلم اولش درجه یک است اما سوژه ملتهب 
جذابش تماشاگر بیشتری جذب خواهد کرد: خردادماه سال 1360 به بعد چه بر سر گروه منافقین 

آمد؟ فیلمی که سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه هم تماشاگران و هم داوران را گرفت. 

نهنگ عنبر 2 کارگردان: سامان مقدم4
بازیگران: رضا عطاران، مهناز افشار

مقدم فیلمش را به جشنواره نداد. شاید فکر می کرد حاشیه هایی برایش درست شود و بهتر است 
بی سروصدا اکران شود. به هرحال »نهنگ عنبر« جزو فیلم های جشنواره پسند هم نیست. این بار 
قرار است قصه فیلم را از زاویه دید رویا ببینیم. سال 94 قسمت اول »نهنگ عنبر« پرفروش ترین 
فیلم سال شد. مقدم و عطاران کار درخشانی در بازسازی دهه 60 انجام داده بودند. قاعدتا قسمت 

دومش هم پرفروش خواهد شد. 

ساعت 5 عصر کارگردان: مهران مدیری5
بازیگران: سیامک انصاری، آزاده صمدی، مهران مدیری

داستان فیلم از ۷ صبح تا 5 بعدازظهر یک نفر را در تهران روایت می کند که آن روز آخرین فرصت 
آن فرد است که باید کاری را انجام دهد. نویسنده فیلمنامه خشایار الوند یار قدیمی مهران مدیری 
است. به هرحال فکرش را بکنید مهران مدیری با این همه محبوبیتش میان مردم، فیلم سینمایی 

بسازد و فیلمش پرفروش نشود. اصال امکان پذیر است؟ 

متاسفانه اگر قرار باشد جشنواره سی و پنجم فجر را ویترینی برای اکران سال 96 بدانیم اتفاق خوبی در انتظارمان نخواهد بود. این یکی از بدترین جشنواره های ده سال اخیر سینما بود. با 
فیلم هایی که به شدت محافظه کارانه انتخاب شده بودند. اگر همین محافظه کاری قرار باشد در اکران سال 96 هم ادامه پیدا کند اتفاق خوبی نخواهد افتاد. در جشنواره امسال فیلم هایی که 
پتانسیل فروش داشتند تقریبا همه شان االن جزو گزینه های اکران نوروزی هستند و می توانید به دیدنشان بروید. باید منتظر فیلم هایی خارج از جریان جشنواره باشیم تا گیشه سینماها 
نجات پیدا کند. البته هستند فیلم هایی که بین یک تا دو میلیارد بفروشند. اما دیگر از پدیده های سال قبل خبری نیست مگر اینکه به فیلمسازانی که در جشنواره حضور نداشتند فرصت 
اکران فیلم هایشان داده شود و آنها بتوانند رونق را به سینماها برگردانند. این پیش بینی کلی از اکران سال 96 است. اما حاال می توانیم درباره فیلم هایی صحبت کنیم که پتانسیل قرار گرفتن 

در جدول پرفروش های سال آینده را دارند.  

پرفروش های سال قبل امسال کجا هستند؟

1( اصغر فرهادی: قرار اســت پروژه اش با پدرو آلمادووار را 
در اسپانیا انجام دهد. یک  بار به اسپانیا سفر کرد تا مراحل 
پیش تولید فیلم را کامل کند. فیلمی که قرار است خاویر 
باردم در آن حضور داشته باشد و درام است. هنوز اطالعات 

بیشتری از فیلم منتشر نشده است. 
2( منوچهر هادی: بالفاصله بعد از »من سالوادور نیستم« 
سراغ یکی از آن پروژه های موردعالقه خودش رفت. فیلمی 
اجتماعی درباره طبقه کارگر که در جشنواره فجر هم به 
نمایش درآمد و اتفاقا فیلم خوبی هم شــده است. قصه 
درســتی دارد و کارگردانی خوب. اما بعید است پرفروش 

شود. 

3( مانی حقیقی: به عنوان بازیگر فیلم پیمان قاسم خانی را 
دارد اما هنوز از پروژه بعدی اش خبری نیست. 

4( قربان محمدپور: با توجه به موفقیت فوق العاده »سالم 
بمبئی« اعالم کرد که فروردین ماه قسمت دوم این فیلم 
را کلید خواهند زد. محمدپور درباره داستان قسمت دوم 
و اینکه آیا همچنان با هندی ها مشارکت خواهند داشت یا 
نه حرفی نزده است. در صورت مشارکت با سینمای هند 
احتماال قســمت دومش هم پرفروش می شود. ولی بعید 

است به اکران 96 برسد. 
5( سعید روستایی: هنــوز از فیلمی که قرار بود خودش 
بسازد خبری نیست. اما نامش در تیتراژ یکی از فیلم های 

جشنواره امسال به عنوان فیلمنامه نویس آمده بود: »سد 
معبر«. فیلمی که جایزه بهترین فیلمنامه را هم گرفت. 
ممکن است به خاطر اسم روستایی بعضی ها برای دیدنش 
به سینما بروند اما در کل نه به اندازه »ابد و یک روز« فیلم 

خوب و جذابی است و نه نکته عامه پسند دیگری دارد. 
6( مصطفی کیایی: معموال ســالی یک فیلم را می سازد. 
هنوز خبری از فیلم جدیدش نیست اما بعید نیست سال 
96 فیلم بعدی اش را کلید بزند. به خصوص که در بانک 
فیلمنامه، فیلمنامه ای به اسم »پالسکو« ثبت کرده است.

7( ابراهیم حاتمی کیا: هنوز از پروژه بعدی اش سخنی به 
میان نیاورده است. 
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النتوری کارگردان: رضا درمیشیان1
بازیگران: نوید محمدزاده، باران کوثری، بهرام 

افشاری، مریم پالیزبان، نادر فالح
فیلم درمیشیان باالی 6 میلیارد و 296 میلیون تومان فروخت. 
آنهایی که فیلم های قبلی درمیشیان را دیده اند می دانند که 
فیلم هایش برای همه نیســتند. فرم کارگردانی درمیشیان 
با دوربین روی دســت، کات های ســریع، ریتم تند و خیلی 
بازیگوشی های دیگر که در فیلم هایش به چشم می خورد باعث 
می شود همه نتوانند با فیلم هایش ارتباط برقرار کنند. »بغض« 
اولیــن فیلمش که در ترکیه فیلمبرداری شــده بود از همه 
آوانگاردتر هم بود. بعد »عصبانی نیستم« را ساخت. فیلم خوبی 
که جو و اتمسفر و حس و حال جوانان این دهه را داشت ولی 
گویا برای همیشه توقیف شده است و اکرانش منحصر به همان 
جشنواره ماند. بعد از ماجراهایی که برای »عصبانی نیستم« 
پیش آمد و توقیف فیلم دو سالی درمیشیان دست نگه داشت 
تا اینکه خبر رسید »النتوری« را در دست تولید دارد. اول از 
همه باید بگوییم این یکی از بهترین اسامی فیلم های ایرانی 
در چند سال اخیر است. کنجکاوی ایجاد می کند. سینمای 
ایران معموال در نام گذاری خیلی ضعیف عمل می کند و متوجه 
اهمیت اسم یک فیلم در میزان فروشش نیست. نکته بعدی این 
بود که »النتوری« هم در سکوت خبری تولید شد. درمیشیان 
نگران بود که مبادا این فیلمش هم دچار حاشیه های »عصبانی 
نیستم« بشــود. درنتیجه مخاطبان برای دیدنش مشتاق تر 
شدند. بعد که فیلم در جشنواره به نمایش درآمد موضوع آن به 
گوش خیلی ها رسید: اسیدپاشی. آن قدر پیچید که حتی آمنه 
بهرامی یکی از قربانیان اسیدپاشی شکایت کرد که این فیلم 
از روی داستان زندگی او ساخته شده ولی حقوقی به او تعلق 

نگرفته است. »النتوری« به خوبی »عصبانی نیستم« نیست. 
همین االن اگر »عصبانی نیستم« به نمایش دربیاید با توجه به 
حاشیه هایش قطعا فروشش بیشتر از 6 میلیارد هم خواهد بود. 
»النتوری« حتی متکی بر چهره هایش هم نیست. »النتوری« 
از دســته فیلم های عجیب غیرقابل تحلیل در زمینه فروش 
است. به خصوص که دیدن صورت مریم پالیزبان و گریمش 
بعد از اسیدپاشــی روی پرده کار سختی است. فرم فیلم هم 
یک جور روایت خبرنگاری اســت. وسط قصه اصلی یک نفر 
می آید و اظهارنظرهایی درباره جامعه می کند. با این حال مردم 
به دیدن فیلم رفتند چون بخشی از اتفاقات اجتماعی روز را 

تصویر کرده است. 

من کارگردان: سهیل بیرقی2
بازیگران: لیال حاتمی، امیر جدیدی

رقم فروشش در ســینما تیکت معادل 2 میلیارد و 281 
میلیون و 158 هزارتومان است که طبعا باید درصدی هم 
به آن اضافه کرد. فیلمی که مدت زمانش فقط هفتاد دقیقه 
است برای مردمی که عادتشان دیدن فیلم های حداقل نود 
دقیقه ای است و با کمتر از آن حس می کنند چیزی را از 
دســت داده اند. هیچ ربطی هم به تهران امروز ندارد. این 
فیلم می توانست در امریکا، اروپا یا هر جای دیگری از جهان 
ساخته شده باشد. اینکه یک کارخانه مشروبات الکلی به آن 
وسعت در اطراف شهر باشد و محصوالتش را در شیشه های 
آب معدنی بریزد و قاچاق کند اتفاقا بیشتر شبیه سوژه های 
هالیوودی است اما بیرقی در اولین فیلمش این کار را انجام 
داده است. آنهایی که مخاطب جدی تر سینما هستند به 
دیدن فیلم رفتند چون بیرقی دستیار عبدالرضا کاهانی بود 
و در حقیقت فکر می کردند قرار اســت نسخه دیگری از 

کاهانی را روی پرده ببینند. در مورد فیلم »من« تبلیغات 
شــبکه های ماهواره ای یکی از چیزهایی بود که خیلی به 
کمک فیلم آمد. چون امکان پخش تیزر فیلم از تلویزیون 
خودمان وجود نداشت. فرض کنید یک زن همه فن حریف 
کارچاق کن داریم که از قاچاق نوشیدنی های الکلی گرفته تا 
رد کردن کارگران افغانی از مرز و گرفتن معافیت سربازی 
را در قبال پول انجام می دهد. زنی کامال بی احساس. دیدن 
چنین زنی با بازی لیال حاتمی روی پرده ســینما برایتان 
جالب نیست؟ طبعا هســت. به همه این دالیل »من« با 
وجود اینکه فیلمی متفاوت است و از جریان اصلی سینما 

دور، برای مردم جالب بود. 

اژدها وارد می شود کارگردان: مانی حقیقی3
بازیگران: امیــر جدیدی، همایون غنی زاده، 

کیانا تجمل
عجیب ترین فیلم را برای آخر فهرســت گذاشتیم. 2 میلیارد 
و 49 میلیــون تومان فروش کرد. فیلم روشــنفکرانه ای که 
پیچیدگی های روایی دارد. سر و شکلش با بقیه آثار سینمای 
ایران متفاوت اســت. تعداد زیادی از چهره های روشنفکری 
کشور از لیلی گلستان گرفته تا صادق زیباکالم در آن حضور 
دارند. چرا فروخت؟ دقیقا به همین دلیل که مردم می خواستند 
با طبقه الیت )ممتاز( جامعه آشــنا شوند. فیلم روشنفکری 
ببینند که همه از آن تعریف می کردند. مهم نیســت بعد از 
خروج از سینما چقدر فیلم را دوست داشتند یا نه، آنها دیدن 
فیلم را به هم توصیه می کردند چون دریچه ای بود به جهان 
دیگری که در زندگی روزمره مردم عادی شاید کمتر جریان 
داشته باشد. مخاطبان جدی تر سینما البته از بازیگوشی های 

مانی حقیقی در کارگردانی هم لذت می بردند. 

فیلم های عجیبی که امسال فروختند
سالگذشتهآثاریباساختاروروایتهایغيرمعمولبرخالفهميشهمورداستقبالقرارگرفتند

باید به کمی قبل تر از اکران سال 1395 برگردیم یعنی دقیقا به بهمن ماه 1394 و سی وچهارمین جشنواره فیلم فجر که از چند منظر جزو بهترین جشنواره های سال های اخیر بود و مهم ترین دلیلش هم تعداد زیاد فیلم های 
خوب و از آن مهم تر فیلم های متفاوت بود که تنور جشنواره را گرم نگه داشتند. همین فیلم ها در ژانرهای متفاوت به هر حال در اکران سال 95 هم سر و کله شان پیدا شد. سال 95 جزو معدود دفعاتی بود که مخاطبان 
سینمای ایران به جز کمدی و درام اجتماعی انتخاب های متفاوت دیگری هم داشتند و نشان دادند که از این تفاوت استقبال هم می کنند. فیلم هایی که در این صفحه به آنها می پردازیم آثار پرفروشی هستند که هیچ ربطی 

به جریان اصلی سینما ندارند ولی توانستند باالی یک میلیارد و پانصد میلیون تومان بفروشند که با توجه به سر و شکلشان و هزینه ای که برایشان شده )البته به جز فیلم »ایستاده در غبار«( در حقیقت سود کرده اند. 
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کارآفرین

پس از جينــا رينهارت كــه با كســب وكار معدن آهنش 
ثروتمندترين شهروند استراليا به شمار مي رود، دومين جايگاه 
را هــري تريگوبوف از آن خودش كرده. ميلياردر اســتراليايي 
با خانه ها، مجتمع هاي مســكوني و برج هايي كــه دانه به دانه 
در شهرهاي مختلف كشــورش بنا كرده، از جمله ثروتمندان 

خودساخته فهرست بلومبرگ به شمار مي رود.
هري اســكار تريگوبوف، فرزند پدر و مــادري بود كه مانند 
هزاران نفر ديگر با به قدرت رسيدن استالين در شوروي از وطن 
آواره شدند. پدر و مادري يهودي كه با فرار از كشورشان به چين 
پناه بردند، هري در ســال 1933 دور از وطن و در شهر داليان 
چيــن به دنيا آمد. او در جمع روس هاي ســاكن تيان جين در 
جنوب پكن بزرگ شد و در پانزده سالگي همراه خانواده اش به 
استراليا مهاجرت كرد تا زندگي در موطن جديد را تجربه كنند. 
در شهر ســيدني به دبيرستان رفت و بعد براي گرفتن مدرك 
دانشــگاهي راهي انگلستان شــد، جايي كه توانست در رشته 
مهندسي نساجي از دانشگاه ليدز فارغ التحصيل شود. با مدركي 
كه گرفته بود كم كم وارد كسب وكار نساجي شد، در اسرائيل و 
افريقاي جنوبي در همين حوزه تجارت كرد و سرانجام در سال 

1960 به استراليا بازگشت. 
آغاز بازگشتش به استراليا چندان ساده نبود، سال هاي اول را 
به كارهاي پراكنده اي از جمله رانندگي تاكسي و بردن شير به 
در خانه ها گذراند. سال 1963 با استفاده از وام بانكي يك قطعه 
زمين در حومه سيدني خريد و هشت آپارتمان در آن ساخت. 
30 ســاله بود، سه كارمند داشت و اين اولين قدمي بود كه در 
حوزه ساخت وساز برمي داشت. قدمي كه ختم شد به گام هاي 
ديگر و سودي كه در طي سال ها مدام بر روي هم انباشته شد تا 

سرانجام او را در فهرست ثروتمندترين هاي دنيا قرار داد. 
هــري 30 ســاله، ســرخوش از موفقيتي كه در ســاخت 
آپارتمان ها به دســت آورده بود دســت به قمــار بزرگي زد و 
پروژه اش را تبديل كرد به شــركت مريتون، اين نام را بر روي 
كسب وكار جديدش گذاشت و شروع كرد به ساخت بلندترين 
آپارتمان ها و مجتمع هاي مسكوني، ارتفاع ساختمان هايي كه 
مي ساخت بستگي به مجوزي داشت كه به او مي دادند، هر چه 

مرتفع تر، بهتر. در سال 69 بخشي از سهام مريتون را در بورس 
اوراق بهادار به فروش گذاشــت و چهار ســال بعد شركت را از 

فهرست بورس خارج كرد.
كســب و كار خوب پيش مي رفت اما هميشه هم راه هموار 
نبود، ســال 1975 هري تقريبا دست از استراليا كشيد، كشور 
دچــار ركود اقتصادي شــده بود و اين موضوع خيلي ســريع 
خودش را در بازار زمين نشــان داد و باعث شد كه تقاضا براي 
امالك و مستغالت كاهش پيدا كند. در چنين اوضاعي بود كه 
او ميزان ساخت وســازش را در اين كشور كاهش داد، بخشي از 
دارايي هايش را فروخت و خودش را آماده كرد تا كسب وكارش را 
به امريكا منتقل كند. اما درست پيش از اينكه نقشه اش را عملي 
كند، يكي از قطعه زمين هايي كه به مبلغ 150 هزار دالر خريده 
بود مجوز ساخت 30 دستگاه آپارتمان را دريافت كرد. اين مجوز 
تازه نقشــه جديد اسباب كشي به امريكا را عوض كرد. در طول 
يك دهه بعد مسير شركت مريتون پيچ و خم و باال و پايين بسيار 
داشت. در سال 79 تيم فروش كه به 18 نفر رسيده بود مجبور 
به تعديل شد و تنها يك نفر باقي ماند، در طول 12 ماه همان 
يك نفر توانســت ركورد فروش 94 آپارتمان را به ثبت برساند. 
سه ســال بعد اوضاع دوباره بهبود پيدا كرد. فراز و نشيب هاي 
بسيار در بازار مسكن سبب شد تا هري تصميم تازه اي بگيرد و 

نگاهيبهزندگيهريتریگوبوف،بزرگترینساختمانسازاستراليا

ایستاده روی برج کارآفرینی

او کیست؟
 هری تریگوبوف 

ثروتمندترین مرد 
استرالیا است، صاحب 

بزرگ ترین شرکت 
سازنده برج ها و 

مجموعه های لوکس 
مسکونی. او حاال با 

7.3 میلیارد دارایي در 
فهرست بلومبرگ در 
رده 181 ایستاده است.

1948

همراه خانواده اش به استرالیا مهاجرت کرد و 
در شهر سیدني به دبیرستان رفت.

1963

براي خرید اولین قطعه زمین در حومه سیدني وام بانکي 
گرفت. کسب و کاري که بعدا منجر به تاسیس شرکت 

مریتون شد.

1933

هري اسکار تریگوبوف دور از سرزمین 
مادري )شوروي( در چین متولد شد.

1954

مدرک خود را در رشته مهندسي نساجي از دانشگاه 
لیدز انگلستان دریافت کرد.
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سال 1963 با استفاده از وام بانكي يك قطعه زمين در حومه سيدني خريد و 
هشت آپارتمان در آن ساخت. 3۰ ساله بود، سه كارمند داشت و اين اولين 
قدمي بود كه در حوزه ساخت وساز برمي داشت.

كسب وكارش را بر اساس حقايق بازار تعيين كند. در سال هاي 
دهه 80 او براي كار سه قانون مشخص كرد كه چارچوب كاري 

مريتون شد:

 خريد در زمان ركود، فروش در زمان رونق
 ساخت وســاز تنها در مناطقي كه با زيرساخت هاي موجود 

امكان توسعه آنها در آينده وجود داشته باشد
 آمادگي هميشگي براي ارائه خدمات در وضعيت موجود

اين سه سياست در رونق كار مريتون تاثير بسزايي گذاشت. 
توسعه كار شركت سبب شــد تا تريگوبوف در طول سال هاي 
گذشته از طرف ســرمايه گذاران كشورهاي مختلف از جمله، 
كانادا، انگلستان و چين پيشنهادهايي مبني بر خريد بخشي يا 
تمامي شــركت مريتون دريافت كند اما او اعالم كرده كه قرار 
است امور شــركت را به يكي از چهار نوه اش واگذار كند. گروه 
ساخت وساز مريتون در سال 2014 بزرگ ترين مجموعه ساخت 
مجتمع هاي مسكوني در اســتراليا لقب گرفت. اين نام گذاري 
زماني صورت گرفت كه او آپارتمان سازي هايش را سه برابر كرد و 

در سال 2014 به عدد 7 هزار و 929 دستگاه رساند. 

J بلندي هاي مریتون
بيشتر دارايي تريگوبوف از محل آپارتمان سازي هاي مريتون 
در شهر سيدني استراليا است، دارايي اين شركت تا سال 2015 
به 7.4 ميليارد دالر رسيد. كار ساخت وساز شركت مريتون شامل 
انواع آپارتمان هاي مسكوني لوكس براي انواع مشتريان مي شود:

آپارتمان  براي فروش: در طول 50 سال گذشته مريتون بيش 
از 40 هزار واحد آپارتماني لوكس را به فروش رسانده است. 

آپارتمــان براي اجاره: از ســال 2000 آپارتمان هاي لوكس 
اجاره اي مريتون به مجموعه پيشــنهادهاي اين شركت براي 
مشــتريان افزوده شده اســت. بيش از 2400 واحد در منطقه 
واترلو، زتلند، شمال سيدني و... براي كساني آماده شده كه مايل 

به اجاره واحد مسكوني هستند
آپارتمان  براي اقامت موقت: مجموعه اي از آپارتمان هاي يك 
تا ســه خوابه و آپارتمان هاي بدون اتاق )مشهور به استوديو( 
توسط اين شركت ساخته شده تا براي اقامت موقت در اختيار 
كساني قرار بگيرد كه ترجيح مي دهند در طول سفر به سيدني، 
گولد كوســت و بريزبن، به جاي هتــل در يك خانه واقعي 
سكونت گزينند. در اين مجموعه ها خدماتي از جمله استخر، 
اسپا، سونا و سرويس هاي مختلف از جمله شست وشوي لباس 

ارائه مي شود. 

مثل بسياري ديگر از ميلياردرهاي بلومبرگ هري تريگوبوف هم چندان اهل مصاحبه نيست. اما در 
سال هاي دور كه تازه نامش در ميان ثروتمندترين هاي جهان جا باز كرده بود بدش نمي آمد كه از 
راهي بگويد كه او را به اينجا رسانده است. سال 1997 او در مقاله اي كه براي روزنامه ديلي تلگراف 

انگلستان نوشت، بخشي از سرگذشتش را روايت كرد كه قسمت هايي از آن را اينجا مي خوانيد:
 وقتي جوان بودم و به ســيدني وارد شــدم مقداري پول داشتم كه حاصل كار در كسب وكار 
پارچه فروشي پدرم در اسرائيل بود. با آن پول مي توانستم يك خانه خيلي خوب در سيدني بخرم و 
به همان كاري كه قبال مي كردم ادامه دهم اما اين كار را نكردم. در عوض پول را صرف سرمايه گذاري 

براي خريد قطعه  زميني كردم و پيمانكاري را 
استخدام كردم كه برايم خانه بسازد، كسي كه 
استخدام كردم در كارش خوب نبود، عذرش 
را خواســتم و با درســي كه از اشتباهات او 
گرفته بودم كار را خودم به پايان بردم. ساخت 
خانه ام باعث شــد تا زمين ديگري بخرم و با 
كمك يك شريك ديگر آپارتماني 8 واحده 
بسازم. اين بار مباشر ساخت وساز ما دائم الخمر 
از آب درآمد و من ناچار شدم خيلي زود سر 
از اصــول مقاطعــه كاري درآورم. آن زمان، 
تا وقتي كه كار به ســاخت سقف ساختمان 
نرسيده بود هنوز نمي دانستم كه قرار است 
سودي از اين ساخت و ساز عايدم شود يا نه 
اما در نهايت ديدم كه تا به حال از هيچ كاري 
چنين سودي عايدم نشده. كار ساخت وساز از 

همان جا به بعد توسعه پيدا كرد. 
 راز موفقيت اين اســت كه در زمان جوانه 
زدن جلوي خود را نگيريد، بايد ادامه دهيد، 
هميشه پول بيشتري براي درآوردن هست. 
براي كار هميشه به تيم خوب هم نياز داريد 

و بايد هميشه كاري براي آنها داشته باشيد، من هنوز با همان ساختمان سازاني كار مي كنم كه در 
روزگار گذشته كار مي كردم.

  گذشــته من در جايي كه به آن رســيده ام تاثيرگذار بود. وقتي به دنيا آمدم فرزند مهاجراني 
فقير بودم اما پدرم شروع به پول درآوردن كرد و وقتي 10 ساله شدم خانواده ثروتمندي محسوب 
مي شــديم. وقتي با برادرم به سيدني آمديم چيزي در بســاط نداشتيم و دوباره فقير محسوب 
مي شديم. باال و پايين در زندگي من فراوان بوده. من هيچ وقت دنبال بزرگ ترين يا ثروتمندترين 
شدن نبودم، هميشه دلم مي خواست مرز توانايي هاي خودم را گسترش دهم اما راستش را بخواهيد 

ميلياردر شدن خيلي ساده بود.

هري از نگاه هري

1980

 سیاست هاي سه گانه خرید و فروش 
زمین را در شرکت وضع کرد.

2014

شرکت مریتون عنوان بزرگ ترین شرکت ساخت 
آپارتمان هاي مسکوني را از آن خود کرد.

1974

پس از چهار سال عرضه سهام شرکت مریتون، 
همه سهام شرکت را دوباره خرید.

2004

بلندترین برج مسکوني سیدني با نام برج 
جهاني را بنا کرد.
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کارآفرین

شــعار »ردبول به شــما بال می دهد« را اگر کسی نشنیده باشد به این 
معنی است که نمی توان او را مخاطب رسانه به حساب آورد. نام بزرگ ترين 
شرکت تولیدکننده نوشیدنی های انرژی زا را تقریبا همه با همین شعار به ذهن 
ســپرده اند. اما بال های واقعی این نوشیدنی نصیب صاحبان شرکت شده، از 
جمله دیتریش ماتسیتس، بنیان گذار 72 ساله آن که حاال جزو میلیاردرهای 
صاحب نام جهان اســت. این شرکت اتریشــی که دفتر مرکزی آن در شهر 
سالزبورگ قرار دارد در سال 2016 بیش از 6 میلیون قوطی از محصوالتش 
را فروخت و درآمدی در حدود 6.6 میلیون دالر برای خود به ثبت رساند. نام 
ردبول حاال با تبلیغاتی که در مسابقات فوتبال و رقابت های اتومبیل رانی فرمول 

یک انجام می شود عجین شده. 
دیتریش در ســال 1944 در شهر ســنت مارین در اتریش به دنیا آمد، 
والدینش هردو معلم ابتدایی بودند و زمانی که او هنوز به ســنین نوجوانی 
نرسیده بود از هم جدا شدند. او در دانشکده اقتصاد و کسب وکار وین تحصیل 
کرد و 10 سال از عمرش را به مطالعه در خصوص تجارت گذراند و از طریق 
مربیگری اســکی خرج تحصیلش را پرداخت. پس از اینکه در سال 1972 
فارغ التحصیل شــد، یک دهه به عنوان بازاریاب محصوالت شرکت یونیلیور 
)مالک نام های تجاری در زمینه موادغذایی، نوشیدنی، محصوالت بهداشتی( و 

شرکت آلمانی تولید خمیردندان بلنداکس کار کرد. 
دهه 80 پی به وجود محصولی برد که از آنجا به بعد زندگی اش را تغییر 
داد. سال 1982 بود که کشف کرد یک کنستانتره انرژی زای تایلندی وجود 
دارد که توســط فردی به نام چالئو یوویدهیا و با لیسانس تایلندی شرکت 
بلنداکس تولید می شود، نام محصول کریتینگ دائنگ بود، معنایش می شد: 
گاو سرخ )ردبول(. از همان زمان بود که یوویدهیا تبدیل شد به شریک تجاری 
ماتســیتس، دو شریک نفری 500 هزار دالر سرمایه گذاری کردند و دو سال 
بعد برند ردبول خلق شد، هریک صاحب 49 درصد از سهام شرکت شدند و 
قرار شد تا یک درصد باقی مانده در اختیار پسر یوویدهیا باشد. بنا بر توافق، 
ماتســیتس مدیریت شرکت را بر عهده گرفت و کار تولید از سال 1987 در 

اتریش آغاز شد. 

J حامی خطر و هیجان
در طول ســال های بعد ردبول کم کم تبدیل به برندی جهانی شد و 
رفته رفته به خاطر حمایتش از رخدادهای بزرگ ورزش های مخاطره آمیز 

اسمي به هم زد. در سال 1999 تیم آکروبات هوایی با نام گاوهای پرنده در 
سالزبورگ بنیان گذاشته شد و چهره ردبول را به عنوان حامی ورزش های 
استقامتی، مخاطره آمیز و مسابقات فرمول یک تکمیل کرد. یکی از دالیلی 
را که باعث شــد تا ردبول هوانوردی را به یکی از نمادهای تبليغاتی اش 
تبدیل کند شاید بتوان عالقه شخصی ماتسیتس دانست، او گواهی نامه 
خلبانــی دارد و صاحب مجموعه ای از هواپیماهــای تاریخی متعلق به 
نسل های مختلف صنعت پرواز است که آنها را در آشیانه ای در فرودگاه 

سالزبورگ نگاه می دارد. 
رابطه میان ردبول و ورزش بسیار فراتر از حمایت تبلیغاتی است. در 
سال 2005 این شرکت، تیم مسابقات اتومبیل رانی فرمول یک ردبول را 
تشکیل داد که در فاصله ســال های 210 تا 2012 موفق شد سه دوره 
متوالی عنوان های جهانی این مســابقات را از آن خود کند. این شرکت 
دست به خرید تیم های ورزشی دیگری هم زده است از جمله خرید یک 
تیم در لیگ دسته یک فوتبال نیویورک و همچنان به حمایت و شرکتش 
در ورزش های مخاطره آمیز مانند اسکیت روی یخ و پرش از صخره ادامه 
می دهد. تا سال 2013 شرکت ردبول دامنه کارش را به عرضه محصوالت 
در 166 کشور توسعه داد، این شرکت به صورت میانگین ساالنه 5 میلیون 
قوطی از نوشیدنی هایش را به فروش می رساند. چالئو یوویدهیا، شریک 
ماتسیتس در سال 2012 درگذشت و 49 درصد سهمش از شرکت ردبول 
به خانواده اش به ارث رسید. در همان سالی که او درگذشت، ردبول پس 

كسبوكارثروتمندترینشهرونداتریشومحصوالتانرژیزایش

پرواز پیرمرد

او کیست؟
دیتریش ماتسیتس، 
میلیاردر خودساخته 
فهرست بلومبرگ 

است که با 11.3 میلیارد 
دالر ثروت در رده 

109 ثروتمندان جهان 
ایستاده. ماتسیتس 
اهل اتریش است و 
یکی از بنیان گذاران 

شرکت تولید 
نوشیدنی های انرژی زای 

ردبول.

1972

 از دانشکده اقتصاد و کسب وکار وین 
فارغ التحصیل شد.

1984

ماتسیتس و چالئو یوویدهیا هرکدام با 49 
درصد سهم شرکت ردبول را تاسیس کردند.

1944

دیتریش ماتسیتس در اتریش به 
دنیا آمد.

1982

پی به وجود یک نوشیدنی انرژی زا در تایلند برد و 
شراکتش را با تولیدکننده محصوالت آغاز کرد.

هر قوطی ردبول تقریبا دو 
برابر یک قوطی کوکاکوال 
قیمت دارد و دلیل این 

تفاوت قیمت به خاطر گران 
بودن مواد اولیه نیست، 
دلیلش عالقه این شرکت 
به متفاوت بودن است. 
ردبول می خواهد با همه 

نوشیدنی های غیرالکلی دیگر 
متفاوت باشد
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سال 1982 بود که ماتسیتس کشف کرد یک کنستانتره انرژی زای تایلندی وجود دارد که توسط فردی به نام چالئو یوویدهیا تولید 
می شود، نام محصول کریتینگ دائنگ بود، معنایش می شد: گاو سرخ )ردبول(. از همان زمان بود که یوویدهیا تبدیل شد به شریک 
تجاری ماتسیتس، دو شریک نفری 5۰۰ هزار دالر سرمایه گذاری کردند و دو سال بعد برند ردبول خلق شد

از کسر مبلغی که صرف حمایت از رشته های مختلف ورزشی شده بود و 
تبلیغات مختلف در رویدادهایی از جمله پرش فضایی که به صورت زنده 
پخش شــد، مبلغی بالغ بر 97 میلیون دالر به ماتسیتس پرداخت. او در 
همان ســال مبلغ 92 میلیون دالر صرف حمایت از تحقیقات مربوط به 

حوزه آسیب های نخاعی کرد.
ماتسیتس صاحب جزیره ای در فیجی است که در سال 2006 آن را به 
مبلغ 13 میلیون دالر خرید و 30 میلیون خرج کرد تا جزیره اش را تبدیل 
به یک جزیره استراحتی و تفریحی کند. ارزش جزیره توسط معروف ترین 
شــرکت خرید و فروش جزایر شخصی معین شــده است، شرکتی که 
صاحبش با نام فرهاد والدی، شهروند آلمان )فرزند پدری ایرانی و مادری 

آلمانی( مشهورترین مشاور این حوزه شناخته می شود. 

J ردبول چگونه به اوج رسید؟
نشریه بیزینس اینســایدر نگاهی انداخته است به کسب وکار موفق 
شرکت ردبول و تالش کرده تا توضیح دهد این شرکت چگونه به چنین 

موفقیتی دست پیدا کرده است:
کریتینگ دائنگ که پایه اولیه شکل گیری ردبول بود یک نوع نوشیدنی 
انرژی زای بدون گاز بود متشکل از: آب، نیشکر، کافئین، تورین، اینوزیتول 
و ویتامین های B. این نوشیدنی بر اساس نوع مشابهی که در ژاپن و کره 

جنوبی تولید می شد در تایلند عرضه شد.
قبل از اینکه کار رســمی ردبول آغاز شــود، ماتسیتس یک شرکت 
مشاوره تحقیقات بازار را به كار گرفت کرد تا میزان آمادگی برای پذیرش 
برند ردبول را ارزیابی کند. نتیجه کار فاجعه بار بود. خود او بعدها با خنده 
از این رخداد یاد کرد: »مردم طعم نوشــیدنی را قبول نداشتند، برند را 
نمی شناختند و لوگو برایشان ناآشنا بود، تا آن موقع چنین فاجعه ای در 
زندگی ام ندیده بودم.« اما با وجود تمامی مخالفت ها و توصیه هایی که به 

او شد کارش را ادامه داد.
ماتسیتس به همراه شریکش از شرکت دارویی TCBG کمک گرفتند تا 
محصولشان را برای عرضه در بازار کشورهای غربی مناسب کنند. در سال 
89 ردبول در کشورهای نزدیک مانند مجارستان و اسلوونی عرضه شد اما 

تا سال 1997 نتوانست وارد امريكا شود.
آنچه باعث تفاوت برند ردبول شده نحوه تبلیغات آن است. این شرکت 
از فرم های گوناگون برای کار تبلیغات استفاده می کند و بر استفاده از نامش 
تاکید ویژه  دارد، آن قدر که دیگر سخت می شود رویداد مهم ورزشی اي را 
پیدا کرد که لوگوی این شرکت در گوشه و کنار آن دیده نشود. از حمایت 
از مسابقات هوانوردی و هلیکوپترسواری گرفته تا ورزش های مخاطره آمیز، 
حاال نام ردبول با قدرت و سرعت مترادف شده است. همین است که میان 
خریداران جوان در سراسر جهان بسیار پرطرفدار است. تبلیغات شرکت 
به آنها القا می کند که اگر ردبول بنوشید، متفاوت، غیرقابل پیش بینی و 

ماجرای پرش فضایی چه بود؟ ردبول نه تنها حامی ورزش های پرخطری مانند انواع مسابقات 
سرعت و پرش و جهش و شیرجه است بلکه در سال 2012 تصمیم گرفت تا رکورد جدیدی 
در این حوزه به ثبت برساند. پرش فضایی عنوانی است که به پریدن از هواپیما یا فضاپیما به 
درون جو و سقوط آزاد تا پیش از استفاده از چتر نجات برای رسیدن به سطح زمین است. این 
کار اولین بار توسط جوزف کیتینگر، کلنل بازنشسته نیروی هوایی ارتش امريكا در سال 1959 

انجام شد. سال 2012 در پروژه ای 
بــا عنــوان ردبول اســتراتوس، 
فلیکس بامگارتنر چترباز اتریشی 
با بالن هلیوم خود را به ارتفاع 39 
کیلومتری جو زمین رساند و اول 
درون یک کپسول بخشی از پرش 
آزاد خود را انجام داد و ســپس با 
اســتفاده از چتر نجات سالم به 
زمین نشست. این عملیات باعث 

شد تا بامگارتنر به همراه نام ردبول رکورد بلندترین پرواز با بالن، طوالنی ترین زمان سقوط آزاد، 
و رسیدن به سرعت صوت بدون کمک از وسایل سرعت دهنده را بشکند. این رویداد به صورت 

زنده از تلویزیون ها و وب سایت های مختلفی در سراسر جهان پخش شد. 

پرش از مرز فضا

1987

 فروش محصوالت ردبول در اتریش پس از گذشت سه 
سال از تکمیل برند آغاز شد.

2005

 تیم مسابقات فرمول یک ردبول تشکیل 
شد.

2012

ردبول پروژه پرش فضایی خود را با موفقیت به انجام رساند. 
فلیکس بامگارتنر، چترباز اتریشی با این پرش چندین رکورد 

جهانی را شکست.

1997

 پس از فروش در کشورهای مختلف، نوبت 
عرضه ردبول در امریکا رسید.

2006

ماتسیتس با پرداخت 13 میلیون دالر 
جزیره ای در منطقه فیجی خرید.

بااعتماد به نفس دیده می شوید.
هر قوطی ردبول تقريبا دو برابر یک قوطی کوکاکوال قیمت دارد و دلیل 
این تفاوت قیمت به خاطر گران بودن مواد اولیه نیست، دلیلش عالقه این 
شرکت به متفاوت بودن اســت. ردبول می خواهد با همه نوشیدنی های 
غیرالکلی دیگر متفاوت باشد و از آنجا که ادعا دارد این نوشیدنی حامل 

فاکتورهای انرژی زا است می تواند این تفاوت قیمت را توجیه کند.
هر از گاهی ردبول مجبور شده است تا با دعواهای حقوقی در خصوص 
تاثیر محصوالتش بر سالمت دست و پنجه نرم کند. این نوشیدنی مدتی 
در فرانسه، دانمارک و نروژ ممنوع بود اما دوباره در هرسه کشور فروخته 
می شود و جالب اینکه ممنوعیت ردبول همیشه باعث شده تقاضا برای 
آن بیشتر شود. انگار ممنوع بودن آن با روحیه حاكم بر برند این شرکت 
ســازگار است، کسانی که به دنبال هیجان هســتند بدشان نمی آید از 

نوشیدنی ممنوعه بنوشند.
ماتسیتس می گوید که هرگز قصد عرضه عمومی سهام شرکت را ندارد: 
»به لطف فلسفه اقتصادی ردبول، ما نه در گذشته و نه در آینده قصدی 
برای عرضه عمومی ســهام شرکت را نداشته ایم و احتیاجی به مشارکت 

سرمایه دیگران نداریم. عرضه سهام تنها مایه زیان ما می شود.« 

از حمایت از مسابقات 
هوانوردی و هلیکوپترسواری 

گرفته تا ورزش های 
مخاطره آمیز، حاال نام ردبول 

با قدرت و سرعت مترادف 
شده است. همین است 
که میان خریداران جوان 

در سراسر جهان بسیار 
پرطرفدار است
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کارآفرین

روبرتو مارینهو، 69 ساله است و با 7.3 میلیارد دالر ثروت در رتبه 187 
فهرست بلومبرگ قرار دارد، ژائو 63 سال دارد و با حدود 7.3 میلیارد دالر 
بالفاصله پس از برادر بزرگ ترش در رتبه 188 ایستاده. ژوزه آخرین برادر 
است، 61 ساله و با 7.2 میلیارد دالر در جایگاه 193 فهرست میلیاردرهای 
جهان قرار دارد. برادران مارینهو ثروتشــان را مدیون کســب وکار رسانه 

هستند، شغلی که به همراه ثروت خانوادگی به شان ارث رسیده است.
نام گلوبو در کشــور برزیل نام شناخته شــده ای است، نام بزرگ ترين 
مجموعه رسانه ای این کشور امريكای جنوبی. تلویزیون گلوبو گل سرسبد 
شبکه های تلویزیونی برزیل است و در سال 2015 توانست بالغ بر 4 میلیارد 
دالر درآمد کســب کند، این تلویزبون نیمی از پربیننده ترین برنامه های 
کشور را در اختیار دارد. این گروه رسانه ای همچنین صاحب روزنامه اُگلوبو 
و اکسترا است و حق انتشار نسخه محلی دو مجله مشهور مد یعنی ووگ 

و GQ را هم در اختیار دارد. 
قلمروی وسیعی که حاال به نسل سوم خانواده مورینهو رسیده است، 
اولین خشت بنایش را در سال 1925 در شهر ریودوژانیرو گذاشت. در آن 
سال ایرینو مارینهو در پایتخت برزیل روزنامه ای با نام گلوبو تاسیس کرد اما 

خودش فرصت چندانی نیافت تا آثار کاری را که آغاز کرده بود ببیند. سه 
هفته پس از آغاز به کار روزنامه، ایرینو درگذشت. اما مرگ او پایان کار نبود، 
پسر جوانش روبرتو که در آن زمان 21 سال سن داشت امور را در دست 
گرفت و روزنامه را اداره کرد، قدم از آنچه پدر آغاز کرده بود فراتر گذاشت 

و در دهه 40 رادیو گلوبو را هم تاسیس کرد. 
دهه 60 برای برزیل دهه پر آشــوبی بود، سال 1964 پس از کودتای 
نظامی، ارتش کنترل کشــور را در دســت گرفت، یک سال پس از این 
تحوالت و برقراری حکومت نظامی بود که روبرتو مورینهو در ادامه گسترش 
قلمروی رسانه ای اش یک شبکه تلویزیونی را هم به مجموعه خود افزود. 
حتی در شــرایطی که نظامیان امور را در دســت داشتند هم می شد به 
موفقیت تلویزیون اطمینان داشت، خیلی زود پخش سریال های عامه پسند 
سبب شد که اقبال فراوانی متوجه این شبکه تلویزیونی شود و پرطرفدار 

شدن سریال ها فرصت مناسبی بود برای راه اندازی مجله. 
گلوبو در زمان آشوب حکومت نظامی در دنیای دیگری سیر می کرد، 
وب سایت این گروه رسانه ای حاال بخشی دارد با عنوان »خطاها«. آن گونه 
که خود این شــبکه اذعان دارد یکی از اشتباهات تلویزیون گلوبو در آن 
زمان این بود که در سال 1984، وقتی اعتراضات گسترده مردمی در این 
کشــور صورت گرفت پوشش خبری درخور توجهی از آن به عمل نیامد. 
اعتراضاتی که هدفش برگزاری یک انتخابات آزاد برای رهایی از فشار ناشي 
از کنترل دولت توسط نظامیان بود. پوشش نامناسب خبری این تحوالت، 
به حفظ قدرت نظامیان کمک می کرد. پس از چند سال سرانجام پارلمان 
برزیل تصمیم به انتخاب نخستین رئیس جمهور غیرنظامی این کشور پس 
از دو دهه حکومت نظامی گرفت، انتخابات آزاد در سال 1989 برگزار شد 
و اینجا بود که تلویزیون گلوبو تصمیم گرفت نقش فعالی در جریان در حال 
تغییر سیاست کشور بازی کند. دو نامزد مطرح ریاست جمهوری سلسله 
مناظرات خود را آغاز کردند و فیلم این مناظره ها از شبکه گلوبو پخش شد. 
رقابت میان فرناندو کوالر )نامزد محبوب در آن زمان( و لوییز ایناسیو لوال 
داسیلوا، رهبر حزب کارگران بود که بعدها در سال 2002 به قدرت رسید. 
شرکت گلوبو بعدها اعتراف کرد که فیلم مناظرات میان دو کاندیدا را به 
نحوی ادیت کرده است که جریان گفت وگوها به نفع کوالر جلوه کند. هنوز 
هم گفته می شود که این تلویزیون در تعریف اتفاقات و مفاهیم سیاسی و 

فرهنگی این کشور نقش تعیین کننده ای دارد.

J نسل سوم، نسل چهارم
روبرتو تقریبا یک تنه بساط امپراتوری خانواده را برپا کرده بود اما کار در 
قرن جدید کم کم داشت از دستش خارج می شد. در سال 2002 گلوبو بر 
اثر اشتباهاتی که به عنوان بزرگ ترين قصور در تاریخ شرکت های این کشور 
شناخته می شود در حال متالشی شدن بود، یک سال بعد از این وضعیت 
بود که روبرتو درگذشــت و پسر بزرگ ترش روبرتو ایرینو کار را در دست 
گرفت و گلوبو را با ســامان دادن به وضعیت بدهی هایش از ورشکستگی 

برادرانمارینهو،صاحبامپراتوریتلویزیونبرزیل

ثروت رسانه ای

آهنا کیستند؟
 برادران مارینهو، 
هرسه در فهرست 

میلیاردرهای بلومبرگ 
قرار دارند. این سه 

برادر نسل سوم خانواده 
مارینهو هستند، 

خانواده ای که کارش 
را با تاسیس یک 

روزنامه آغاز کرد و حاال 
شناخته شده ترین نام 
رسانه ای در برزیل به 

شمار می رود.

1944

روبرتو مارینهو ایستگاه رادیویی کلوبو را به 
مجموعه خود افزود.

1965

شبکه تلویزیونی گلوبو یک سال پس از کودتای 
نظامی در برزیل تاسیس شد.

1925

ایرینو مارینهو روزنامه گلوبو را در شهر ریودوژانیرو تاسیس کرد، 
سه هفته بعد درگذشت و پسرش روبرتو کار را در دست گرفت.

1947

اولین پسر روبرتو با نام روبرتو ایرینو به دنیا آمد.
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نام گلوبو در کشور برزیل نام شناخته شده ای است، نام بزرگ ترين مجموعه رسانه ای این کشور امريكای جنوبی. تلویزیون گلوبو گل 
سرسبد شبکه های تلویزیونی برزیل است و در سال 2۰15 توانست بالغ بر 4 میلیارد دالر درآمد کسب کند، این تلویزيون نیمی از 
پربیننده ترین برنامه های کشور را در اختیار دارد.

رهانید. در سال 2002 مبلغ بدهی گلوبو به 1.5 میلیارد دالر رسید، سه 
ســال بعد پس از فروش برخــی از دارایی ها و مذاکره مجدد با طلبکاران 
ســاختار شرکت به صورت کامل تجدید شــد و به حیات خود ادامه داد. 
روبرتو ایرینو بزرگ ترين قصور شرکتی در برزیل را تبدیل به بزرگ ترين 
بازسازی شرکتی در تاریخ کشورش کرد. هرچند مشهور است که به دلیل 
نزدیکی همیشگی این شــرکت خانوادگی به ساختار قدرت، کمک های 
دولتی هم سهم بســزایی در بیرون کشیدن این کسب وکار خانوادگی از 
چاله مشکالت داشته است. پسر بزرگ خانواده مورینهو حاال به عنوان مدیر 
اجرایی این شرکت شناخته می شود. پسر دوم، یعنی ژائو مسئولیت اداره 
بخش روزنامه نگاری را بر عهده دارد و ژوزه، کوچک ترین فرزند رئیس بنیاد 

روبرتو مورینهو است. 
در سال 2012 شــرکت توافق نامه ای تنظیم کرد که مربوط به نسل 
چهارم خانواده می شود. بر اساس این توافق نامه یا قانون تجارت خانوادگی، 
هریک از نســل بعدی که قرار باشد سمت مدیریتی در شرکت بر عهده 
بگیرد باید دوره آماده سازی حرفه ای را طی کند. اما قوانین تنها به موارد 
مربوط به پست و مقام خالصه نمی شود، در این توافق نامه آمده است که 
هریک از اعضای خانواده در صورتی که به جنبش های مذهبی یا احزاب 
سیاسی ملحق شــود، حق رأی خود را که بر اساس میزان سهامشان در 
شرکت تعیین شده است از دست خواهد داد. پسران روبرتو پیش از اینکه 
از مقام خود کنار روند قرار اســت مطمئن شوند که فرزندانشان با قوانین 

آنها به کار ادامه می دهند.
دو برادر بزرگ تر هر کدام 32.3 درصد از ســهام هلدینگ خانوادگی 
را در اختیار دارند و ژوزه، کوچکترین برادر صاحب 32 درصد از شــرکت 
اســت. چند درصد باقی مانده از سهام در اختیار هفت پسر این سه برادر 
است، همان نسل چهارمی که قرار است بعدها کار خانوادگی را ادامه دهند. 

J زشت و زیبای گلوبو
گلوبو حاال بدون شــک بزرگ ترين قدرت رسانه ای در برزیل است. 
ماه ها قبل از آنکه مشــعل بازی های المپیــک 2016 در ریودوژانیرو 
برافروخته شود، این شــبکه تلویزیونی حق پخش تصاویر بزرگ ترين 
رخداد ورزشی این کشــور را در برزیل به خود اختصاص داده بود. این 
کمیته اعالم کرد که گلوبو عالوه بر این المپیک، تا سال 2032 امتیاز 
پخش بازی های المپیک در این کشــور را در اختیار دارد. بخش خبر 
شبانگاهی این تلویزیون یکی از پربیننده ترین و تاثیرگذارترین برنامه های 
تلویزیونی در برزیل محســوب می شــود. تولید و بخش ســریال های 
عامه پسند از این تلویزیون همچنان ادامه دارد و یکی از نقاط قوت آن 
محسوب می شود که مخاطبان بسیاری را برای تلویزیون به همراه دارد. 
ســال 2009 این شبکه موفق شد به خاطر ساخت سریال »هند: یک 

داستان عاشقانه« جایزه امی را از آن خود کند.
اما گذشــته از آنچه نقاط قوت این رسانه محسوب می شود، تلویزیون 

گلوبو همیشــه هدف انتقادهای فراوانی هم قرار داشته است. حمایت از 
کودتاگران نظامی با نادیده گرفتن اعتراضات مردمی آن قدر اتهام سنگینی 
بود که خود این شــرکت بعدها از آن به عنوان »خطا« یاد کرد. تحریف 
مناظره هاي تلویزیونی کاندیداهای ریاست جمهوری هم از جمله مهم ترین 

انتقاداتی است که همواره از این شبکه شده است. 
انحصار در پخش مسابقات ورزشی هم یکی دیگر از اتهاماتی است که 
به این شبکه وارد شده اما انتقادات تنها به این مورد محدود نمی شود. سال 
2013 یکی از نشریات ورزشی این کشور ادعا کرد که دلیل استقبال اندک 
مردم از مسابقات لیگ برتر آن سال برزیل این بود که به درخواست گلوبو، 
زمان آغاز مســابقات به پس از زمان پایان سریال های این شبکه مننقل 
شــد تا پخش فوتبال و ســریال ها با هم تداخل نداشته باشند و به دلیل 
آغاز دیرهنگام، تماشاچیان چندانی برای تماشای مسابقات به استادیوم 
نمی رفتند. این شرکت همچنین همیشه در پرداخت مالیات مشکل داشته 
است، بین سال های 2010 تا 2012 شرکت گلوبو 776 اخطار در خصوص 
گریزهای مالیاتی دریافت کرد. فرار مالیاتی همان چیزی بود که ســبب 
شد سال گذشته نام این شرکت هم در کنار صدها نام حقیقی و حقوقی 
دیگر در بزرگ ترين پرونده روزنامه نگاری بین المللی مشهور به اسناد پاناما 
ثبت شــود. در این پرونده روزنامه نگاری تحقیقی بارها از این شرکت در 
مسائل مربوط به پولشــویی نام برده شده است، همچنین در این اسناد 
نشــان داده شده که گلوبو از طریق پناهگاه های مالیاتی برای خرید حق 
پخش مسابقات جام لیبرتادورس )معتبرترین مسابقات باشگاهی در منطقه 
امريكای جنوبی و یکی از پربیننده ترین رویدادهای ورزشی دنیا( استفاده 

کرده است.
سال 1993 شبکه 4 انگلستان مستندی با نام »ورای همشهری کین« 
به کارگردانی ســیمون هارتوگ ساخت. در این مستند، داستان گلوبو و 
سیاهی های موجود در کارنامه این گروه رسانه ای در سال های منتهی به 
دهه 90 روایت شده. این فیلم یک سال پس از انتشار در برزیل ممنوع شد 

و ممنوعیت تکثیر و پخش آن همچنان ادامه دارد. 

2003

روبرتو مارینهو در سن 98 سالگی 
درگذشت.

2012

این شبکه به خاطر نمایش سریال های پرطرفدار دست از 
پخش مسابقات المپیک تابستانی کشید.

1997

 گلوبو درگیر بزرگ ترین پرونده بدهی شرکتی 
در تاریخ برزیل شد.

2005

با رهبری روبرتو ایرینو شرکت ساختارش را 
تجدید کرد و به حیاتش ادامه داد.

قلمروی وسيعی که 
حاال به نسل سوم 
خانواده مورینهو 
رسيده است، اولين 

خشت بنایش را 
در سال ۱92۵ در 
شهر ریودوژانيرو 
گذاشت. در آن سال 
ایرینو مارینهو در 

پایتخت برزیل 
روزنامه ای با نام 
گلوبو تاسيس کرد

هریک از اعضای خانواده در 
صورتی که به جنبش های 
مذهبی یا احزاب سیاسی 
ملحق شود، حق رأی خود 
را که بر اساس میزان 
سهامشان در شرکت تعیین 
شده است از دست خواهند 
داد
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کارآفرین

وقتی ابیگل جانســون در سال 1962 به دنیا آمد، دو نسل قبل تر 
از خانواده اش امپراتوری صندوق های سرمایه گذاری فیدلیتی را بنیان 
گذاشــته و توسعه داده بودند: پدربزرگش ادوارد سی جانسون دوم و 
پدرش ادوارد ســی ند جانسون سوم. حتی ترکیب اسم های پدرانش 
هم مانند اســامی سلطنتی بود. سال 77 و زمانی که او هنوز کودک 
بود پدربزرگش خود را بازنشسته کرد و کار را به پسرش سپرده شد. 
ســال 1980 ابیگل )ابی( 18 ساله به عنوان کارآموز وارد کسب وکار 
خانوادگی شد و پس از آن مدتی از کار فاصله گرفت تا مثل جوان های 
هم ســن و ســال خودش دنیای درس و کالج را تجربه کند. اول به 
ســراغ تاریخ هنر رفت و دوره هایی را در کالج هوبارت در ژنو و کالج 
میلیام اسمیت در نیویورک گذراند و بعد به شرکت پدری بازگشت. 
او هم زمان تحصیلش را در رشــته MBA آغاز کرد و در ســال 88 از 

دانشکده کسب وکار دانشگاه هاروارد فارغ التحصیل شد.
ابی جانســون حاال 55 سال ســن دارد و از سال 2014 از سوی 
پدرش به عنوان مدیر اجرایی شرکت سرمایه گذاری فیدلیتی معرفی 

شد. او در تمام سال هایی که از ابتدای جوانی اش در شرکت خانوادگی 
گذراند در پست های مختلفی مشغول به فعالیت بوده و شاید بهتر از 
هر کس دیگری چم و خم کار در شرکتی را بداند که در حال حاضر به 
عنوان دومین شرکت بزرگ سرمایه گذاری در امريكا شناخته می شود. 
در سال 88 و پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه هاروارد کار او پیگیری 
بازار سهام در حوزه ماشین آالت و اتوماسیون بود و بیشتر وقتش صرف 
ســفرهای جاده ای و اقامت در هتل های ارزان قیمت می شد. در سال 
93 ابی به عنوان مسئول صندوق سهام های متنوع انتخاب شد و در 
همان سال عملکرد صندوق نسبت به وضعیت بازار 12 درصد رشد 
نشــان داد. تا ســال 1997 او توانست مسئولیت دو صندوق دیگر را 
هم بر عهده بگیرد و عملکرد موفقش باعث شد تا با ارتقای شغلی به 
بخش صندوق سرمایه گذاری خارجی شرکت منتقل شود، جایی که 
زیر نظر رابرت پوزن مشــغول به کار شد. سال 2001 وقتی که پوزن 
شرکت را ترک کرد ابی مسئولیت های او را بر عهده گرفت و تبدیل 
شد به یکی از سلسله مدیران شرکت فیدلیتی. در همان سالی که او 
در مسند تازه نشست نشریه فوربز نگاهی انداخت به فعالیت های او در 
شرکت خانوادگی. این نشریه نوشت که ابیگل سمت تازه را با تالش 
خودش به دست آورده است: »حتی اگر ابی جانسون عضوی از خانواده 
جانســون نبود هم باید در این سمت قرار می گرفت. کسانی که کار 
شرکت را زیر نظر دارند معتقدند که او به حق این امتیاز را به دست 
آورده و در تمام دوران کاری اش مدارج مختلف را طی کرده تا در این 
جایگاه قرار بگیرد، کارش را به عنوان تحلیل گر آغاز کرد و اندک اندک 
وارد رده های مدیریتی شــد. پدرش در مــورد او گفته: ابی مهارت و 
تجربه الزم برای کار را دارد، او ســاختار و فرهنگ حاکم بر شرکت را 
به خوبی می شناسند.« در همان زمان فوربز نوشت که مشخص است 
که ابی در حال آماده شــدن برای پست های باالتر است و زمانی که 
پدرش بازنشســته شود جای او را خواهد گرفت. اتفاقی که 12 سال 
بعد و در ســال 2014 سرانجام رخ داد. حاال بخش عمده ثروت او از 
محل 24.5 درصد سهامی است که از شرکت فیدلیتی دارد و با این 
رقم به عنوان بزرگ ترين سهام دار شرکت شناخته می شود. خواهرش 
الیزابت و برادرش ادوارد هم از جمله دیگر ســهام داران این شــرکت 
خانوادگی به شــمار می روند اما هیچ کدام مانند ابی نقش پررنگی در 

پسازپدربزرگوپدر،حاالابيگلجانسونشركتفيدليتیراادارهمیكند

کارآفرینی با 25 میلیون مشتری

او کیست؟
ابیگل جانسون با 7.8 
میلیارد دالر ثروت در 
رده 168 ثروتمندان 

بلومبرگ قرار دارد. او 
که از جوانی در شرکت 

خانوادگی فیدلیتی 
که پدربزرگش بنیان 
گذاشته بود مشغول 

به کار شد، حاال سمت 
مدیر اجرایی را بر عهده 
دارد و از ثروتمندترین 
زنان امریکایی به شمار 

می رود.

1957

ادوارد سی ند جانسون سوم به شرکتی که 
پدرش تاسیس کرده بود ملحق شد.

1977

ند جانسون به جای پدر بر مسند مدیریت 
شرکت نشست.

1988

 مدرک MBA خود را از دانشکده 
کسب وکار دانشگاه هاروارد دریافت کرد.

1961

ابیگل جانسون متولد شد.

1984

ابیگل از دو کالج هوبارت و ویلیام اسمیت 
فارغ التحصیل شد.

1946

ادوارد سی جانسون دوم شرکت 
فیدلیتی را تاسیس کرد.
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حتی اگر ابیگل جانسون عضوی از خانواده جانسون نبود هم باید در این سمت قرار می گرفت. 
کسانی که کار شرکت را زیر نظر دارند معتقدند که او به حق این امتیاز را به دست آورده و در 
تمام دوران کاری اش مدارج مختلف را طی کرده تا در این جایگاه قرار بگیرد.

سیاســت گذاری و اداره فیدلیتی ندارند.  ابیگل 
خارج از دنیای شرکت به عنوان یک مدیر موفق 
هم در مجامع و گروه های مختلفی فعالیت دارد. 
او عضو کمیته قانون گذاری بازار سرمایه است، 
یک گروه غیردولتی متشــکل از 27 نماینده از 
حوزه های مختلف کســب وکار، حقوق، مالی و 
حسابداری که به صورت ساالنه تحوالت مالی و 
خطــرات و قوانین اقتصادی را زیر نظر دارند. او 
همچنین یکی از اعضای انجمن بازارهای مالی و 
صنعت اوراق بهادار هم به شمار می رود، انجمنی 
متشکل از نمایندگان بانک ها و دفاتر مدیریت 
مالی که نقش فعالی در البی گری های سیاسی 
برای کنترل بازار سرمایه گذاری امريكا دارد. ابی 
همچنین اولین و تنهــا زن عضو گروه خدمات 
مالی امريكا است، یک سازمان سیاست گذاری 
مالی و اقتصادی غیرحزبی، متشکل از مدیران 

اجرایی 18 نمونه از بزرگ ترين و متنوع ترین شرکت های سرویس دهی 
مالی در امريكا . ابیگل مقامش را به عنوان یکی از قدرتمندترین زنان 
جهان هم مانند کارش در شرکت اجدادی، گام به گام به دست آورد. 
در ســال 2014 نشریه فوربز او را در رده سی و چهارم گذاشت، سال 
2015 با رشدی چشم گیر به جایگاه نوزدهم رسید و سال 2016 در 
رده بندی نشریه فوربز از قدرتمندترین زنان جهان ابی جانسون در رده 

شانزدهم ایستاد.

J فیدلیتی از آغاز
شرکت فیدلیتی یک شرکت خدمات مالی است با حوزه وسیعی از 
خدمات و مشتریان ریز و درشت. این شرکت در حوزه خدمات مدیریت 
سرمایه گذاری، مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک، مدیریت 
ثروت و خدمات بیمه عمر فعالیت می کند. این شرکت که در طبقه 
صندوق های مشترک سرمایه گذاری تعریف می شود یکی از 5 شرکت 
برتر بین المللی در این حوزه اســت. ادوارد سی جانسون دوم در سال 
1946 فیدلیتی را تاسیس کرد و کار را ذره ذره گسترش داد. سال ها 
بعد، زمانی که این نام به یکی از شناخته شــده ترین برندهای حوزه 
خدمات مالی تبدیل شد جانسون گفت: »من از سال 1924 مجذوب 
و غرق بازار سهام شدم. شناختن این بازار علم نیست، هنر است. در 
دوران جدید ما به کامپیوتر و همه نوع آمار و ارقام دسترسی داریم اما 
رفتار بازار همچنان همانی اســت که در زمان گذشته بود و درک آن 
هنوز هم ساده تر از قبل نیست. فهم بازار سهام یک جور شهود شخصی 
و توانایی فهم الگوهای رفتاری آن است.« ند جانسون، پسر بنیان گذار 

فیدلیتی ســال 1957 به شرکت پدرش ملحق 
شد، او هم در ابتدا به عنوان تحلیل گر پژوهش 
کارش را آغاز کرد. 19 ســال پس از تاســیس 
شــرکت بود که پای تکنولوژی نویــن روز به 
فیدلیتی باز شــد؛ اولین کامپیوتر را خریدند، 
یک دهه بعد 800 خط تلفن این شرکت زنگ 
می خورد تا مشتریان بتوانند سؤاالت و خدمات 
مورد نظر خود را از طریق تلفن مطرح کنند. در 
همین دهه 70 بود که شــرکت امور مربوط به 
پس انداز بازنشستگی را هم به فهرست خدمات 
خود اضافه کرد. سال 1977 زمان تغییر مدیریت 
بود، ند که از ســال های آغازین کار همراه پدر 
بود، به عنوان مدیر اجرایی مشغول به کار شد. 
تا ســال 83 گسترش کار شرکت تا آنجا پیش 
رفت که اولین دفترهای ارتباط با مشتریان در 
شهر بوستن راه اندازی شدند تا مردم در حال گذر 
هم بتوانند از خدمات شرکت آگاه شوند و اطالعات مورد نظرشان را 
از طریق این دفاتر دریافت کنند. سال 1995 فیدلیتی اولین شرکت 
حوزه صندوق های سرمایه گذاری بود که وب سایت اینترنتی خود را به 
راه انداخت.  فیدلیتی در حال حاضر 25 میلیون مشتری حقیقی دارد، 
10 هزار دفتر مشاوره که به بیش از 4 میلیون نفر خدمات می دهند و 
20 هزار نفر کارمند. دفتر مرکزی شرکت در شهر بوستن قرار دارد و 
10 دفتر منطقه ای و 190 مرکز سرمایه گذاران این شرکت در ایاالت 
متحده مشغول به کار هستند. فیدلیتی در سال 2015 مبلغی بالغ بر 

15.9 میلیارد دالر درآمد داشت. 

2007

با ارتقای شغلی به عنوان یکی از سه 
معاون شرکت کارش را ادامه داد.

2014

 از سوی پدرش، ند جانسون به عنوان 
مدیر اجرایی شرکت انتخاب شد.

2004

 به عنوان رئیس بخش خدمات کارمندان 
فیدلیتی منصوب شد.

2012

 عنوان رئیس بخش سرمایه گذاری فیدلیتی 
را از آن خود کرد.

2016

 نشریه فوربز در رده بندی قدرتمندترین زنان 
جهان ابیگل جانسون را در رده شانزدهم نشاند.

پدر بزرگ

پدر

در سال 9۳ 
ابی به عنوان 

مسئول صندوق 
سهام های متنوع 
انتخاب شد و در 

همان سال عملکرد 
صندوق نسبت به 
وضعيت بازار ۱2 
درصد رشد نشان 

داد
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کارآفرین

بذر شــكل گيري شــركتي كه امروز با نام SAS شناخته مي شود، 
زماني پاشيده شد كه جيم گودنايت دانشجوي دوره دكتراي دانشگاه 
كاروليناي شــمالي مشــغول كار بر روي تز خود بود. سيستمي كه 
ابتدا براي تحليل داده هاي مربوط به شركت هاي بزرگ داروسازي و 
كشاورزي طراحي شده بود حاال اطالعات و خدمات نرم افزاري را براي 
گروه وسيعي از مشتريان در حوزه هاي مختلف آماده مي كند. اطالعات 
و خدماتي در حوزه آب و برق، ارتباطات، مدارس، بانك ها و كازينوها. 
اين شركت در سال 2015 بالغ بر 3.2 ميليارد دالر درآمد كسب كرد.
جيمز گودنايت در سال 1943 در شهر سالزبري كاروليناي جنوبی 
به دنيا آمد. در زمان نوجواني اغلب در مغازه ابزارفروشي پدرش مشغول 
به كار بود. در مدرسه بيشتر از هر درسي در رياضي و شيمي از خود 
اســتعداد نشــان داد و جهانش مثل هر نوجوان ديگري بين خانه و 
مدرســه مي گذشت. ورودش به دانشگاه همه چيز را تغيير داد. سال 
دوم بــود كه واحد كامپيوتر را گذراند و از همان موقع جهان برايش 
تغيير كرد. عاشق كامپيوتر شد، خودش بعدها گفت: »انگار چراغي 
پيش رويم روشــن شد، عاشــق اين ايده شدم كه به ماشين دستور 
بدهي كه كارهاي آدم ها را انجام بدهد.« ذهن و زمانش صرف كامپيوتر 
شد، تابستان همان سال به عنوان برنامه نويس گروه اقتصاد كشاورزي 
مشــغول به كار شد. دانشــگاه کارولینا عالوه بر عشق به کامپيوتر 

آدم هایی را هم بر ســر راهش گذاشــت که قرار بود بعدتر تبدیل به 
شــرکای کاری او شــوند از جمله جان سال که یکی از بنیان گذاران 

موسسه SAS شناخته می شود. 

J شروع از دانشگاه
سال 1966 هنوز سیســتم تجزیه و تحلیل آماری )SAS( وجود 
نداشت اما نیاز به برنامه تحلیل آماری کامپیوتری برای تحلیل داده های 
مربوط به کشاورزی که از طریق وزارت کشاورزی امريكا جمع آوری 
شــده بود احساس می شــد. برای همین کنسرســیومی از هشت 
دانشگاهی که بخش عمده بودجه تحقیقاتی شان را از این وزارت خانه 
دریافت می کردند تشکیل شد. دانشکده های مختلف گرد هم آمدند تا 
با اســتفاده از بودجه ای که موسسه ملی بهداشت در اختیارشان قرار 
داده بــود یک نرم افزار برای تحلیل داده های کشــاورزی تهیه کنند. 
برنامه خروجی این گروه پایه و اســاس تشکیل SAS شد. از آنجایی 
که دانشــگاه کارولینای شمالی دسترسی بیشتری به کامپیوترهای 
پیشــرفته داشت، به عنوان دانشگاه کلیدی در این پروژه معین شد. 
اعضای هیئت علمی این دانشــگاه از جمله جیم گودنایت و جیم بار 
به عنوان مدیران پروژه تعیین شــدند. اما پس از سال ها بودجه این 
تحقیقات قطع شد و اعضای کنسرسیوم دانشگاهی توافق کردند که 
برای ادامه کار از هزینه شخصی استفاده کنند. طبق توافق هر عضو 5 
هزار دالر در این کار سرمایه گذاری کرد تا کار توسعه و تکمیل نرم افزار 
ادامه پیدا کند. همراه با تکمیل نرم افزار شرکت های دارویی و بیمه و 
بانک ها به مشــتریان SAS پیوستند. جان هلویگ و جان سال هم به 
این تیم اضافه شدند تا کار موسسه تحقیقاتی گسترش پیدا کند. سال 
1976 در اولین کنفرانس مشتریان SAS 300 نفر گرد هم آمدند، تا 
آن موقع تعداد قابل توجهی از بانک ها، دانشگاه ها و شرکت های تجاری 
به جمع مشتریان این موسسه اضافه شده بودند. دیگر مشخص بود 
که این پروژه می تواند به صورت مستقل راه خود را ادامه دهد و همین 
شد که جیم و همکارانش دانشــگاه را ترک کردند و کار موسسه را 
به صورت یک شــرکت مستقل ادامه دادند. گودنایت در مصاحبه ای 
که با نشــریه فوربز داشت دلیل ترک محیط آکادمی را توضیح داده 
است: »وقتی کنفرانس کاربران SAS را برگزار کردیم اولین بار بود که 
واقعا با مشتریانمان روبه رو می شدیم. بیش از 300 نفر در سالن بودند 

SASجيمزگودنایتونرمافزارميليارددالری

ثروت برخاسته از دانشگاه
او کیست؟

جیمز گودنایت یکی از 
بنیان گذاران موسسه 

مشهور SAS است که 
با تولید نرم افزارهای 

تحلیل آماری به 
موفقیت رسید. او 

اکنون با 9.2 میلیارد 
دالر ثروت در رده 134 

فهرست ثروتمندان 
بلومبرگ قرار دارد.

1961

وارد دانشگاه کارولینای شمالی شد و آنجا با 
همکار آینده اش، جان سال مالقات کرد.

1976

موسسه SAS را به همراه جان سال، جیم بر و 
جین هلویگ راه اندازی کرد.

1972

به عضویت هیئت علمی دانشگاه 
کارولینا درآمد.

1943

جیمز گودنایت در شهر سالزبری در ایالت 
کارولینای شمالی امریکا متولد شد.
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و خیلی ها واقعا به برخی از کارهایی که انجام می دادیم عالقه نشــان 
می دادند. این موضوع خیلی روی ما تاثیر گذاشــت. بعد از کنفرانس 
تصمیم گرفتیم از دانشگاه خارج شویم چون دیگر نمی توانستیم در آن 
محیط رشد کنیم. البته در آن زمان دانشگاه هم قرار نبود جایی برای 
پول درآوردن و تجارت باشد برای همین آنها هم با رفتن ما موافقت 
کردند و برای همین ساختمانی را در خیابان روبه روی دانشگاه گرفتیم 
و کار مستقل از آنجا آغاز شد. وقتی که دانشگاه را ترک کردیم حدود 
300 هزار کد نوشته بودیم، حال فکر می کنم تعداد کدهایمان به بیش 

از 10 میلیون رسیده باشد.«

J ادامه در دنیای بیرون
خروج از محیط آکادمی موسسه را تبدیل به یک استارت آپ تازه 
نفس کرد که برای ادامه کار نیاز داشت تا همه افرادش در همه حوزه ها 
مشغول به کار شوند. برای گذر از چالش های اولیه، تمامی اعضا باید 
مسئولیت های مختلف را تقسیم می کردند، از پاسخ دادن به تماس های 
مربوط به بخش فنی گرفته تا برگزاری کالس های آموزشی، بازاریابی 
تلفنــی و فروش خدمات. وقتی محموله  کتابچه راهنمای کاربران به 
دفتر موسســه می رسید همه دســت از کار می کشیدند، زنجیره ای 
انسانی تشکیل می دادند و باری را که رسیده بود از در ورودی تا انبار 

طبقه دوم ساختمان دست به دست تخلیه می کردند. 
هم زمان با افزوده شــدن کارمندان به موسسه، تعداد مشتریان 
آن هم افزوده می شــد. کار خیلی زود به آن سوی مرزهای امريكا 
هم رســید. ســال 1979 اولین نسخه نرم افزار توســط بانک داتا 
در نیوزیلند خریداری شــد و همان ســال SAS در انگلستان هم به 
فروش رفت. محیط کار از همان ابتدا هم با بســیاری از موسسات و 
شرکت های دیگر متفاوت بود. کارمندان قدیمی شرکت می گویند 
که هر وقت 100 مشتری جدید به مجموع مشتریان اضافه می شد، 
گودنایت همه را سوار ماشین استیشن خود می کرد و می بردشان به 
پیتزافروشی پایین خیابان تا نهار مهمان شرکت باشند. سرو صبحانه و 
اسمارتیزهای رنگی هم از آن کارهای کوچکی بود که هر روز محیط 
کار را دلپذیرتر می کرد. گودنایت زمان تاســيس شركت 33 سال 
داشــت و از همان روز اول به عنوان مدير اجرايي SAS تعيين شد. 
توانايي قابل توجــه او در رهبري تيم و محيطي كه براي كار خلق 
كرد حاال به عنوان مدل مديريتي در شركت ها و كالس هاي دانشگاه 
تدريس مي شود. هرساله نشریات مختلف رده بندی خود را از بهترین 
محیط های کاری در امريكا ارائه می دهند. بودن نام شرکت SAS در 
این فهرســت ها تبدیل یه رویه ای معمول شــده است. این شرکت 
مجموعه ای اســت بزرگ که امکاناتی نظیر سرو غذای سالم، مرکز 
سالمت روانی، باشگاه تناسب اندام، داروخانه، زمین ورزشی و مدرسه 
مونته سوری )با سیستم آموزشــی مبتنی بر تعامل و آزادی عمل 

دانش آموزان( برای کودکان کارمندانش در اختیار آنها قرار می دهد. 
در این شرکت در کنار تمامی امکانات یک اصل مشخص وجود دارد: 
چالش هــای جدید، انگیزه کار را زنده نگه می دارد. گودنایت در این 
مورد به فوربز گفته است: »شرکت های حوزه تکنولوژی می دانند که 
راضی نگاه داشــتن کارمندانشان چه نقش مهمی برای حیات آنها 
دارد، همیشه باید راهی برای خوشحال کردن آنها پیدا کرد و البته 
همیشــه هم برای کار به آنها انگیزه داد و قــوه خالقیت را در آنها 
زنده نگاه داشت. برای یک برنامه نویس چالش های کار مهم ترین چیز 
هستند، به نظر من پول در رده دوم یا سوم قرار می گیرد اما چالش 

در کار همیشه رتبه اول را دارد.«
این شرکت حاال بیش از 7 هزار کارمند در امريكا و 14 هزار کارمند 
در سایر کشورها دارد. در نظرسنجی اي که چندی پیش از کارمندان 
SAS بــه عمل آمــد 95 درصد آنها اعالم کردند کــه از چالش های 

موجود در کار لذت می برند، 96 درصد اعالم کردند که محیط کار و 
پاداش هایی که برایشان در نظر گرفته می شود عالی است، 98 درصد 
اعالم کردند که با غرور در مورد محل کارشان صحبت می کنند و 94 
درصد عقیده داشتند که مدیران این شرکت کارشان را به خوبی انجام 
می دهند. محیط کار از ابتدای مستقل شدن این شرکت از دانشگاه 
یکی از نقاط قوت آن بوده اســت. چه در زمانی که خوشحال کردن 
کارمندان بسته به خریدن پیتزا بود و چه حاال که انواع امکانات رفاهی 
در اختیار آنان قرار دارد. این شرکت بنا بر اعالم مدیرعاملش از همان 
سال اول تاسیس تاکنون بدون حتی یک سال وقفه به عنوان شرکت 
سودده شناخته شده است؛ یکی از مهم ترین اهدافی که SAS توانست 

به آن دست پیدا کند. 

گودنایت زمان تاسيس شركت 33 سال داشت و از همان روز اول به عنوان مدير اجرايي 
SAS تعيين شد. توانايي قابل توجه او در رهبري تيم و محيطي كه براي كار خلق كرد 
حاال به عنوان مدل مديريتي در شركت ها و كالس هاي دانشگاه تدريس مي شود.

سال دوم دانشگاه 
بود که واحد 

کامپيوتر را گذراند 
و از همان موقع 
جهان برایش 

تغيير کرد. عاشق 
کامپيوتر شد، 

خودش بعدها گفت: 
»انگار چراغي پيش 

رویم روشن شد، 
عاشق این ایده 

شدم که به ماشين 
دستور بدهي که 
کارهاي آدم ها را 

انجام بدهد.«

1998

SAS برای نخستین بار از سوی مجله 
فورچون به عنوان یکی از بهترین 

شرکت ها برای کار معرفی شد.

2005

گودنایت مقاله ای با عنوان »مدیریت 
خالقیت« برای نشریه هاروارد بیزینس 

ریویو نوشت.

1979

 نرم افزاری که گودنایت و همکارانش توسعه دادند برای اولین 
بار خارج از امریکا، در نیوزیلند و انگلستان به فروش رفت.

1999

درآمد ساالنه شرکت به رقم 1 
میلیارد دالر رسید.
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کارآفرین

یکی از عادت های ما هواتنگ این است که در جشن های آخر سال 
شرکت با اجرای شعبده بازی کارمندانش را سرگرم و کند و برایشان 
آواز بخواند. مدیر موفق چینی اما بزرگ ترين شعبده بازی را سال ها 
پیش انجام داد، همان زمانی که تصمیم گرفت با کمک هم کالسی 
دوران دانشگاهش، شرکت تنسنت را تاسیس و نرم افزار گفت وگوی 
آنالین را به عنوان اولین محصول به بازار چین معرفی کند. تصمیمی 
که سبب شد نام او به عنوان یکی از چهره های برتر و ثروتمند حوزه 

تکنولوژی ثبت شود. 
»ما هواتنگ« اسم اصلی اوست اما خودش سال هاست که شهرت 
انگلیســی »پونی« را برای خودش برگزیده. حاال به نام »پونی ما« 
مشــهور است. ما در زبان چینی به معنی اسب است و ترکیب اسم 
تازه اش شده: اسب پونی. پونی ما مدیر اجرایی و یکی از بنیان گذاران 
تنســنت اســت، یک هلدینگ در حوزه اینترنــت و تکنولوژی و 
خدمات دهنده ارتباطات دور و تلفن های همراه. این شــرکت که در 
شهر شنژن در هنگ کنگ قرار دارد در سال 2015 درآمدی به مبلغ 
16.4 میلیارد دالر کسب کرد. مشهورترین محصوالت تولیدی این 

شرکت، اپلیکیشن های گفت  وگوی وی چت و QQ است که بیش از 
1 میلیارد کاربر از آنها استفاده می کنند.

پونی ما در ســال 1971 در شــانتو، شــهری در استان جنوبی 
گوانگ وانگ چین به دنیا آمد. پدرش خانواده اش را ابتدا به هانیان، 
جزیره ای در ســاحل جنوبی چین و بعد هم به شنژن در نزدیکی 
هنگ کنگ منتقل کرد و خودش به عنوان مدیر بندرگاه مشغول به 
کار شــد. ما درسش را در دانشگاه شنژن و در رشته علوم کامپیوتر 
ادامه داد و در سال 1993 از دانشگاه فارغ التحصیل شد. اولین کاری 
که پس از آن به دســت آورد کار به عنوان برنامه نویس دســتگاه 
پیجر شرکت چینا موشــن بود، شرکتی که خدمات ارتباطات دور 
و محصوالتی مانند پیجر را ارائه می داد. آن زمان ماهیانه 176 دالر 

حقوق می گرفت.
چند سال بعد، تصمیم گرفت که قید کار کردن برای شرکت ها را 
بزند و در سال 1998 همراه با ژانگ ژی دونگ، هم کالسی سابقش 
در دانشــگاه شرکت تنسنت را تاســیس کرد. نام شرکت در زبان 
ماندارین تنگژون بود، به معنای پیام چهارنعل. این نام با محصوالت 
اولیه ای که شــرکت ارائــه داد کامال همخوان بود، یــک نرم افزار 
گفت وگوی آنالین شبیه به آنچه شرکت AOL با نام  ICQ به بازار داده 
بود. ابتدا ما محصول جدید را OICQ نامید و چند ســال بعدتر نام را 
ساده تر کرد، نامی که حاال برای کاربران اینترنت به خصوص چینی ها 
بسیار شناخته شده است: QQ. جدا از ثروت عظیمی که این سرویس 
اینترنتی برای پونی ما به همراه داشت، یک خدمت ارزنده دیگر هم 
به او ارائه داد. ما از طریق سرویس چت که خودش بنیان گذاشته بود 
با همسر آینده اش آشنا شد و پس از مدت ها گفت وگوی مجازی در 

دنیای حقیقی با هم ازدواج کردند.

J رقابت دو ما
این سرویس رایگان گفت وگوی آنالین کاربران بسیاری را جذب 
خود کرد و باعث شد کار پا بگیرد. سال 2000 بخش سرمایه گذاری 
شرکت IDG بزرگ ترين خدمات دهندگان اینترنتی در هنگ کنگ 
مبلغ 4.4 میلیارد دالر در تنســنت ســرمایه گذاری کرد. هریک از 
شرکا 20 درصد سهم در اختیار داشتند. سال 2004 بخشی از سهام 
شرکت به صورت عمومی در هنگ کنگ عرضه شد و حاال بزرگ ترين 

ماهواتنگوثروتبرخاستهازچتومکالمهآنالین

گفت وگوهای پولساز

او کیست؟
ما هواتنگ کارآفرین و 
سرمایه دار چینی است 

که همراه با موفقیت 
شرکتش، تنسنت و با 
ارائه خدمات در محیط 

اینترنت و تلفن های 
هوشمند به شهرت و 
ثروت رسید. او حاال 
22.9 میلیارد دالر 

ثروت دارد و بیست 
و نهمین میلیاردر 
فهرست بلومبرگ 

است.

1984

همراه با والدینش به شنژن مهاجرت 
کرد.

1998

با کمک همکار و دوست دانشگاهی اش 
هلدینگ تنسنت را تاسیس کرد.

1971

ما هواتنگ در شانتو چین به دنیا آمد.

1993

از دانشگاه شنژن در رشته علوم 
کامپیوتر فارغ التحصیل شد.
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می گویند که پونی ما به مسئله تقلید و کپی اهمیتی نمی دهد. خودش در مورد کپی بودن برنامه های 
تولیدي اش گفته: »در چین ایده مهم نیست، اجرا اهمیت دارد.« رقیب او جک ما هم درست در 
همین نقطه از او انتقاد می کند: »مشکل شرکت تنسنت این است که خالقیت در آن نقشی ندارد.«

گروه اینترنتی چین خدماتی از جمله چت، پیام گروهی، خروجی 
خبر، سرگرمی و تبلیغات اینترنتی ارائه می دهد. 

حاال پونی ما و جک ما، دو مای بزرگ در کشور چین هستند. پونی 
ما تمام تالشش را کرده است تا میزان رقابت شرکتش با گروه علی بابا 
متعلق به جک ما را باال ببرد و از او پیش بیفتد. در آگوســت سال 
2014 تنسنت سرویس چت خود را گسترش داد و با کمک گرفتن 
از تکنولوژی کاربرانش را به ســمت استفاده از خدمات شرکت های 
همــکارش در حوزه تبلیغات اینترنتی هدایت کرد. در پایان همان 
ماه او با میلیاردر چینی، ونگ جیان لین از گروه تجاری دالیان واندا و 
رابین لی از شرکت بادیو تیم مشترکی برای سرمایه گذاری در خرید 

آنالین تشکیل داد. 
پونی ما حاال صاحب 7.7 درصد از سهام هلدینگ تنسنت است و 
این شرکت بزرگ ترين شرکت خدمات دهنده چت در چین محسوب 
می شــود. اغلب دارایی او هم از طریق همین سهام تامین می شود. 
یکی از اقدامات خبرساز پونی ما در سال 2016 این بود که بخشی 
از ســهام شرکت تنسنت به ارزش 2.3 میلیارد دالر را به یک بنیاد 
خیریه منتقل کرد. این اقدام او یکی از بزرگ ترين اقدامات خیریه در 
تاریخ چین به شــمار می رود. به گفته او این مبلغ قرار است صرف 
امور پزشکی، آموزشی و محیط زیستی در کشورش شود. به گزارش 
رویترز چین توانسته است در تعداد میلیاردرها از ایاالت متحده پیشی 
بگیرد اما از آنجایی که میلیاردهای چینی ترجیح می دهند در مرکز 
توجه قرار نگیرند، اقدامات انسان دوستانه آنها بسیار کندتر از امريكا 
پیش رفته اســت. پونی ما پس از این اقدام خود در ســال گذشته 
گفت: »پس از 10 ســال مشــارکت و تجربه در حوزه فعالیت های 
انسان دوستانه، احساس می کنم که ما به اقدامات بلندمدت بیشتر، 
جدی تر و ســازمان یافته تری برای ادای دین به جامعه نیازمندیم.« 
با وجود ایــن اقدام، همچنان جک ما و گــروه علی بابا در اقدامات 
انسان دوستانه هم از همتای خود پیش هستند. سال 2014 جک ما 
و شریکش جو تی سی میزان سهامی به ارزش 3 میلیارد دالر را وقف 

صندوق خیریه کردند. 
پونــی ما بــا 22.9 میلیارد دالر ثروت در جایگاه 29 فهرســت 
بلومبرگ اســت، جک ما با 35.4 میلیارد دالر در جایگاه 15؛ پونی 
ما سومین ثروتمند چین است و جک ما، اولین. اما ورود هردو نفر با 
بزرگ ترين مبالغ کمک به حوزه کمک های انسان دوستانه سبب شد 
تا پارلمان چین برای ساده تر شدن کمک به خیریه و شفاف تر شدن 
قوانین وارد عمل شــود و قانونی را تصویب کند. وی پیران، محقق 
حوزه دموکراســی و نوآوری دانشگاه هاروارد که بر روی کمک های 
انسان دوستانه درچین مطالعه می کند به رویترز گفته است: »بدون 
شــک چین در حال ورود به دوران جدیــدی در حوزه کمک های 
انسان دوستانه است. کارآفرینان ثروتمند مانند دو ما که نسبتی هم 

2004

 شرکت سهام عمومی را در بازار سهام 
هنگ کنگ عرضه کرد

2000

بزرگ ترین خدمات دهنده اینترنتی در هنگ کنگ مبلغ 
4.4 میلیارد دالر در تنسنت سرمایه گذاری کرد.

2016

 بخشی از سهام شرکت تنسنت به ارزش 2.3 میلیارد دالر 
به یک بنیاد خیریه منتقل شد

نام وی چت را تا پیش از اینکه در ایران فیلتر شود بسیاری از کاربران ایرانی هم شنیده بودند و بسیاری 
هم تبدیل به یکی از کاربران این اپلیکیشن گفت وگوی آنالین شده بودند. این سرویس پیام رسان موبایلی 
در ســال 2011 راه ادازی شــد و حاال بر روی گوشی های مختلف با سیستم عامل های مختلف اندروید، 
آی فون، بلک بری و ویندوز فون قابل نصب است. این خدمات دهنده شناخته شده چینی با میلیون ها کاربر 
از همان ابتدا نگرانی هایی را در خصوص امنیت کاربران به دنبال داشت. گاردین در گزارشی نوشت که این 
اپلیکیشن به نیروهای امنیتی چین اجازه نظارت بر مکالمات شهروندان را می دهد. هو جیا، یکی از فعاالن 
حقوق بشر در چین در پی کنترل پیغام هایی که از طریق این اپلیکیشن ارسال کرده بود بازداشت و به 
سه سال زندان محکوم شد. QQ را که از اولین محصوالت 
شرکت ما بود کاربران مختلف با نماد معروف آن یعنی 
پنگوئن کوچکی با شــال گردن قرمز می شناســند. نام 
ابتدایی اش نه فقط به خاطر آســان شدن تلفظ بلکه به 
دلیل اخطارهای مکرر شرکت AOL به شکایت از تنسنت 
تغییر کرد. نام برنامه ای که این شرکت صاحب برند آن 
بود ICQ بود و شــرکت چینی عین همان نرم افزار را با 
کمی تغییرات برای کاربران خودش تعریف کرده بود و 
نامش را گذاشته بود OICQ یعنی عالوه بر کپی ایده، تنها 
با افزودن یک حرف از همان نام هم استفاده می کرد. می گویند که پونی ما به مسئله تقلید و کپی اهمیتی 
نمی دهد. خودش در مورد کپی بودن برنامه های تولیدي اش گفته: »در چین ایده مهم نیست، اجرا اهمیت 
دارد.« رقیب او جک ما هم درست در همین نقطه از او انتقاد می کند: »مشکل شرکت تنسنت این است 
که خالقیت در آن نقشی ندارد.« نرم افزارها و اپلیکیشن های تولیدی شرکت ما حاال نزدیک به یک میلیارد 
نفر کاربر دارند و البته مشهور است که به دلیل قوانین نظارت بر اینترنت در چین عالوه بر امکان نظارت 
بر مکالمات خصوصی کاربران توسط دولت، سانسور هم در این مکالمات اعالم می شود و امکان ارسال هر 
پیامی وجود ندارد. نشــریه فورچون در این مورد نوشته است: »وی چت و QQ به صورت گسترده توسط 

دولت نظارت می شوند و این هنر پونی ما است که هم کاربران را راضی نگاه دارد و هم سانسورچیان را.«

کپی برابر اصل

با هم ندارند، می توانند سبب شوند تا تمرکزشان اندک اندک از حوزه 
تجارت به حوزه انسان دوستی متمایل شود. شکی نیست که اقدامات 
این دو نفر اتفاقات تازه ای را برای کمک های انسان دوستانه در چین 
رقم خواهد زد. این افراد دانش کسب وکار دارند و می دانند چگونه با 
دولت کنار بیایند. اینها کسانی هستند که ثابت کرده اند از پس انجام 
کارها برمی آیند.« شــرکت تنسنت اعالم کرده است که این بودجه 
خیریه توســط یک تیم حرفه ای مدیریت خواهد شد. این بودجه 
ادامه کار اولیه ای است که پونی ما در سال 2007 و با تاسیس بنیاد 
تنسنت آغاز کرد، این بنیاد با سایر موسسات و سازمان های خیریه 

همکاری دارد. 



آینده نگر | tccim.ir | شماره پنجاه وهشت، فروردین1221396

کارآفرین

پس از فتح ایران به دست مسلمانان، گروهی از 
زرتشتیان ایرانی زندگی شان را جمع کردند و از 
سرزمین مادری به سوی هند مهاجرت کردند. 
حاال قرن ها است که »پارسیان« به عنوان یکی 
از اقوام هندی شناخته می شوند. ریشه خاندان 
میســتری هم به همین مهاجران بازمی گردد. 
پالونجی میســتری 87 ســاله زاده هندوستان 
است، اما دیگر هندی محسوب نمی شود. از سال 
2008 و پس از ازدواج با پتســی پرین دوباش، 
شــهروند ایرلندی تابعیت این کشور را گرفت و 
از آنجایــی ک )ه هند قانــون دوتابعیتی ندارد 
حاال او شــهروند ایرلند محســوب می شود و با 
این حساب ثروتمندترین شهروند آن کشور هم 
به شــمار می آید اما همه اینها سبب نشده تا او 
کســب وکارش را از شهرش، بمبئی جمع کند. 
حضور او اغلب نامحســوس است، آرام می رود و 
آرام می آید و خودش را درگیر رخدادهای خبری نمی کند. رسانه های 

هند نام او را گذاشته اند شبح بمبئی. 
داستان ثروت پالونجی هم مانند تبار و هویتش پیچ و خم دارد و با 
گذشته های دور در ارتباط است. شروع ثروتی که حاال بین المللی شده از 
قرن نوزدهم و پیوند با گروه تاتا آغاز شد. کسب وکار خانوادگی میستری ها 
در ســال 1865 پایه گذاشته شد، زمانی که پدربزرگ پالونجی، با یک 
مرد انگلیسی وارد شــراکت در حوزه ساخت وساز شد. اولین پروژه دو 
شریک ساخت نخستین منبع آب بمبئی در نزدیکی تپه ماالبار بود. دو 
شریک برای خانواده تاتا کارخانه اتومبیل سازی و فوالد ساختند. رابطه 
دو خانواده و پیوند تجاری شان از همان جا آغاز شد و ادامه پیدا کرد. نسل 
دوم میستری، یعنی پدر پالونجی، یک سال پیش از تولد پسرش 12.5 
درصد از سهام شرکت خانوادگی تاتا را در سال 1930 خرید. این رابطه 
تجاری را که از دو قرن پیش پا گرفت شــاید بتوان مدیون ریشه های 

مشترک دو خاندان دانست، هردو خانواده از قوم پارسیان هند بودند. 
کســب وکار خانوادگی میستری در طول سالیان با انجام پروژه های 
بزرگ ساختمانی توسعه پیدا کرد. پروژه هایی که هریک تبدیل به یکی از 
نشانه های بارز شهر بمبئی شدند: بانک مرکزی هند، هتل و برج های تاج 

محل و هتل اوبریو. پالونجی زمانی که 18 ساله شد کار را در کنار پدرش 
آغاز کرد. پس از ورود و پاگیر شدنش در کسب وکار خانوادگی کار توسعه 
را آغاز کرد و از سال 1970 شرکت فعالیت هایش را به خارج از مرزهای 
هند و به سمت خاورمیانه )ابوظبی، قطر و دوبی( گسترش داد. شهرت 
کار شرکت زمانی تضمین شد که توانستند نام خود را به عنوان سازنده 

کاخ سلطان عمان ثبت کنند. 
پدر پالونجی در طول سال های فعالیتش با خرید سهام از افراد خانواده 
تاتا به میزان ســهم خود در گروه پسران تاتا افزود، این خریدن ذره ذره 
سهام سبب شد تا میستری  تبدیل به بزرگ ترين سهام دار حقیقی این 
شرکت شود، ميستری ها در حال حاضر بیش از 18 درصد سهام تاتا را 
در اختیار دارند. در همین مدت زمان کســب وکار خانواده تاتا به بیش 
از 100 شــرکت گسترش پیدا کرد که از میان آنها می توان به نام های 
شناخته شده ای از جمله جگوار، لندرور، چای تتلی و فوالد کوروس اشاره 

کرد. 
وقتــی رســانه ها به پالونجی لقب شــبح دادند عالوه بــر اینکه او 
بزرگ ترين ســهام دار در شرکتی از خانواده تاتا است اشاره به این دارد 
که او آرام و بی سروصدا است و با وجود اين، نتیجه کارهایش خبرهای 
غافلگیرکننده ای در پی دارد. یک نمونه از تاثیری که او بر بازار تجارت 
در هند دارد در ســال 2011 خبرساز شد، زمانی که پسرش سایروس 
به عنوان رئیس هیئت مدیره گروه تاتا معرفی شــد، پس از 74 ســال 
این نخســتین بار بود که فردی خارج از خانواده تاتا مدیریت هلدینگ 
را بر عهده می گرفت. پالونجی در ســال 2012 پسر بزرگ ترش شاپور 
را به عنوان رئیس هیئت مدیره گروه شاپورجی پالونجی منصوب کرد. 
سایروس در اواخر سال گذشته به طور ناگهانی از سمتش کناره گرفت 
که رسانه ها این اتفاق را به عنوان نمونه نادری از عدم توافق در بزرگ ترين 

گروه صنعتی و تجاری هند قلمداد کردند. 
گروه تاتا صاحب یک دو جین شرکت تجاری عمومی است و نامش 
ضمیمه بسیاری از شرکت های فعال در هند است: فوالد تاتا، ارتباطات 
تاتا، سرمایه گذاری تاتا، صنایع شــیمیایی تاتا و... سهامی که فرزندان 
پالونجــی از این گروه عظیم صنعتی دارند همچنان به نام پدر اســت، 
کســب وکار خانوادگی با وجود همه پیشرفت هایش همچنان بر مدار 
سنتی می چرخد، پدر به عنوان بزرگ خاندان میستری همه سهام را به 
نام خود دارد. شرکت شاپورجی پالونجی که کارها و تجارت خانوادگی 

پالونجیميستری،سنتوثروتخانوادگی

شبح بمبئی

او کیست؟
پالونجی میستری و 
پسرانش صاحبان 

بخش قابل توجهی از 
سهام گروه صنعتی 
تاتا در هندوستان 
هستند، یک گروه 

صنعتی عظیم که در 
جنوب آسیا، خاورمیانه 

و افریقا هم فعالیت 
دارد. پالونجی با 13.9 
میلیارد دالر در رده 

هفتاد و چهارم فهرست 
ثروتمندان بلومبرگ 

قرار دارد.

1947

در 18 سالگی به کسب وکار ساخت وساز 
خانوادگی پیوست.

1972

کاخ العام را برای سلطان عمان بنا کرد.

1929

پالونجی میستری به دنیا آمد.

1970

شرکت فعالیت هایش را به خارج از مرزهای هند و به 
سمت خاورمیانه )ابوظبی، قطر و دوبی( گسترش داد.



123 آینده نگر | tccim.ir |  شماره پنجاه وهشت، فروردین1396

کسب وکار خانوادگی میستری در طول سالیان با انجام پروژه های بزرگ ساختمانی توسعه پیدا کرد. 
پروژه هایی که هریک تبدیل به یکی از نشانه های بارز شهر بمبئی شدند: بانک مرکزی هند، هتل و 
برج های تاج محل و هتل اوبریو

آنها را پیش می برد ساالنه حدود 2.5 میلیارد دالر درآمد دارد. کسب وکار 
خانوادگی میستری ها و تاتاها حاال تبدیل به پیوند خانوادگی هم شده، 
دختر پالونجی با نام آلو با یکی از پسران خانواده تاتا ازدواج کرده است. 
پالونجی که ســال ها است در خاک خودش شهروند ایرلندی محسوب 
می شود، در سال 2016 از جانب دولت هند به دلیل خدماتش در حوزه 
تجارت و صنعت نشان ملی پامدا بوشان )سومین نشان ارزشمند ملی 

هند( را دریافت کرد. 

J نماد بمبئی
پدر پالونجی در ساخت بزرگ ترين نمادهای شهر بمبئی مدرن حاضر 
بود. هتل مجلل تاج محل یکی از همان نمادها است. پالونجی هم پس 
از پدر یکی از سهام داران این هتل به شمار می رود. ساختمان مجلل و 
دیدنی هتل سال ها است که به عنوان یکی از جاذبه های دیدنی بمبئی 
به شــمار می رود. در مورد ساخت این هتل روایت نه چندان معتبر اما 
مشهوری وجود دارد. می گویند دلیل ساخت هتل تاج محل این بود که 
جمشید جی تاتا از بنیان گذاران گروه تاتا زمانی که هندوستان هنوز در 
تسلط انگلســتان بود، قصد ورود به هتل بزرگ واتسون را داشت اما از 
ورودش جلوگیری شد چون سفیدپوست نبود. گروه دیگری می گویند 
ایده از آنجا شکل گرفت که سردبیر وقت روزنامه هندی تایمز آو ایندیا 
پیشنهاد ســاخت هتلی را داد که درخور شهر بمبئی باشد. هرکدام از 
اینها چه درست باشند چه نه، خانواده تاتا و میستری هتلی بنا کردند 
که تبدیل به نماد شــد. و البته این نماد بودن سبب شد تا در حمالت 
نوامبر ســال 2008، این هتل از جمله ساختمان هایی باشد که توسط 
گروه تروریســتی پاکستانی مورد حمله قرار گرفت. هتل تاج محل در 

طول حمالت مشهور تروریستی به بمبئی که چهار روز ادامه پیدا کرد 
هدف تیراندازی و پرتاب نارنجک افراد مسلح قرار گرفت و حدود 30 نفر 
از میهمانان هتل در جریان تیراندازی ها جان باختند و بخشی از عمارت 
هتل تخریب شد. یک ســال پس از این حمالت و بعد از مرمت هایی 
که در هتل تــاج محل صورت گرفت هیالری کلینتون در آنجا اقامت 
کرد و دو ســال بعد باراک اوباما در دیدار از هند مهمان هتل شد و در 
سخنرانی اش که از تراس هتل ایراد شد گفت: »تاج به نمادی از مقاومت 

و استقامت مردم هند بدل شده است.« 

2011

پسرش سایروس به ریاست هیئت مدیره 
گروه تاتا برگزیده شد.

2016

به دلیل خدماتش در حوزه تجارت و 
صنعت نشان ملی پامدا بوشان هند را 

دریافت کرد.

2003

پس از ازدواج با پتسی پرین 
دوباش به تابعیت ایرلندی درآمد.

2012

پسر بزرگ ترش شاپور را به عنوان رئیس شرکت 
ساخت وساز خانوادگی منصوب کرد.

بدون شک یکی از عمده ترین عوامل موفقیت خاندان میستری، پیوند آنها و ورودشان به قلمروی کسب وکار خاندان تاتا بود. شروع کار 
تاتاها به سال 1868 بازمی گردد، زمانی که جمشید جی تاتای 29 ساله، فرزند یک بانک دار هندی شرکت تجاری خودش را در شهر بمبئی 
تاسیس کرد. جمشید جی تاج راه هند را برای صنعتی شدن و پاگرفتن صنایع مختلف از جمله انرژی، فوالد و نساجی در این کشور باز 
کرد. راه اندازی کارخانه پارچه ملکه میلز در شهر ناپور در مرکز هند اولین پروژه بزرگ گروه تاتا بود. جمشید سه ایده بزرگ دیگر در سر 

داشت: راه اندازی کارخانه آهن و فوالد، تولید برق آبی و ایجاد موسسه ای برای آموزش علوم مختلف در هندوستان. خودش در زمان 
حیات توانست شاهد عملی شدن این سه ایده باشد اما نسل های بعدی تمامی آرزوهای او را محقق کردند.  از دهه 90 تا سال 2012 

راتان تاتا، به عنوان مشهورترین چهره این گروه شناخته می شد. او همتای پالونجی میستری در خانواده تاتا محسوب می شود و 
البته در کسب افتخارات پا را از او فراتر گذاشته است. راتان تاتادو نشان ملی پادما ویبوشان )دومین جایزه ارزمشند ملی 

در هند( و نشان پادما بوشان را به خاطر خدماتش در حوزه صنعت و تجارت دریافت کرد. پس از اینکه سایروس 
میستری توسط هیئت مدیره تاتا برکنار شد، راتان بار دیگر به مدت 4 ماه بر جایگاه ریاست نشست و پس از آن 

کار را به مدیر جدید سپرد.

تاتاها
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نام فرانسوا پینو با برندهای بزرگی گره خورده است که شرکت لوکس 
او اداره شان می کند: گوچی، ایو سن لورن و پوما شناخته  شده ترین آنها در 
عرصه مد و پوشاک هستند. شرکت او در سال 2016 درآمدی بالغ بر 12.4 
میلیارد یورو )13.7 میلیارد دالر( را برای خود به ثبت رساند. خارج از دنیای 
برندها، نام او در حوزه هنر هم شناخته شده است. پینو را به عنوان یکی از 
بزرگ ترين کلکسیونرهای آثار هنری می شناسند. او صاحب مجموعه ای از 
2 هزار قطعه هنری است که در میانشان نقاشی های مارک روتکو )از مكتب 
اکسپرسیونیسم انتزاعی( و اندی وارهول )پیشروی جنبش هنر پاپ( دیده 
می شود. حضورش در حوزه هنر البته تنها محدود به جمع آوری آثار هنری 
نیست، او در حال حاضر مالک حراج کریستی، بزرگ ترين حراج آثار هنری 

شناخته می شود. 
فرانســوا پینو در روستایی در شمال غربی فرانســه به دنیا آمد. به سن 
دبیرستان که رسید راهی مدرسه ای در شهر رنه شد اما در 16 سالگی ترک 
تحصیل کرد. می گفت که هم کالسی هایش او را به خاطر لهجه روستایی مدام 
دســت می اندازند و او دیگر توانایی رویارویی با آزار آنها را ندارد. پس از ترک 
تحصیل به عنوان وردســت پدرش در کارگاه چوب بری مشغول به کار شد. 
یازده سال بعد کسب وکار چوبی خودش را راه انداخت و کار اصلی اش خرید و 
فروش الوار شد و کمی که پیشرفت کرد خرید و فروش شرکت های چوب بری. 
الوارها برایش درآمد خوبی به همراه آوردند به گونه ای که در دهه 90 توانست 

وارد حوزه خرید و فروش کاالهای دیگر شــود. در سال 1992 فروشگاه های 
زنجیره ای پرینتمپس را خرید که کاالهای آرایشی و زیورآالت و لباس های 
مردانه می فروختند، یک ســال بعد کارخانه شراب سازی شاتو التور را از آن 

خود کرد.
مالکیتش بر شرکت ها و فروشگاه های مختلف روی غلتک افتاده بود، سال 
94 شــرکت ردوت، ارائه دهنده خدمات پســت کاتالوگ را خرید و آن را در 
پرینتمس ادغام کرد، حاصل این ادغام شرکت پینو پرنتمپس ردوت بود که با 
نام اختصاری PPR شناخته می شد. پیش از پایان قرن بيستم او توانست لقب 
سومین شرکت بزرگ کاالهای لوکس جهان را از آن خود کند و این لقب را 
مدیون اتفاق سال 1999 بود، سالی که در آن موفق شد در نبرد بر سر مالکیت 
برند گوچــی، رقیب میلیاردرش برنارد آرنــو )در حال حاضر ثروتمندترین 
شهروند فرانسه و سیزدهمین میلیاردر فهرست بلومبرگ( را شکست دهد. 
ســال 92 او شرکت خانوادگی آرتمیس را تاسیس کرده بود و از طریق این 
شرکت مالکیت خود را بر حوزه های بیشتری گسترش داد. آرتمیس صاحب 
تیم فوتبال رن )باشگاه لیگ دسته یک فرانسه( و حراج کریستی است. پینو 

حراج کریستی را با مبلغ 1.2 میلیارد دالر از آن خود کرد.
ســال 2005 بود که پینو تصمیمش مبنی بر ساخت موزه ای در حومه 
پاریس برای نگهداری از کلکسیون شــخصی اش را تغییر داد و به جای آن 
سر از ایتالیا درآورد. بنیاد پینو حاال دو موزه پالزو و پونتا دال دوگانا را در ونیز 
اداره می کند. سال 2013 سالی بود که پینو تصمیم گرفت بیشتر از گذشته 
در کنار آثار هنری مجموعه اش وقت بگذراند. او نام شرکت PPR را به کرینگ 
تغییر کرد، پس از تغییر نام میلیاردر فرانســوی کرینگ را به دست پسرش 
فرانسوا هنری پینو سپرد که حاال مدیر اجرایی این شرکت به شمار می رود. 
خانواده پینو با سهم بزرگی که در فروش کاالهای لوکس دارند و با قرار گرفتن 
نامشان به عنوان مالکان حراج کریستی نیازی به شهرت بیشتر ندارند اما از 
ســال 2009 عامل دیگری سبب شــد تا شهرت آنها به هالیوود هم متصل 
شود. فرانسوا هنری، پسر پینو در این سال با سلما هایک هنرپیشه معروف 
مکزیکی- امريكایی ازدواج کرد. شهرت این هنرپیشه هالیوودی چنان پررنگ 
است که گاه بر شهرت خانواده پینو می چربد. فرانسوا هنری که مدیر شرکت 
عظیم کرینگ است از سوی بسیاری از سایت ها با عنوان شوهر سلما هایک 
مورد خطاب قرار می گیرد و جالب اینجا است که حتی سایت بلومبرگ هم در 
معرفی فرانسوا پینو خیلی زود به این نکته اشاره کرده است که: پسر او با سلما 

هایک هنرپیشه ازدواج کرده است. 

فرانسواپينوازچوببریبهخریدوفروشآثارهنریرسيد.

پسرک روستایی، صاحب حراج کریستی

او کیست؟
فرانسوا پینو موسس 

شرکت کاالهای لوکس 
کرینگ است، یک 
شرکت پاریسی که 

برندهایی مانند گوچی 
را در زیرمجموعه خود 
دارد. پینوی 80 ساله با 
16.1 میلیارد دالر ثروت 

در رده 56 فهرست 
بلومبرگ قرار دارد.

1952

 در 16 سالگی دبیرستان را نیمه تمام 
گذاشت.

1992

 فروشگاه های زنجیره ای پرینتمپس 
را خرید.

1936

در روستایی در شمال غربی فرانسه به 
دنیا آمد.

1963

کسب وکار چوب بری اش را در شهر 
رنه آغاز کرد.
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پیش از پایان قرن بستم او توانست لقب سومین شرکت بزرگ کاالهای لوکس جهان را از آن خود 
کند و این لقب را مدیون اتفاق سال 1999 بود، سالی که در آن موفق شد در نبرد بر سر مالکیت 
برند گوچی، رقیب میلیاردرش برنارد آرنو را شکست دهد.

1998

حراج کریستی را به مبلغ 1.2 میلیارد 
دالر خرید.

2013

نام شرکت PPR را به کرینگ تغییر داد و 
پسرش را به جای خود نشاند.

1994

با خرید فروشگاه های ردوت و ادغام آن با 
پرینتمپس شرکت PPR را تاسیس کرد.

2001

PPR 2 میلیارد دالر بابت 20 درصد از سهام 
گوچی هزینه کرد.

1998
71.5 میلیون دالر

 پرتره از خود/ ونسان ون گوگ/ 1889

2008
80.4 میلیون دالر

برکه نیلوفر آبی/ کلود مونه/ 1919

2000
55 میلیون دالر

زن دست به سینه/ پابلو پیکاسو/ 1902

2009
47.9 میلیون دالر

مدوسا/ رافائل/ 1510

2006
87.9 میلیون دالر

پرتره ادل بالش/ گوستاو کلیمت/ 1912

2010
106.5 میلیون دالر

)بخشی از( بر گ های سبز و نیم تنه/ 
پابلو پیکاسو/ 1932

2007
71.7 میلیون دالر

تصادف سبز/ اندی وارهول/ 1963

2012
86.9 میلیون دالر

نارنجی، قرمز، زرد/ مارک روتکو/ 1961

حراج کریستی

کریستی در سال 1766 توسط جیمز کریستی، کلکسیونر اشیای عتیقه در لندن پایه گذاری شد. کریستی بین سال های 1973 تا 1999 یک شرکت 
سهامی عام بود و در بورس لندن مبادله می شد و پس از خریداری سهام از سوی شرکت آرتمیس به ماکیت خصوصی پینو درآمد. کریستی یکی از 
بزرگ ترین و قدیمی ترین حراجی های آثار هنری در دنیا است که ساالنه 450 حراج در 80 حوزه مختلف برگزار می کند. در این حراج ها آثار هنری، 
جواهرات، اشیای قیمتی، شراب و... فروخته می شود. نرخ کاالهایی که در این حراج ها فروخته می شود از 200 دالر شروع مي شود و به باالی 100 
میلیون دالر می رسد. حراج کریستی در 46 کشور فعالیت دارد و در 11 شهر دنیا شامل لندن، نیویورک، پاریس، ژنو، میالن، آمستردام، دوبی، زوریخ، 

هنگ کنگ، شانگهای و بمبئی سالن فروش دارد. 



آینده نگر | tccim.ir | شماره پنجاه وهشت، فروردین1261396

کارآفرین

در فهرست میلیاردرهای بلومبرگ نام محمد 
الجابر پــس از الودید و العمــودی به عنوان 
سومین شــهرووند ثروتمند کشور عربستان 
آمده است. ثروتش با ساخت هتل های بزرگ 
و باال رفتن ساختمان ها روی هم انباشته شده 
و حاال خودش صاحب و مدیر امالک متنوعی 
اســت، 50 ملک در کشــورهای انگلستان، 
فرانســه، مصر، اتریش و پرتغال دارد. شرکت 
مشــاور امالکش در عربستان مستقر است و 
دفاتر گروه صنایع غذایی اجــوای او در اروپا 
مستقر هستند. همه اینها در کنار خانه های 
شــخصی اش قرار می گیرند، خانه هایی که از 
لندن و پاریس گرفته تا هیوستن و وین و جده 
برای خود بنا کــرده. الجابر برخالف تصوری 
که از ثروتمندان عربســتان وجود دارد، برای 
رســیدن به رقم های میلیاردی احتیاجی به 

چاه های نفت نداشت.
محمد الجابر ســال 1959 در شــهر جده به دنیا آمد. در دهه 80 
میالدی بود که با توجه به باال رفتن شمار مهاجران غربی که برای کار به 
عربستان می آمدند متوجه شد نیاز به ساختمان ها و خانه هایی که برای 
اقامت آنها مناســب باشد در کشورش احساس می شود و برای همین 
وارد کار ساخت وســاز شد. سال 1982 ابتدای کارش بود، کاری که با 
تاسیس یک گروه ساختمان سازی با نام جداول آغاز شد. در آن سال دو 
مجتمع مسکونی در شهرهای ریاض و الخبر ساخت و ورودش به عرصه 

ساخت وساز رسمی شد. 
خیلی زود تصمیم گرفــت که حوزه کار را از منازل و مجتمع های 
مسکونی به ساخت هتل گســترش دهد. برای این کار پا از عربستان 
بیرون گذاشــت و به سراغ پرتغال رفت. سال 1987 یک قطعه زمین 
370 هکتــاری در منطقه الگارو خرید و آن را تبدیل به یک مجموعه 
تفریحی و زمین گلف کرد. دو سال بعد کار ساخت هتل جدی تر شد، 
برای تمرکز بر این حوزه جدید، شرکت JJW را بنیان گذاشت و یک تیم 
مدیریتی تشکیل داد تا برای خرید امالک در سرتاسر اروپا اقدام کنند. 
کارها را هم زمان پیش می برد، در حالی که مشغول ساخت مجموعه 

اقامتی و زمین گلف در پرتغال بود، چهار زمین برای ســاخت هتل در 
فرانســه خریداری کرد. بعد از مدتی کار خرید هتل های فعال را هم 
آغاز کرد، ســال 1992 بود که اول به سراغ خرید یک هتل زنجیره ای 
ارزان قیمت فرانســوی شامل 10 ساختمان رفت و بعد نوبت به هتلی 

در وین رسید. 
 JJW قرن جدید که با سال 2000 از راه رسید تعداد هتل های شرکت
از 12 هتل در فرانسه هم باالتر رفته بود. به عالوه امالک و ساختمان هایی 
در ترکیه، مصر، اتریش، پرتغال، به این مجموعه باید سهام او در هتل 
کینگدام شــاهزاده الودید را هم اضافه کرد با این خرید او به عضویت 
هیئت مدیره درآمد. هتل کینگدام یک مجموعه سرمایه گذاری به شمار 
می آمد که در سال 2006 به بازار بورس عربستان پیوست. اما پیش از 
آن الجابر خودش را کنار کشــید، برای پیوستن به بورس الزم بود که 
اعضای هیئت مدیره قرارداد منع فروش سهم را امضا کنند، الجابر زیر 
بار نرفت، سهامش را دوباره به همان شرکت فروخت و هیئت مدیره را 

ترک کرد.
شرکت الجابر خیلی زود کارش را به سمت خرید هتل های مجلل 
تغییر داد. سال 2006 گروه اسکاتس من، مجموعه ای از هتل های مجلل 
انگلیسی را خرید و یک سال بعد مجموعه مشابهی از هتل ها با نام اتون 
کالکشن را به دارایی هایش اضافه کرد. در جریان بحران های مالی سال 
2008 مجموعه اتون با 5 هتل ضبط و در ســال 2010 به یک گروه 

تجاری امريكایی فروخته شد.
بخش عمده ثروت الجابر مدیون امالکی اســت کــه او در اروپا و 
عربســتان دارد و آنها را از طریق شــرکت MBI مستقر در لندن اداره 
می کند. بخش قابل توجهی از نقدینگی او در حال حاضر حاصل فروش 
دو مجموعه مسکونی است که شرکت الجداول او در عربستان در سال 
2013 به بازار عرضه کرد، او هیچ وقت حاضر به اعالم رقم فروش این 
مجتمع ها نشد. جداول هنوز بیش از 1 میلیون متر مربع از زمین های 
آماده ساخت عربستان را در تملک دارد. با وجود گرایش الجابر به خرید 
هتل های مجلل، شرکت او همچنان 56 هتل متوسط و پنج  ستاره در 

اروپا و مصر را هم در اختیار دارد. 
به نظر می رسد که ورود به صنایع غذایی هم یکی از حوزه هایی بوده 
که الجابر مایل به امتحان آن بوده. گروه اجوا در ســال 1987 تاسیس 
شد و بازار عربستان و مصر را نشانه رفت و اولین روغن گیاهی گرفته از 

محمدالجابر،هتلسازوزميندارعربستانی

ثروت بدون چاه  نفت

او کیست؟
محمد الجابر موسس 

و رئیس هلدینگ 
بین المللی MBI است، 

یک شرکت ساخت 
هتل، مشاور امالک و 

تولید محصوالت غذایی 
واقع در انگلستان. او 
با 8.2 میلیارد دالر 

ثروت در جایگاه 158 
فهرست ثروتمندان 
بلومبرگ قرار دارد.

1982

شرکت ساخت وساز جداول را در شهر 
ریاض تاسیس کرد.

1989

برای خرید امالک بیشتر در اروپا شرکت 
JJW را تاسیس کرد.

1959

محمد بن عیسی الجابر در شهر جده در 
عربستان به دنیا آمد.

1987

کار ساخت وساز را به حوزه هتل سازی گسترش داد و 
اولین زمینش را در پرتغال خرید.
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شرکت الجابر خیلی زود کارش را به سمت خرید هتل های مجلل تغییر داد. سال 2۰۰6 گروه 
اسکاتس من، مجموعه ای از هتل های مجلل انگلیسی را خرید و یک سال بعد مجموعه مشابهی از 
هتل ها با نام اتون کالکشن را به دارایی هایش اضافه کرد.

سال 2003، زمانی که گروه القاعده در اوج خبرسازی خود بود، شهر ریاض مورد 
حمله برخی از اعضای این گروه تروریستی قرار گرفت. هدف حمله امريكایی ها و سایر 
شهروندان غربی ســاکن در عربستان بودند و برای رسیدن به چنین منظوری هیچ 
جا به اندازه مجتمع های ســاخت الجابر مناسب نبود، مجتمع هایی که از ابتدا برای 
سکونت غربی ها طراحی و ساخته شــد. مجموعه مسکونی دره الجداول در آن زمان 

نزدیک به هزار نفر ساکن داشت که اغلب از نیروهای امريكایی 
و انگلستانی بودند. این مجموعه شامل یک رستوران با ظرفیت 
400 نفر، یک آرایشگاه، فروشگاه لوازم آرایشی و بهداشتی، دفتر 
پست و باشگاه بولینگ بود.چندی قبل از جمله محمد الجابر به 
کالین پاول، وزیر وقت امور خارجه امريكا نامه نوشت و در آن بر 
دوستی اعراب و امريكا تاکید و از سقوط صدام حسین استقبال 
کرد. چندی بعد مجتمع مسکونی ساخت او هدف حمله قرار 
گرفت. یک خودروی بمب گذاری شده با حرکت به سوی ورودی 

این مجتمع قصد ورود و عملیات انتخاری داشت که نیروهای امنیتی مانع آن شدند، 
با انفجار خودرو بیرون از محوطه اصلی مجتمع 20 نفر )از جمله 9 نیروی القاعده و 
سه نفر از کارکنان مجتمع( کشته و حدود 200 نفر بر اثر شدت انفجار زخمی شدند. 
ســخن گوی شرکت MBI بعد از این حمله اظهار کرد که هیچ سندی مبنی بر اینکه 

این حمله به دلیل اظهارات اخیر محمد الجابر صورت گرفته باشد در دست نیست.

حمله به میلیادر طرفدار غرب

2003

گروه القاعده به یکی از مجموعه های 
مسکونی ساخت او در شهر ریاض 

حمله کرد.

2011

 بانک استاندارد انگلستان برای دریافت 
غرامت 150 میلیون دالری از او شکایت 

کرد، دو طرف در بیرون از دادگاه به 
توافق رسیدند.

1992

مجموعه ای از 10 هتل فرانسوی و یک هتل در 
اتریش را خرید.

2006

 مجموعه هتل های اسکاتس من در انگلستان 
را به قیمت 112 میلیون دالر خرید.

نخل را به بازار مصر روانه کرد. کار این شرکت بیشتر بر مبنای تولید و 
عرضه محصوالت خام غذایی مانند روغن و برنج متمرکز شده است. در 
کنار این تولیدات عرضه میوه ها و سبزیجات یخ زده هم در دستور کار 
شــرکت قرار دارد. عالوه بر این شرکت اجوا خدمات حمل و نقل مواد 
غذایی هم ارائه می دهد که یکی از از اصلی ترین خدمات شرکت در این 
حوزه مربوط به حمل و نقل مواد غذایی از طریق بنادر اســت. هرچند 
فعالیت های این شــرکت هم بخشی از کار الجابر است اما در قیاس با 

سلطنت او بر زمین ها و هتل ها، چندن دیده نمی شود.

J دعواهای حقوقی
محمــد الجابر که کارمندانش او را شــیخ محمــد صدا می کنند، 
به خاطر تاخیر یا عدم پرداخت بدهی ها، ســابقه قابل توجهی هم در 
پرونده های شــکایت حقوقــی دارد.  در ماه مــارچ JJW 2009 با یک 
شرکت سرمایه گذاری با نام استاروود برای خرید 12 هتل فرانسوی وارد 
مشارکت شد و کمی بعد، پس از اینکه طرف عربستانی از پرداخت 100 
میلیون یورو که به گفته اســتاروود ملزم به پرداخت آن بود سر باززد، 
هر دو طرف به دلیل تخلف در قرارداد از یکدیگر شکایت کردند. سال 
2010 دادگاه تجاری فرانسه به نفع استاروود رأی داد و الجابر را موظف 
به پرداخت مبلغ توافق شده کرد. یک سال بعد دادگاه تجدید نظری در 
پاریس اجبار به پرداخت را از دوش JJW برداشــت. JJW یک بار هم از 
ســوی یک پیمانکار به دلیل عدم پرداخت معوقات ساخت وساز هتل 

برنرز در لندن مورد اتهام قرار گرفت. شکایتی که مطرح شده بود خارج 
از دادگاه و با توافق دو طرف برطرف شد اما هتل ضبط شد و در تابستان 

سال 2010 توسط هتل ماریوت خریداری شد. 
سال 2011 بانک استاندارد انگلستان از شرکت MBI به دلیل عدم 
پرداخت قسط های وام 150 میلیون دالری شکایت کرد. الجابر هم در 
مقابل از بانک به اتهام تجارت بدون اجازه با استفاده از حساب شخصی 
او شکایت کرد. او در دادگاه مدعی شد که به دلیل ضبط اموالش در پي 
شکایت، بیش از 1.6 میلیارد دالر ضرر خواهد کرد، قاضی پرونده دارایی 
او را آزاد کرد و بعد آن الجابر و بانک استاندارد خارج از دادگاه با هم به 

توافق رسیدند، توافقی که جزییات آن برمال نشد. 

بخش عمده ثروت الجابر 
مدیون امالکی است که او 
در اروپا و عربستان دارد 
و آنها را از طریق شرکت 
MBI مستقر در لندن اداره 
می کند.
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کارآفرین

گودانگ گرام در زبان اندونزیایی به معنی انبار نمک است. این انبار نمک 
البته نامی اســت که برای یکی از بزرگ ترين کارخانه های تولید سیگار 
در این کشــور انتخاب شده است. سوریا ونویجوجو در سال 1958 این 
کارخانه را در منطقه جاوه شــرقی تاسیس کرد و کار تولید سیگارهای 

دست پیچ از همان جا آغاز شد.
سوریا مهاجری بود که از استان فوجیان چین به اندونزی آمده بود و 
کارش را در سرزمین تازه با پیچیدن سیگارهای کریتک آغاز کرد، کاری 
که بعدها تبدیل شد به صنعت پولسازی برای او و خانواده اش. فرصت کار 
در کارخانه سیگارسازی از طرف عمویش به او پیشنهاد شد که صاحب 
کسب وکار پررونقی در جاوه بود. او با تالش بسیار کار را پیش برد و چند 
سال بعد توانست مدیر کارخانه شود. پس از مدتی که توانست روی پای 
خودش بایستد از کارخانه بیرون آمد و مستقیم به سراغ خرید زمین در 
همان منطقه رفت تا کارخانه و کسب وکار خودش را راه بیندازد، 50 نفر 
از کارگران کارخانه قدیمی هم برای راه اندازی کارخانه تازه او را همراهی 
کردند. کارخانه سیگارسازی کارخانه نمک از همان جا آغاز به کار کرد. 
چرا کارخانه نمک؟ سوریا قبل از افتتاح کارخانه خواب کارخانه نمکی را 
دید که قبال در نزدیکی کارخانه سیگارسازی عمویش قرار داشت، یکی از 
کارگرانی که از کارخانه قدیمی همراهش شده بود به او گفت که این یک 
نماد است و بهتر است برای اقبال خوش روی پاکت سیگارهایی که تولید 
می کننــد تصویر آن انبار نمک را چاپ کنند. لوگوی کارخانه بر همین 
اساس طراحی شد و حاال دهه ها است که محصوالت سیگار این شرکت 

با تصویر آن انبار نمکی که سوریا در خواب دیده بود عرضه می  شوند.
سیگارهای معروف به كريتك آميزه اي هستند از توتون و گياه ختمي 
و از آنجایی که طعم آشــنایی برای ساکنان اندونزی دارند در این کشور 
بسیار پرفروش هستند. کار شرکت گودانگ گرام که سوریا تاسیس کرده 

بود خیلی خوب پیش رفت، آن قدر خوب که در 
اواخر دهه 70 سيگارها در این شرکت به صورت 
ماشینی و در حجم انبوه تری تولید شدند تا به 
دست مشتریان فراوانی که در اندونزی داشتند 
برسند. سال 1983 راچمان حلیم، پسر بزرگ تر 
سوریا، به عنوان رئیس گودانگ گرام بر سر کار 
آمد و خود سوریا دو سال بعد درگذشت. شرکت 

از ســال 1990 وارد بازار بورس اندونزی شد، روزنامه جاکارتا پست در 
آن سال اعالم کرد که این شرکت بزرگ ترين پرداخت کننده مالیات در 
اندونزی به شــمار می رود. در طول تمامی این سال ها، هم  زمان با رشد 
فروش، این شرکت خانوادگی اقدام به خرید کارخانه های بیشتری کرده 
بود که باعث شــد این نام تبدیل به پرفروش ترین برند سیگار در کشور 
اندونزی شود. کشوری که حاال 61.4 میلیون نفر مصرف کننده محصوالت 
دخانی و تنباکویی دارد و با این حســاب بازار بســیار پرســودی برای 
تولیدکنندگان سیگار به شمار می رود. به خصوص تولیدکنندگان بومی 
که سیگارهای ارزان قیمت تری نسبت به رقبای خارجی خود روانه بازار 
می کنند. بازار پردود تنباکو در اندوزی آن قدر داغ بود که شرکت گودانگ 
گرام عاقبت در ســال 2006 عنوان پرفروش ترین شرکت تولیدکننده 
ســیگار را از دســت داد. رقیب قدری با نام شرکت فیلیپ موریس وارد 
کار شــده بود که با خریداری شرکت اندونزیایی هانجایا کانداال توانست 
پای خودش را به بازار این کشور باز کند. تن و فرزندانش وارث کارخانه 
سیگار پولسازی بودند که با وجود عقب افتادن از رقیب خود همچنان از 
اصلی ترین شرکت های این حوزه است. در سال 2015 این شرکت 276 

میلیارد نخ سیگار کریتک را به فروش رساند.
قرار بود که راچمان جای پدر را تا سال ها پر کند اما سال 2008 به 
علت بیماری قلبی در بیمارستانی در سنگاپور درگذشت. پس از راچمان، 
برادر کوچک ترش سوسیلو جای او را در شرکت خانوادگی گرفت. او در 
حال حاضر مدیرعامل شرکت است و خواهرش جونی هم از مدیران ارشد 

گودانگ گرام به شمار می رود.
تــن به عنوان مادر خانواده نماینده ثروت خانودگی هم به شــمار 
می رود و همین اســت که نامش در فهرســت بلومبرگ ثبت شده، از 
ســال 1999 نام تن به عنوان سهام دار این شرکت ثبت شده و اکنون 
هم مالک تمامی سهامی است که توسط شرکت 
خانوادگــی اداره می شــود . عمده ثــروت او از 
محل 76 درصد ســهامی است که در شرکت 
شوهرش دارد. در سال 2015 سهام تن معادل 
23.2 درصد از کل بازار تنباکوی اندونزی اعالم 
شد. ســهام او از طریق دو شرکت سوریادوتا و 

سوریامیترا اداره می شوند. 

تنسيوکتينوكسبوكارفروشسيگاردراندونزی

ارثیه ای از جنس دود 

هم  زمان با رشد 
فروش، شرکت 
گودانگ گرام 
اقدام به خرید 
کارخانه های 
بيشتری کرده 

بود که باعث شد 
این نام تبدیل به 

پرفروش ترین برند 
سيگار در کشور 
اندونزی شود 

او کیست؟
ثروتمندترین زن 

اندونزی، وارث کارخانه 
سیگاری است که 

شوهرش به جا گذاشته. 
تن سیوک تین، 8.1 
میلیارد دالر دارایی 
دارد و در فهرست 

بلومبرگ در رده 159 
ایستاده است.

1979

سیگارهای تولیدشده توسط دستگاه های 
اتوماتیک را به بازار عرضه کرد.

1985

سوریا همسر تن و موسس 
شرکت درگذشت.

2009

پسر کوچک تر خانواده، سوسیلیو 
به عنوان مدیر شرکت معرفی شد.

2006

عنوان بزرگ ترین تولیدکننده سیگار 
اندونزی را به رقیبش واگذار کرد.

1990

شرکت گودانگ گرام وارد 
بازار بورس اندونزی شد.

2008

راچمان در پی بیماری 
قلبی درگذشت.

1958

سوریا ونویجوجو کارخانه گودانگ 
گرام را در جاوه شرقی تاسیس کرد.

1983

راچمان، پسر بزرگ تر تن و سوریا 
مدیریت شرکت را به دست گرفت.
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ترامپ چطور به باالی نردبان ترقی رسید؟
گزارش تحقیقی برنده جایزه پولیتزر از زندگی و کسب وکار رئیس جمهور جدید امریکا

وقتی که دونالد ترامپ از روی پله برقی البی برج ترامپ پایین آمد تا در 
ژوئن 2015 در تلویزیون ملی مبارزه خود را برای ریاست جمهوری اعالم 
کند، تقریبا هر روزنامه نگاری با نامزدی او به عنوان یک پروژه بی حاصل 

برخورد کرد. من اما نه. 
من از 18 ســالگی یک گزارشــگر تحقیقی بوده ام. مســتندات را 
جســت وجو می کــرده ام، باعث تغییر قوانین شــده ام و بــه طور کلی 
گزارش های دردسرساز زیادی برای روزنامه های »سن خوزه مرکوری«، 
»دیترویت فری پرس«، »لس آنجلس تایمــز«، »فیالدلفیا اینکوایر« و 

سرانجام »نیویورک تایمز« نوشته ام. 
از همان ابتدا، خودم این اختیار را داشــتم که تصمیم بگیرم از چه 
گزارش بنویســم. من آدم خودســر تحریریه بودم که از زیر کار مرسوم 
تحریریه قسر درمی رفتم چون مطالبم با خوانندگان درگیر بود و به نتایج 
بزرگی منجر می شد: یک شبکه زنجیره ای رادیو و تلویزیونی که به دلیل 
تحریف اخبار از روی آنتن کنار رفت؛ یک مرد بی گناه از حبس ابد نجات 
یافت، بعد از اینکه من با قاتل واقعی مواجه شــدم؛ جک ولچ از مزایای 
بازنشستگی خود دست کشید؛ جاسوسی سیاسی و انجام جرم به وسیله 
اداره پلیس لس آنجلس به اضافه اینکه ماموران خارجی به طور مخفیانه 
در سیاســت امریکا دخالت می کردند افشا شد. در عین حال در آخرین 
روزنامه ای که کار می کردم جایزه پولیتزر را به خاطر افشای میزان زیادی 
از فرار و راه های گریز مالیاتی بردم و یک استاد دانشگاه در رشته حقوق 

مالیات مرا »رئیس دوفاکتوی اداره امور مالیاتی امریکا« نامید. 
در سال 1987، بعد از تصویب قانون دیوان عالی که اجازه می داد افراد 
بومی امریکا حق مالکیت کازینو را داشته باشند به کازینوها عالقه مند 
شــدم. مطمئن بودم که این قانون باعث گسترش کازینوها در سراسر 
کشــور می شود. کازینوها غالبا به وسیله »شرکت امریکا« اداره می شد. 
بــرای تنها دفعه در زندگی ام درخواســت کار دادم. روزنامه »فیالدلفیا 

اینکوایر« ایده مرا پسندید: در ژوئن 1988 به آتالنتیک سیتی رفتم. 

J اولینمالقاتبادونالد
چند روز بعد، با دونالد ترامپ مالقات کردم.

مــن او را یک »برنام« مــدرن برآورد کردم که بلیت های نســخه 
مدرن ماشــین قمار »فریجی مرمید« را می فروشد. این ماشین یکی از 
نمایش های باشکوه از تقلب های مشهور برنام بود که مردم فکر می کردند 
برای قمار کردن با پول هایشــان ارزش شرط بندی دارد. ترامپ از خود 
متشکر بود. من به ســرعت از دیگر افراد آن شهر دریافتم که او تقریبا 
هیچ چیزی درباره صنعــت کازینو نمی داند، از جمله قوانین بازی ها را. 
همان  طور که در دو فصل نزدیک بــه انتهای کتاب توضیح داده ام این 

مسئله مهم از آب درآمد.
طی نزدیک به 30 ســال از آن زمان، من به شــدت ترامپ را دنبال 
کــرده ام. توجه زیادی به معامالت تجاری او داشــته ام و چند دفعه با او 
مصاحبه کرده ام. در ســال 1990، مطلبی نوشــتم که در آن گفته شد 
بر خــالف ادعای ترامپ که می گفت میلیاردها دالر ثــروت دارد او در 

واقع دارای تراز مالی منفی بود و تنها وقتی از یک فروپاشــی آشفته به 
ورشکستگی شــخصی پناه برد که همان  طور که خواهید خواند، دولت 

اختیار دارایی های او را از بانک ها گرفت. 
قبل از اینکه فناوری ممکن سازد که پرونده هایم را دیجیتالی کنم، 
گنجینه ای وسیع از اسناد مربوط به ترامپ درست کرده بودم، همان  طور 
که گزارشگران تحقیقی اغلب برای موضوعات مورد عالقه خود این کار 
را می کنند. من جعبه های زیادی از پرونده های بسیار زیادی مربوط به 
ترامپ و امریکایی های سرشناس دیگری - از جمله بارون هیلتون، جک 
ولچ و داریل گیتس، رئیس پلیس لس آنجلس- داشتم که سال ها برای 

نگهداری تمام آنها دو انباری را اجاره کرده بودم.
بنابراین وقتی که ترامپ نیت خود را برای نامزدی جمهوری خواهان 
در انتخابات 2016 اعالم کرد، می دانســتم که این کار جدی است. من 
دهه ها وقت صرف گزارش دادن او کرده و پرونده هایم را نگه داشته بودم. 
به عالوه، وین بارت گزارشگر سخاوتمندانه پرونده های خودش را با من 

به اشتراک گذاشت. 

J ترامپازکیمیخواسترئیسجمهورشود؟
اول اینکه من می دانســتم ترامپ درباره ریاســت جمهوری از سال 
1985 صحبت می کرده اســت. در ســال 1988، او خــود را به عنوان 
نامزد معاونت ریاست جمهوری جرج بوش اول پیشنهاد کرد؛ سمتی که 
در نهایت نصیب ســناتور َدن کوایل شــد. در ژوییه همان سال، من او 
را دیدم که ســوار بر قایقش، »پرنسس ترامپ«، وارد آتالنتیک سیتی 
شــد؛ جایی که جمعیت کف وسوت زنان به استقبال او آمده بودند. صف 
به هم فشــرده دختران نوجوان که باال و پایین می پریدند چنان با شادی 
جیغ می کشیدند که انگار ستاره موسیقی راک مورد عالقه شان را دیده اند. 
وقتی هم که ترامپ و همسر آن موقعش، ایوانا، پا روی پله برقی »ترامپز 
کستل کازینو« گذاشتند، جمعیت برای آنها کف وسوت زدند. یک مرد 

بلند داد زد: »رئیس جمهور ما شو، دونالد!«
من همچنین مراقب ترامپ در ســال 2000 بودم که با کارت حزب 
اصالحات بازی می کرد؛ یک گروه حاشیه ای با ده ها هزار عضو که مخالف 
میلیون ها نفری بودند که خود را دموکرات یا جمهوری خواه می نامیدند. 
در آن دوره مبارزه کوتاه بود که ترامپ عنوان کرد شــخص اول کشــور 
خواهد شــد و به عنوان رئیس جمهور فعالیت خواهد کرد و سود کسب 
خواهــد کرد. او گفت که یک قرارداد یک میلیون دالری نوشــته برای 
ده سخنرانی در برنامه های سخنرانی های انگیزه بخش که میزبانی اش را 
تونی رابینز بر عهده دارد. او حضور در مبارزات انتخاباتی خود را با زمان 
این سخنرانی ها هماهنگ کرده بود بنابراین کمپین باید خرج استفاده 
از هواپیمای بویینگ 727 او را می داد. ترامپ یک تاجر کالســیک بود 
و در هر چیزی ســود را می دید، حتی در سیاست. آدم های کمی این را 

می دانستند.
برای دوره انتخابات 2016 نیز سهم بزرگی از پول مبارزات انتخاباتی 
ترامپ به خودش پرداخت شــده است، بابت استفاده از بویینگ 757، 

رمز پیشرفت 
دونالد ترامپ

دیوید کی 
جانستون

انتشارات ملوین 
هاوس
2016

معرفینویسنده
دیویدکیجانستون

روزنامهنگار
باسابقهدرحوزه
روزنامهنگاری

تحقیقیاست.اوبرای
روزنامههای»سن
خوزهمرکوری«،
»دیترویتفری

پرس«،»لسآنجلس
تایمز«،»فیالدلفیا
اینکوایر«وسرانجام
»نیویورکتایمز«کار
میکردهاست.اویک
بارنیزبرندهجایزه
پولیترزشدهاست.

فصل اول: 
سیاستمدار



131 آینده نگر | tccim.ir |   شماره پنجاه وهشت، فروردین 1396

وقتی كه ترامپ از اتاق مذاکرات بیرون آمد از او درباره ورشكستگی پرسیده شد اما ترامپ و وكیلش هیچ حرفی درباره ورشكستگی 
نزدند. ترامپ كامال از استفاده از كلمه »ورشكستگی« پرهیز كرد و وكیلش هم همین طور بود. من در روزنامه ای كه كار می كردم 
دوباره درباره ترامپ در صفحه اول تیتر زدم: »شورای نظارت بر كازینوها: امروز امپراتوری ترامپ می تواند سقوط كند«.

هواپیمــای کوچک تر او، هلی کوپترش، فضای اداری برج ترامپ و دیگر 
خدماتی که به وسیله کسب وکارهای ترامپ فراهم شده بود. طبق قانون، 
ترامپ باید نرخ های چارتر را برای خدمات هوایی خودش و قیمت های 
موجــود در بازار را بــرای خدمات از دیگر کســب وکارهایش پرداخت 
می کرد. این قانون ضدفساد برای جلوگیری فروشندگان از ارائه خدمات 
با قیمت های زیر بازار به منظور پیروزی طرفداران سیاسی شان طراحی 
شده است؛ میراثی از دوره ای که هیچ کس تصور نمی کرد یک نفر به نام 
ترامپ به قدری ثروت داشته باشد که بتواند خدمات مبارزات انتخاباتی را 
از خودش بخرد. در سال 2016، قانون زمینه ای را فراهم کرد تا ترامپ از 

مبارزات انتخاباتی  خود سود کسب کند. 
ترامپ در ســال 2012 نیز دوبــاره برای ریاســت جمهوری اعالم 
نامزدی کرد. او با هر کســی به جز الورنس او دانل در وب سایت خبری 
ام اس ان بی ســی و من به عنوان یک رقیب جــدی برخورد می کرد. هر 
دوی ما، من و او دانل، به طور جداگانه به این نتیجه رسیدیم که مبارزه 
انتخاباتی آن زمان ترامپ هدفی جز راه یابی به بلوار 1600 پنسیلوانیا دارد. 
ما حدس می زدیم هدف واقعی او قرارداد سودآورتری با شبکه تلویزیونی 
ان بی سی برای نمایش »ســتاره کارآموز« بود که قدیمی شده و جمله 

معروف آن نیز »تو اخراجی« بود. 
مسلما وقتی که ترامپ از دور خارج شد، عمال گفت هر چقدر کشور 
به او در کاخ سفید نیاز دارد، شوی تلویزیونی اش بیشتر به او نیاز دارد. بر 
پایه این اتفاق، روزنامه نگاران نتیجه گرفتند مبارزه انتخاباتی او یک جوک 
عجیب بوده است. به همین دلیل، آنها اهمیت کمی برای اعالم نامزدی او 

در انتخاباتی 2016 قایل شدند. 
اما در این موقع مسائل متفاوت بود. رتبه های کسب وکارهای ترامپ رو 
به نزول داشت. شوی تلویزیونی او در خطر لغو شدن بود. من می دانستم 
برای ترامپی که نشریات عامه پسند نیویورک را موبه مو می خواند، بدترین 
اتفاقی که او برای خودش می توانســت تصور کنــد و آن را یک مرگ 
زودرس می دانســت، این بود که یک روز صبح از خواب بیدار شــود و 
تیتر روی جلد روزنامه های »دیلی نیوز« و »نیویورک پست« این باشد: 

»ان بی سی به ترامپ: تو اخراجی.«

J آخریننامزدی
به محض اینکه ترامپ نامزدی خود را در سال 2015 اعالم کرد، من 
فورا شروع به تهیه گزارش هایی کردم که رسانه های خبری جریان اصلی 
تهیه نمی کردند. من ابتدای امر مطلبی نوشــتم و 21 سؤال را پیشنهاد 
کردم که فکر می کردم خبرنگارها باید از ستاد انتخاباتی او بپرسند. هیچ 
یک از این ســؤاالت پرسیده نشد. اواخر انتخابات مقدماتی درون حزبی، 
سناتور مارکو روبیو سؤاالتم را درباره دانشگاه ترامپ مطرح کرد و سناتور 
تد کروز ســؤاالتم درباره ارتباط ترامپ با باندهای مجرمانه »جنوویز« و 
»گامبینو« را که در این کتاب افشــا خواهند شد پرسید. من همواره از 
اینکه چرا پرسیدن این سؤاالت از ترامپ توسط روزنامه نگاران و برخی 
از 16 نامزد رقیب او در حزب جمهوری خواه چند ماه زودتر مطرح نشد 

متعجب خواهم بود. 
این کتاب کوشــش من اســت برای اینکه امریکایی ها را مطمئن 
سازم داســتان کامل تری از ترامپ می دانند نسبت به داستان هایی که 
در زرق وبرق مهارت ها و انگیزه های اســتثنایی او پیچیده شده و تبلیغ 
شده اند. ترامپ خود را به عنوان اسطوره میداس مدرن كه دست به هرچه 
می زد طال می شد معرفی كرده است حتی زمانی كه بسیاری از كارهایش 
وضعیت مطلوبی پیدا نكرده بودند. او روی سنت های متداول و عرف های 

روزنامه نگاران مطالعه كرده و بیش از هر كس دیگری كه من می شناسم 
هوش و ذكاوت برای اســتفاده از مزیت های آنان به نفع خود نشان داده 

است. 
مهم تر از آن این است كه ترامپ به سختی تالش می كند تا مطمئن 
شود افراد كمی هستند كه درباره ارتباط طوالنی مدت او با یك قاچاقچی 
عمده كوكائین، با افراد خالف كار و گروه های گانگستری می دانند. تا به 
حال از او هزاران دفعه برای امتناع از نپرداختن دستمزد كاركنانش، پول 
فروشنده ها و دیگران شكایت شده است. در این میان، ترامپ به شدت 
مهارت هایی را از خود نشان داده كه با آنها توانسته دهان ماموران تحقیق 
اعمــال قانون را ببندد یا آنها را از ادامه كارشــان بازدارد. او همچنین از 
انواع ابزارها، از تطمیع تا جلوگیری از كار خبرنگاران اســتفاده كرده تا 
ســازمان های خبری را از جست وجو   ی پشت پرده مردم ظاهرا همیشه 
باهوش و همیشه موفقی كه آنها اغلب برای توصیف دونالد ترامپ به كار 

می برند بازدارد.
در اولیــن مالقاتم بــا ترامپ، مــن كاری را كردم که بســیاری از 
روزنامه نــگاران قبل از انتخابــات نوامبر 2016 انجــام داده بودند. من 
یك مســئله را درباره كازینوها مطرح كردم كه ترامپ خیلی درباره آن 
نمی دانست و به طور عمد چیزی را گفتم كه اشتباه بود؛ یعنی تكنیكی 
كه در گزارشگری تحقیقی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. ترامپ فورا 
از نكته ای كه من گفتم استقبال كرد و پاسخ خود را بر پایه آن مسئله 
اشتباه بنا كرد. بارها مجریان تلویزیونی از كسانی كه به برنامه شان آورده اند 

و به گفته های آنان گوش می دهند این سرنخ ها را شنیده اند. 
عــادت ترامپ به آویختن به آنچه كه دیگــران می گویند به خوبی 
هنگامی نشان داده شد كه لستر هولت، مجری برنامه ان بی سی نایتلی 
نیوز، در اواخر ژوئن 2016 از ترامپ درباره ادعایش در مورد اینکه هیالری 
كلینتون موقع حمله بنغازی خواب بوده پرسید. بعد از اینکه هولت اشاره 
كرد در بعدازظهر آن روز كلینتون كجا بوده، ترامپ تالش كرد كه پاسخ 
خود را جمع وجور كند و طوری بلوف بزند كه كســی نفهمد از واقعیت 

خبر ندارد.

J پنهانکردننادانی
برای آنهایی كه شــك دارند ترامپ دانش پایه درباره مسائل مهم را 

ندارد، مثال های بسیاری خواهم زد كه این امر را ثابت می كند. 
در طول مناظره های انتخاباتی ریاست جمهوری جمهوری خواهان كه 
به میزبانی سی ان ان در دسامبر 2015 انجام شد، هوگ ِهویت، مجری 
برنامه رادیویی محافظه كار از ترامپ پرسید: »اولویت شما در قبال دسته 

سه تایی اتمی چیست؟«
ترامپ جواب داد: »خب، اول از همه، فكر می كنم ما به كســی نیاز 
داریم كه مطلقا به او بتوانیم اعتماد كنیم، كســی كه كامال احســاس 
مسئولیت كند، كسی كه واقعا بداند چه كاری دارد می كند. این خیلی 
مهم و حیاتی اســت. و یك مسئله هم این است كه من صادقانه بسیار 
افتخار می كنم به اینکه در ســال های 2003 و 2004 كامال مخالف آن 
چیزی بودم كه در عراق اتفاق افتاد چون شــما در حال رفتن به سمت 
بی ثبــات كردن خاورمیانه بودید. مــن آن را اعالم كردم. آن را با قدرت 
اعالم كردم. و این خیلی مهم بود. اما ما باید به شدت مراقب و هوشمند 
باشیم وقتی این مســئله به بحث اتمی مربوط می شود. ماجرای اتمی 
همه بحث را تغییر می دهد. من صادقانه باید بگویم كه باید از شر سوریه 
خالص شویم. قدرت این است كه ما نمی توانیم مناطقی را ترك كنیم 
كه پنجاه سال پیش یا هفتاد و پنج سال پیش به آنها توجهی نمی كردیم. 

شکاف افتاده

ناهار مجانی

در ماه مارس 
آن سال، ترامپ 
ترازنامه ای به 

کمیسیون کنترل 
کازینوها نوشت 
و ثروت خالص 
خود را در آن در 

حدود 1.5 میلیارد 
دالر اعالم کرد که 

نیمی از میزانی بود 
که قبال در انظار 

عمومی مدعی شده 
بود
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کتاب ضمیمه

این یك نبرد...«
آنگاه هویت دوباره سؤالش را ادامه داد: »با این حال، در میان سه پایه 

این مسئله سه جانبه اولویت شما چه خواهد بود؟«
ترامپ جواب داد: »فكر می كنم، فكر می كنم برای من، بحث هسته ای 
تنها بحث قدرت است. قدرت ویرانی برای من مسئله خیلی مهمی است.«

هویت آنگاه رو به سوی سناتور ماركو روبیو از فلوریدا كرد كه ترامپ 
معموال او را با لقب كت وشــلوار خالی مســخره می كرد: »شما پاسخی 

ندارید؟«
روبیو گفت: »ابتدا اجازه بدهید برای كســانی كه در خانه نشسته اند 
بگویم كه ســه گانه چیست. سه گانه به معنی توانایی امریکا در حمالت 
هوایی اتمی به سه صورت استفاده از هواپیما، استفاده از موشك هایی كه 
از زمین پرتاب می شوند و نیز استفاده از موشك هایی است كه از آشیانه 

شلیك می شوند یا موشك هایی كه از زیردریایی پرتاب می شوند.«
این اولین باری نبود كه از ترامپ درباره این پرسیده می شد كه چطور 
باید به سه روش مختلف شلیك بمب هسته ای با استفاده از تسلیحات 
در امریکا پول اختصاص داده شــود. ترامپ به ِهویت جوابی داده بود كه 
اصال ایده ای درباره اینکه منظور مجری از سؤال چه بوده نداشت. او آشكارا 
هیچ تالشی نكرده بود كه طی ماه هایی كه به نامزدی نزدیك می شد یا در 

دوران نامزدی ریاست جمهوری بود مسائل را یاد بگیرد.
ترامپ به شــوی رادیویی ِهویت گفت: »مــن فكر می كنم یكی از 
مهم تریــن چیزهایی كه باید نگرانش باشــیم مربوط به گفت وگوهای 
هسته ای به طور كلی اســت. قدرت هسته ای، قدرت تسلیحاتی كه ما 
امروز داریم- و به نوعی، مربوط می شــود به توافقی كه با ایران كردیم- 
مفهوم آن خیلی مهم است. ما باید با آنها قرارداد خوبی می بستیم و كاری 
كه باید در قبال آنها انجام می شد این بود كه میزان تحریم ها دو برابر یا 

سه برابر می شد...«
این كتاب یك ابزار نمایش واقعیت هایی است كه من شاهد آنها بوده ام 
و آنچه كه در انظار عمومی ثبت شده است. اینها واقعیت هایی است كه 

من شخصا در نیم قرن گذشته شاهدش بوده ام. 
بسیاری از من می پرسند كه چرا من به همان اندازه كه الزم بود كتابی 
درباره دونالد ترامپ بنویسم، كتابی درباره هیالری كلینتون ننوشته ام. 
پاسخ این است كه در سال 1988 من در آتالنتیك سیتی بودم به جای 

اینکه در آركانزاس باشــم. من ترامپ را می شناســم. من هیچ گاه تا به 
حال با هیالری كلینتون یا همسر او صحبت نكرده ام. با این حال، بانوی 
اول کشور در زمانی که بیل کلینتون رئیس جمهور بود موضوع یکی از 
نوشــته های من در نیویورک تایمز قرار گرفت. در آن موقع، هیالری و 
همسرش بیش از دو برابر مالیات بر درآمد بیشتر از آنچه قانون گفته بود 
پرداخت کرده بودند. با وجود اینکه آنها تقریبا 10 هزار دالر در سال به 
عنوان مالیات بر درآمد داده بودند، چون مشاوره مالیاتی بدی گرفته بودند 

مالیات بیشتری داده بودند.
آخرین چیزی که به ذهن من می آید تا قبل اینکه کتاب را بخوانید 
بگویم، جمعیتی است از افراد جوان که هلهله کنان البی برج ترامپ را پر 
کرده بودند، در ژوئن 2015؛ وقتی که ترامپ آغاز مبارزه انتخاباتی خود را 
برای ریاست جمهوری با نکوهش شدید مکزیکی ها، مسلمانان و رسانه ها 
اعالم کرد. در آن زمان، فکر می کردم که این کار ناسازگار با مرکز محله 
منتهن باشد؛ جایی که برای بیگانه هراسان یا هلهله کنندگان برای افراد 
نژادپرست قطعا آشنا نیست. مسلما آن جمعیت داوطلبانی نبودند که 
خودشان به آنجا آمده باشند تا بینندگان تلویزیون به طور منطقی باور 
کنند آمده اند ترامپ را ببینند. بسیاری از آنها بازیگرانی بودند که پنجاه 

دالر پول گرفته بودند تا بیایند و نمایش اجرا کنند.

J آسوپاس
در سال های بین 1986 تا بهار 1990، دونالد ترامپ دست کم 375.2 
میلیون دالر از کسب وکارهایش درآمد داشت. او کلی هم پول از تجارت 
امالک به دست آورد. او 90.5 میلیون دالر از آتالنتیک سیتی به دست 
آورد؛ جایی که کل پول نقد در کازینوهای »ترامپز کســتل« و »ترامپ 
پالزا« داشــت. او به رکورد درآمد پول نقد به طور میانگین به اندازه 1.6 
میلیون دالر در هفته برای 233 هفته پشــت هم دست پیدا کرد. این 
درآمد معادل 23 هزار دالر در هر روز بود، یعنی تقریبا 10 هزار دالر در 

هر ساعت، 160 دالر در هر دقیقه و 2.66 دالر در هر ثانیه.
با این حال، در بهار ســال 1990 دونالد ترامپ نمی توانست از پس 
مخــارج خود برآید. چطور مردی که جهان را متقاعد کرده بود که یک 
مولتی میلیاردر اســت، کارش به جایی کشیده بود که نمی توانست به 
پیمانکاران کسب وکار جدید »ترامپ تاج محل« که در 5 آوریل 1990 
افتتاح شده بود و کار آنها ماه ها قبل از آن تمام شده بود پولشان را پرداخت 
کند؟ چطور منابع ثروت او ته کشیده بود تا جایی که نمی توانست وام 73 
میلیون دالری را که با آن کازینو و هتل »ترامپ کستل« را در کنار دریا 

ساخته بود بازپرداخت کند؟
از یک نظر، آن 375.2 میلیون دالر سود خالص نبود. بسیاری از این 
پول خرج دستمزد وکال و بانک های سرمایه گذاری شده بود و نیز صرف 
اوراق قرضه ای که برای وام گرفتن الزم بود. اما هیچ سهمی از این عدد 
شــامل دیگر پول هایی که از دیگر سرمایه گذاری های او حاصل می شد 
نبود. برای مثال، ناظران مســتقل در سال 1990 می گویند که ترامپ 
میلیون ها دالر از توسعه و عملیات سه ساختمان خود در منهتن کسب 
کرده بود که عبارت بودند از »گرند هیات هتل«، »برج ترامپ« و »ترامپ 
پارک«. اما هیچ کس نمی دانست که این سود چقدر بوده است. همه آنچه 
که ما به دست آوردیم، ادعاهای زیادی بوده که خود ترامپ مطرح کرده 

و اغلب نیز پیچیده و متناقض بوده است. 
با وجود جریان عظیم پول نقد ترامپ طی این چهار سال، بانک داران 
منهتن سالن کنفرانس برج ترامپ را برای یک ماه در سال 1990 اشغال 
کردند چراکه او با آنها برای وام های بیشــتر چک وچانه می زد تا بتواند 

دونالد ترامپ میراث بر یک 
خانواده ثروتمند بوده است

این کتاب کوشش 
من است برای 

اینکه امریکایی ها 
را مطمئن سازم 

داستان کامل تری 
از ترامپ می دانند 

نسبت به 
داستان هایی که در 
زرق وبرق مهارت ها 

و انگیزه های 
استثنایی او 

پیچیده شده و 
تبلیغ شده اند
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امپراتوری خود را سر پا نگه دارد. ناتوانی ترامپ در پرداخت بدهی هایش 
او را در خطر از دســت دادن کازینوهایش قــرار داده بود. قانون کنترل 
کازینوها در نیوجرسی این الزام را گذاشته بود که مالک کازینو باید قادر 
باشد صورت حساب هایی را که می آید بپردازد. اگر یک مالک کازینو نتواند 
صورت حســاب ها را پرداخت کند، از دور خارج می شود. اگر یک مالک 
کازینو نتواند صورت حساب را به صورت نقد پرداخت کند اما وام دهنده 
را متقاعد کند که تاریخ سررسید بدهی اش را به تعویق بیندازد، مشکل 
مرتفع خواهد شد. وام های قدیمی با روش هایی به وام های جدید تبدیل 
می شدند. اما صورت حساب های پرداخت نشده باعث می شد که کمیسیون 
کنتــرل کازینوها مجوز مالکیت کازینو را لغو کند، کنترل کازینو را در 
اختیار بگیرد و آن را به دست یک گروه امین بدهد تا خریدارش مشخص 

شود. 
قانون این مسئولیت را به گردن ترامپ گذاشته بود که میزان استحکام 
مالی خودش را با »شــواهد روشن و متقاعدکننده« منتشر کند. تقریبا 
دو دهه قبل از اینکه کنگره دریابد بانک های درجه اول امریکا به قدری 
بزرگ شده اند که شکست خواهند خورد، در نیوجرسی بحث بر سر این 
بود که آیا اتفاقی مشابه برای یک مولتی میلیاردر رخ داده است یا نه و آیا 
با یک شخص می توان مثل یک بانک برخورد کرد. اگر پاسخ مثبت بود، 
دونالد ترامپ نیاز به یک کمک دولتی داشت تا بتواند امپراتوری خود را 

زنده نگه دارد.
در آن زمان، ترامپ به من و هر کس دیگری می گفت که 3 میلیارد 
دالر ثروت دارد. این یک ادعای پر از شــک و شــبهه بود به یک دلیل 
ساده: در فوریه 1990، از شر بسیاری از بدهی های شخصی خود خالص 

نمی شد.

J روشدندستبدهکار
چند هفته بعدتر، وضعیت مالی شخصی ترامپ به دست من داده شد 
که در آن نشان داده شده بود انتظار می رود درآمد او تا 748 هزار دالر در 
سال 1992 و 296 هزار دالر در سال 1993 تنزل کند. این پول خیلی 
زیادی برای اغلب افراد اســت اما نه برای یک »میلیاردر« که می خواهد 

خرج هواپیمای شخصی خود را بدهد.
در مطلبی که من آن زمان در »فیالدلفیا اینکوایر« نوشتم، خبر دادم 
که ترامپ هرچه ثروت داشته باشد، ثروتش یک میلیارد دالر نیست و او 
بسیار پایین تر از یک میلیاردر است که مدام ادعایش را دارد. به زودی بعد 
از آن گزارش خبری، نهادهای نظارتی کازینوها یک ســند را در معرض 
دید عموم قرار دادند که نشــان می داد ترامپ ته جیبش بیشتر از 1.6 
میلیون دالر باقی نمانده بود اما هنوز باید هر 90 روز یک بار، اقساط اوراق 
قرضه سه کازینو در آتالنتیک سیتی را می داد که در مجموع بیش از یک 

میلیارد دالر ارزش داشتند. 
صد فروشــنده که برای برج جدید ترامپ به نام »تاج محل« جنس 
فروخته بودند از او شــکایت کردند تا پول خــود را پس بگیرند و خط 
هواپیمایی »ترامپ شاتل« نیز که مســافران را بین شهرهای بوستن، 
نیویورک و واشــنگتن جابه جا می کرد به شــدت پول های او را به آتش 
کشیده بود. ترامپ گفته بود که هواپیماها باید سینک هایی از جنس طال 
و دسته های صندلی بسیار قیمتی داشته باشند اما کار شرکت هوایی به 
جایی رسید که تنها یک میلیون دالر پول نقد برایش باقی ماند. این پول 
اصال کفاف پرداخت دستمزد کارکنان، پول سوخت رسانی به هواپیماهای 
بویینگ 727 یا هزینه تعمیر هواپیماها را نمی داد. تعمیر هواپیماها نیز 
بسیار الزم بود چون همه 23 هواپیما به جز یک هواپیمای این شرکت 

عمری باالی 20 سال داشتند. 
ترامپ آشکارا با نشان دادن اینکه دارای ثبات مالی است به نهادهای 
نظارتی مشــکل داشت و نمی توانست به الزام قانون کنترل کازینوهای 
نیوجرســی دست پیدا کند. این سؤال پیش آمده بود: آیا نهادهای ناظر 
وضعیت مالی ترامپ را از زمانی که او مجوز کازینوها را در ســال 1982 

گرفته بود رصد کرده بودند؟ پاسخ منفی بود.
نهادهای ناظر مشــغول اموری بودند کــه از نظر آنها دارای اهمیت 
بیشتری بود؛ برای مثال، از یکی از کارکنان کازینو شکایت شده بود که 
یک ژتون 500 دالری را از روی میز کش رفته است و ماموران وضعیت را 
بازرسی کردند و در نهایت آن خدمتکار تبرئه شد. بعد سراغ یک کازینوی 
دیگر رفتند که گفته شــده بود مطابق با الزامات کار کازینوداری عمل 
نکرده اما مجوز آن کازینو همچنان حفظ شد. نهادهای نظارتی کازینو 

مشغول این چنین امور جزئی و پیش پا افتاده بودند.
اداره اعمــال قانون در مورد بازی ها تالش می کرد نســبت به خیلی 
از کازینودارها ســوگیری داشته باشد و مشکالت آنها را موشکافی کند 
اما وقتی که کار به نهادهای نظارتی ســطح باال می کشید، مثال مواردی 
که مالکان کازینو دســت به همکاری مالی با مشتریانی می زدند که به 
کارتل های مواد مخدر مرتبط بودند یا دســتکاری گزارش مالی خرید 
ژتون های یکی از بزرگ ترین مشتریان ترامپ، این نهادها چشم خود را 
می بستند و معضالت را نادیده می گرفتند. چنین وضعیتی یک محیط 

عالی برای ترامپ بود.
اما صورت حساب های پرداخت نشده ترامپ و تجمع بانکداران در برج 
ترامپ نادیده انگاری را برای اداره اعمال قانون در مورد بازی ها غیرممکن 
کرد. هرچه گزارش های بیشتر و بیشتری از وضعیت نامطلوب مالی ترامپ 
منتشر می شد، این نهاد ناظر بیشتر اعالم می کرد که در این باره تحقیق 

خواهد کرد.
هفتاد بانک که وام های سنگین به ترامپ داده بودند اصرار داشتند که 
او کسی را در دفتر مرکزی ترامپ برای مدیریت منصوب کند که آنها به 
او اعتماد دارند: استیون بولنباخ، کسی که بعدتر رئیس شرکت هتل های 
هیلتون شــد و نیز مدیر امور مالی شــرکت دیزنی شد. بولنباخ تجربه 
برخورد با ترامپ را داشت؛ در سال 1987، اولین روزش را به عنوان مدیر 
امور مالی در شــرکت »هالیدی« شروع کرد. این شرکت مالک شرکت 
هتل های »هالیدی این« بود و شــریک اصلی ترامپ در کازینو »ترامپ 

بیش از هزار 
وکیل برای ترامپ 

کار می کردند و 
طلبکاران او با 

زحمت بسیار به 
توافقی »شکننده« 
رسیدند تا خود 
را حفظ کنند و 

امیدوار بودند که 
میزان خسارت خود 
را در مورد وام هایی 

که بدون چك 
کردن توان مالی 

وام گیرنده افزایش 
داده بودند به 

کمترین حد ممکن 
برسانند

طی نزدیک به 30 سال، من 
به شدت ترامپ را دنبال 
کرده ام. توجه زیادی به 
معامالت تجاری او داشته ام 
و چند دفعه با او مصاحبه 
کرده ام. در سال 1990، 
مطلبی نوشتم که در آن گفته 
شد بر خالف ادعای ترامپ که 
می گفت میلیاردها دالر ثروت 
دارد او در واقع دارای تراز 
مالی منفی بود

هفتاد بانک که وام های سنگین به ترامپ داده بودند اصرار داشتند او کسی را در دفتر مرکزی 
ترامپ برای مدیریت منصوب کند که آنها به او اعتماد دارند: استیون بولنباخ، کسی که بعدتر 
رئیس شرکت هتل های هیلتون و نیز مدیر امور مالی شرکت دیزنی شد.
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پالزا« به شمار می رفت. ترامپ تالش کرده بود این شرکت را به دردسر 
بیندازد اما بولنباخ هالیدی را موفق کرد که از شر ترامپ خالص شود. 

بولنباخ چند روز را در دفتر ترامپ به سر برد و قراردادها، اسناد وام ها 
و دیگر ســندها را خواند. با همان لحنی که ربع قرن بعدتر در مبارزات 
انتخاباتی ترامپ شرح داد، وظیفه بولنباخ »محاسبه این بود که آن جهنم 

چطور ادامه پیدا خواهد کرد«.
در ماه مارس آن سال، ترامپ ترازنامه ای به کمیسیون کنترل کازینوها 
نوشت و ثروت خالص خود را در آن در حدود 1.5 میلیارد دالر اعالم کرد 
که نیمی از میزانی بود که قبال در انظار عمومی مدعی شده بود. در این 
میان، هفتاد بانکدار شرکت حسابداری »کنت لونتال« را مامور کرده بود 
دفاتر حسابداری ترامپ را بررسی کنند. تخمین بی طرفانه از امور مالی 
ترامپ بسیار دشوار بود. در حالی که یک بانک نیویورکی قبول کرده بود 
به ترامپ 60 میلیون دالر وام بدهد تا دارایی های او به حراج گذاشــته 
نشود، هیچ بانک دیگری حاضر به این کار نشده بود. سه بانک ژاپنی به 
اضافه یک بانک آلمانی در حال پا پس کشیدن بودند و دو بانک کوچک تر 

در نیوجرسی نیز با آنها همراه بود.

J فرشتهنجاتدولت
گزارش شركت حســابداری »لونتال« نشان داد كه ترامپ میلیاردر 
نیســت. او ثروت خالصی به اندازه 295 میلیون دالر داشت. مطلب من 
درباره این گزارش در صفحه اول روزنامه »فیالدلفیا اینكوایر« چاپ شد 
با این تیتر: »بانكداران می گویند ترامپ شاید كمتر از صفر بیرزد«. جمله 
اول این مطلب چنین بود: »شما شاید به راحتی به اندازه ترامپ بیرزید.«

ترامپ از این جمله متنفر بود و بازخوردهای آن حاصل شد. این مطلب 
در یك لحظه حساس در زندگی ترامپ كه می خواست كازینوهایش را نگه 
دارد چاپ شــد. اداره اعمال قانون در مورد بازی ها می توانست مثل بقیه 
موارد مشكالت مالی ترامپ را نادیده بگیرد اما به نمایندگان ترامپ خیلی 

سخت گرفت. گزارش شركت حسابداری نشان داد كه وضعیت مالی ترامپ 
به سرعت در حال خراب شدن است. ترامپ در آخر سال به جای اینکه 24 

میلیون پول نقد داشته باشد، انتظار داشت كه جیبش كامال خالی شود.
اداره اعمال قانون در مورد بازی ها گزارشــی 111 صفحه ای در مورد 
ترامپ منتشر كرد. او اشــاره كرد كه ترامپ 3.2 میلیارد دالر مقروض 
اســت. او به طور شــخصی 833.5 میلیون دالر را ضمانت می كند. به 
توافق نرسیدن با وام دهندگان باعث شده بود كه ترامپ با یك وضعیت 
كنترل نشده روبه رو شود كه به صورت یك دومینو از ورشكستگی ها خود 
را نشــان داد. اگر فقط یك طلبكار دست به مصادره دارایی های ترامپ 

می زد، دیگران از او پیروی می كردند و آشوب شروع می شد.
بیش از هزار وكیل برای ترامپ كار می كردند و طلبكاران او با زحمت 
بسیار به توافقی »شكننده« رسیدند تا خود را حفظ كنند و امیدوار بودند 
كه میزان خســارت خود را در مورد وام هایی كه بدون چك كردن توان 
مالی وام گیرنده افزایش داده بودند به كمترین حد ممكن برسانند. وكال 
آن موقع برای خدماتی كه به ترامپ ارائه می دادند تقریبا 11 میلیون دالر 

صورت حساب برای او فرستاده بودند.
بخشی از توافق این بود كه یك مستمری برای ترامپ تعیین شود. 
بانك ها به او ماهانه 450 هزار دالر می دادند در صورتی كه مخارج ماه می 
او در ســال 1990، 583 هزار دالر بود. این رقم معادل یك میلیون دالر 
در سال 2016 بود. این مستمری به قدری بزرگ بود كه روزنامه  نیویورك 
تایمز از قول یك میلیاردر نوشت: »من ایده ندارم درباره اینکه چطور باید 

450 هزار دالر را خرج كرد. این رقم خیلی زیاد است.«
برای اینکه آشــوب و بی نظمی كمتری در كسب وكارهای ترامپ و 
كازینوها اتفاق بیفتد كمیســیون كنترل كازینوها با ترامپ جلســه ای 
گذاشت تا دست كم با توجه به وضعیت مالی جدید ترامپ، بتواند چهار 
كازینو از پنج كازینوی او را تایید كند. جلسه با بازرسان كمیسیون برگزار 
شد و خبرنگاران پشت در منتظر بودند. وقتی كه ترامپ بیرون آمد از او 
درباره ورشكستگی پرسیده شد اما ترامپ و وكیلش هیچ حرفی درباره 
ورشكستگی نزدند. ترامپ كامال از استفاده از كلمه »ورشكستگی« پرهیز 
كــرد و وكیلش هم همین طور بود. من در روزنامه ای كه كار می كردند 
دوباره درباره ترامپ در صفحه اول تیتر زدم: »شورای نظارت بر كازینوها: 
امروز امپراتوری ترامپ می تواند سقوط كند«. اما دیگر گزارشگران به دلیل 
اینکه ترامپ و وكالیش از كلمه »ورشكستگی« استفاده نكرده بودند به 

موضوع نپرداختند و ماجرا را از دست دادند.
روز بعد كه دوباره به دفتر كمیســیون رفتیــم، دیگر خبرنگاران از 
من شــاكی شده بودند كه چرا تیتری خالف تیترهای آنها زده ام. وكیل 
كازینوهای ترامپ من را متهم كرد و به دیگر خبرنگاران گفت كه مطلبی 
كه من نوشته ام اشتباه است. اما من از كارم دفاع كردم و بعد از چند سؤال 
و جواب كوتاه، دیگر خبرنگاران دریافتند كه مطلبی كه گفته بودم درست 
بوده است و وكیل ترامپ را نیز قانع كردم كه هیچ جوابیه یا اصالحیه ای 

برای مطلبم الزم نیست. 
وقتی كه جلسه آن روز تمام شد، پنج عضو كمیسیون آمدند و طرف 
ترامپ را گرفتند. كمیســیون به بانك ها گفت كه آزادند اموال ترامپ را 
مصادره كنند اما مجوز كازینوها به مالك جدید منتقل نمی شود. بدون 
كازینوها آنها لزومی در حضور در كسب وكارها نداشتند و بنابراین ناچار 
شدند كه به توافق با ترامپ متعهد باشند. بنابراین در این میان، ترامپ 
می توانست پولی كمتر از میزان بدهی اش به طلبكارها بدهد و 60 میلیون 
دالر نیز از بانك ها می گرفت تا كسب وكارش را نگه دارد. بنابراین ترامپ 

به وسیله دولت نجات پیدا كرد. 

با وجود جریان 
عظیم پول نقد 
ترامپ طی این 

چهار سال، 
بانك داران منهتن 

سالن کنفرانس برج 
ترامپ را برای یك 
ماه در سال 1990 

اشغال کردند چراکه 
او با آنها برای 
وام های بیشتر 

چك وچانه می زد تا 
بتواند امپراتوری 
خود را سر پا نگه 

دارد

صد فروشنده که برای برج 
جدید ترامپ به نام »تاج 
محل« جنس فروخته بودند 
از او شکایت کردند تا پول 
خود را پس بگیرند و نیز 
خط هواپیمایی »ترامپ 
شاتل« که مسافران را بین 
شهرهای بوستن، نیویورک و 
واشنگتن جابه جا می کرد به 
شدت پول های او را به آتش 
کشیده بود.

صف به هم فشرده دختران 
نوجوان که باال و پایین 
می پریدند چنان با شادی 
جیغ می کشیدند که انگار 
ستاره موسیقی راک مورد 
عالقه شان را دیده اند. 
وقتی هم که ترامپ و 
همسر آن موقعش، ایوانا، 
پا روی پله برقی »ترامپز 
کستل کازینو« گذاشتن، 
جمعیت برای آنها کف وسوت 
زدند. یک مرد بلند داد 
زد: »رئیس جمهور ما شو، 
دونالد!«
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فصل دوم: 
پشتپرده

پول های تاریك شبكه پنهان ضد اوباما
حلقه میلیاردرهای محافظه کار امریکایی، دور برادران کوك برای زمین زدن دموکرات ها

روز 20 ژانویه 2009، چشم های امریکا به واشنگتن خیره شده بود؛ 
جایی که یک میلیون نفر جمعیت هلهله کنان جمع شده بودند تا شروع 
به کار رسمی اولین رئیس جمهور افریقایی- امریکایی را جشن بگیرند. 
بسیاری از طرفداران از سراسر کشور سرازیر شده بودند، به صورتی که 
طی 24 ســال آنها جمعیت واشنگتن را تقریبا دو برابر کردند. شروع 
به کار رســمی همواره با جشن گرفتن بنیادی ترین روند دموکراتیک 
همراه اســت؛ انتقال توام با آرامش قدرت. اما این مورد به طور ویژه ای 
وجدآمیز بود. آرتا فرانکلین، مشــهورترین نوازنده کشور برنامه خود را 
اجرا کرد. ستاره های مشهور و مقامات عالی رتبه اعمال نفوذ کردند تا 
روی صندلی های مراسم بنشینند. هیجان چنان تب آلود بود که جیمز 
کارویل، مشــاور سیاسی حزب دموکرات، ســازمان دهی مجددی را 
پیش بینی کرد که طی آن، دموکرات ها »در چهل سال آینده در قدرت 

باقی خواهند ماند«.
اما آن ســوی دیگر کشور، طی آخرین تعطیالت آخر هفته ژانویه 
2009، یک جور گردهمایی دیگری به راه افتاده بود که شامل گروهی 
از فعاالن می شد که هدفشان این بود هر کاری که می توانند برای بی اثر 
کردن نتایج انتخاب اخیر بکنند. در »ایندین ولز«، یک شــهر بیابانی 
کالیفرنیا در حومه »پالما اسپرینگز«، یک وسیله نقلیه اسپورت واکس زده 
بعد از یک مسافرت طوالنی، جلوی مسیر ماشین روی پر از درخت نخل 
اقامتگاه و سونای »رنسانس اســمرالدا« پارک شده بود. در حالی که 
پیشخدمت ها مثل برق چمدان ها را این سو و آن سو می بردند، در کنار 
جدول خیابان تعدادی از خونگرم ترین محافظه کاران امریکایی حضور 
داشتند؛ بسیاری از آنها منافع کسب وکارهایی را نمایندگی می کردند 
که با بیشترین قدرت ممکن محافظت شده بودند. به سختی می شد 
چشــم انداز دلپذیری از یک زندگی خوب غنی تر از آنچه آنها داشتند 
تصور کرد. باالی سر، آسمان رنگ الجوردی عالی ای داشت. مناظر کوه 
اطراف همه زیبا بودند. چمن های مخملین تا چشم کار می کرد همه 
جا پهن بود و زمین گلف را به نمایش می گذاشــت. استخرهای شنا، 
ساحل ماسه ای مصنوعی در اطراف بود، تخت های پر از گل، خوردنی 

و نوشیدنی فراوان.

J فراخوانمحافظهکاران
اما درون رســتوران هتل، فضا ناخوشایند بود چراکه این تجمالت 
کمتر نشان می داد بیشتر افراد گروهی که آنجا جمع شده بودند چطور 
قافیــه را باخته بودند. مهمان هایی که آن آخــر هفته در آن اقامتگاه 
با هم مالقات می کردند شامل بســیاری از برنده ترین افراد در هشت 
سال ریاســت جمهوری جرج دبلیو بوش بودند. کسانی که آنجا بودند 
عبارت بودند از تاجران میلیاردر، وارثان برخی از بزرگ ترین ثروت های 
خانوادگی، غول های رســانه ای دست راســتی، مقامات دستچین شده 
محافظه کار و نیز عمال سیاسی زبلی که با کمک پشتیبانان شان برنده 
شده و در قدرت مانده و زندگی مرفهی دست وپا کرده بودند. همچنین 
نویســندگان و مدیران روابط عمومی ســخندانی که در موسســات 

مطالعاتی، گروه های حامی و نشریات بی شماری که به شدت از سوی 
منافع شرکتی یارانه می گرفتند آنجا بودند. با این حال، مهمانان افتخاری 
آنجا، حامیان مالی بالقوه در عرصه سیاسی- یا همان  طور که خودشان را 
خطاب می کردند، سرمایه گذاران - بودند؛ کسانی که به دسته چک آنها 

برای پروژه در دست اجرا به شدت نیاز بود. 
این گــروه را در آن آخر هفته نه یک رهبر از حزب مخالف قدرت 
بلکه یک شهروند شخصی فراخوانده بود؛ چارلز کوک. او در دهه هفتم 
عمرش، موها را سفید کرده بود اما هنوز ظاهری جوانانه داشت و مدیر 
»صنایع کوک« بود؛ یک مجتمع اقتصادی و صنعتی که دفتر مرکزی 
آن در ایالت کانزاس قرار داشت. این شرکت که توسط پدر چارلز، فِرد 
تاســیس شده بود، به شدت رشد کرده بود و بعد از مرگ پدر در سال 
1967 دو پسرش، چارلز و دیوید، سهام دو برادر دیگرشان را خریدند 
و مدیریت شــرکت را بر عهده گرفتند. چارلز و دیوید که عمدتا به نام 
برادران کوک به آنها اشاره می شود، ظاهرا همه آنچه را که تحت رهبری 
آنها به دومین شرکت بزرگ خصوصی امریکا تبدیل شده مالک بودند. 
آنها صاحــب 40 هزار مایل از خطوط لوله نفت، پاالیشــگاه هایی در 
آالسکا، تگزاس و مینه سوتا، شرکت چوب و کاغذ »جرجیا پاسیفیک«، 
شرکت های زغال سنگ و صنایع شیمیایی بودند. آنها همچنین در کنار 
دیگر کسب وکارها یکی از تجار بزرگ سلف خری کاال بودند. این شرکت 
دارای سوددهی بسیار زیاد بود و دو برادر را به ششمین و هفتمین مرد 
ثروتمند جهان تبدیل کرده بود. در سال 2009، ثروت هر یک از آنها 
در حدود 14 میلیارد دالر تخمین زده شده بود. چارلز، برادر بزرگ تر، 
مردی با رفتار غیرمعمول بود که برای رســیدن به اهداف خود تالش 
می کرد. آنچه او در آن آخر هفته می خواســت کمک به هم قطارهای 
محافظــه کارش برای عملی رعب آور بود: گرفتن جلوی پیاده ســازی 
سیاست های حزب دموکرات توسط دولت اوباما که مردم امریکا به نفع 

آنها رأی دادند اما او آن را یک فاجعه می دانست.
چارلــز و دیوید کوک، با در نظر گرفتن میزان ثروتشــان، به طور 
خودکار تاثیر فوق العاده ای داشتند. اما سال ها بود که آنها بیشتر عالقه 
داشتند به نیروهایی ملحق شوند که گروه های ایدئولوژیک کوچک و 
دارای عقیده مشترک سیاسی را تشکیل می دادند؛ گروه هایی که ثروت 
شخصی اعضایشان پایان ناپذیر بود. این جناح امیدوار بود که از ثروت 
خود برای پیشــرفت یک سری سیاســت های لیبرالی محافظه کارانه 
که در حاشــیه سیاسی قرار داشت اســتفاده کند. در سال 1980 که 
دیوید کوک نامزد معاونت ریاســت جمهوری امریکا تحت لوای حزب 
»لیبرتارین« شد و تنها یک درصد آرای امریکایی ها را به دست آورد و 
این نشان از در حاشیه قرار داشتن این گروه بود. در آن زمان، شخصیت 
برجسته محافظه کار، ویلیام اف باکلی، عقاید آنها را به عنوان عقایدی 

»تمامیت خواه- آنارشیستی« کنار گذاشت.

J تشکیالتمنسجم
کوک در سال 1980 در صندوق رأی شکست خورد اما آنها به جای 

تنها فهرست كامل شركت كنندگان یكی از نشست های كوك ها به سطح عمومی آمد؛ نشست ژوئن 2010. فهرست 
حامیان مالی كوك تصویری از یك زیرمجموعه اجتماعی خوش شانس را ارائه كرد. آنها عمدتا تاجر بودند. تعداد خیلی 
كمی از آنها زن بودند. همچنین تعداد خیلی كمی غیرسفیدپوست بودند
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کتاب ضمیمه

وقتی که این 
حامیان مالی 

جست وجو    برای 
تغییر شکل امریکا 
در امتداد خطوط 

عقاید خود را 
شروع کردند، 
ایده هایشان 

حاشیه ای ارزیابی 
شد. آنها این 

اجتماع نظر به 
طور گسترده 

پذیرفته شده را که 
یك دولت فعال یکی 
از ارکان مصلحت 
عمومی است به 
چالش کشیدند

نیازمندان در کمترین حد و نظارت بسیار کمتر بر صنایع، به خصوص 
در حوزه محیط زیست بودند. آنها می گفتند که بر اساس قواعد کلی و 
اخالقی عمل می کنند اما موضع شان به طرزی یکدست با منافع مالی 

شخصی شان سازگار بود.
تا دوره ریاست جمهوری ریگان عقاید آنها به جذابیت بیشتری دست 
پیدا کرده بود. عمده دلیــل این اتفاق این بود که آنها هنوز به عنوان 
آخرین نقطه لبه جناح راست به شمار می رفتند اما هم جمهوری خواهان 
هم بیشتر کشور به روش آنها تمایل داشتند. سیاست های جناح راست 
اکثریت مردم را به خود جذب کرد که علیه سیاست های پرهزینه لیبرال 
بود. اما توضیح بیشــتر این بود که این دایره کوچک از حامیان مالی 

میلیاردر تاثیر زیادی روی این نتیجه داشتند.
البته حامیان ثروتمند در هر دو ســوی طیف سیاســت در امریکا 
قدرت بیش از حدی داشــته اند؛ جورج سورس، میلیاردری كه هزینه 
سازمان ها و نامزدهای لیبرالی را تقبل می كرد، اغلب برای انتقاد كردن 
محافظه كاران انتخاب می شد. اما كوک ها مخصوصا استاندارد دیگری 
را تعییــن كردند. همان  طور كه چارلز لویس، موســس »مركز اتحاد 
عمومی«، یك گروه ناظر مستقل، گفته است، »كخ ها در سطح كامال 
متفاوتی بودند. هیچ كس دیگری نیست كه این میزان پول زیاد را خرج 
كند. گستره كاری بسیار كخ ها چیزی بود كه آنها را از دیگران متمایز 
می كرد. آنها الگویی برای قانون شكنی، تحریف سیاسی و شلوغ كاری 
دارند. من از زمان واترگیت در واشــنگتن بوده ام و هیچ چیز مثل این 

ندیده ام. آنها استاندارد اویل دوران ما هستند.«

J کابوساوباما
پیش از اینکه باراك اوباما به ریاست جمهوری انتخاب شود، عملیات 
برادران میلیاردر ظریف تر شده بود. شبكه آنها گسترش یافت و آنها با 
هم دستی محافظه كاران ثروتمند دیگر عمال یك بانك سیاسی خصوصی 
را ایجاد كرده بودند. همین گروه از حامیان مالی بودند كه در اقامتگاه 
»رنسانس« جمع شدند. اكثر آنها مانند كخ ها تاجرانی بودند با ثروت 
شخصی وســیع كه آنها را نه تنها جزو یك درصد شهروندان ثروتمند 
كشور قرار داده بود بلكه این افراد جزو گروه بلندمرتبه تری بودند كه 0.1 
درصد جمعیت یا كمتر از جمعیت را شامل می شدند. از لحاظ بسیاری 
معیارها، آنها به طرز خارق العاده ای موفق بودند. اما برای این دارودسته، 

انتخاب اوباما نشان دهنده یك شكست تحقیرآمیز بود.
طی هشت سالی كه جمهوری خواهان دولت را در دست داشتند، این 
نخبگان شركتی محافظه كار قدرت خود را تثبیت و مستحكم كرد، نفوذ 
عظیمی در نهاد های نظارتی دولت امریكا و قوانین مالیاتی به دست آورد. 
تعدادی از اعضای این گروه رئیس جمهور بوش را ســرزنش می كردند 
كــه به اندازه كافی محافظه كار نبوده اســت. بســیاری از اعضای این 
دارودسته با شكل گرفتن سیاست خدمت به منافع آنها طی سال های 
ریاســت جمهوری بوش، ثروت زیادی جمع كردند و به رئیس جمهور 
منتخب دموكرات به عنوان تهدید مستقیم به همه دستاوردهایشان 
نگاه می كردند. مشاركت كنندگان در این گروه از این می ترسیدند كه 
نه تنها هشــت سال تسلط جمهوری خواهان به اتمام برسد بلكه پایان 
نظم سیاسی ای باشد كه آنها اعتقاد داشتند هم برای كشور هم برای آنها 

دارای مزیت های بسیاری است.
در انتخابات ســال 2008، جمهوری خواهان شاهد پستی وبلندی 
زیادی در مواجهه با آرا بودند. دموكرات ها نه تنها كاخ ســفید را دوباره 
تصاحب كردند بلكه اكثریت كنگره را نیز به دست آوردند. انتخابات سال 

پذیرفتن رأی امریکایی ها، تالش کردند که چگونگی رأی آوردن را تغییر 
دهند. آنها از ثروت خود استفاده کردند تا عقاید اقلیت را به روش های 
دیگری در مواجهه با اکثریت قرار دهند. طی سال هایی که از شکست 
جانانه  آنها در رأی گیری گذشته، صدها میلیون دالر پول به پای تالشی 
مداوم برای راه یافتن عقاید آنها از حاشیه به مرکز فضای سیاسی امریکا 
ریخته اند. آنها هم زمان با پیش بینی و حفاظت از سرمایه گذاری هایی 
که روی کسب وکارهایشان می کردند، تامین مالی یک ماشین رعب آور 
سیاسی در سطح ملی را بر عهده گرفتند و آن را ساختند. چارلز کوک 
که به عنوان یک مهندس آموزش دیده بود، از سال 1976 طراحی یک 
جنبش را شروع کرد که همه کشور را درنوردد. او به عنوان یک عضو 
ســابق »جامعه جان بیرچ« یک هدف افراطی داشت. در سال 1978، 

او اعالم کرد »جنبش ما باید الگوهای دولت ساالر رایج را نابود کند.«
کوک ها برای رســیدن به این هدف، مبارزه ای طوالنی و قابل توجه 
را در زمین ایده ها برپا کردند. آنها به شبکه ای از موسسات تحقیقاتی 
ظاهرا بی ارتباط با آنها، برنامه های دانشگاهی و گروه های حامی کمک 
مالی می کردند تا حرف آنان را در مباحث ملی سیاسی مطرح کنند. آنها 
البی گرانی را اســتخدام کردند تا منافع آنها را در کنگره دنبال کنند و 
عمالی که در میان گروه های عوام برای جنبش آنان در لحظات حساس 
سیاسی جا باز کنند. عالوه بر این، آنها تامین مالی سفرهای تفریحی 
گروه های حقوقی و قضات را بر عهده می گرفتند تا روی پرونده هایشان 
در دادگاه ها تاثیر بگذارند. در نهایت هم اینکه، آنها به این تالش خود 
یک ماشین سیاسی شخصی نیز اضافه کردند که با حزب جمهوری خواه 
برابــری می کرد و از جهاتی نیز آن را تهدید می کرد. بســیاری از این 
فعالیت ها مخفیانه انجام می شــد و به عنوان اعمال انسان دوستانه به 
نمایش گذاشــته می شــد و تقریبا ردی از هیچ پولی از این بخش در 
عرصه عمومی باقی نبود. اما در مجموع، این شبکه همان  طور که یکی 
از عامالنش در ســال 2015 به آن مباهات می کرد، یک »شبکه تماما 

یکپارچه« بود. 
کوک ها بــه طور غیرعادی افرادی قاطــع و مصمم بودند اما تنها 
نبودند. آنها جزئی از یک گروه کوچک و واالمقام از افراد بسیار ثروتمند 
و خانواده های محافظه کار- آنارشیست بودند که دهه ها بدون اینکه بروز 
عمومی زیادی داشــته باشند پول خرج کرده بودند تا روی طرز فکر و 
رأی امریکایی ها تاثیر بگذارند. تالش های آنان در نیمه دوم قرن بیستم 
به طور جدی دنبال شد. عالوه بر کوک ها، این گروه شامل ریچارد ملون 
اسکیف، وارث بانک ملون و ثروت های نفتی خلیج فارس، هری و لیند 
برادلی، ثروت اندوخته های ناحیه غرب میانه امریکا از قراردادهای دفاعی، 
جان ام اولین، غول صنایع شــیمیایی و مهمات ســازی، خانواده فعال 
در حوزه آبجوســازی کورز در کلورادو و خانواده دی ُوس از میشیگان، 
موسســان امپراتوری بازاریابی اَمِوی، بود. هر یک از آنها با هم تفاوت 
داشتند اما همه نسلی از انسان دوستانی را شکل داده بودند که مصمم 
بودند از میلیاردها دالر بنیادهای خصوصی شــان برای تغییر مســیر 

سیاست امریکا استفاده کنند.
J استاندارداویلدورانما

وقتی که این حامیان مالی جســت وجو    برای تغییر شــکل امریکا 
در امتداد خطوط عقاید خود را شــروع کردند، ایده هایشان حاشیه ای 
ارزیابی شــد. آنها این اجتماع نظر به طور گســترده پذیرفته شده را 
کــه یک دولت فعال یکی از ارکان مصلحت عمومی اســت به چالش 
کشیدند. در عوض، آنها در استدالل های خود خواهان »دولت محدود«، 
مالیات های شخصی و شرکتی به شدت پایین تر، خدمات اجتماعی برای 



137 آینده نگر | tccim.ir |   شماره پنجاه وهشت، فروردین 1396

2008 تنها یك ناكامی نبود. این انتخابات یك شكست محض بود. بیل 
بارتون، معاون سابق دبیر مطبوعاتی رئیس جمهور اوباما می گوید: »كمر 
آنها شكســته بود. سؤال این بود كه آیا آنها اصال زنده می مانند.« جان 
پودستا، یك فعال سیاسی لیبرال كه بعدتر مشاور ارشد اوباما شد، اولین 
روزهای بعد از انتخابات را این چنین به یاد می آورد: »آن موقع حســی 
از پیروزی بود. انگار كه بوش شكست خورده مثل هوور بود و اوباما مثل 
فرانكلین روزولت و مسلط به امور. این احساس وجود داشت كه پاندول 
برگشته بود و یك دوران پیشرفت جدید شروع شده بود. آرای بوش در 
نظرسنجی ها به اندازه نیكسون پایین آمده بود. این یك شكست كامل 

در ایده های اقتصادی و سیاست خارجی او بود.«
با وخیم تر شدن نوعی از مشكالت سیاسی محافظه كاران، اقتصاد 
نیز در بدترین وضعیت سرگیجه آور سقوط آزاد از دوران ركود بزرگ در 
دهه 1930 تا آن زمان بود. در روزی كه اوباما كار رسمی خود را شروع 
كرد بر اثر موج جدید شــك به اعتبار بانك ها بازار سهام سقوط كرده 
بود و شاخص سهام استاندارد اند پورز 500 بیش از 5 درصد از ارزش 
خود را از دست داده بود و شاخص میانگین صنعتی داو جونز 4 درصد 
كاهش یافته بود. ادامه یافتن سقوط اقتصادی نه تنها سبد دارایی های 
برخی از محافظه  كاران بلكه نظام عقاید آنها را نیز از بین برد. این نكته كه 
بازارها غیرقابل سقوط هستند،  در قالب یك قاعده بنیادین محافظه كاری 
لیبرال، به نظر می رسید اشتباه بوده است. حامیان بازار آزاد تمام جنبش 
ایدئولوژیك خود را در خطر می دیدند. حتی برخی از جمهوری خواهان 
نیز به كسانی پیوستند كه به این عقاید شك كرده بودند. برای مثال، 
ژنرال بازنشسته كالین پاول، یك كهنه كار دولت های بوش پدر و پسر، 
استدالل كرد كه »امریكایی ها در جست وجو   ی دخالت بیشتر دولت در 
زندگی خود هستند،  نه كمتر«. این وضعیت را مجله تایم با طرح روی 
جلدی از فیل كه نشان جمهوری خواهان بود به نمایش گذاشت و تیتر 

زد »گونه در حال انقراض«.

J تشکیلگروهفشار
خود چارلز كخ انتخاب امریكا را با عباراتی تقریبا آخرالزمانی توصیف 
كــرد و در اوایل ژانویه یك نامــه مایوس كننده به 70 هزار كارمندش 
نوشت و در آن اعالم كرد كه امریكا با »بزرگ ترین شكست آزادی خواهی 
و خوشبختی از دهه 1930« مواجه شده است. او با هراس از بازگشت 
دوباره هزینه های فدرال به كاركنانش گفت كه برنامه ها و نظارت های 
دولتی بیشــتر روشی كامال اشتباه برای عمیق تر كردن ركود است. او 
اصرار داشت: »این بازارها هستند و نه دولت كه می توانند قدرتمندترین 
موتور رشــد را فراهم كنند و ما را از این زمانه پر از مشــكالت بیرون 

ببرند.«
ســخنرانی معارفــه اوباما بــه بدترین رویاهــای او وفــادار ماند. 
رئیس جمهوری که به تازگی مراسم تحلیف را به جا آورده بود جنگ 
علیه این نکته را اعالم کرد که بازارها وقتی به بهترین نحو کار می کنند 
که دولت کمترین نظارت را بر آنها داشته باشد. اوباما هشدار داد: »بدون 
چشمانی مراقب، بازار می تواند از کنترل خارج شود.« سپس با این لحن 
که انگار اوباما قصد دارد به طور مســتقیم پولدارهایی را که در ایندین 
ولز جمع شــده اند خطاب قرار دهد اعالم کرد که »کشور نمی تواند در 
طوالنی مدت وضع خوبی داشــته باشد اگر فقط به دلخواه ثروتمندان 

عمل کند«.
این سخنان ضد پیش زمینه سیاســی تهدیدآمیزی بود که چارلز 
کوک گرد آورده بود و آن طور که یکی از پیروان محافظه کارش، کریگ 

شیرلی، توصیف کرده یک »جناح راست تاجرمآب« در سیاست امریکا را 
به یاد می آورد که اگر ممکن بود تمایل داشت این سیاست را قبضه کند. 
انتخابات اوباما نوعی فوریت برای این ماموریت ایجاد کرد اما گردهمایی 
در ایندین ولز اولین کار کوک ها نبود. چارلز و برادرش، دیوید، از سال 
2003 هر سال دو بار به طور کامل هزینه جلسات مشابهی را با حضور 
حامیان مالی محافظه کار تقبل کرده بودند. این اقدام جسورانه کار خود 
را با اندازه ای کوچک اما با ضدیتی شدید با اوباما شروع کرد و از 0.01 
درصد جمعیت ایستاده بر آخرین کران جناح راست ساخته شده بود. 

گرچه آنها به شــدت اقدام جاه طلبانه خــود را از عموم پنهان نگه 
می داشــتند و با اینکه نمی توانســتند از اعالم همه فعالیت های مالی 
اجتنــاب کنند اما تالش می کردند کمترین حــد قانونی مورد نیاز را 
علنی کنند، کوک بنا به اقتضای نجیب زادگی تصویری از فعالیت های 
سیاسی بشردوستانه آنها را در داخل حلقه خود ارائه کرد. او در یکی از 
نشست هایی که با حامیان مالی داشت گفت: »اگر ما نه، پس چه کسی؟ 
اگر االن نه، پس ِکی؟« او بعدتر به متیو کانتینتی، نویسنده محافظه کار، 
گفت که »روشن است که ما در حال رفتن به سوی فاجعه هستیم« و 
برای او برنامه اش را توضیح داد. ایده او این بود که شــیفتگان بازار آزاد 
دیگری را گرد هم آورد و آنها را در قالب یک گروه فشــار سازمان دهی 

کند. اولین سمینار آنها در سال 2003 تنها پانزده نفر را جذب کرد.
یکی از افراد سابق داخل گروه کوک ها که به دلیل ترسش از تالفی 
آنها نامش ذکر نمی شــود، اجالس اولیه حامیان مالی را به عنوان یک 
راه هوشمندانه توصیف می کند که در آن طرح چارلز کوک این بود که 
دیگران را با پرداختن پول مبارزات سیاســی آنها جذب کند تا آنها در 
عوض به شرکت کوک کمک کنند. این سمینار در اصل گسترش دادن 
البی شرکت بود. این افراد توسط کارکنان کوک سازماندهی می شدند 
و عمدتا به عنوان یک پروژه شــرکتی با این کار برخورد می شد. این 
فرد آگاه می گوید آنچه به طور ویژه برای کوک اهمیت داشت این بود 
که حمایت رهبران کسب وکارهای دیگر را برای مبارزاتی با موضوعات 
محیط کسب وکار آنها جذب کند. کوک ها شدیدا مخالف هر گونه اقدامی 
از جانب دولت در زمینه تغییرات اقلیمی بود که به کسب سود آنها از 
ناحیه سوخت های فسیلی ضربه زده بود. اما ناگهان در ژانویه 2009 این 
نگرانی های کوچک در حاشیه قرار گرفت. انتخاب اوباما چنان هراس 
عمیق و گسترده ای در میان نخبگان اقتصادی محافظه کار ایجاد کرد 
که دسته دسته به آن کنفرانس هجوم آوردند و کنفرانس تبدیل به قطب 
مقاومت سیاسی شد. نقشه کشندگان همه آنجا اما درهم شکسته بودند. 
عضو سابق حلقه کوک می گوید: »ناگهان آنها شروع به صف آرایی کردند! 

هیچ کس آن را پیش بینی نمی کرد.«

J گروهزیرزمینی
تا سال 2009، کوک ها مسلما موفق شده بودند که کنفرانس های 
خود را از یــک حلقه کوچک حامیان بــازار آزاد به گروه بزرگ تری 
گســترش دهند. تجار ثروتمند شانه به شانه ســخنرانان مشهور و 

قدرتمنــدی مثل قضات دیوان عالی، آنتونین اســکالیا و 
کالرنس توماس، در این نشست ها شرکت می کردند. 
نمایندگان کنگره، سناتورها و ستاره های رسانه ای نیز 
به آنجا می آمدند. یکی از عامالنی که هنوز هم برای 
کوک ها کار می کند توضیح می دهد: »گرفتن یک 
دعوت نامه به معنی این بود که شما وارد حلقه ای 
از افراد شده اید که می خواهند فرصت حضور در 

نیمه تاریک

کوک ها به طور غیرعادی افرادی قاطع و مصمم بودند اما تنها نبودند. آنها جزئی از یک گروه کوچک و واالمقام از 
افراد بسیار ثروتمند و خانواده های محافظه کار- آنارشیست بودند که دهه ها بدون اینکه بروز عمومی زیادی داشته باشند 
پول خرج کرده بودندتا روی طرز فکر و رأی امریکایی ها تاثیر بگذارند.

چارلز کوک انتخاب 
امریکا را با عباراتی 
تقریبا آخرالزمانی 
توصیف کرد و در 
اوایل ژانویه یك 

نامه مایوس کننده 
به 70 هزار 

کارمندش نوشت 
و در آن اعالم 
کرد که امریکا 
با »بزرگ ترین 

شکست 
آزادی خواهی و 

خوشبختی از دهه 
1930« مواجه 

شده است

برادران کوک
چارلز و دیوید
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کتاب ضمیمه

صحنه کشور را داشته باشند.«
میزان پولی که در اجالس ها جمع می شــد نیز به طور فزاینده ای 
چشمگیر بود. تجار قدیمی تر مطمئنا پول های خارج از اندازه ای خرج 
می کردند به این امید که بتوانند سیاست امریکا را دستکاری کنند اما 
رقم ها در سمینارهای کوک بسیار از آنچه در گذشته بود جلوتر رفته 
بود. دان بالز، خبرنگار واشنگتن پست، مشاهده کرده است که »وقتی 
دابلیو کلمنت استون، غول صنعت بیمه و فعال در امور بشردوستانه، 2 
میلیون دالر به ستاد انتخاباتی ریچارد نیکسون در سال 1972 کمک 
کرد، باعث خشم عمومی شد و به ایجاد جنبشی که بانی اصالح تامین 
مالی ستادهای انتخاباتی در دوران پیش از واترگیت شد کمک کرد. بالز 
با احتساب نرخ تورم تخمین زده است که 2 میلیون دالر استون تقریبا 
بــه اندازه 11 میلیون دالر امــروز ارزش دارد. برعکس، برای انتخابات 
2016، مجموع رقم اهدایی کوک ها و حلقه کوچک دوستانشان برای 
مبارزه سیاســی در حدود 889 میلیون دالر تخمین زده می شود که 
مقیاس پولی را که در روزهای واترگیت به عنوان فساد عمیق ارزیابی 

می شد کامال کوچک جلوه می دهد.
عقاید این گروه محافظه کار بسیاری از اصول سابق لیبرال کشور را 
نقض می کرد و خارج از جریان اصلی سیاسی کشور بود که بر فضای 
سیاسی کشور غلبه داشت . چارلز کوک با افتخار به کانتینتی می گفت: 
»ما یک دسته آدم های افراطی نیستیم که دور هم جمع شده باشیم 
و چیزهای عجیبی بگوییم. بسیاری از این افراد خیلی موفق هستند و 
موقعیت های خیلی مهم و قابل احترامی در اجتماعات خودشان دارند!«

اینکه چه کسانی دقیقا در اجالس ژانویه 2009، در ابتدای دوران 
اوباما، شرکت کردند و چه چیزی در آن اقامتگاه اتفاق افتاد تنها تا حدی 
می تواند آشکار شود چون فهرست مهمانان، مثل بسیاری از جنبه های 
سیاسی و تجاری کوک ها، محرمانه نگه داشته شد. همان  طور که یکی 
از مشــاوران ستاد جمهوری خواهان که در گذشته برای کوک ها کار 
می کرد درباره فعاالن سیاســی خانواده گفته، »زیر رادار گرفتن آنها 

خیلی ساده فرض می شود؛ آنها یک گروه زیرزمینی هستند«.
برای نمونه، به شرکت کنندگان در اجالس ها به طور مرتب اخطار 
داده می شد که همه نســخه ها از دفترهای یادداشت خود را از بین 
ببرند. یک دعوت نامه به یکی از چنین نشســت هایی هشدار می داد: 
»مراقب امنیت و محرمانه بودن یادداشت ها و لوازم جلسه های خود 

باشید.« به مهمانان گفته می شد که هیچ چیزی به رسانه های خبری 
نگویند و هیچ چیزی را درباره جلســات به صورت آنالین نفرستند. 
مراحل امنیتی دقیق انجام می شد تا هم نام های شرکت کنندگان هم 
برنامه کاری جلسات به بیرون درز نکند. هنگام ثبت نام برای حضور در 
کنفرانس ها به شرکت کنندگان هشدار داده می شد که همه کارهای 
الزم خود را به جای اعتماد کردن به کارکنان اقامتگاه - با اینکه سابقه 
همه آنها با جزئیات توسط کارکنان کوک ها چک شده - از طریق خود 

کسانی که برای کوک ها کار می کردند انجام دهند. 
با همه ایــن بگیروببندها و تالش ها برای به بیــرون درز نکردن 
اطالعات، برای هر کاری کارت دارای نام شــرکت کنندگان نیاز بود و 
تمام تلفن های هوشمند، آی پدها، دوربین ها و دیگر ابزارهای ضبط 
پیش از نشســت ها از افراد گرفته می شــد. برای جلوگیری از ضبط 
صدا در چنین نشست هایی، تکنیســین ها نوعی نویز را در جلسات 
به کار می گرفتند که اگر با همه این کارها کســی از رسانه ها یا افراد 

دعوت نشده به جلسه آمده باشد نتواند مستنداتی از آن تهیه کند. 
ناگفته نماند كه به بیرون نشت كردن اطالعات به اخراج شدن در 
جلسات بعدی منجر می شد. وقتی كه یك درز اطالعات اتفاق می افتاد، 
كوك ها تحقیقات فشرده ای انجام می دادند تا محل نشت اطالعات را 
پیدا و آن را مسدود كنند. با وجود اینکه برنامه ریزان جلسات امیدوار 
بودند كه پول های اهدایی بتواند تاثیر اغواكننده ای روی امور كشــور 
داشته باشد، اهدای پول در جلسات نه به طور عمومی اعالم می شد 
نه نامی از اهداكنندگان برده می شــد. كوین گرنتری، معاون رئیس 
پروژه های ویژه صنایع كوك و معاون رئیس بنیاد خیریه چارلز كوك، 
در یكی از جلسات كه بعدا اخبارش درز كرد، با درخواست پس گرفتن 
پول از ســوی اهداكنندگان مواجه شد؛ آنها را دوبار خاطرجمع كرد 
كه »نوعی گمنامی وجود دارد كه ما می توانیم از آن حفاظت كنیم«. 

J بیتوجهیبهتهدیدنابرابری
كمتر از 18 میلیاردر در میان كســانی نبودند كــه در دوره اول 
ریاســت جمهوری اوباما در گروه كوك ها جمع می شدند و عالوه بر 
بازی گلف و ولو شــدن جلوی آفتاب، در صبحانه های كاری خیلی 
زود شــركت می كردند. كوك می گفت كه كار گروه در این اقامتگاه 
تفریح نیست و آنها برای اهدافی آنجا جمع شده اند. به جز آن معدود 
میلیاردرهایی كه در آنجا جمع شده بودند، ثروت بقیه تنها به اندازه 
صدها میلیون دالر بود. اما مجموع ثروت آن 18 میلیاردر كه در گروه 
بودند در ســال 2015 بیش از 214 میلیــارد دالر بود. در حقیقت، 
تعداد میلیاردرهایی كه به صورت گمنام در جلسات برنامه ریزی كوك  
طی دوره اول ریاســت جمهوری اوباما حضور داشتند، بیشتر از كل 
میلیاردرهای موجود در سال 1982، یعنی سالی كه مجله فوربز شروع 

به فهرست بندی چهارصد ثروتمند امریكایی كرد، بود. 
شــركت كنندگان در سمینارهای كوك رشــد وسیع تر نابرابری 
اقتصادی را در كشور منعكس می كردند؛ نابرابری ای كه به سطح دهه 
1890 میالدی در امریكا رسیده بود. شكاف بین یك درصد جمعیت 
امریكا با بیشترین درآمد با دیگران، بسیار وسیع تر از سال 2007 كه 
یك درصد جمعیت كشــور 35 درصد دارایی های خصوصی را مالك 

بودند شده بود. 
ســال ها اقتصاددانان امریكایی كه سعی داشتند اهمیت نابرابری 
اقتصادی را در كشــور كم اهمیت جلوه دهند، اســتدالل می كردند 
كه رشد نابرابری به سادگی نتایج عظیم غیرقابل اجتناب و تغییرات 

پیش از اینکه 
باراک اوباما به 

ریاست جمهوری 
انتخاب شود، 

عملیات برادران 
میلیاردر ظریف تر 
شده بود. شبکه 

آنها گسترش یافت 
و آنها با هم دستی 

محافظه کاران 
ثروتمند دیگر عمال 
یك بانك سیاسی 

خصوصی را ایجاد 
کرده بودند

چارلز و دیوید کوک در 
کنار پدر
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طی هشت سالی كه جمهوری خواهان دولت را در دست داشتند، این نخبگان شركتی محافظه كار قدرت خود را تثبیت و 
مستحكم كرد، نفوذ عظیمی در نهاد های نظارتی دولت امریكا و قوانین مالیاتی به دست آورد. تعدادی از اعضای این گروه 
رئیس جمهور بوش را سرزنش می كردند كه به اندازه كافی محافظه كار نبوده است.

غیر قابل پرهیز در اقتصادی جهانی خواهد داشت. با گذشت زمان، آنها 
تخمین می زدند كه نابرابری شدید به طور طبیعی تثبیت خواهد شد 
و امواج بلند آن همه قایق ها را با خود باال خواهد برد. حامیان بازار آزاد 
استدالل می كردند كه آنچه بیشترین اهمیت را دارد نابرابری در نتایج 
نیســت بلكه برابری در فرصت ها است. میلتون فریدمن، اقتصاددان 
محافظه كار برنده جایزه نوبل، جمــالت زیادی در دفاع از بازار آزاد و 

كم اهمیت بودن نابرابری دارد. 
با این حال، در هزاره جدید این اجماع نظر شروع به ترك خوردن 
كرد. تعداد روبه افزایشی از دانشگاهیان روی ربط سیاست و نابرابری در 
حال صعود مطالعه می كردند و به این نتیجه می رسیدند كه نابرابری 
نه تنها تهدیدی برای اقتصاد بلكه تهدیدی برای دموكراســی است. 
توماس پیكتی، اقتصاددان در دانشكده اقتصاد پاریس، در كتاب خود، 
»سرمایه در قرن بیست ویكم« مفصل این مسئله را شرح داده است. 
پیكتی گفته است كه اگر دولت در توزیع ثروت دخالت نكند، ثروت 
بسیار بیشتر از وضعیت كنونی در دست ثروتمندان متمركز می شود 
و نوعی »سرمایه داری سلطانی« را ایجاد می كند كه اغلب ثروت كره 
زمین در دســت معدودی افراد قرار بگیرد و مشــكالت اجتماعی و 
سیاسی پرشماری ایجاد كند. با این حال حلقه ای كه كوك ها دور هم 
جمع كرده بودند جزو ثروتمندترین افراد بودند كه توجه زیادی نیز به 

نابرابری نمی كردند.

J ویژگیهایمشترک
تنها فهرست كامل شركت كنندگان یكی از نشست های كوك ها به 
سطح عمومی آمد؛ نشست ژوئن 2010. فهرست حامیان مالی كوك 
تصویری از یك زیرمجموعه اجتماعی خوش شانس را ارائه كرد. آنها 
عمدتا تاجر بودند. تعداد خیلی كمی از آنها زن بودند. همچنین تعداد 
خیلی كمی غیرسفیدپوست بودند. همچنین در حالی كه تعدادی از 
آنها خودشــان به ثروتی كه داشتند دست پیدا كرده بودند، بسیاری 
دیگر وارث و حفظ كننده ثروتی بودند كه داشتند. با اینکه آنهایی كه به 
جلسات كوك ها جذب شده بودند به طور یكپارچه محافظه كار بودند؛ 
از لحاظ تئوریك به یك امر نظــری وفادار نبودند بلكه دارای طیف 
وسیعی از عقاید بودند و اغلب با مسائل اجتماعی و بین المللی مخالفت 
داشتند. با این حال، چسبی كه آنها را دور هم جمع كرده بود بیزاری از 
نظارت دولت و مالیات دادن بود،  به ویژه مالیات علیه مجموع ثروت آنها 
عمل می كرد. مایه شگفتی نبود كه با در نظر گرفتن تغییر روش كسب 
ثروت در انتهای قرن بیستم، بیشترین شركت كنندگان در جلسات به 

جای غول های راه آهن و صنایع فوالد، از بخش مالی آمده بودند. 
از جمله فعاالن شناخته شده امور مالی كه در نشست های اهدای 
پول كوك شركت می كردند یا به آنجا نماینده می فرستادند، استیون 
كوهن، پل سینگر و استفان شوارزمن بودند. همه این افراد ممكن بود 
اصول فلسفی محافظه كارانه ای داشته باشند اما همه دالیل شخصی 
برای هراس از یك دولت فدرال قرص ومحكم تر نیز داشتند؛ همانی كه 

از دولت اوباما انتظار می رفت. 
بســیاری از افرادی كه در اجالس كوك ها شركت می كردند جزو 
مدیران شركت های عملیات مالی یا صندوق های سرمایه گذاری بودند. 
این افراد عمدتا دارای مشكالت حقوقی زیادی در كسب وكارهای خود 
بودند و تعدادی از آنها نیز كســانی بودند كه سابقه زیاد فرار مالیاتی 
داشــتند. غول های حوزه انرژی نیز به طور پررنگی در شبكه ای كه 
كوك ها ساخته بودند حضور داشتند. بسیاری از شركت های استخراج 

ســوخت های فسیلی، از نفت تا زغال ســنگ، در این گروه بودند. رد 
كردن تغییرات اقلیمی و مخالفت با نظارت های زیســت محیطی از 
ســوی كوك ها باعث شــده بود كه آنها به این گروه جذب شوند. به 
همین دلیل بسیاری از فعاالن كسب وكارهای حوزه نفت شیل نیز در 

گروه كوك بودند.
یكی از ویژگی های مشــترك بسیاری از حامیان مالی این شبكه 
مالكیت شــخصی كسب وكارها توســط افراد بود اما این مالكیت به 
طور عمومی اعالم نشــده بود. بســیاری از این افراد صاحبان همان 
كسب وكارهایی بودند كه یك بار مجله »فورچون« آنها را تحت عنوان 
»ثروت غیرقابل دیدن« یاد كرده بود. ثروت های شخصی را نمی شد به 
طور عمومی مطرح كرد و سهام داران نیز قدرت نظارت و بازرسی آن را 
نداشتند. بسیاری از حامیان مالی این شبكه دل خوشی از بازرسی های 

كسب وكارها و ثروت خود توسط دولت نداشتند. 
در حقیقت، به همین دلیل اینکه بسیاری از افراد شبكه كوك ها در 
گذشته یا آن زمان دارای مشكالت جدی حقوقی بودند خیلی چشم گیر 
بود. خیلی از افراد شبكه را می شد نام برد كه دارای پرونده های حقوقی 
بودند كه حل نشــده بود یا خیلی خبرساز شده بودند. عالوه بر همه 
این افراد شبكه كوك ها كه صاحبان كسب وكارهای خصوصی بودند، 
به طور تعجب آوری، خیلی از پیمانكاران عمده دولتی نیز در این حلقه 

حضور داشتند. 
این طور بود كه مخالفت عظیم با دولت توسط شبكه ای از حامیان 
مالی گردآمده دور كوك نه تنها به دلیل مخالفت با دخالت دولت بلكه 
به دلیل امنیت شــخص اعضا شروع به كار كرد. اما بحران اقتصادی 
باعث شد كه بر سر مسئله كمك مالی دولت به شركت ها و بانك ها 
كه به چند صد میلیارد دالر می رسید، موضع بسیاری از محافظه كاران 
كه در سنا با هم بحث می كردند با افرادی كه در دولت مشاور بودند 
نزدیك به هم باشد. بنابراین بحران اقتصادی و مالی جهانی، باعث شد 
كه حلقه كوك تا حدی فعالیت های خود را تعدیل كند و دولت نیز 
به حمایت آنها نیاز داشته باشد. دولت به زودی فهمید كه شبكه ای 
كه كوك ها برای خود درســت كرده اند و به طور كلی، محافظه كاران 
كسانی نیستند كه بشود به راحتی آنها را كنار گذاشت. وقتی كه اوباما 
در حال سخنرانی در كاخ سفید بر سر طرح ها و ایده هایش بود، روی 
فرشی آبی  و قرمز ایستاده بود كه توسط شركت های زیرمجموعه كوك 
دوخته شده بود. كنار گذاشتن شبكه كوك و كسانی كه از او حمایت 

می كردند از فضای سیاسی امریكا به راحتی ممكن نیست.

میزان پولی که در 
اجالس ها جمع 
می شد نیز به 

طور فزاینده ای 
چشمگیر بود. تجار 
قدیمی تر مطمئنا 
پول های خارج 
از اندازه ای خرج 
می کردند به این 
امید که بتوانند 

سیاست امریکا را 
دستکاری کنند

طی آخرین تعطیالت آخر 
هفته ژانویه 2009، یک جور 
گردهمایی غیر از مراسم 
سوگند اوباما به راه افتاده 
بود که شامل گروهی از 
فعاالن می شد که هدفشان 
این بود که هر کاری 
می توانند برای بی اثر کردن 
نتایج انتخاب اخیر بکنند
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کتاب ضمیمه

هدر دادن چند تریلیون دالر پول بی زبان
میراث دوران بوش چه تبعاتی برای اقتصاد امریکا و جهان داشته است؟

وقتــی که ما بر می گردیم و به روزهــای فاجعه در بحران جهانی 
اقتصادی نگاه می کنیم، زمانی که جرج بوش در کاخ سفید بود، خیلی 
چیزها به خاطرمان می رسد: تراژدی جنگ عراق، شرمساری گوانتانامو 
و ابوغریــب و زوال آزادی های مدنی. خرابی ای که برای اقتصاد امریکا 
به بار آمده بود هر روز به تیتر صفحه اول روزنامه ها تبدیل نشــد اما 
عواقب آن برای هر کسی که این صفحات را می خواند در طول عمرش 

احساس خواهد شد. 
رئیس جمهور وقت، امریکا را تقریبا طی هفت سال اولی که در کاخ 
ســفید بود به رکود وارد نکرده بود. نرخ بیکاری روی رقم قابل قبول 
4.6 درصد مانده بود. خوب، عالی. اما سوی دیگر دفتر حسابداری کل 
در حال ناله کردن با رنج و محنت بود: یک قانون مالیاتی که به طرز 
وحشــتناکی به سوی منافع ثروتمندان متمایل شده بود؛ بدهی های 
دولتی که وقتی رئیس جمهور وقت کاخ سفید را ترک کرد 70 درصد 
رشد کرده بود؛ موج متورم بازپرداخت نشدن وام های مسکن؛ شکستن 
رکورد 850 میلیارد دالری کســری تجاری؛ رسیدن قیمت نفت به 
باالترین سطحی که تا کنون داشته؛ و دالر به قدری ضعیف تا جایی 
که خریدن یک فنجان قهوه توســط یک امریکایی در پاریس ، لندن 
یا حتی یوکان )ســرزمینی پرت افتاده در کانادا( یک ریسک مالی به 

شمار می رفت. 
و اوضاع بدتر هم می شود. بعد از تقریبا هفت سال از رفتن بوش از 
کاخ سفید، ایاالت متحده کمتر از هر وقت دیگری برای مواجهه با آینده 
آماده شده است. ما به اندازه کافی در حال آموزش مهندس و دانشمند 
نبوده ایم؛ افرادی که در رقابت با چین و هند به مهارت آنها نیاز خواهیم 
داشت. ما در حال سرمایه گذاری روی انواع تحقیقات بنیادین که ما را 
در اواخر قرن بیستم به سرچشمه فناوری جهان تبدیل کرد نبوده ایم. و 
با وجود اینکه رئیس جمهور کنونی )اوباما( دریافته- یا می گوید- که باید 
وابستگی خود را به نفت و زغال سنگ کاهش دهیم، شاهد این هستیم 

که او بسیار عمیق تر به هردوی اینها وابسته می شود.
تا کنون عقیده رایج این بود که هربرت هووِر که سیاســت هایش 
منجر به رکود بزرگ در سال 1929 شد بدترین رئیس جمهور امریکا 
بوده است. وقتی که فرانکلین روزولت به کاخ سفید آمد و سیاست های 
هوور را بازگرداند، کشــور توانســت احیای اقتصادی را شــروع کند. 
سیاست های ریاست جمهوری بوش بســیار موذیانه تر از هوور بوده و 
بنابراین بازگرداندن آنها سخت تر و احتماال بسیار بیشتر زمان بر است. 
تهدیدی برای اینکه امریــکا را از جایگاه ثروتمندترین اقتصاد جهان 
بیرون کند وجود ندارد اما نوه های ما همچنان با پیامدهای اقتصادی 

دوران بوش زندگی خواهند کرد و با آن درگیر خواهند بود. 

J عواقباقتصادیبوش
وقتــی که جرج بوش در ژانویه 2009 کاخ ســفید را تحویل داد 
جهان از نظر اقتصادی بســیار متفاوت بود. طی رونق اقتصادی عالی 
دهه 1990، بسیاری به این اعتقاد رسیده بودند که اینترنت همه چیز 

را تغییر داده است. میزان رشد بهره وری که از اوایل دهه 1970 تا اوایل 
دهه 1990 هر سال در حدود 1.5 درصد بود، به 3 درصد رسیده بود. 
طی دوره دوم بیل کلینتون، رشــد بهره وری در تولید گاهی به باالی 
6 درصد رســیده بود. حتی رئیس وقت فدرال رزرو، آلن گرینسپن، 
از اقتصــادی جدید بر پایه اینترنت گفت که روش های قدیمی انجام 

کسب وکار را از بین می برد.
اعتماد به نفس خارق العاده باعث شد شاخ های داو جونز باال و باالتر 
برود. ثروتمندان خوب پیش می رفتند و به همین ترتیب کسانی که 
خیلی ثروتمند نبودند و حتی آنهایی که کامال فقیر بودند. سال های 
دوران کلینتون یک نیروانای )آرامش عمیق و فناناپذیری در بودیسم( 
اقتصادی نبود. من در مقام رئیس شورای مشاوران اقتصادی در بخشی 
از این دوره، از اشتباهات و از دست رفتن فرصت ها آگاه بودم. توافقات 
تجارت جهانی که ما دنبال می کردیم اغلب برای کشورهای در حال 
توسعه منصفانه نبود. ما باید سرمایه گذاری بیشتری روی زیرساخت ها 
می کردیم، نظارت بر بازار اوراق بهادار را تشدید می کردیم و قدم های 
بیشتری برای تبلیغ مدیریت انرژی برمی داشتیم. ما به دالیل سیاسی 
و نبود پول کافی - و صادقانه بگویم، به خاطر منافع خاصی که گاهی 
بیش از حد لزوم در برنامه دخالت می کردند- به هدف نرسیدیم. اما این 
سال های رونق اولین بار بعد از دوران جیمی کارتر که کسری بودجه 

تحت کنترل بود مشاهده می شد. 
وقتی که بوش به ریاست جمهوری رسید، بخش های زیادی از این 
تصویر رونق اقتصادی ناپدید شد. دوران رونق فناوری به پایان رسید. 
طی یک ماه در آوریل 2000 شــاخص نزدک 15 درصد سقوط کرد 
و هیچ کس با قطعیت نمی دانست که تاثیرات ترکیدن حباب اینترنت 
بر اقتصاد واقعی چیست. این لحظه رسیدن میوه اقتصاد کینزی بود؛ 
دورانی که می توانســت اولویت با تزریق پول بیشتر به حوزه آموزش، 
فناوری و زیرساخت ها باشد اما دولت کلینتون این کارها را به تعویق 
انداخت تا زمانی که دولت را به بوش تحویل داد. به یاد بیاورید مباحث 
نامزدهای ریاست جمهوری را در سال 2000 که جرج بوش و ال گور 
بر سر چگونگی خرج کردن 2.2 هزار میلیارد دالر مازاد بودجه بحث 
می کردند. کشــور به خوبی می توانست از پس مخارج سرمایه گذاری 
داخلی در حوزه های کلیــدی اش برآید. در واقع، این کار باعث ایجاد 
رکود در کوتاه مدت می شــد اما افزایش رشــد را در بلندمدت در پی 

داشت. 
اما دفتر بوش ایده های خود را داشت. اولین ابتکار عمل اقتصادی 
بزرگ بوش این بود که بخشش مالی عظیمی برای ثروتمندان اعمال 
کند. آنهایی که بیش از یک میلیون دالر درآمد داشــتند از بخشش 
مالیاتی 18 هزار دالری بهره مند می شدند که بیش از 30 برابر بخشش 
مالیاتی برای میانگین درآمد امریکایی ها بود. نابرابری با دومین بخشش 
مالیاتی در ســال 2003 که بیش از دفعه قبل به نفع ثروتمندان بود 
تشدید شد. این بخشــش های مالیاتی به این معنی بود که در سال 
2012، میانگین کسر مالیات برای 20 درصد کم درآمد امریکاییان 45 
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درصد بود، در حالی که صورت حساب مالیاتی برای کسانی که درآمد 
باالی یک میلیون دالر داشتند تا 162 هزار دالر کاهش یافته بود. 

سیاست های دفتر رئیس جمهور باعث شد که در شش سال اول، 
رشد اقتصادی تا حدود 16 درصد باشد اما این رشد عمدتا به کسانی 
کمک کرد که نیازی به هیچ کمکی نداشتند و از کمک به کسانی که 
نیاز شدیدی به کمک داشتند درماند. موج باالرونده همه قایق ها را باال 
برد. نابرابری اکنون در امریکا گسترش یافته و به حدی رسیده که در 
سه چهارم قرن گذشته مشاهده نشده بود. یک مرد جوان در دهه 30 
عمر خود اکنون درآمدی دارد که اگر آن را با نرخ تورم تعدیل کنیم، 
12 درصد از درآمد پدرش در 30 سال پیش کمتر خواهد بود. اکنون 
نســبت به زمانی که بوش رئیس جمهور شد، حدود 5.3 میلیون نفر 
بیشــتر در امریکا در فقر به سر می برند. ساختار طبقاتی امریکا هیچ 
وقت شبیه به برزیل و مکزیک نبوده اما به سمت این جوامع در حال 

حرکت است. 
در حرکتی به طور نفس گیر مخالف همه معادالت مالی، دولت جرج 
بوش عالوه بر بخشــش های مالیاتی دســت به کار پرهزینه و از نظر 
اقتصادی نابودکننده جنگ در عراق زد. وقتی که بوش کاخ ســفید 
را تحویل گرفــت دولت دارای مازاد بودجه به اندازه 2.4 درصد تولید 
ناخالص داخلی بود اما در عرض چهار ســال این مازاد به کسری 3.6 
درصدی تبدیل شــد. از جنگ جهانی دوم تا آن موقع، ایاالت متحده 

هرگز چنین چرخشی با این بزرگی را تجربه نکرده بود. 
یارانه کشــاورزی بین ســال های 2002 تا 2005 دو برابر شــد. 
هزینه های مصرف از ناحیه مالیات که سیستم گسترده ای از یارانه ها 
و منابع پنهان شده پشت سر قوانین مالیاتی بود، به یک چهارم افزایش 
یافت. فرار مالیاتی دوستان رئیس جمهور در صنایع نفت و گاز میلیاردها 
دالر افزایش یافت. بله، طی پنج ســال بعد از حادثه یازده ســپتامبر 
2001، هزینه های مصرفی دفاعی تا حدود 70 درصد افزایش یافت، 
گرچه بیشــتر این رشد بودجه اصال کمکی به جنگ علیه ترور نکرد 
بلکه هدر شــد یا صرف برون سپاری ماموریت های شکست خورده در 
عراق شد. در این میان، تامین بودجه برای هزینه روی صنایع بی سروته 
معمول با فناوری باال-سالح هایی که کار نمی کردند، برای دشمنانی 
که نداشتیم ساخته شده بودند-ادامه داشــت. در یک کالم، پول در 
هر جایی خرج می شد جز آنجاهایی که نیاز بود. طی این هفت سال، 
سهم تحقیق و توسعه صنایع غیر از صنایع نظامی و حوزه بهداشت از 
تولید ناخالص داخلی کاهش یافت. بودجه کمی صرف زیرساخت های 
روبه زوال ما شد؛ زیرساخت هایی مثل سیل برگردان در نیو اورلئان یا 
پل در مینیاپولیس. دســت وپنجه نرم کردن با این خرابی ها به گردن 

مستاجر بعدی کاخ سفید انداخته شد. 
همه این هزینه ها اقتصاد را برای مدتی بهتر نشان داد. رئیس جمهور 
وقت می توانســت با آمار اقتصادی فخر بفروشد و این کار را هم کرد. 
اما پیامدهای این اتفاق برای بسیاری از خانواده ها دوام زیادی نداشت 
چراکه نرخ های بهره افزایش یافت و آنها نتوانســتند از پس اقســاط 
وام های مسکن برآیند. بدون شــک رئیس جمهور تصور می کرد که 
اتفاقاتی بعد از ســال 2008 بیفتد اما ماجرا 18 ماه زودتر شروع شد. 
انتظار می رفت که در حدود 1.7 میلیون امریکایی خانه های خود را در 
ماه های آینده از دست بدهند. برای بسیاری از آنها، این به معنای وارد 

شدن به فقر بود. 

J سیلورشکستگیوجنگعراق

بین مــارس 2006 تا مــارس 2007، نرخ اعالم ورشکســتگی 
اشخاص بیش از 60 درصد افزایش یافت. هم زمان با اینکه خانواده ها 
به ورشکستگی دچار می شدند، درمی یافتند که در الیحه سال 2005 
رئیس جمهور درباره ورشکســتگی که وضعیت را بــرای بازپرداخت 
منطقی بدهی های شــخصی دشــوارتر کرد، چه کسانی برنده و چه 
کسانی بازنده هستند. وام دهندگان که برای »اصالح« قوانین فشار وارد 
آورده بودند برندگان آشکار ماجرا بودند و بیشتر از گذشته از حمایت 
برخوردار شــدند و مردمی که با وخامت مالی مواجه شده بودند کاله 

سرشان رفته بود.
جنــگ عراق، امریکا را در خون و هزینــه دفاعی غرقه کرد. هیچ 
وقت آمار تلفات جانی تعیین نشــد. از نظر هزینه های مالی هم دفتر 
رئیس جمهور هیچ وقت تخمینی به عدد و رقم را اعالم نکرد. یکی از 
مشاوران کاخ سفید این رقم را در حدود 200 میلیارد دالر برآورد کرده 
است. کاخ سفید وقتی تحت فشار قرار گرفت که عدد هزینه دخالت در 
عراق را اعالم کند رقم 50 میلیارد دالر را تخمین زد؛ چیزی که ایاالت 
متحده تنها در چند ماه در عراق خرج کرده بود. امروزه آمار دولتی که 
به طور رسمی اعالم شده در حدود 500 میلیارد دالر مجموع هزینه ها 
به وســیله امریکا »در میدان نبرد« را نشان می دهد. اما در حقیقت، 
هزینه کلی نبرد می تواند چهار برابر باشد- همان  طور که مطالعه من به 
همراه لیندا بیلمز از دانشگاه هاروارد نشان داده است-و حتی همان  طور 
که دفتر بودجه کنگره اکنون تایید کرده، کل هزینه های صرف شــده 
احتماال بیشتر از دو برابر مخارج برای عملیات جنگی بوده است. ارقام 
رسمی شامل موارد دیگری که به هزینه های نهفته در بودجه دفاعی 
مربوط می شود نیســت، مثل هزینه های باالی ثبت نام برای جنگ و 
مشوق های رفتن دوباره به خدمت ســربازی به اندازه 100 هزار دالر 
برای هر نفر. این هزینه ها شامل معلولیت های تمام عمر و مراقبت های 
بهداشــتی که مورد نیاز ده ها هزار کهنه سرباز زخمی خواهد بود - در 
حدود 20 درصد کســانی که دارای جراحات ویرانگر مغزی و نخاعی 
هستند - نیست. به طرز شــگفت آوری، این هزینه ها شامل ادوات و 
تجهیزاتی که در میدان جنگ از دست رفته اند و باید جایگزین شوند 
نیســت. اگر این را نیز در نظر بگیریم که قیمت نفت و گاز خیلی باال 
بوده و جنگ عراق باعث شده سرمایه گذاری در این زمینه کاهش یابد 
و ناامنی در منطقه کار را برای شرکت های نفتی امریکایی سخت کند، 
کل هزینه های جنگ عراق حتی با یک تخمین محافظه کارانه دست کم 

به اندازه 2 هزار میلیارد دالر بوده است. 
طبیعی است که بپرســیم اگر ما این پول را در چیزهای دیگری 
خرج می کردیم چه می توانســت برای ما به ارمغان بیاورد. کمک های 
امریکا به کل قاره افریقا که هر ســال در حدود 5 میلیارد دالر است 
معادل هزینه های مســتقیم جنگ عراق در کمتر از دو هفته است. 
رئیس جمهور وقت معامله بزرگی را بدون در نظر گرفتن مسائل مالی در 
مواجهه با امنیت اجتماعی انجام داد اما با خون هایی که روی شن های 
عراق ریخت می شد سیستم امریکا را برای یک قرن بازسازی کرد. با 
خرج کردن بخشی از این 2 هزار میلیارد دالر در سرمایه گذاری روی 
آموزش و فناوری یا بهبود زیرساخت هایمان، کشور امریکا می توانست 
موقعیت بسیار بهتری از نظر اقتصادی برای روبه رو شدن با چالش های 
آینده، از جمله تهدیدات خارجی، داشته باشد. با بخشی از آن 2 هزار 
میلیارد دالر ما می توانستیم دسترسی ضمانت شده همه امریکایی های 

بااستعداد به تحصیالت باالتر را فراهم کنیم.
افزایش شدید قیمت نفت آشکارا به جنگ عراق ارتباط داشت. این 

 پیشنهاد اصلی وزارت خزانه داری برای بحران مالی 2008 یك سند سه صفحه ای بود كه 700 میلیارد دالر از سوی وزارت خانه برای تزریق مستقیم به بانك ها بدون اینکه 
پیش بینی ای درباره آن صورت بگیرد یا نظام قضایی بر آن نظارت داشته باشد. بانك ها وام های خیلی بدی داده بودند. آنها دارای چاله هایی بزرگ در ترازنامه خود بودند كه 
كسی نمی دانست كجایش راست است و كجایش دروغ است.
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کتاب ضمیمه

مســئله نمی خواهد این مدعا را داشته باشد که جنگ باعث افزایش 
قیمت شد اما تا حدی در آن نقش داشت. اکنون غیرقابل باور به نظر 
می رسد که مقامات دفتر بوش قبل از دخالت در عراق نه تنها به این فکر 
نبودند که نفت عراق هزینه جنگ با آن را تامین می کند-آیا ما از جنگ 
خلیج فارس در سال 1991 سودهای زیادی به دست نیاوردیم؟ - بلکه 
آنها به این فکر نبوده باشند که جنگ راهی برای حصول اطمینان از 
پایین بودن قیمت نفت خواهد بود. اما در بازنگری ماجرا، تنها برندگان 
بزرگ جنگ عراق شرکت های نفتی، پیمانکاران دفاعی و القاعده بودند. 
قبل از جنگ، بازار نفت انتظار داشت که قیمت های در حدود بشکه ای 
20 تا 25 دالر تا سه سال دیگر ادامه داشته باشد. مطمئنا بازیگران بازار 
انتظار داشتند که چین و هند تقاضای نفت بیشتری داشته باشند اما 
آنها همچنین تخمین می زدند که این تقاضای عظیم با افزایش تولید 
نفت در خاورمیانه پاسخ داده شود. جنگ عراق این محاسبات را بر هم 
زد، نه چندان به وسیله کاهش تولید نفت عراق-که این اتفاق هم افتاد 
- بلکه بیشتر به این دلیل که احساس ناامنی در هر جایی از منطقه باال 

گرفت و باعث کاهش سرمایه گذاری های آتی شد. 

J مایهسرافکندگیبرایجهان
کسری بودجه و تراز منفی تجاری در دوران ریاست جمهوری بوش 
تا حد رکورد زدن باال رفت. اگر کسب وکارها پول قرض می گرفتند تا 
ماشــین آالت بخرند اتفاق خوبی بود و اصال بد نبود. اما مسئله اینجا 
بود که طی شــش ســال، کل امریکا – دولتش، خانواده هایش و کل 
کشور- برای نگه داشتن سطح مصرف خود وام گرفتند. در این میان، 
سرمایه گذاری روی دارایی های ثابت مثل نیروگاه ها و تجهیزات که به 

افزایش ثروت ما کمک می کند کاهش یافته بود. 
تاثیر این خارج شــدن از جاده چه بود؟ نرخ رشــد استانداردهای 
زندگی در امریکا به طور قطع آهسته می شد یا حتی کاهش می یافت. 
اقتصاد امریکا اشــتباهات زیادی کرده بود و درد آن را همه احساس 
می کردند. همچنین آشفتگی در سیاست های اقتصادی ما در داخل 
کشــور به موازات سیاست های اقتصادی مان در خارج پیش می رفت. 
بوش چین را مقصر دستکاری در بازار برای افزایش ارزش یوان و داشتن 

عمد در کسری تجاری امریکا با چین دانست و این سیاست باعث شد 
که منسوجات به جای چین از کشورهایی مثل بنگالدش یا مقدونیه 
وارد امریکا شود. اما با این کار کسری تراز تجاری ما بدون تغییر باقی 
ماند. بوش مدافع تجارت آزاد بود اما با دخالت در سیاست ها از صنایع 
فوالد امریکا حمایت می کرد. همچنین ایاالت متحده به شدت برای 
رسیدن به یک ســری از توافق های دوجانبه تجاری کار می کرد و به 
کشورهای کوچک تر فشار می آورد که تمام انواع وضعیت های دشوار 
مثل گســترش حق اختراع را در حــوزه داروهایی که برای مبارزه با 
ایدز الزم بودند بپذیرند. ما برای پیوســتن به بازار آزاد در سراسر دنیا 
فشار وارد می آوردیم اما مانع خرید شرکت نفتی امریکایی »آنوکال« 
که بیشتر دارایی آن در خارج از کشور بود، به وسیله چین می شدیم. 

جای تعجب نبود که اعتراضات علیه فعالیت های تجاری امریکا در 
جاهایــی مثل تایلند و مراکش باال بگیرد. اما امریکا هیچ کنار نیامد؛ 
مثال نپذیرفت که از میزان یارانه عظیمی که به کشــاورزی ما تزریق 
می شود و باعث شــده بازارهای بین المللی به هم بریزد و کشاورزان 
فقیر در کشــورهای در حال توســعه صدمه ببینند کــم کند. این 
سازش ناپذیری موجب شد که مذاکرات طراحی شده برای آزاد شدن 
بازارهای بین المللی شکست بخورد. در برخی مناطق، بوش تالش کرد 
که چندجانبه گرایی – مفهومی که می گوید کشورهای سراسر جهان 
نیاز دارند که با یکدیگر همکاری کنند - را تضعیف کند و آن را با یک 
سیستم تحت سلطه امریکا جایگزین کند. سرانجام او نتوانست تسلط 
امریکا را در جهان اعمال کند ولی موفق شد که همکاری کشورهای 

مختلف جهان را کاهش دهد.
مایه اصلی سرافکندگی برای موسسات بین المللی در سال 2005 
وقتی که پل ولفوویتز به عنوان رئیس بانک جهانی اعالم شد به چشم 
آمد. او معاون امنیتی ســابق وزارت دفاع امریکا و معمار اصلی جنگ 
عراق بود که در خارج از امریکا به شــدت بــه او بی اعتماد بودند، به 
زودی رســوایی های شخصی زیادی که به بار آورد، به یک شرمساری 
بین المللی تبدیل شــد و در کمتر از دو سال حضور در سمت ریاست 

بانک جهانی ناچار شد از سمت خود کناره گیری کند.
جهانی سازی به این معنی اســت که اقتصاد امریکا و بقیه جهان 
بیش ازپیش به صورت درهم تنیده درمی آیند. وام های مســکن بد در 
امریــکا را در نظر بگیرید. وقتی که خانواده ها نمی توانند وام های خود 
را بازپرداخت کنند، وام دهندگان خود را با برگه ای در دست می یابند 
که هیچ ارزشــی ندارد. آن وقت، ایجادکنندگان این وام های مسکن 
مشکل دار آن برگه های بدهکاری وام ها را به دیگرانی می فروشند که 
با روش های غیرشفاف همه را یک کاسه می کنند و دوباره مجموع آن 
بدهکاری را به افراد ناشناخته دیگری می فروشند. وقتی که مشکالت 
آشکار می شود، بازارهای مالی جهانی با یک زلزله واقعی مواجه می شوند: 
کاشــف به عمل می آید که آن میلیاردها دالر وام های مسکن بد در 
سبدهای سهام در اروپا، چین، استرالیا و حتی در بانک های ستاره دار 
ســرمایه گذاری امریکا مثل گلدمن ساکس و بیر استیرنز پنهان شده 
بوده اســت. اندونزی و دیگر کشورهای در حال توسعه – تماشاگران 
واقعا بی گناه ماجرا – از ریسک جهانی پول اضافی خرج کردن صدمه 
می بینند و سرمایه گذاران پول های خود را از این بازارهای نوظهور خارج 
می کنند و به جست وجو   ی مناطق امن تر می روند. سال ها طول خواهد 

کشید تا این آشفتگی سامان یابد.
در این میان، ما به دیگر کشــورها بــرای تامین مالی بدهی های 
خودمان وابسته شده ایم. امروزه، چین به تنهایی بیش از هزار میلیارد 

بوش پدر به همراه جورج 
و جب

رئیس جمهور 
وقت می توانست 
با آمار اقتصادی 
فخر بفروشد و 

این کار را هم کرد. 
اما پیامدهای این 

اتفاق برای بسیاری 
از خانواده ها دوام 

زیادی نداشت 
چراکه نرخ های 

بهره افزایش یافت 
و آنها نتوانستند از 
پس اقساط وام های 

مسکن برآیند
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دالر اوراق قرضه عمومی و خصوصی امریکا را در اختیار دارد. مجموع 
قروض از خارج از کشور طی شش سال ریاست جمهوری بوش به اندازه 
5 هزار میلیارد دالر می شود. به احتمال خیلی زیاد این طلبکاران پس 
گرفتن قرض های خود را طلب نخواهند کرد؛ هر وقت این کار را بکنند 
یک بحران مالی جهانی به وجود خواهد آمد. اما این امری غیرعادی و 
دارای مشکل در ثروتمندترین کشور جهان است که اصال قادر نباشد 
به اندازه دخل خود خرج کند. اگر گوانتانامو و ابوغریب اقتدار اخالقی 
امریکا را از بین برد، اداره مالی کشور در دوران ریاست جمهوری بوش 

اقتدار اقتصادی ما را نابود کرد.

حماقت های کنترل بحران
لحظه ای فراخواهد رسید که اضطراری ترین تهدیدها که به صورت 
بحران اعتباری ظاهر می شود نزدیک خواهد بود و بزرگ ترین وظیفه ما 
این خواهد بود که جهت درست برای برداشتن قدم های اقتصادی پیش 
رو را مشخص کنیم. آن موقع لحظه خطرناکی خواهد بود. پشت سر 
بحث ها بر سر سیاست گذاری برای آینده بحث بر سر تاریخ قرار دارد؛ 
بحثی که بر سر دالیل به وجود آمدن وضعیت فعلی ماست. جدال بر 
سر گذشته تعیین کننده جدال بر سر حال ما خواهد بود. بنابراین کامال 
ضروری است که ما تکلیف خود را با تاریخ مشخص کنیم. تصمیمات 
اساســی که بحران را به وجود آوردند چه بودند؟ در هر دوراهی ای از 
مسیر یک اشتباه صورت گرفت که مهندسان به آن »شکست سیستم« 
می گویند. یعنی نه یک تصمیم واحد بلکه سلسله تصمیم های پشت سر 
هم، یک نتیجه تراژیک را رقم زد. اجازه بدهید که به پنج لحظه کلیدی 

در سال های بحران نگاهی بیندازیم.

J شمارهیک:اخراجرئیس
در سال 1987 ریگان تصمیم گرفت که پل ولکر را از ریاست فدرال 
رزرو بردارد و آلن گرینســپن را به جای او بگذارد. ولکر همان کاری را 
کرده بود که بانک داران از او انتظار داشتند. از نگاه او، نرخ تورم از 11 
درصد به 4 درصد کاهش یافته بود. در صنف روسای بانک های مرکزی 
جهان، این کار باید نمره آ با سه مثبت می گرفت. اما ولکر دریافته بود که 
بازارهای مالی باید تحت نظارت قرار بگیرند. ریگان کسی را می خواست 
که به این کار معتقد نباشد. گرینسپن یک نقش دوگانه داشت؛ فدرال 
رزرو شیر لوله پول را کنترل می کند و در سال های ابتدایی این قرن، 
او شیر پول را تا ته باز کرده بود. اما فدرال رزرو نقش نظارتی هم دارد 
ولی او نقش ضدنظارتی بازی کرد. بنابراین سیل نقدینگی باعث شد 
که سیل بندهای نظارتی از بین برود. گرینسپن نه تنها یک حباب مالی 
بلکه دو حباب ایجاد کرد. بعد از ترکیدن حباب صنایع فناوری سطح 
باال در سال های 2000 و 2001، او به حباب مسکن دمید. اولین وظیفه 
بانــک مرکزی این بود که در نظام مالی ثبات ایجاد کند. اگر بانک ها 
بر اساس قیمت های دارایی هایی که به طور مصنوعی باال رفته اند وام 
بدهند نتیجه فروپاشی خواهد بود؛ اتفاقی که بعدتر ما شاهدش بودیم و 
گرینسپن باید این را می دانست. او ابزارهای زیادی داشت که وضعیت را 
کنترل کند. حتی اگر او ابزار کنترلی را هم نداشت می توانست به کنگره 
برود تا ابزارهای الزم را در اختیارش بگذارد. البته که مشــکل کنونی 
نظام مالی ما تنها محصول وام دادن نامناسب نبوده است. درباره سقوط 
ارزش دالر و رکود در بازار اعتباری نیز گرینسپن نقش بازی کرد. وقتی 
که من در دوران کلینتون رئیس شورای مشاوران اقتصادی بودم، در 

کمیته ای کار می کردم که تشکیل شده بود از تمام نهادهای نظارتی 
مالی بزرگ فدرال و گرینسپن و وزیر خزانه داری وقت نیز در آن بودند. 
فراتر از همه ریسک ها، نظارت زدایی در قبال نظام مالی بود که باعث 
شد گروه تصمیم بگیرد هیچ کاری انجام ندهد، از ترس اینکه هر کاری 
ممکن است در »نوآوری« در نظام مالی مداخله کند. اما نوآوری مثل 
»تغییر« یک ارزش ذاتی نیست؛ می تواند همان قدر که بد است )مثل 

مورد وام های مسکن »کاذب«( خوب باشد.

J شمارهدو:خرابکردندیوارها
در نوامبر 1999 کنگره قانون گلس- استیگال را لغو کرد. این قانون 
در دوران بعد از رکود بزرگ تصویب شــده بود و معلوم شد که البی 
بانک داران و موسســات مالی 300 میلیــون دالر برای این الغای آن 
خرج کرده بودند. قانون گلس- استیگال به دقت بین بانک تجاری )که 
به مردم وام می دهد( و بانک ســرمایه گذاری )که اوراق قرضه و سهام 
می فروشــد( فرق قایل شده بود. من مخالف الغای این قانون بودم اما 
طرفداران الغا می گفتند که به ما اعتماد کنید: ما یک دیوار جلوی چین 
می کشیم تا مطمئن شویم که مشکالت گذشته دیگر تکرار نمی شود. 
مهم ترین پیامد لغو قانون گلس- استیگال تغییر غیرمستقیم فرهنگ 
ســرمایه گذاری از جانب بانک ها بود. وقتی کــه دیوار بین بانک های 
تجاری و بانک های ســرمایه گذاری از بین رفت، بانک های تجاری که 
از آنها انتظار نمی رفت ســرمایه گذاری های پرریسک انجام دهند به 
ســوی این کار تمایل پیدا کردند. از بانک های تجاری انتظار می رفت 
که به روشی بسیار محافظه کارانه با پول های مردم کار کنند. از سوی 
دیگر، از بانک های سرمایه گذاری انتظار می رفت که به طور سنتی پول 
آدم های پولدار را بگیرند؛ ثروتمندانی که می توانستند دست به ریسک 
بیشتری بزنند تا سود بیشتری به دست بیاورند. وقتی که قانون گلس- 
استیگال لغو شد، فرق بین بانک های تجاری و سرمایه گذاری از بین 
رفت و بانک های سرمایه گذاری دست باال را در بازار داشتند. بنابراین 
در فرهنگ بانک داری تقاضایی برای سودهای زیاد به وجود آمد و این 
کار فقط با ریسک پذیری باالتر عملی می شد. در این میان، قدم های 
بعدی برای نظارت زدایی نیز برداشته شد؛ در آوریل 2004، کمیسون 
بورس و اوراق بهادار به بانک های ســرمایه گذاری بزرگ اجازه داد که 
نسبت بدهی به سرمایه خود را افزایش دهند تا بتوانند اوراق بهادار بر 
پایه وام مسکن بیشتری را بخرند. این کار باعث دمیده شدن بر حباب 
مسکن در طول زمان شد. پیش بینی می شد که مشکالت بعدی پیش 
بیاید و برخی از افراد در وزارت خزانه داری نیز دســت به تالش هایی 

نابرابری اکنون در امریکا گسترش یافته و به حدی رسیده که در سه چهارم قرن گذشته مشاهده نشده بود. یک مرد جوان در دهه 30 عمر خود اکنون درآمدی 
دارد که اگر آن را با نرخ تورم تعدیل کنیم، 12 درصد از درآمد پدرش در 30 سال پیش کمتر خواهد بود. اکنون نسبت به زمانی که بوش رئیس جمهور شد، 
حدود 5.3 میلیون نفر بیشتر در امریکا در فقر به سر می برند.

کسری بودجه و تراز منفی تجاری 
در دوران ریاست جمهوری بوش 
تا حد رکورد زدن باال رفت. اگر 

کسب وکارها پول قرض می گرفتند 
تا ماشین آالت بخرند اتفاق خوبی 

بود و اصال بد نبود. اما مسئله 
اینجا بود که طی شش سال، کل 

امریکا – دولتش، خانواده هایش و 
کل کشور- برای نگه داشتن سطح 

مصرف خود وام گرفتند

جای تعجب نبود 
که اعتراضات علیه 
فعالیت های تجاری 
امریکا در جاهایی 

مثل تایلند و مراکش 
باال بگیرد. اما امریکا 

هیچ کنار نیامد؛ 
مثال نپذیرفت که 
از میزان یارانه 
عظیمی که به 

کشاورزی ما تزریق 
می شود و باعث 
شده بازارهای 

بین المللی به هم 
بریزد و کشاورزان 
فقیر در کشورهای 

در حال توسعه 
صدمه ببینند کم 

کند
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زدند اما گرینسپن دست باال را داشت و با آنها مخالف بود. در نتیجه او 
بر تصمیمات غلبه کرد و هیچ کاری برای مقابله با بحران انجام نشد.

J شمارهسه:تجویززالو
هم زمان با آن اتفاقات، بخشــش های مالیاتی بوش در پی آمد که 
اولین بار در ژوئن 2001 عملی شــد و بخشش های بیشتری دو سال 
بعدتر جامه عمل پوشــید. رئیس جمهور و مشاورانش به نظر بر این 
اعتقاد بودند که بخشش های مالیاتی، به خصوص برای امریکایی ها و 
شرکت های پردرآمد، داروی درمان تمام بیماری های اقتصادی است؛ 
معادل زالوی طب قدیم در دوران مدرن. بخشودگی های مالیاتی نقشی 
محوری در شــکل گیری وضعیت زمینه ای بحران فعلی بازی کرد. به 
دلیل اینکه چنین بخشش هایی مشوق های بسیار کوچکی برای اقتصاد 
هستند، اعمال مشوق های واقعی بر عهده فدرال رزرو قرار گرفت که 
به طرز بی ســابقه ای با بحران نرخ بهره پایین و نقدینگی مواجه بود. 
جنگ عراق بدتر می شــد و قیمت نفت را باال می برد. به دلیل اینکه 
اقتصاد امریکا به واردات نفت وابسته بود، ما صدها میلیارد دالر بیشتر 
برای خرید نفت خرج کردیم؛ پولی که در غیر این صورت صرف خرید 
کاالهای امریکایی می شــد. در شرایط عادی، این وضعیت باعث فرو 
رفتن به یک رکود اقتصادی مانند دهه 1970 می شد. اما فدرال رزرو 
به نزدیک بینانه ترین روش قابل تصور با این چالش مواجه شد. سیل 
نقدینگی پول را در دسترس بازار وام مسکن قرار داده بود، حتی برای 
کسانی که در شرایط عادی قادر به وام گرفتن نبودند. بله، و این وضعیت 
به بحران تبدیل شد. میزان پس انداز خانوارهای امریکایی به صفر رسید. 
امــا باید واضح می بود که ما با پول های قرض گرفته شــده و در زمان 
قرضی زندگی می کردیم. بخشودگی مالیاتی روی سودهای سرمایه ای 
به نوعی دیگر به ایجاد بحران کمک کرد. به این معنی که کسانی که 
سرمایه گذاری می کردند یا وام می گرفتند از کسانی که سخت تر کار 
می کردند و پول به دســت می آوردند باید مالیات بیشتری می دادند. 
به عبارت دیگر، دولت با تخفیف های مالیاتی که برای سرمایه گذاری 
برای وام گرفتن یا خرید اوراق قرضه اعمال کرده بود، مردم را به شدت 
تشویق به قرض دادن و قرض گرفتن می کرد بدون اینکه در نظر بگیرد 

مصرف کنندگان امریکایی به مشوق هایی بیشتر از آن نیاز دارند.

J شمارهچهار:جعلاعداد
در ایــن میانه، در ژوئیه 2002، در ادامه یك ســری رســوایی های 
بزرگ – مهم ترین آنها سقوط شركت های »ورلدكام« و »انرون« - كنگره 
قانون ساربانس- اوكسلی را به تصویب رساند. رسوایی ها مربوط به همه 

شركت های بزرگ حسابداری امریكا بود كه بیشتر بانك های ما و تعدادی 
از شركت های اصلی ما بودند. این قانون روشن می كرد كه ما مشكالت 
بزرگی در نظام حســابداری خود داریم. حسابداری یك موضوع مغفول 
برای بیشــتر افراد اســت اما اگر ما نتوانیم به اعداد یك شركت اعتماد 
داشته باشیم، آن گاه اصال نمی توانیم به هیچ چیز در آن شركت اعتماد 
داشته باشیم. متاسفانه در مذاكرات بر سر تصمیم گیری درباره تصویب 
قانون ساربانس- اوكسلی یك مسئله پوشیده بنیادین وجود داشت كه 
بســیاری از افراد، از جمله مدیرعامل كمیســیون بورس و اوراق بهادار، 
نیز به آن اعتقاد داشــتند و آن، كارانه به مدیران از جنس سهام بود. از 
كارانه سهام به عنوان یك پدیده كه باعث تشویق سالم مدیران در قبال 
مدیریت خوب در شركت می شود دفاع می شد اما در حقیقت، این كارانه 
تنها در نام به عنوان »مشوق پرداختی« خوانده می شد. اگر یك شركت 
عملكرد خوبی داشته باشد، مدیر عامل هدیه خیلی خوبی در قالب كارانه 
به صورت ســهام می گیرد. اگر یك شركت عملكرد بدی داشته باشد، 
تاوان مدیریت بد تقریبا بزرگ است اما از راه دیگری اعمال می شود. این 
كافی نیست. اما مسئله ثانوی درباره كارانه سهام این است كه این سهام 
مشــوق هایی را در ازای حسابداری بد فراهم می كند: مدیران رده باال هر 
مشوقی را می گیرند تا اطالعات تحریف شده تولید كنند با این هدف كه 
قیمت سهام شــركت را افزایش دهند. ساختار مشوق ها در آ ژانس های 
رتبه بندی شركت ها نیز ثابت شده كه تحریف شده است. به آژانس هایی 
مثل »مودیز« و »استاندارد اند پورز« به وسیله خیلی از افراد پرداخت هایی 
صورت می گیرد تا در رتبه بندی ها از آنها حمایت كنند. مسئله اینجاست 
كه به خیلی از بانك های سرمایه گذاری پول پرداخت می شود تا اطالعات 
غلطی در زمینه رتبه  شركت ها ارایه كنند و با همین رتبه ها نیز تصمیمات 
خطرناكی گرفته می شود كه موجب بحران خواهند شد. در دوران بحران 
مالی در آسیای شرقی در دهه 1990 ما شاهد این اشتباهات آژانس های 
رتبه بندی بودیم. تسهیالت با رتبه باال به منطقه تزریق شد اما ناگهان 

حباب تركید. كسی هم به پیش بینی كنندگان وضعیت توجهی نكرد.

J شمارهپنج:بندنیاوردنخونریزی
آخرین اشــتباه بزرگ نیز در قالب بسته كمك های مالی در اكتبر 
2008 صورت گرفت كه پاسخ دفتر رئیس جمهور به خود بحران بود. 
ما همچنان پیامدهای آن تصمیم را در ســال های بعد از بحران حس 
می كنیم. هم دفتر رئیس جمهور هم فــدرال رزرو آرزو می كردند كه 
بحران فقط یك وقفه كوتاه باشــد و رشــد به اقتصاد بازگردد. وقتی 
كه بانك های امریكایی ســقوط كردند، دفتــر رئیس جمهور مدام از 
یك واكنش به سوی واكنش دیگر می پرید. بعضی از موسسات مالی 
كمك اقتصادی دریافت كردند. پیشنهاد اصلی وزارت خزانه داری یك 
سند سه صفحه ای بود كه 700 میلیارد دالر از سوی وزارت خانه برای 
تزریق مستقیم به بانك ها بدون اینکه پیش بینی ای درباره آن صورت 
بگیرد یا نظام قضایی بر آن نظارت داشته باشد. بانك ها وام های خیلی 
بدی داده بودند. آنها دارای چاله هایی بزرگ در ترازنامه خود بودند كه 
كســی نمی دانست كجایش راست است و كجایش دروغ است. بسته 
كمك های مالی مثل تزریق خون بســیار زیاد بــه بیماری بود كه از 
خونریزی داخلی رنج می برد و معلوم نبود كه جای زخمش كجاست؛ 
به خصوص برای بانك هایی كه تعطیل شــده بودند. كلی از وقت بر 
سر همین بسته كمك های مالی مستقیم وزارت خزانه داری تلف شد. 
نمی توان گفت كه وزارت خانه مالیات دهندگان را برای كمك به بانك ها 

فریب داد اما بانك ها دوباره با آن پول ها شروع به وام دادن كردند.  

رئیس جمهور و مشاورانش به 
نظر بر این اعتقاد بودند که 
بخشش های مالیاتی، به خصوص 
برای امریکایی ها و شرکت های 
پردرآمد، داروی درمان تمام 
بیماری های اقتصادی است؛ 
معادل زالوی طب قدیم در دوران 
مدرن. بخشودگی های مالیاتی 
نقشی محوری در شکل گیری 
وضعیت زمینه ای بحران فعلی 
بازی کرد

وقتی که مشکالت 
آشکار می شود، 
بازارهای مالی 

جهانی با یك زلزله 
واقعی مواجه 

می شوند: کاشف 
به عمل می آید که 
آن میلیاردها دالر 
وام های مسکن بد 
در سبدهای سهام 

در اروپا، چین، 
استرالیا و حتی در 
بانك های ستاره دار 

سرمایه گذاری 
امریکا مثل گلدمن 

ساکس و بیر 
استیرنز پنهان شده 

بوده است
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مرد مریخ اندیش
زندگی الون ماسک در گذشته، حال و آینده

»تو فکر می کنی من دیوانه ام؟« 
این سؤال را الون ماسک تقریبا اواخر شامی طوالنی در یک رستوران 
دریایی ســطح باال در دره سیلیکون پرســید. من که تا به حال به آن 
رستوران نرفته بودم یک شلوار جین و باالپوش تونیک پوشیده بودم و 
می دانســتم که ماسک مثل همیشه دیر خواهد آمد. بعد از حدود 50 
دقیقه، ماســک با کشف چرمی و شلوار جین مد روز و یک پیراهن با 
پارچه پیچازی ظاهر شد. ماسک شش فوت قد دارد اما اگر از هرکسی 
که او را می شناسد بپرسید می گوید که بزرگ تر به نظر می رسد. او به 
طرز مضحکی چهارشانه، هیکلی و الغر است. ممکن است فکر کنید او 
از مزایای ظاهری خود استفاده می کند و وقتی وارد جایی می شود مثل 
یک مرد محکم شق ورق جلوه می کند. اما در عوض، او تقریبا خجالتی 
بود. وقتی که راه می رفت سرش را کمی پایین گرفته بود، سر میز رسید 
برای ســالم کردن به سرعت دست داد و سپس روی صندلی نشست. 

چند دقیقه الزم بود تا ماسک گرم شود و راحت نگاه کند.
ماسک از من خواسته بود که برای نوعی مذاکره شام مهمانش باشم. 
هجده ما قبل تر او را از برنامه ای برای نوشــتن کتابی درباره اش مطلع 
کرده بودم و او هم مرا از برنامه اش درباره همکاری نکردن با من مطلع 
کرده بود. امتناع او آزرده کننده بود اما مرا در موضع یک گزارشگر لجوج 
انداخت. اگر من باید این کتاب را بدون او می نوشتم، خوب، باید این کار 
را می کردم. افراد بسیاری شرکت های ماسک، تسال موتورز و اسپیس 
ایکس، را ترک کرده بودند و حرف می زدند و همان موقع من بسیاری 
از دوستان او را می شناختم. مصاحبه ها یکی پس از دیگری و یک ماه 
در پی ماه دیگر گرفته می شد و در این روند که دویست نفر یا بیشتر 
شرکت داشتند، یک بار دیگر صدای الون ماسک را می شنیدم. او به خانه 
زنگ زده بود و گفته بود که کارها به یکی از این دو صورت پیش رفته 
است: او کار مرا خیلی سخت کرده بود اما بعد از همه اینها، می توانست 
به پروژه کمک کند. تمایل داشت که همکاری کند اگر قبل از انتشار 
کتاب اجازه داشته باشد آن را بخواند و می توانست پانویس هایی به کتاب 
اضافه کند. او در متن من دست نمی برد اما می خواست این شانس را 
داشته باشد که برخی از مسائلی را که می گفت نادرست است اصالح 
کند. من فهمیده بودم که این مســئله از کجا ناشی می شود. ماسک 
می خواست روی داستان زندگی اش کنترل داشته باشد. او همچنین 
مثل یک دانشمند دچار اضطراب روانی از نشانه های یک اشتباه مبتنی 
بر واقعیت بود. یک اشــتباه روی صفحات چاپ شده می توانست برای 
همیشه روح او را در عذاب نگه دارد. گرچه من زاویه نگاه او را به ماجرا 
دریافتم اما به دالیل حرفه ای، شــخصی و عملی به او اجازه ندادم که 
کتاب را بخواند. ماسک نسخه خود را برای حقیقت داشت و این نسخه 
همیشه نسخه ای نیست که بقیه دنیا درباره حقیقت دارند. او آمادگی 
داشــت که حتی به ساده ترین سؤاالت پاسخ های طوالنی بدهد و فکر 
سی صفحه پانویس به نظر خیلی طبیعی می آمد. با این حال، ما تصمیم 
گرفتیم با هم شام بخوریم، درباره همه اینها صحبت کنیم و ببینیم به 

کجا می رسیم. 

صحبت ما با بحثی از اهالی روابط عمومی شــروع شــد. ماســک 
کارکنان روابط عمومی خود را به طر وحشــتناکی بیرون کرده بود و 
در حال طی کردن روند اســتخدام یک رئیس ارتباطات جدید بود. او 
به حالتی خیلی »ماســکی« پرسید: »بهترین آدم روابط عمومی دنیا 
کیست؟« بعد درباره چند آشنای مشترک، هوارد هیوز و کارخانه تسال 
صحبت کردیم. وقتی پیشــخدمت از ما خواست که سفارش بدهیم، 
ماســک غذایی را درخواست کرد که با رژیم کم کربن او سازگار باشد. 
خرچنگ سرخ شده سفارش داد. مذاکره شروع نشده بود و ماسک در 
حال انتظار برای غذایش بود. حرف هایش را با نگرانی بزرگی شروع کرد 
که شب ها او را بیدار نگه می دارد؛ به عبارت دیگر، نگرانی از اینکه یکی 
از دو بنیان گذار گوگل و مدیرعامل این شرکت، لری پیج، ممکن است 
به خوبی موفق شود ناوگانی از ربات های پیشرفته هوش مصنوعی بسازد 
که قادرند نوع بشر را از بین ببرند. ماسک گفت: »من واقعا نگران این 
مسئله هستم.« اینکه ماسک و پیج دوستان خیلی نزدیکی هستند و او 
احساس می کند پیج اساسا فرد خوش نیتی است و یک شیطان نیست 
هم اضطراب ماسک را کم نمی کند. این نگرانی به این مسئله بازمی گردد 
که خوش بینی پیج باعث شده به این عقیده برسد که در آینده ماشین 
کارهای انســان را انجام بدهد. ماسک گفت: »من این قدر خوش بین 
نیستم. او ممکن است اتفاقی یک چیز شیطانی درست کند.« وقتی که 
غذا آمد، با چند لقمه گنده ماسک غذای او ناپدید شد. ناامید از اینکه 
ماسک را خوشحال کنم و به حرف زدن وادارم، تکه بزرگ استیکی را از 
بشقابم برای او گذاشتم. نقشه ام کار کرد اما فقط برای 90 ثانیه. گوشت، 

یک لقمه بزرگ، تمام. 
مدتی طول کشید تا ماسک از موضوع ناراحت کننده هوش مصنوعی 
دست برداشت و به مسئله مورد نظر رسید. سپس بحث به کتاب کشیده 
شد و ماسک تالش کرد که احساسش را درباره کار من بگوید و دریابد 
که چرا کتابی درباره او نوشته ام و نیت مرا بخواند. این لحظه که فرا رسید 
من این مکالمه را غنیمت دانستم و شروع کرد با حرارت بسیار و با آنچه 
که از ژن هایم به صورت غریزی داشتم حدود 45 دقیقه صحبت کردن 
درباره اینکه چرا الون ماســک باید با من حرف بزند و چرا باید درباره 
زندگی اش کتابی نوشته شــود. او نتوانست به کنترلی که روی کتاب 
مورد نظرش بود دســت پیدا کند. گوش می داد و با حس ژورنالیستی 
من کتاب آمد. مایه شگفتی من این بود که بعد از چند ده دقیقه صحبت 
کردن، حرف مرا قطع کرد و خیلی ســاده گفت: »بسیار خوب.« عزم 
ماسک شکسته بود و او به کسی که بعد از پاسخ نه شنیدن درخواست 
خود را ادامه داده بود احترام قایل شد. از میان ده ها ژورنالیستی که از او 
خواسته بودند برای نگارش کتابی درباره او کمکشان کند تنها من بودم 
که بعد از امتناع اولیه ماسک کارم را ادامه داده بودم و به نظر می رسید 

که او از این کار خوشش آمده بوده است.
شام ما با مکالمه لذت بخشی پایان یافت و ماسک رژیم کم کربنش 
را خراب کرد. پیشــخدمت دســر آورد و ماسک کلی شیرینی و دسر 
پرشکر خورد. توافق حاصل شده بود. ماسک وعده دسترسی به مدیران 

ماسک حرف هایش را با نگرانی بزرگی شروع کرد که شب ها او را بیدار نگه می دارد؛ به عبارت دیگر، نگرانی از اینکه یکی از 
دو بنیان گذار گوگل و مدیرعامل این شرکت، لری پیج، ممکن است به خوبی موفق شود ناوگانی از ربات های پیشرفته هوش 
مصنوعی بسازد که قادرند نوع بشر را از بین ببرند. ماسک گفت: »من واقعا نگران این مسئله هستم.«
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کتاب ضمیمه

دو ساعت و نیم 
بعد از اینکه ما شام 
را شروع کردیم، 

ماسك دست هایش 
را روی میز گذاشت 
و حرکتی کرد که 
انگار می خواهد 

بلند شود اما ثابت 
ماند، چشم هایش 
را به من خیره کرد 
و همان سؤال را 

از من پرسید: »تو 
فکر می کنی من 

دیوانه ام؟«

شــرکت ها، دوستانش و خانواده اش را به من داد. هر یک ماه یک بار با 
من شام می خورد تا وقتی که کار طول بکشد. برای اولین بار، ماسک به 
یک گزارشگر اجازه داده بود که به امور داخلی دنیای او نگاهی بیندازد. 
دو ساعت و نیم بعد از اینکه ما شام را شروع کردیم، ماسک دست هایش 
را روی میز گذاشت و حرکتی کرد که انگار می خواهد بلند شود اما ثابت 
ماند، چشــم هایش را به من خیره کرد و همان سؤال را از من پرسید: 
»تو فکــر می کنی من دیوانه ام؟« غرابت این لحظه مرا مات و مبهوت 
باقی گذاشته بود و هر یک از اعصاب من در حال تالش برای حل این 
معما بود و اینکه چطور می شود هنرمندانه به این سؤال پاسخ داد. مدت 
زیادی با الون ماسک بودن زمان برد تا بتوانم دریابم که این سؤال بیشتر 
از خود او پرسیده شده بود تا من. او از خود می پرسید که آیا درست بود 
که به مردم مقابلش برای باز کردن جزئیات زندگی خود اعتماد کرده 
یا نه و چشم هایش گویای این اعتماد بود. چند لحظه بعد، دست داد و 

سوار مدل تسالی اس قرمزرنگ خود شد. 

J رویابیناتوپیایی
مطالعه روی الون ماســک باید از دفتر مرکزی شــرکت »اسپیس 
ایکس« شروع می شد که در حومه لس آنجلس در چند مایلی فرودگاه 
بین المللی این شهر واقع شده است. بازدیدکنندگان در آنجا با دو پوستر 
عظیم از سیاره مریخ مواجه می شوند که روی دیوار دفتر ماسک آویخته 
شده است؛ پوستر دست چپی با همان نوار قرمز و سرد دور این سیاره 
و در پوستر دست راست، مریخ با اقیانوس ها و نواحی سبز که با زیست 

انســانی سازگار است. ماسک به شــدت تمایل دارد که زندگی انسان 
را روی مریــخ امتحان کنــد و کاری کند که این اتفاق بیفتد. حرکت 
انســان به سوی اســتفاده از فضا هدف زندگی او اعالم شده است. او 
می گوید: »من دوست دارم در حال فکر به این مسئله بمیرم که انسان 
آینده روشنی دارد. اگر ما بتوانیم مسئله انرژی پایدار را حل کنیم و به 
گونه هایی چندســیاره ای با تمدنی متکی به خود در یک سیاره دیگر 
تبدیل شــویم – که یک راه حل برای سناریوی بدبینانه انقراض نسل 
بشر روی کره زمین است – آن گاه فکر می کنم که حال من واقعا خوب 

خواهد بود.« 
اگر این چیزهایی که ماسک می گوید و انجام می دهد احمقانه به نظر 
می رسد، به این دلیل است که تا سطحی همین طور هم هست. اراده 
آماده ماسک برای انجام کارهای غیرممکن او را به سطح نوعی خدایگان 
بودن در دره سیلیکون رسانده تا جایی که همکار مدیرعامل او، لری پیج، 
درباره او با نوعی ترس آمیخته به احترام صحبت می کند و کارآفرینان 
جوان خیلی مشتاق اند که »مثل الون ماسک« باشند، همان  طور که در 
گذشته ها این کارآفرینان دوست داشتند که از استیو جابز تقلید کنند. 
با اینکه دره سیلیکون با واقعیت ها جلو می رود و آنجا پر از تابوت هایی 
که فانتزی ها در آنها جای گرفته، ماســک اغلب از این مسیر منحرف 
می شود و به قطب های دو سر طیف تمایل پیدا می کند. او مردی است 
با خودروهای الکتریکی، پنل های باتری خورشیدی و راکت هایی که به 
سوی امیدهای اشتباه شلیک می شوند. اما استیو جابز را فراموش کنید. 
ماسک بیشــتر از آن نوع آدم هایی است که ثروت فوق العاده خود را از 
ترس مردم و نفرت آنها از خود به دست آورده است. شرکت تسال را بخر. 

هیاهویی را که برای مدتی در سیاره خود ایجاد می کنی فراموش کن.
من سال هاســت كه عضو این اردوگاه دوم هســتم. ماسك به نظر 
مــن یك رویابین می آید كه به خوبی در این كار عمد دارد، یك عضو 
رســمی باشگاهی در دره سیلیكون كه به فناوری به صورتی اتوپیایی 
نگاه می كنند. این باشگاه عالقه دارد كه منطق فناوری را با مهندسی 
در همه موضوعات مخلوط كند و با آن جواب همه مسائل را بدهد. آنها 
مدعی هستند كه اگر بگذاریم در مسیری كه می خواهند حركت كنند 
همه مشــكالت ما را حل خواهند كرد. یك روز، به زودی زود، ما قادر 
خواهیم بود خیلی آرام و راحت مغزهایمان را بر رایانه ها دانلود كنیم و 
اجازه بدهیم كه الگوریتم های آنها مراقب همه چیز باشند. بسیاری از 
بلندپروازی های آنها اثبات شده كه مفید بوده است. اما كسانی كه به 
صورتی اتوپیایی به فناوری نگاه می كنند با حرف های كلیشه ای خود 
باعث كسالت می شــوند و می توانند درباره توانایی های خود ساعت ها 
صحبت كنند بدون اینکه حرف اصلی را بزنند. آزاردهنده تر این است 
كه آنها می گویند انسان موجودی ناقص است كه باید نقص های خود 
را با فناوری هایی كه آنها می ســازند جبران كند. وقتی كه من در دره 
ســیلیكون با الون ماسك برخورد داشتم، می دیدم كه نوع حرف زدن 
تصنعی او بسیار شــبیه به نمایش نامه های این دوستداران اوتوپیایی 
فناوری است. ناراحت كننده ترین بخش ماجرا این بود كه شركت های 

او حتی همین كارشان را هم درست انجام نمی دادند. 
با این حال، در نیمه اول ســال 2012، یك آدم كلبی مسلك مثل 
من توجهش به این بود كه ماســك واقعا به چه چیزهایی دست یافته 
است. شركت هایی كه او درست كرده بود به مدارجی بی سابقه دست 
پیدا كرده بودند. شركت »اسپیس ایكس« یك كپسول را با خودش به 
ایســتگاه بین المللی فضایی برده و آن را سالم به زمین بازگردانده بود. 
شــركت »تسال موتورز« مدل اس خود را كه ماشین صندوق دار زیبا و 

اسپیس ایكس:
شركتی فعال در حوزه فضایی 
كه روی دست ناسا بلند 
شده است

تسال موتورز: 
خودروساز ماشین های 
الكتریكی و سازنده 
ایستگاه های شارژ مجانی

سوالرسیتی:
بزرگ ترین پیمانكار نصب 
و سرمایه گذار در توسعه 
پنل های خورشیدی
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تمام الكترونیكی است به بازار عرضه كرده بود و نفس همه را از هیجان 
بند آورده و رقبا را در دیترویت تحت تاثیر قرار داده بود. همین دو اتفاق 
ماســك را به سطح باالی غول های كسب وكار رسانده بود. تنها استیو 
جابز می توانست مدعی دستاوردهای مشابه این در دو صنعت این  نین 
متفاوت شود؛ او نیز در یك سال توانسته بود هم با اپل سهم بازار زیادی 
را به دســت آورد و هم با محصوالت شركت پیكسار باجه های فروش 
سینماها را به تسخیر خود درآورد. ماسك همچنین رئیس هیئت مدیره 
و بزرگ ترین سهام دار شركت »سوالر سیتی« بود كه یك شركت حوزه 
انرژی خورشیدی روبه رشد به حساب می آمد. ماسك به نوعی توانسته 
بود بزرگ ترین پیشرفت ها را در حوزه فضا، خودروسازی و انرژی عملی 

كند. 
در ســال 2012 بود كه با چنین اتفاقاتــی تصمیم گرفتم درباره 
الون ماســك بنویسم و یك گزارش بلند درباره او در مجله »بلومبرگ 
بیزینس ویك« بنویســم كه روی جلد هم آمد. در این نقطه از زندگی 
ماسك، همه كارها از راه دستیار وفادار او، مری بث براون، انجام می شد. 
او مرا دعوت كرد از جایی بازدید كنم كه خودم آن را »ماســك لند« 

)سرزمین ماسك( می خواندم.
هر كسی كه برای اولین بار به ماسك لند می رود تجربه سرگیجه آور 
مشابه مرا خواهد داشت. دفتر مركزی شركت اسپیس ایكس در میان 
بسیاری از ســاختمان های لخت و خشن واقع است و جایی است كه 
به قول خود ماســك، بدن و روح و فكر آدم با هم جمع می شوند. تنها 
وقتی كه وارد ساختمان مركزی اســپیس ایكس می شویم و به اتاق 
مدیر می رســیم درمی یابیم كه ماســك واقعا چه می كند. ماسك در 
وسط لس آنجلس یك كارخانه راكت سازی ساخته است. و این كارخانه 
آن زمان فقط یك راكت نســاخته بود، نه، چندین راكت ساخته بود. 
كارخانه بســیار عظیم بود و پشــت آن محوطه خلیج مانندی بود كه 
ماشــین های عظیم فلزهای خام را می آوردند و ماشین های دوطبقه 
جوشــكاری قطعات آنها را به هم متصل می كردند. در ســمت دیگر 
كارخانه نیز تكنیسین هایی با روپوش سفید كار می كردند كه مادربورد، 
رادیو و قطعات الكترونیكی می ساختند. افراد دیگری نیز در بخش های 
مخصوصی بودند كه كپســول هایی را می ساختند كه راكت ها باید به 
ایستگاه فضایی حمل می كردند. مردانی با خالكوبی بر بدنشان راكت ها را 
عایق بندی می كردند و مهندسان آنها را سیم كشی می كردند. راكت های 
تكمیل شده روی كامیون هایی می رفتند اما راكت های بیشتری هم در 
جاهای دیگری از كارخانه منتظر مهندسان سفیدپوش بودند. گشتن 
یك باره در همه جای كارخانه مشكل بود. صدها نفر در كارخانه بودند كه 
این سو و آن سو می رفتند و با ماشین های عجیب و غریب كار می كردند. 
این ساختمان تنها ساختمان شماره یك ماسك لند بود. اسپیس 
ایكس دارای كلی ساختمان بود كه به عنوان بخشی از شركت بویینگ 
برای ساختن قطعات سری هواپیماهای 747 به كار می رفت. یكی از 
این ســاختمان ها سقفی منحنی داشت و مثل آشیانه هواپیما به نظر 
می رسید. این ساختمان نقش استودیوی تحقیق،  توسعه و طراحی را 
برای شــركت تســال بازی می كرد. در همین جا بود كه طراحی مدل 
صندوق دار اس خودروهای تســال و نیز مدل ایكس شاســی بلند این 
شركت انجام شد. در محوطه پاركینگ خارج از استودیو، یك ایستگاه 
شارژ باتری  خودروهای الكتریكی ساخته شده كه رانندگان لس آنجلسی 

می توانند به طور رایگان خودروهای خود را شار ژ كنند. 
اولین مصاحبه من با ماسک در استودیوی طراحی انجام شد و نشان 
می داد که او چطور حرف می زند و عمل می کند. او یک فرد با اعتماد به 

نفس زیاد است اما همیشه نمی تواند این خصوصیت را به خوبی نشان 
دهد. گاهی خجالتی است. لهجه  اهالی افریقای جنوبی در او باقی مانده 
اما در حال محو شدن است هرچند این مسئله باعث نشده که الگوی 
طبیعی صحبت کردن ماســک از بین برود. او مثل اغلب مهندسان یا 
فیزیک دان ها از حرکات دست یا مثال ها برای توضیح حرف های خود 
اســتفاده نمی کند و انتظار دارد که شــما آنها را بفهمید. همین او را 
گوشت تلخ و خشک نشان می دهد. او اتفاقا جوک ها و حرف های بامزه ای 
بلد اســت اما ظاهرش خالف آن را نشان می دهد. من این را در خالل 

حدود 30 ساعت مصاحبه ای که با او داشته ام دریافته ام. 
بســیاری از مدیران سطح باال تربیت کننده اطرافیان خود هستند. 
ماسک از آن مدیرانی نیســت که به رستوران ها جیم بزنند. او کسی 
است که شیوه رفتاری خود را دارد. وقتی که با او در استودیوی طراحی 
مصاحبه می کردم در حال راه رفتن در ایستگاه های مختلف کارخانه بود. 
در هر ایستگاه کارکنان با عجله به سوی ماسک می آمدند و اطالعات 
را به ســوی او روانه می کردند. ماسک هم گوش می داد و به اطالعات 
جالب توجهش واکنش نشــان می داد. سپس افراد کنار می رفتند و او 
به ســمت ایســتگاه اطالعات گیری بعدی حرکت می کرد. در یکی از 
ایستگاه ها مدیر بخش طراحی او را به اتاقی در پشت استودیو برد که 
طراحی ســه بعدی از مدل اس ماشین تسال را نشان ماسک بدهد. در 
آنجا مهندسان ویدیوی مدل را نشان او دادند و او بدون واکنش به آن 
نگاه کرد و نکاتی را پرســید و همراه من به سمت ساختمان شرکت 
»اسپیس ایکس« حرکت کرد. به من می گفت: »اینجا مردان باهوشی 
در حوزه هــای اینترنت، امور مالی و حقوق کار می کنند و برای همین 

است که کار ما خیلی نوآورانه به نظر نمی رسد.«

J کشفوشهوددرماسکلند
من از دهه 2000 میالدی در دره ســیلیکون رفت وآمد داشــته ام 
و عاقبت در سان فرانسیســکو ساکن شــده ام. در این شهر می توانید 
مهندسانی را در رستوران ها یا بارها در روزهای یکشنبه نگاه کنید که 
گوشه ای افتاده اند و مراســم روز تعطیل خود را انجام می دهند. شهر 
سان فرانسیســکو به طور تاریخی با نوع طمــع ورزی و آز همراه بوده 
است. اینجا شهری اســت که در دوران جست وجو   ی طال بسیار رونق 
گرفت و حتی زمین لرزه ای که در آن رخ داد باعث نشد اقتصادش برای 
طوالنی مدت آســیب ببیند. نباید اجازه بدهید که ظاهر شهر شما را 
فریب دهد؛ رونق گرفتن و سقوط کردن جزئی از ریتم این مکان است. 
در دهه 2000 این شهر بیشترین رونق را گرفت و شاهد ثروت اندوزی 
بسیاری از افراد شد. کل جمعیت شهر درگیر نوعی فانتزی شدند؛ پولدار 
شدن سریع توسط عشــاق مجنون اینترنت. انرژی ساطع شده از این 
خیال باطل مشــترک که آشکار بود نوعی همهمه همگانی را در شهر 
ایجاد کرده بود. من در مرکز این شــهر شاهد بودم که چطور ولوله در 

میان مردم افتاده بود.
داستان های جنون کســب وکار در این دوران شناخته شده است. 
شما دیگر نیازی نداشتید که چیزی بسازید تا دیگران بخواهند بخرند 
و یک شــرکت رو به ترقی شــروع به کار کند. شما فقط باید ایده ای 
درباره اینترنتی کردن یک چیز می داشــتید و آن را ارائه می کردید تا 
سرمایه گذاران رغبت پیدا کنند که برای عملی کردن آن ایده برای شما 
سرمایه گذاری کنند. همه حواسشان به این بود که بیشترین پول ممکن 
در کمترین زمان به این ایده اختصاص پیدا کند چون اولین کسی که 
وارد این کار شود در نهایت برنده خواهد بود. افرادی که در دهه بیست، 

یك هفته عادی ماسک با ماموریتش در شركت »بل ایر« شروع می شود. روز دوشنبه او تمام وقت را در شركت »اسپیس ایكس« می گذراند. 
سه شنبه او روز را در شركت »اسپیس ایكس« شروع می كند و سپس سوار هواپیمای جت خود می شود و به دره سیلیكون پرواز می كند. ماسك 
چندین روز را در شركت »تسال« كار می كند كه دفترش در پالو آلتو و كارخانه اش در فرمونت واقع است.

الون ماسک را می توان 
 ترکیبی از مزیت های هنری 

فورد )باال( و جان راکفلر 
)پایین( در نظر گرفت

بسیاری از 
مدیران سطح 

باال تربیت کننده 
اطرافیان خود 

هستند. ماسك از 
آن مدیرانی نیست 
که به رستوران ها 

جیم بزنند. او کسی 
است که شیوه 
رفتاری خود را 
دارد. وقتی که با 
او در استودیوی 

طراحی مصاحبه 
می کردم در 

حال راه رفتن 
در ایستگاه های 
مختلف کارخانه 

بود. در هر ایستگاه 
کارکنان با عجله 
به سوی ماسك 

می آمدند و 
اطالعات را به سوی 

او روانه می کردند
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کتاب ضمیمه

سی، چهل یا حتی پنجاه عمر خود بودند به رفتارهای کلیشه ای دست 
به کار می شدند؛ دفاتر کار آنها به خانه های موقتشان تبدیل می شد و 
نظافت فردی فراموش می شد. صاحبان ایده هر جایی ایده خود را به هر 
روشی تبلیغ می کردند، در مکان های عمومی تمایل به هرزگی داشتند 
و دست به اســتعمال کوکائین می زدند. طمع و منافع شخصی تنها 
چیزهایی بود که معنی پیدا می کرد. اما در پی این کارها در بین بسیاری 
از افراد خیلی از بی نظمی ها و پیامدهای بد باقی می ماند. فانتزی سریع 
پولدار شــدن به وسیله اینترنت برای سان فرانسیسکو و دره سلیکون 
یک رکود باقی گذاشــت. مهمانی های بی پایان تمام شد و عیاشی در 
نمایشگاه های تجاری برای تبلیغ جای خود را به تی شرت های تبلیغاتی 
داد. صنعت فناوری ایده ای نداشــت که بایــد چه کند. بعد ترکیدن 
حباب، سرمایه گذاران دیگر کمتر روی افراد دیوانه سرمایه گذاری کردند 
و ایده های بزرگ کارآفرینی با ایده های کوچک تر جایگزین شــد. این 

اتفاقات خیلی احساس برانگیز به نظر می رسید اما واقعیت داشت.
اما در میان همه این رکودها، بسیاری از شرکت ها مثل گوگل، اپل، 
توئیتر و فیس بوک به وجود آمدنــد. صنعت فناوری به تدریج به این 
نتیجه رسیده بود که چه کار باید بکند و شرکت های خیلی موفقی به 

وجود آمدند که به خود تکیه داشتند و دنیا را تغییر دادند. 
من هم بر این طرز تفكر صحه می گذاشتم تا اینکه اولین بار از ماسك 
لند دیدن كردم. در حالی كه ماسك دست به كارهای زیادی زده بود اما 
خجالت می كشید كه بگوید چه در سر دارد، معدود افرادی در خارج از 
كارخانه های او توانسته بودند كارخانه های ماسك،  واحدهای تحقیق و 
توسعه، و ماشین آالت او را ببینند و شاهد بی واسطه كارهایی باشند كه 
او در حال انجام  دادنشان بود. در ماسك لند كسی بود كه بخش زیادی 
از اخالق دره سیلیكون را به سرعت پشت سر گذاشته بود و سازمان های 
خود را فارغ از سلسله مراتب بوروكراتیك اداره می كرد و این سازمان ها 
را برای پیشرفت های بزرگ، تولید ماشــین های عالی و دنبال كردن 

چیزهایی كه واقعا نفس ما را در سینه حبس می كند به كار گرفت. 
الون ماســك باید به درستی بخشی از این خمودگی ای می بود كه 
دره سیلیكون دچارش شده بود. او درست وسط جنون دات كام در سال 

1995 میالدی پرتاب شد؛ موقعی كه تازه از كالج فارغ التحصیل شده 
بود و شركتی را به نام »زیپ 2« تاسیس كرده بود. این شركت یك نوع 
»گوگل  مپ« ابتدایی بود كه به عنوان اولین سرمایه گذاری بسیار عالی 
و به سرعت ترقی كرد. شركت »كامپك« در سال 1999 »زیپ 2« را 
به قیمت 307 میلیون دالر خرید. ماسك از این معامله 22 میلیون دالر 
سود كرد و تقریبا همه آن را در روی كار بعدی سرمایه گذاری كرد؛ یك 
اســتارت آپ كه در نهایت به شكل شركت »پی پَل« درآمد. ماسك به 
عنوان بزرگ ترین سهام دار وقتی كه در سال 2002 »پی پَل« در شركت 
»ای بِی« ادغام شــد و »ای بِی« آن را به قیمت 1.5 میلیارد دالر خرید، 
به كسی با بیشترین بخت خوش در میان سهام داران مشابه تبدیل شد. 
با این حال، ماسك به جای اینکه پول های خود را در دره سیلیكون 
در كسب وكارهای مشابه وارد كند و در میان همكاران خود سر كند، به 
لس آنجلــس گریخت. عقل معمول زمانه می گفت كه یك نفس عمیق 
بكش و برای اتفاق بعدی صبر كن تا به موقع وارد یك كسب وكار شوی. 
اما ماسك این منطق را با 100 میلیون دالر سرمایه گذاری روی شركت 
»اسپیس ایكس«، 70 میلیون دالر سرمایه گذاری در شركت »تسال« و 
10 میلیون دالر سرمایه گذاری در شركت »سوالرسیتی« رد كرد. ماسك 
با ساختن این چنین ماشین های نابودكننده پولی، هیچ راهی پیدا نكرده 
بود برای اینکه ســریع تر ثروت خود را از بین ببرد. او به یكی از افرادی 
تبدیل شد كه ریسك بیش از اندازه ای در سرمایه گذاری كرده بود؛ یعنی 
ساختن پیچیده ترین كاالهای فیزیكی در دو مكان از گران ترین مناطق 
جهان؛ لس آنجلس و دره ســیلیكون. شركت های ماسك می خواستند 
چیزها را از نقطه صرف شروع كنند و به حوزه های هوافضا، خودروسازی 
و صنایع خورشیدی كه به عنوان یك امر رایج پذیرفته شده  بودند دوباره 

بیندیشند.

J سهشرکتدرسهجهت
ماســك با شــركت »اســپیس ایكس« در حال مبارزه با غول های 
آمریكایی در قالب مجتمع های صنعتی – نظامی یعنی شامل دو شركت 
»الكهید مارتین« و »بویینگ« اســت. او همچنیــن در حال مبارزه با 
كشورها در زمینه فضایی است كه قابل توجه ترین آنها دو كشور روسیه و 
چین است. شركت »اسپیس ایكس« به عنوان تولیدكننده با هزینه  كم 
نامی برای خود در بازار دست وپا كرده است. اما در واقع، این مزیت برای 
بردن كافی نیســت. كسب وكار فضایی نیاز به دست وپنجه نرم كردن با 
مجموعه ای شامل سیاست، حمایت گرایی و مداخله دارد كه بنیادهای 
سرمایه داری را تضعیف می كند. استیو جابز نیز وقتی كه كه با »آی پاد« 
و »آی تیونز« به مصاف صنایع ضبط موسیقی و صوت رفت، با نیروها و 
عوامل مشابهی مواجه شد. »اسپیس ایكس« راكت هایی با قابلیت استفاده 
مجدد را برای فرســتادن بار سفینه ها به فضا و بازگشتن خود راكت ها 
به زمین آزمایش كرده است. اگر این شركت بتواند چنین فناوری ای را 
كامل كند قادر خواهد بود به شدت رقبایش را پشت سر بگذارد و خواهد 
توانست بخش اعظمی از شركت های صنایع راكت سازی را به بیرون از 
این كسب وكار براند و در همان حال، امریكا را به كشوری تبدیل كند كه 
در ارسال محموله های بار و انسان به فضا پیشرو باشد. همین كارها بوده 
كه ماسك فكر می كند برای خود دشمنان خطرناكی درست كرده است. 
او می گوید: »فهرست افرادی كه اهمیت نمی دهند كه من بمیرم در حال 

افزایش است. اعضای خانواده من نگران اند كه روس ها مرا ترور كنند.«
با شركت »تسال موتورز« ماســك تالش كرد روش تولید و فروش 
خودرو را تغییر دهــد، در حالی كه به طور هم زمان در حال ایجاد یك 

ماسك با شرکت 
»اسپیس ایکس« 
در حال مبارزه 
با غول های 

امریکایی در قالب 
مجتمع های 

صنعتی-  نظامی 
یعنی شامل دو 
شرکت »الکهید 

مارتین« و 
»بویینگ« است

عقل معمول زمانه می گفت 
كه یك نفس عمیق بكش 

و برای اتفاق بعدی صبر 
كن تا به موقع وارد یك 

كسب وكار شوی. اما ماسك 
این منطق را با 100 میلیون 

دالر سرمایه گذاری روی 
شركت »اسپیس ایكس«، 70 
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»سوالرسیتی« رد كرد
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با شركت »تسال موتورز« ماسك تالش كرد روش تولید و فروش خودرو را تغییر دهد، در حالی كه به طور هم زمان در حال 
ایجاد یك شبكه توزیع انرژی در سراسر جهان بود. شركت »تسال« به جای ساختن خودروهای هیبریدی كه به زبان ماسك 
نوعی كوتاه آمدن بود، مصمم بود كه خودروهای تماما الكتریكی ای بسازد.

شبكه توزیع انرژی در سراسر جهان بود. شركت »تسال« به جای ساختن 
خودروهای هیبریدی كه به زبان ماسك نوعی كوتاه آمدن بود، مصمم 
بــود كه خودروهای تماما الكتریكی ای بســازد كه مردم به آنها عطش 
شدیدی داشته باشند و سپس بر محدودیت های فناورانه آن فایق آیند. 
شركت »تسال« این خودروها را به وسیله فروشندگان و دالالن به مردم 
نمی فروخت بلكه آنها را تنها از طریق وب و اینترنت به فروش می رساند 
و نمایشــگاه های آن نیز شبیه به فروشــگاه های شركت »اپل« بود كه 
مراكز خریدی با باالترین فناوری های روز به شمار می رفتند. همچنین 
»تســال« درآمد زیادی از راه خدمات پس از فروش به دســت نمی آورد 
چون كه خودروهای الكتریكی مانند خودروهایی كه با سوخت فسیلی كار 
می كردند نیاز به سرویس های زیاد و خدمات سنتی صنعت خودروسازی 
نداشتند. فروش مستقیم كه مورد استقبال »تسال« واقع شده نوعی هتك 
حرمت بزرگ به فروشــندگان خودرو به حساب می آید؛ فروشندگانی 
كه قبال با مشــتریان خــود چك وچانه می زدند و ســودهای خود را از 
نرخ های تعمیر و نگهداری باال كسب می كردند. اكنون ایستگاه های شارژ 
خودروهای الكتریكی در سراسر بسیاری از بزرگراه های عمده امریكا، اروپا 
و آسیا فعالیت دارند و می تواند صدها كیلومتر به جذابیت های خودرویی 
اضافه كند كه ظرف بیســت دقیقه شــارژ می شــود. این ایستگاه های 
به اصطالح ابرشــارژكننده با انرژی خورشیدی كار می كنند و صاحبان 
خودروهای تسال هیچ پولی بابت سوخت رسانی به خودروی خود پرداخت 
نمی كنند. با اینکه بیشتر زیرساخت های امریكا رو به زوال است ماسك 
در حال ساختن یك سیستم حمل ونقل پشت سر هم فوق مدرن است 
كه می تواند به ایاالت متحده اجازه دهد روی دست بقیه جهان بلند شود. 
زاویه نگاه الون ماســك به نظر می رسد كه تركیبی از بهترین ایده های 

هنری فورد و جان راكفلر باشد.
ماســك با شركت »سوالرسیتی« بزرگ ترین شركت نصب و تامین 
سرمایه پنل های خورشیدی را برای مشتریان و شركت ها بنیان نهاد. او 
ایده شركت »سوالرسیتی« را ارائه كرد، خودش به عنوان رئیس هیئت 
مدیره در آن مشغول به كار شد و خواهرزاده هایش، لیندون و پیتر رایو، 
شركت را اداره می كنند. »سوالرسیتی« بنا داشت كه زیرآب ده ها مورد 
از خدمــات رفاهی عمومی را بزند و خود به یك خدمت عمومی بزرگ 
بــه روش خودش تبدیل كند. طی دورانی كه كســب وكارهای فناوری 
پاك با قواعد نگران كننده دچار ورشكســتگی شده بودند، الون ماسك 
دو شركت حوزه فناوری پاك را با بیشترین موفقیت در جهان تاسیس 
كرد. امپراتوری كارخانه های شركت ماسك با ده ها هزار كارگر سر جای 
خود باقی است و ماسك را به یكی از ثروتمندترین مردان جهان با ثروت 

خالص 10 میلیارد دالر تبدیل كرده است. 

J همهکارهاحولایدهمریخ
بازدید از ماســك لند باعث روشن شــدن بخش كمی از كارهایی 
می شود كه ماسك برای انجام دادن همه این امور بر عهده دارد. گرچه 
حرف زدن از »بردن بشر به روی مریخ« می تواند آدم را نزد برخی افراد 
دیوانه جلوه دهد، اما به شركت های ماسك نوعی جلوه منحصربه فرد 
بخشیده است. این هدف فراگیر است كه به اصول یكپارچه هر چیزی 
كه ماسك انجام می دهد شكل می بخشد. كاركنان در هر سه شركت 
ماسك به خوبی از این امر آگاه اند و نیز به خوبی آگاه اند كه آنها هر روز 
برای رسیدن به غیرممكن ها تالش می كنند. وقتی كه ماسك اهداف 
غیرواقع بینانه را معین می كند، كاركنان به طور شفاهی به آن بدوبیراه 
می گویند و خیلی روی آن كار می كنند و می دانند كه این برنامه ها تا 

درجه ای به نقشه كلی رفتن به مریخ مربوط است. برخی از كاركنان به 
خاطر این ویژگی عاشق او هستند. دیگران نیز از او خوششان نمی آید 
اما برای انگیزه و ماموریتی كه بر عهده دارد برایش احترام قایل اند. آنچه 
كه در ماسك توسعه یافته ولی كمبودش در خیلی از كارآفرینان دره 
سیلیكون مشهود است زاویه نگاه جهانی بامعنی است. او بیشتر ژنرالی 
است كه ســپاه خود را برای رسیدن به یك پیروزی مطمئن گسیل 
می كند تا اینکه مدیرعاملی باشــد كه در پی ثروت است. در جایی كه 
مارك زاكربرگ می خواهد به شما كمك كند تا عكس های بچه ها را به 
اشــتراك بگذارید، الون ماسك می خواهد كه ... خوب ... نسل بشر را از 

خودتخریبی یا از بین رفتن تصادفی نجات دهد. 
زندگی ای كه ماسك برای به نتیجه رسیدن همه این تالش ها خلق 
كرده بسیار مزخرف است. یك هفته عادی او با ماموریتش در شركت 
»بل ایر« شروع می شود. روز دوشنبه او تمام وقت را در شركت »اسپیس 
ایكس« می گذراند. سه شنبه او روز را در شركت »اسپیس ایكس« شروع 
می كند و سپس سوار هواپیمای جت خود می شود و به دره سیلیكون 
پرواز می كند. ماسك چندین روز را در شركت »تسال« كار می كند كه 
دفترش در پالو آلتو و كارخانه اش در فرمونت واقع است. ماسك خانه ای 
برای خود در شمال كالیفرنیا ندارد و در نهایت سر از هتل لوكس ُرزوود 
یا خانه یكی از دوستان خود درمی آورد. برای اینکه ماسک به خانه یک 
از دوســتانش برود، دستیارش برای آن دوست یک ایمیل می فرستد 
که می پرسد: »اتاق برای یک نفر؟« و اگر آن دوست گفت »بله«، آخر 
شب ماسک جلوی در خانه او ظاهر می شود. او معموال در اتاق مهمان 
می خوابد و قبلش هم کلی بازی ویدیویی می کند. سپس به لس آنجلس 
برمی گردد و سه شنبه به »اسپیس ایکس« می رود. ماسک در سرپرستی 
پنج پسر خود– دو تا دوقلو و سه تا سه قلو – با همسر سابقش، جاستین، 
شــریک اســت و چهار روز در هفته آنها پیش او هستند. او هر هفته 
ساعت های زیادی را با هواپیما پرواز می کند تا بتواند به جاهای دوردست 
دسترسی داشته باشد. در پاسخ به اینکه چطور با این برنامه کاری دوام 
می آورد می گوید: »من کودکی ســختی داشتم، پس شاید آن تجربه 

برایم مفید بوده است.«

ماسك  ایده شرکت 
»سوالرسیتی« را 
ارائه کرد، خودش 
به عنوان رئیس 

هیئت مدیره در آن 
مشغول به کار شد و 
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شرکت را اداره 
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بود كه به عنوان اولین 
سرمایه گذاری بسیار عالی و 
به سرعت ترقی كرد. شركت 
»كامپك« در سال 1999 »زیپ 
2« را به قیمت 307 میلیون 
دالر خرید. ماسك از این 
معامله 22 میلیون دالر سود 
كرد و تقریبا همه آن را روی 
كار بعدی سرمایه گذاری كرد
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کتاب ضمیمه

غول های موفق، قدرت فراانسانی ندارند
تیم فریس در کتابش ابزاری را که ستاره های کسب وکار 

با آن زندگی می کنند شناسایی کرده است

بیرونازگودشماانواعچیزهاییرامیبینیدکهدروسطنمیتوانستید
ببینید.چیزهاییبزرگوباورنکردنــی؛آدمهایبیرونآنهارااول

میبینند.
کورتونهگات

روالکارنزدمردمهوشمندنشانهایازبلندپروازیاست.
ویستنهیوآودن

من یک یادداشت بردار وسواسی هستم. به عبارت دیگر، من تقریبا 
هر تمرین ورزشــی را از 18 سالگی یا در همین حدود ثبت کرده ام. 
تقریبا دو متر و نیم از فضای قفســه های خانه ام با عطف روی عطِف 
دفترچه روی دفترچه اشــغال شده اســت. تصور کنید که این یک 
موضوع است. موضوعات تا ده ها مورد افزایش می یابد. برخی افراد این 
کار را اختالل وســواس فکری – عملی می نامند و بسیاری آن را آب 
در هاون کوبیدن جنون آمیز به حساب می آورند. من به این کار خیلی 
ساده نگاه می کنم: اینها مجموعه ای از دستور العمل های زندگی من 

هستند.
هدف من این است که چیزها را یک بار یاد بگیرم و برای همیشه 

از آنها استفاده کنم.
برای نمونه، اجازه بدهید بگویم من اتفاقی به تصویری از خودم در 
5 ژوئن 2007 برخوردم و فکر کردم »واقعا امیدوارم دوباره مثل این 
زمان باشم«. مشکلی نیست. سراغ دفتر خاک گرفته مربوط به سال 
2007 می روم و هشت هفته گزارش تمرینات و تغذیه پیش از 5 ژوئن 
را مرور می کنم، آنها را تکرار می کنم و در نهایت تقریبا شبیه به همان 
دورانی خواهم شد که جوان تر بودم )به جز موهایم(. این کار همیشه 

این چنین راحت نیست اما اغلب امکان دارد. 
این کتاب مثل کتاب های دیگرم چکیده ای از دستورالعمل ها برای 
عملکرد باالست که من برای استفاده خودم جمع کرده ام. گرچه هیچ 
وقت بنا نداشتم اینها را منتشر کنم، با این حال خیلی فرقی نمی کند.

�	

اکنون که من اینها را می نویســم، در کافه ای در پاریس نشسته ام 
و باغ لوکزامبورگ را جنب رویه ســن ژاک می بینم. رویه ســن ژاک 
احتماال قدیمی ترین خیابان پاریس است و تاریخ ادبیات غنی ای دارد. 
ویکتور هوگو چند بلوک آن طرف تر از جایی که نشســته ام زندگی 
می کرد. گرترود استاین اینجا قهوه می خورد و اسکات فیتزجرالد اینجا 
حشرونشر داشت. همینگوی در این پیاده رو می رفت و می آمد، کتابش 
در ذهنش گسترده بود و بدون شک آنچه خورده بود نیز در خونش 

گسترش می یافت. 
من به فرانســه آمده بودم تا از هر چیزی دور باشم. نه رسانه های 
اجتماعی، نه ایمیل، نه فعالیت های اجتماعی، نه برنامه ریزی... به جز 
یک پروژه. آن ماه را من به این کار اختصاص داده بودم که درس هایی 

را که از نزدیک به 200 بازیگر جهانی آموخته بودم مرور کنم. با این 
افراد در »شوی تیم فریس« مصاحبه کرده بودم و این برنامه ها تقریبا 
100 میلیون بار دانلود شده بود. مهمان های این شوها شامل نابغه های 
شطرنج، ستاره های سینما، ژنرال های چهارستاره، ورزشکاران حرفه ای 
و مدیران صندوق های سرمایه گذاری بودند. آنها یک تیم رنگ  وارنگ 

بودند.
کمی بیش از تعداد انگشت شــماری از آنهــا از آن مصاحبه ها به 
بعد، به کسانی تبدیل شده بودند که همکاری شان در کسب وکارها و 
پروژه های خالق ادامه یافت یا به سرمایه گذاری در فیلم های مستقل 
ادامه دادند. در نتیجه، من بسیاری از خردمندی های آنان را خارج از 
آنچه ضبط کرده بودیم دیدم؛ در تمرین های ورزشی، در جلسات گپ 
زدن، در ردوبدل کردن پیام ها، در شام ها یا در تماس های تلفنی آخر 
شب. در هر مورد، من این افراد را به خوبی و فراتر از تیترهای سطحی 

در رسانه ها شناختم.
هر جنبــه ای از زندگی من در نتیجه ایــن درس ها که به خاطر 
می آوردم پیشــرفت کرده بود. اغلب این گوهرهای قیمتی در هزاران 
صفحه متن مصاحبه یا یادداشت های دست نویس جای گرفته اند. بیش 

از هر چیز، آرزو داشتم اینها را در یک نمایشنامه خالصه کنم. 
بنابرایــن من یک ماه تمام را به مرور اختصاص دادم )اگر بخواهم 
صادق باشم، همچنین به »پان او شکال«، عبارت فرانسوی به معنی 
نان شکالتی( تا آنها را به یادداشت های نهایی برای خودم تبدیل کنم. 
نتیجه این کار به یک دفترچه مستخرج از همه دفترچه ها ختم می شد. 
این دست کم یک هدف متعالی بود و من مطمئن نبودم که نتیجه اش 

چه خواهد شد.
طی هفته های شروع به کار، این تجربه از همه انتظارات فراتر رفت. 
بدون توجه به وضعیتی که من خود را در آن یافتم، برخی از موارد این 
کتاب می توانست به من کمک کند. اکنون، وقتی که من احساس گیر 
کردن، به تله افتادن، ناامیدی، خشم، سردرگمی یا خیلی ساده ابهام 
می کنم، اولین کاری که انجام می دهم این اســت که این صفحات را 
ورق می زنم، با یک فنجان قهوه غلیظ در دســت. فراتر از این، داروی 
مورد نیاز شما 20 دقیقه دوباره دیدن این افراد است که حاال دوست 
شــما شده اند. نیاز دارید که یک دســت دلگرم کننده به پشت شما 
بزند؛ کســی برای این کار هست. یک سیلی ناعذرخواهانه به صورت 
شــما؟ کلی هم آدم برای این کار هست. کسی که توضیح دهد چرا 
نگرانی های شما بی اساس است... یا چرا توجیه های شما چرت وپرت 

است؟ انجام شد.
کلمات قصار محکم زیادی هســت اما این کتــاب بیش از یک 
مجموعه از کلمات قصار است. این کتاب یک جعبه ابزار برای تغییر 
دادن زندگی شماست. کتاب های زیادی پر از مصاحبه وجود دارد. این 
کتاب متفاوت است چون من به خودم به عنوان مصاحبه کننده نگاه 
نمی کنم. من به خودم به عنوان یک آزمایشگر نگاه می کنم. اگر من 

ابزار دست غول ها
تاکتیک ها، روال 
کار و عادت های 
میلیاردرها، 
اسطوره ها و 
بازیگران جهانی
تیم فریس

با مقدمه آرنولد 
شوارتزنگر

انتشارات هوتن 
میفلین هارکورت
2016

معرفینویسنده
تیموتی )تیم( فریس یکی 

از »نوآورترین فعاالن 
کسب وکار« در فهرست 
شرکت »فست کمپانی« 
و یکی از افراد فهرست 

»کسانی که باید بشناسید« 
مجله فوربز است. او 

همچنین سرمایه گذار و 
مشاور چند شرکت فعال 
در حوزه فناوری )اوبر، 

فیس بوک، علی بابا و غیره( 
است. سه کتاب او جزو 

کتاب های پرفروش فهرست 
روزنامه های نیویورک 

تایمز و وال استریت ژورنال 
بوده اند.

فصل پنجم: 
عاداتبزرگان
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نتوانم در کاری چیزی را امتحان کنم یا نتایج را در واقعیت آشــفته 
زندگی روزمره بازســازی کنم، عالقه ای به آن کار نخواهم داشــت. 
هرچیزی در این صفحات، مورد تحقیق واقع شده، کشف شده و در 
زندگی خود من از جنبه هایی به کار رفته اســت. من از ده ها مورد از 
تاکتیک ها و فلسفه های این کتاب را در مذاکرات سطح باال، محیط های 
پرخطر یا معامالت بزرگ تجاری اســتفاده کرده ام. این درس ها برای 
من میلیون ها دالر پول حاصل کرده و سال ها تالش هدررفته و یأس 
را برای من صرفه جویی کرده است. اغلب آنها وقتی که شما نیازشان 

دارید به نتیجه می رسند.
در نــگاه اول، برخــی از این توصیه های کاربــردی واضح به نظر 
می رســند، در حالی که برخی دیگر ظریف و دارای نکته های باریک 
هستند و هفته ها بعد، در حالی که زیر دوش حمام هستید یا به خواب 
می روید، شما را واخواهند داشت که بگویید: »عجب! حاال فهمیدم.« 

و نکته را دریابید.
برخی از نکته هایی که در این کتاب می آیند یک خطی هســتند 
امــا ارزش زیادی دارند. برخی از نکته های عالی در یک حوزه در یک 
عبارت خالصه شــده اند. همان  طور که مثــال جاش ویتزکین، نابغه 
شطرنج و شخصیتی که فیلم »در جست وجو   ی بابی فیشر« از روی 
آن ســاخته شده، در یک جمله همه روش کاری خود را به شما یاد 
می دهد: »امور بزرگ را از امور کوچک یاد بگیر.« روند جمع آوری این 
نقل قول ها می تواند روشن کننده روش من باشد. اگر من از هر فردی 
10 درصد آن چیزی را که او می تواند به من یاد بدهد بگیرم، بخشی 
از توانایی او را در زندگی خودم به کار می بندم اما اگر با بیش از 100 
نفر از این افراد تماس داشــته باشــم و از هرکدام چیزی یاد بگیرم، 
روند به نتیجه رسیدن از کاربرد روش های آنها در زندگی خودم خیلی 
سریع تر به نتیجه می رسد و در جمع بندی آنها، تصویر کلی از ابزارهای 
موفقیت به دست می آید. دیالوگ فیلم »مظنون همیشگی« خیلی 
شبیه این وضعیت است: »دستگیره قرمز در! فنجان قهوه کوبایاشی 

لعنتی. چطور به آن توجه نکردم؟ تمام وقت جلو من بود!«
برای کمک به شما که کاری مشابه بتوانید انجام دهید، من بهترین 
الگوی ممکن برای استفاده از این کتاب و نیز روش کاری افراد را برای 
شما می نویسم و توضیح می دهم که افراد نام برده کجا مرا پذیرفتند، 
عادت هایشان چیست و چه توصیه هایی دارند. برای کامل کردن یک 

پازل باید مجموع قطعات آن را جلوی چشم داشت. 

J چهچیزیدراینافرادمتفاوتاست؟
بازیگران در سطح جهانی قدرت فراانسانی ندارند. قواعدی که آنها 
برای خود درست کرده اند این امکان را برایشان ایجاد کرده که واقعیت 
را تا حدی تغییر دهند و به نظر این طور هم بوده اســت. اما آنها یاد 
گرفته اند که چطور این کار را بکنند و بنابراین شما هم می توانید یاد 

بگیرید. این »قواعد« اغلب عادت های نادر و سؤاالت بزرگ است. 
در تعداد شــگفت انگیزی از موارد، قدرت ســؤاالت در مضحك 
بودن آنها اســت. هرچه یك ســؤال مضحك تر باشد و هرچه سؤال 
»غیرممكن تر« باشد، پاسخ ها پرمغز تر و به دردبخورتر خواهد بود. برای 
مثال، این سؤال را در نظر بگیرید كه پیتر تیل مولتی میلیاردر دوست 

دارد از خود و دیگران بپرسد: 
»اگر شما برنامه ای 10 ساله برای رسیدن به جایی داشته باشید، 

باید از خود بپرسید: چرا نمی توانید این كار را در شش ماه بكنید؟«
با هدف عینی كردن این حرف ممكن است من آن را به این صورت 

دربیاورم:
»چه كاری ممكن است شما برای رسیدن به اهداف 10 ساله تان 
در عرض شش ماه آینده بكنید، اگر یك اسلحه جلوی پیشانی شما 

نگه داشته شده باشد؟«
اكنون، اجازه بدهید همین جا صبر كنیم. آیا شما انتظار دارید كه 
10 ثانیه روی این ســؤال تعمق كنیم و آن گاه به طور معجزه آسایی 
رویاهای 10 ساله شما در عرض چند ماه آینده محقق شود؟ نه، من 
انتظار ندارم. اما قطعا انتظار دارم كه این ســؤال به طور ثمربخشــی 
ذهن شــما را باز كند؛ مثل یك پروانه كه پیله اش را خرد می كند تا 
بتواند با توانایی های جدید ظاهر شود. وقتی كه شما سؤالی مثل این 
را می پرسید، نظام های »هنجاری« كه وجود دارند، قواعد اجتماعی كه 
خودتان را با آنها وفق می دهید و استانداردهای چارچوب كاری به كار 
نمی آیند. شما ناچار می شوید محدودیت های مصنوعی را كنار بزنید، 
مثل كنار زدن یك پوســت،  تا دریابید این قابلیت را دارید كه درباره 

واقعیت خودتان مجددا تامل كنید. این كار فقط به تمرین نیاز دارد.
پیشــنهاد من این است كه وقتی واقعی برای سؤاالتی كه در این 
كتاب بیشــتر از همه احمقانه می بینیدشان صرف كنید. 30 دقیقه 
تمركز روی جریان خودآگاه اهداف خود می تواند زندگی شما را تغییر 

بدهد. 
باالتر از همه، این است كه در حالی كه دنیا یك معدن طالست، 
شما نیاز به این دارید كه ذهن دیگران را بكاوید ثروت ها را استخراج 
كنید. این سؤاالت كلنگ های شما و مزیت رقابتی شما هستند. این 
كتاب انبار مهماتی به شما خواهد داد كه از میان آنها ابزارتان را انتخاب 

كنید. 

J جزئیاتافزایشدهندهکارایی
موقع سازماندهی همه این مواد خام، من نمی خواستم یك برنامه 
سخت 37 مرحله ای داشته باشم. من یك میوه كم وزن با نتیجه فوری 
می خواســتم. قواعد یك لقمه ای این صفحــات را به عنوان »جاك« 
)جزئیات افزایش دهنده كارایی( در نظر بگیرید. این قواعد می توانند 
به هر جنبه ای از آموزش گیرنده اضافه شوند )در اینجا بخوانید: مشاغل 
مختلف، خصوصیات شخصی، مسئولیت های خاص و غیره( تا مثل 

بنزینی عمل كنند كه روی آتش پیشرفت ریخته می شود. 
خوشبختانه نتایج  ده برابری همیشه نیاز به تالش ده برابری ندارد. 
تغییرات بزرگ می تواند از بسته های كوچك حاصل شود. برای تغییر 
بسیار زیاد زندگی تان، نیاز ندارید یك مسابقه 100 كیلومتری انجام 
دهید، مدرك دكتری بگیرید یا به طور كامل خود را از نو اختراع كنید. 
كارهای كوچك اگر به طور مداوم انجام داده شوند به كارهای بزرگ 
تبدیل می شوند. »ابزارآالت« در این كتاب به طور موسع تعریف شده 
است. این ابزارها عبارت اند از روال عادی روزمره، كتاب ها، گفت وگوهای 
مشترك با خود، مكمل ها، سؤاالت مورد عالقه و مواردی بیش از اینها.

J افرادموفقدرچهچیزهاییمشترکهستند؟
در این كتاب، شــما طبیعتا در جست وجو   ی عادت ها و توصیه ها 
هستید و باید هم باشید. در اینجا، چند الگو كه برخی از برخی دیگر 

عجیب تر هستند می آید:
- بیش از 80 درصد مصاحبه شوندگان شكل هایی از تمرین های 

نگرانی یا مراقبه روزانه را انجام می دهند.
- تعــداد تعجب آوری از مردان )نه زنان(، یعنی بیش از 45 درصد 

 بازیگران در سطح جهانی قدرت فراانسانی ندارند. قواعدی که آنها برای خود درست کرده اند این امکان را 
برایشان ایجاد کرده که واقعیت را تا حدی تغییر دهند و به نظر هم این طور بوده است. اما آنها یاد گرفته اند که 
چطور این کار را بکنند و بنابراین شما هم می توانید یاد بگیرید.

بدن چهارساعته

آشپز چهارساعته

چهار ساعت کار در 
هفته
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کتاب ضمیمه

آنها، صبحانه نمی خورند یا غذای خیلی ناچیزی می خورند.
- بســیاری از آنها از تشــك ســردكننده برای خنك شدن در 

رختخواب استفاده می كنند. 
- از برخی كتاب ها از جمله ساپین، چارلی فقیر آلماناك، تاثیر و 

جست وجو   ی مردم برای یافتن معنا، با تحسین یاد می كنند. 
- عــادت دارند یك آهنگ را بارها گوش بدهند و این كار را برای 

تمركز پیدا كردن می كنند.
- تقریبا همه آنها برخی از شــكل های عمــل »تبلیغ« را انجام 
می دهند )پروژه های خود را در زمان و با قیمت خود تمام می كنند، 

آن گاه آنها را به مشتریان احتمالی عرضه می كنند(.
- به این اعتقاد دارند كه »شكســت ماندگار نیســت« یا نظرات 

گوناگون مشابه آن.
- تقریبا همه مهمانان قادر بودند كه »ضعف«های آشكار خود را 

نشان دهند و آنها را به مزیت های رقابتی بزرگی تبدیل كنند.
البته من به شما كمك خواهم كرد كه این نقطه ها را به هم وصل 
كنید اما این كمتر از نیمی از ارزش های این كتاب اســت. تعدادی از 
ترغیب كننده ترین مسائل این كتاب در حاشیه ها و جاهای دور پیدا 

می شوند. می خواهم شما در جست وجو   ی گاو پیشانی سفیدی باشید 
كه با خصوصیات فردی خاص شــما سازگار باشد. چشم های خود را 
روی مســیرهای غیرسنتی باز نگه دارید، مثل حركت شای كارل از 
موقعیــت یك كارگر یدی به وضعیت یك ســتاره یوتیوب و بعد در 
قالب یكی از دو موســس استارت آپی كه نزدیك به یك میلیارد دالر 
فروخته شــد. تنوع یك نوع نقطه قوت هم هست. یك برنامه نویس 
رایانه ای ممكن است بگوید كه »این یك خطای سیستم نیست بلكه 
صورت جدیدی از یك كاربرد تازه است«. بنابراین كتابخانه را قرض 
بگیرید، مــوارد را به صورت خاصی با هم تركیب كنید و طرح كلی 

سفارشی دوخت خود را بسازید.

J دواصلمهمرابهخاطرداشتهباشید
من اخیرا در لوییز آراگون، یك جای دنج در كناره رودخانه سن، 
ایســتاده بودم. با دانشــجویان نگارش از آكادمی امریكایی پاریس 
پیك نیك رفته بودم. یك خانم مرا كنار كشــید و از من پرسید اصل 
آنچه كه آرزو داشته ام در این كتاب منتقل كنم چه بوده است. چند 
لحظه بعد، ما به یك مجادله كشیده شدیم چراكه حاضران در آنجا 

بازی با سرمایه ها
پیتر تیل: نمونه ای از مصاحبه های کتاب

پیترتیلبنیانگذاریکسلسلهشرکت)پیپَلوپاالنتیر(،سرمایهگذارمیلیاردر
)بزرگترینسرمایهگذارخارجیدرفیسبوکوبیشازصدشرکتدیگر(ومولف
کتاب»ازصفرتایک«است.آموزشهایاودربارهتمایزگذاری،خلقارزشورقابت
بهتنهاییبهمندرتعدادیازبهترینتصمیماتزندگیامبرایسرمایهگذاری)مثل

اوبر،علیباباوغیره(کمککردهاست.

J پیشینه
پیتر تیل به عنوان یك مباحثه كننده قهار شــناخته شــده است. وقتی كه او در 
پادكست )یك برنامه صوتی ضبط شده و قابل دانلود( من ظاهر شد، به سؤاالت طوری 
پاسخ داد كه مورد عالقه من بود و در فیس بوك هم رای های تاییدكننده زیادی گرفت. 
توجه داشته باشید كه او چطور سؤاالت را قبل از اینکه جواب دهد دوباره شكل می دهد 
)امتحان می كند كه آیا سؤال یك سؤال درست است یا نه(. در بسیاری از موارد، اینکه 

او چطور سؤاالت را برای خود می شكافد به اندازه پاسخ هایش جذاب است. 
»ابزارآالت« در این بخش از كتاب، نوع فكر كردن پیتر تیل اســت و نیز باورهای 
ســطح كالن او كه هزاران تصمیم خردتر را هدایت می كند. هر یك از جواب های او 
می ارزد كه چند بار خوانده شود و بعد از خودتان بپرسید »اگر من این اعتقاد را داشتم، 
چطور روی تصمیم گیری ام در هفته بعد اثر می داشت؟ بعد از 6 ماه یا 12 ماه چه اثری 

می توانست داشته باشد؟«
آرزوداشتیچهچیزیرادربارهکسبوکار20سالپیشمیدانستی؟	�

»اگر برگردیم به 20 تا 25 سال پیش، من آرزو داشتم بدانم كه نیازی به صبر كردن 
نیست. من به دانشگاه رفتم. به دانشكده حقوق رفتم. در حوزه حقوق و بانك داری كار 
كردم، گرچه خیلی طوالنی نبود. اما از شــركت »پی پل«  شروع كردم. به طور كامل 

فهمیدم كه برای شروع كردن چیزی الزم نیست صبر كنید. بنابراین اگر شما چیزی را 
در طول عمرتان برنامه ریزی كرده اید، اگر برنامه ای 10 ساله دارید برای اینکه به جایی 
برسید، باید بپرسید: چرا نمی توانید این كار را در 6 ماه انجام دهید؟ گاهی شما باید واقعا 
یك خط سیر پیچیده 10 ساله را تا آخر ادامه بدهید. اما دست كم ارزش دارد پرسیده 

شود آیا این یك داستان است كه شما برای خودتان تعریف می كنید یا واقعیت است.
شکستدرکسبوکارچقدرمهماست؟	�

فكر می كنم كه شكست بیش از اندازه بزرگ شده است. بیشتر كسب وكارها با بیش 
از یك علت شكســت خورده اند. بنابراین وقتی كه یك كسب وكار شكست می خورد 
شــما اغلب هیچ درســی از آن نمی گیرید چون روی دالیل شكست بیش از اندازه 
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بحث را به اینجا كشــانده بودند كه درباره مسیر های پیچ در پیچی 
كه آنها را طی سال ها به آنجا سوق داده بود صحبت كنند. تقریبا هر 
كسی داستانی داشت از خواسته هایی كه برای سال ها برای رفتن به 
پاریس شــكل گرفته بود. در برخی موارد،  این خواسته ها قدمتی به 
اندازه 30 تا 40 سال داشت. اما مسئله اینجا بود كه این خواسته ها به 

نظر غیرممكن می رسیدند. 
من با شنیدن داستان های زندگی آنان، شروع به نوشتن خالصه ای 
از آنها روی كاغذ كردم و پاسخ های خود را برای سؤاالت آنها می نوشتم. 
در ایــن كتاب، در اصل، من می خواهم دو مورد زیر را به خوانندگان 

منتقل كنم:

موفقیت، هر طور كه شما آن را تعریف كنید، به دست آمدنی است 1 
اگر عقاید و عادت هایی را در خود جمع كنید كه به درستی زمینه 
آنها امتحان شده است. بسیاری از افراد به نسخه ای از »موفقیت« شما 
دست پیدا كرده اند و اغلب بسیاری از افراد چیزی شبیه به آن را انجام 
داد ه اند. »اما« شما ممكن است بپرسید »نظرت درباره كاری برای اولین 
بار، مثل بهره برداری از مریخ چیست؟« در اینجا هم دستورالعمل هایی 
وجود دارد. نگاه كنید به امپراتوری هایی در دیگر حوزه ها؛ نگاه كنید 

به تصمیمات بزرگ در زندگی رابرت موزس یا خیلی ســاده كسی را 
پیــدا كنید كه كارهای بزرگ را انجام داده بوده در زمانی كه ایده اش 
غیرممكن به نظر می رسیده است؛ مثل والت دیزنی. این دی ان ای به 

اشتراك گذاشته شده ای است كه شما می توانید قرض بگیریدش.  

ابرقهرمانی که شــما در ذهن خود در نظــر گرفته اید )بُت ها، 2 
اسطوره ها، غول ها، میلیاردرها و غیره( تقریبا همه نقایص دیگران 
را دارد اما یک یا دو نقطه قوت خود را به بیشترین حد رسانده است. 
انسان یک مخلوق ناکامل است. شما به موفقیت دست پیدا نمی کنید 
چون ضعفی ندارید؛ شما موفق می شوید چون نقطه قوت خاص خود را 
پیدا کرده اید و روی توسعه عادت های خود حول آنها تمرکز می کنید. 
برای کامال روشن شدن این موضوع، من دو بخش از این کتاب را به 
آن اختصاص داده ام و با خواندن آنها شــما با خود فکر خواهید کرد: 
»اوه، تیم فریس اوضاع درهم برهمی دارد. او چطور می تواند کار را به 
پایان برســاند؟« هر کسی در حال مبارزه در یک نبرد است که شما 
هیچ چیز درباره آن نمی دانید. قهرمانان این کتاب هم متفاوت نیستند. 
هر کسی با مشکالت مواجه است. باید درون این مواجهه با مشکالت 

به آرامش برسید.

در نگاه اول، برخی از این توصیه های کاربردی واضح به نظر می رسند، در حالی که برخی دیگر ظریف و دارای 
نکته های باریک هستند و هفته ها بعد، در حالی که زیر دوش حمام هستید یا به خواب می روید، شما را واخواهند داشت 
که بگویید: »عجب! حاال فهمیدم.« و نکته را دریابید.

حســاب می شود. شما فكر می كنید كه كسب وكارتان به دلیل 1 شكست خورده اما 
این كســب وكار به دالیل 1 تا 5 شكست خورده است. و بنابراین كسب وكار بعدی ای 
كه شروع می كنید به دلیل 2 شكست خواهد خورد و بعدی به دلیل 3 و الی آخر. فكر 
می كنم افراد واقعا از شكست درس زیادی نمی گیرند. فكر می كنم شكست نهایتا برای 
افراد در طوالنی مدت كامال مخرب و مایوس كننده از آب درآید. احساس من این است 
كه مرگ هر كسب وكاری یك تراژدی است. نوعی زیبایی شناسی قشنگ در جایی كه 
پر از كشتار است وجود ندارد. نشان می دهد كه چطور پیشرفت اتفاق می افتد اما نوعی 
الزام آموزشــی به حساب نمی آید. بنابراین من فكر می كنم كه شكست نه یك اتفاق 
داروینی در تكامل كسب وكارهاست نه یك الزام آموزشی. شكست همیشه خیلی ساده 

یك تراژدی است.
بزرگترینگرایشفناوریکهشمابرایآیندهمیبینیدچیست؟	�

دوســت ندارم درباره اصطالح »گرایش« فناوری صحبت كنم چون فكر می كنم 
وقتی شما یك گرایش دارید، افراد زیادی را دارید كه آن كار را انجام می دهند. وقتی 
كه شما بسیاری از افراد را داشته باشید كه كاری را انجام دهند، به میزان زیادی رقابت 
زیاد و تمایز كم دارید. به طور كلی، شما هرگز نمی خواهید كه بخشی از یك گرایش 
همگانی باشید. شما نمی خواهید چهارمین شركت فروش آنالین غذای حیوانات خانگی 
در اواخر دهه 1990 باشید. شما نمی خواهید دوازدهمین شركت سازنده پنل های نازك 
خورشــیدی در دهه گذشته باشید. و شما نمی خواهید nامین شركت از هر گرایش 
مشخصی باشید. بنابراین فكر می كنم گرایش ها اغلب چیزهایی هستند كه باید از آنها 
پرهیز كرد. آنچه كه من فراتر از گرایش ها ترجیح می دهم نوعی ماموریت است. اینکه 
شما در حال كار كردن روی یك مسئله منحصربه فرد هستید كه افراد هیچ جایی در 
حال حل كردن آن نیستند. وقتی كه الون ماسك شركت اسپیس ایكس را شروع كرد، 
آنها یك ماموریت برای خود مشخص كردند كه به ماه سفر كنند. ممكن است شما با 
این مسئله به عنوان یك تعیین ماموریت موافق باشید یا نباشید، اما این مشكلی است 
كه در خارج از شركت اسپیس ایكس روی حل كردنش كار نمی كنند. همه كسانی كه 
آنجا كار می كنند این را می دانند و این امر شدیدا به آنها انگیزه می دهد. بیل گیتس 
بعدی یك سیستم عامل نخواهد ساخت. لری پیج یا سرگئی برین آینده یك موتور 

جست وجو    درســت نخواهد كرد. و مارك زاكربرگ آینده یك شبكه اجتماعی خلق 
نخواهد كرد. اگر شما از روی دست این افراد كپی كنید از آنها چیزی یاد نمی گیرید. 

شمابهکســیکهبگویدموضعتاندرقبالدانشــگاهوتحصیالتباالتر	�
ریاکارانهبودهچونخودتانبهاستنفوردرفتیدکههملیسانسبگیریدهمحقوق
بخوانیدچهپاسخیمیدهید؟]پیشزمینه:افرادزیادیپیترتیلرابهعنوانیک
»ضددانشگاه«میشناســندچونیکبورستحصیلی100هزاردالریبهافراد
جوانیمیدهدکهبخواهندبهجاینشستندرکالسدرس،چیزهایینوبسازند.[

فكر می كنم بعضی از افراد همیشه چیزهایی برای مخالفت پیدا می كنند. اگر من 
به استنفورد یا دانشــكده حقوق نرفته بودم هم این افراد با آن مخالفت می كردند و 
می گفتند كه من ایده ای درباره آنچه كه از دست داده ام ندارم. بنابراین فكر می كنم آنها 
به احتمال زیاد از هر اتفاقی ناراحت می شوند. ولی می خواهم بگویم نظرم در این باره 
ریاكارانه نیست چون من هرگز ادعا نكرده ام كه یك سایز برای همه افراد وجود دارد. 
بنابراین اگر می گفتم هیچ كس نباید به دانشــگاه برود، آن گاه حرف ریاكارانه بود. اما 
آنچه كه من گفتم این بود كه همه نباید یك كار یكسان را انجام بدهند. این خیلی 
عجیب است كه در یك جامعه همه افراد بااستعداد آن در حال رقابت برای رفتن به 
دانشگاه های نخبه یكسانی هستند، همه آنها یك تعداد محدود موضوعات را تحصیل 

می كنند و به یك تعداد محدود مشاغل مشغول می شوند. 
فکرمیکنیدآیندهتحصیالتچگونهباشد؟	�

لغت »تحصیالت« را دوست ندارم چون به طوری غیرعادی انتزاعی است. من خیلی 
زیاد طرفدار یاد گرفتن هستم. من به استفاده انتزاعی از لغت »تحصیالت« مشكوكم. 
بنابراین سؤاالتی سخت از این دست به ذهنم می رسد: ما چه چیزی یاد می گیریم؟ 
چرا ما آن را یاد می گیریم؟ آیا به دانشگاه می روید برای اینکه یك مهمانی چهارساله 
داشته باشید؟ آیا تحصیالت یك هزینه مصرفی است یا سرمایه گذاری است؟ آیا نوعی 
بیمه است؟ یا آیا یك مسابقه است كه در آن فقط دیگران را شكست می دهید؟ فكر 
می كنم اگر ما از حباب تحصیالتی كه در حال زندگی كردن در آن هستیم فراتر برویم، 
آینده تحصیالت به گونه ای خواهد بود كه مردم بتوانند خیلی واضح تر درباره این مسائل 

صحبت كنند. 
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J سهابزارسیذارتا
کتاب »سیذارتا« نوشته هرمان هسه از سوی بسیاری از مهمان های 
این کتاب توصیه شده است. ناوال راویکانت در یک پیاده روی طوالنی 
بعد از قهوه ای که خوردیم جنبه هایی از این کتاب را برای من از زاویه 
نگاه خودش شــرح داد. شخصیت اصلی داستان، سیذارتا، یک تارک 
دنیا که شــبیه به گدا به نظر می رســد، به شهر می آید و عاشق یک 
روسپی درباری معروف به نام کاماال می شود. او تالش می کند که به 
زن اظهار محبت کند و زن از او می پرسد: »چه داری؟« یک بازرگان 
شناخته شــده هم به طور مشابه از او می پرسد: »چه چیزی را که یاد 
گرفته ای می توانی بدهی؟« پاسخ او در هر دو مورد یکی است بنابراین 
من جمالت داســتان دوم را در ادامه می آورم. سیذارتا سرانجام همه 

آنچه را که می خواهد به دست می آورد.
بازرگان: »... اگر تو هیچ دارایی ای نداری، چطور می خواهی چیزی 

بدهی؟«
سیذارتا: »هر کسی چیزی را که دارد می دهد. سرباز نیرو را، بازرگان 

کاالیش را، معلم آموزش را، کشاورز برنج را و ماهی گیر ماهی را.« 
بازرگان: »خیلی خوب، و چه چیزی می توانی بدهی؟ چه چیزی یاد 

گرفته ای که می توانی بدهی؟«
سیذارتا: »من می توانم فکر کنم، می توانم صبر کنم، می توانم روزه 

بگیرم.«
بازرگان: »همه اش همین؟«

سیذارتا: »فکر می کنم کافی باشد.«
بازرگان: »و مورد استفاده آنها چیست؟ مثال روزه گرفتن؛ این چه 

کاالیی است؟«
ســیذارتا: »ارزش خیلی باالیی دارد قربان. اگر یک مرد چیزی برای 
خوردن نداشــته باشد، روزه گرفتن هوشــمندانه ترین کاری است که 
می تواند بکند. اگر مثال سیذارتا یاد نگرفته بود که روزه بگیرد، او می بایست 
امروز در جســت وجو   ی نوعی کار می بود، شاید با شما یا کس دیگری، 
برای گرسنگی که جهت مسیر او را مشخص می کرد. اما حاال با این کار، 
ســیذارتا می تواند آرام صبر کند. او بی طاقت نیست، نیازمند نیست، او 
می تواند برای مدتی طوالنی گرسنگی را از خود دور کند و به آن بخندد.«

�	

من اغلب به جواب های ســیذارتا در قالــب عبارت های زیر نگاه 
می کنم:

»مــن می توانم فکــر کنم« ← داشــتن قواعدی خــوب برای 
تصمیم گیری و داشتن سؤاالت خوبی که می توانید از خود و دیگران 

بپرسید
»من می تواند صبر کنــم« ← توانایی برنامه ریزی طوالنی مدت، 

انجام یک بازی طوالنی و اختصاص ندادن نادرست منابع
»من می توانــم روزه بگیرم« ← توانایی تــاب آوردن در مقابل 
دشواری ها و مصائب. بی اندازه انعطاف پذیر بودن و داشتن تحمل درد 

باال را به خود یاد دادن
این کتاب به شما کمک خواهد کرد تا همه این سه توانایی را در 
خود بهبود ببخشــید. من کتاب »ابزار دست غول ها« را خلق کردم 
چون این کتابی است که آن را برای کل زندگی می خواسته ام. امیدوارم 
شما از خواندن آن همان قدر لذت ببرید که من از نوشتنش لذت بردم.

 
J نتیجهگیری

قواعدرامثلیکحرفهاییادبگیر،بنابراینمیتوانیآنهارامثلیک

هنرمندزیرپابگذاری.
پابلوپیکاسو

»ازآنلذتببر.«
بهترینپاسخیکهشنیدهاموقتیکههمیشهازنزدیکترین
دوستانممیپرسم:»بازندگیامچهبایدبکنم؟«

در طول نوشــتن این کتاب، آخر شب ها 20 دقیقه تا نیم ساعت 
توی ســونا برای کاهش فشار روزانه می نشستم و بعد توی استخر به 
پشت دراز می کشیدم، از الی شاخه های ضدنور درختان به ستاره ها 
نگاه می کردم. زیر نور تک المپی که داخل بشکه سونا بود، شعرهایی 
از »برگ ها علف« ســروده والت ویتمن یا بخش هایی از کتاب »ذن 
در هنر کمان گیری« نوشــته اویگن هریگل را برای استراحت کردن 
مغزم می خواندم. من تازه شــروع به تمرین تیراندازی با كمان كرده 
بودم و روال كار عادی روزانه من برای دو یا ســه بار قطع می شــد تا 
در هر بار 18 تیر با كمان بیندازم. من یك كتاب آموزشــی داشتم و 
یك مربی هم در تمرین های عملی كنارم بود. از ســوی دیگر، كتاب 
»ذن در هنر كمان گیری« 80 درصدش پر از حرف های بی معنی بود 
و 20 درصدش دارای بصیرت فلسفی هوشمندانه. اما این كتاب یك 
استراحت مطلوب فراهم می كرد و كمی هم باعث كشش روان می شد 

كه همان قدر هم كافی بود.
یك روز صبح، محقق من كه با خودم از كانادا همراه آورده بودم تا 
روی كتابم به طور شخصی كار كند، مرا جلو یخچال نگه داشت، آنجا 
به دنبال غذا و مقداری آب سرد بودم، و گفت: »تو خیلی آرام هستی. 
چطور می توانی این طور آرام باشی در صورتی كه یك میلیون چیز دور 

سرت چرخ می زند؟« 
من درباره این موضوع فكر كردم و او درســت می گفت. چیزهای 
خیلــی زیادی توی هوا چرخ می زد. من به ســرعت به مهلت نهایی 
نوشتن این كتاب نزدیك می شدم، شاید ده ها كسب وكار غیرمنتظره 
بود كه باید مدیریت می شدند، سگ من به شدت مجروح شده بود، 
خودروی ما از بین رفته بود و اعضای متعدد خانواده و مهمانان خانه 

ما می آمدند و می رفتند. 
به طور تاریخی، من در قبال مهلت های به پایان رســاندن كتاب 
یك فرد مضطرب و زودخشم هستم. به شدت احساس ناخوشایندی 
از نزدیك شــدن به مهلت اتمام كتاب دارم. پس تفاوت این دفعه با 

دفعات قبل چه بود؟
سپس این تفاوت را دریافتم و آن را برای محققم این چنین تشریح 
كــردم: در روند خواندن و بازخواندن درس های این كتاب، من بیش 
از آنچه كه به آن واقف بودم آگاهی كســب كرده بودم. با افراد زیادی 
حشرونشر داشــتم و مكان های مختلفی را دیده بودم و تجربه های 

جدیدی را انجام داده بودم.
من یك فهرست نویس هستم. این طور است كه می توانم نظم را در 
زندگی ام حفظ كنم و دنیای خودم را سامان بدهم. آنچه كه بیشتر از 
هر چیزی مرا درباره آرام بودنم به شگفتی واداشت این بود كه فهرستی 
در آن زمان در كار نبود. من خیلی ســاده هــر روز یك یا دو ابزار یا 
كلمات قصار یك خطی یكی از غول های این كتاب را در ذهنم در نظر 
می گرفتم و همه چیز به خوبی پیش می رفت. چیزهایی كه نیاز داشتم 
در همان زمان به ذهنم خطور می كرد. هرچه بیشتر می خواندم و از 

خودم سؤال می كردم، بیشتر تاثیر این كار را می دیدم. 

در حالی که دنیا یك 
معدن طالست، شما 

نیاز به این دارید 
که ذهن دیگران را 
بکاوید ثروت ها را 

استخراج کنید. این 
سؤاالت کلنگ های 
شما و مزیت رقابتی 
شما هستند. این 

کتاب انبار مهماتی 
به شما خواهد 

داد که از میان آنها 
ابزارتان را انتخاب 

کنید



155 آینده نگر | tccim.ir |   شماره پنجاه وهشت، فروردین 1396

نفرین پول کاغذی
کنث روگاف
انتشارات دانشگاه 
پرینستون 
2016

معرفینویسنده
استاداقتصاددانشگاه
هارواردکهمدتیرانیز
بهعنواناقتصاددان

ارشدصندوق
بینالمللیپولسپری
کرده،آنقدردر

سمتهایدانشگاهی
واجراییحضورداشته
کهبهترازبسیاری
ازکارشناسانبا

پیچیدگیهایاقتصاد
ونظاممالیبینالملل
آشناییداردوبااین
حالبسیارمتواضعانه
بهاینپیچیدگیها
اعترافميکند

فصل ششم: 
اقتصاد

نفرین پول کاغذی
آینده اقتصاد جهان چه می شود؟

که دولت ها از افزایش کورکورانه تقاضا برای پول کاغذی به دســت می آورند 
توسط هزینه های ناشی از فعالیت ها               ی غیرقانونی که اسکناس ها               ی درشت آنها                
را تســهیل   مي             کنند خنثی   مي             شود. اثر مهار عرضه پول کاغذی بر روی فرار 
مالیاتی، حتی اگر باعث کاهش 10 تا 15 درصدی فرار مالیاتی بشود، به تنهایی 
برای جبران مزایای از دست رفته چاپ پول کاغذی کفایت می کند. اثر آن بر 

فعالیت ها               ی غیرقانونی می تواند حتی مهم تر باشد. 
تردیدی نیست که پول نقد حایگاه مهمی در دامنه وسیعی از فعالیت ها               ی 
مجرمانه از قاچاق مواد مخدر گرفته تا اخاذی، فســاد مقامات دولتی، قاچاق 
انسان و صدالبته، پولشویی ایفا می کند. این حقیقت که اسکناس های درشت 
در فعالیت ها               ی غیرقانونی در مقایســه با فعالیت ها               ی قانونی کاربرد بســیار 
بیشتری دارند مدت ها است در برنامه های تلویزیونی، فیلم های سینمایی و 
فرهنگ عمومی نیز مورد اشاره قرار می گیرد. هرچند که سیاست گذاران در 

پذیرش این حقیقت و اعتراف به آن بسیار کندتر عمل کرده اند. 
در مسئله مهاجرت غیرقانونی که به مشکلی برای برخی کشورها مانند 
امریکا تبدیل شده نیز پول نقد نقشی محوری را ایفا می کند. حیرت آور است 
که برخی سیاســت مداران به طور جدی در مورد ساخت حصارهای مرزی 
عظیــم صحبت می کنند در حالی که انگار هیچ کس پی نبرده که راهکار به 
مراتب انســانی تر و موثرتر این است که برای کافرمایان امریکایی استفاده از 
پول نقد برای پرداخت دستمزد به کارگران غیرمجاز مشکل باشد، دستمزدی 
که خارج از حساب های رسمی پرداخت   مي             شود و معموال پایین تر از حداقل 
دســتمزد اســت. بازار کار عاملی اساسی اســت که کل فرآیند )مهاجرت 
غیرقانونــی( را به حرکت درمی آورد. به بیان کلی تر، پول نقد کار را برای آن 
دسته از  کارفرمایانی ساده   مي             کند که   مي             خواهند قوانین مربوط به استخدام را 

دور بزنند و از پرداخت ها               ی مربوط به تامین اجتماعی طفره بروند. 
به طور حتم هر برنامه ای برای کاهش شــدید اســتفاده از پول کاغذی 
نیازمند کمک هزینه برای ایجاد حســاب ها               ی جاری بــرای افراد کم درآمد و 
شــاید در نهایت فراهم آوردن تلفن ها               ی هوشمند برای آنها است. بسیاری از 
کشورها، مانند ســوئد و دانمارک، همین حاال هم چنین امکاناتی را فراهم 
آورده اند و بسیاری از دیگر کشورها نیز برداشتن گام های مشابهی را در نظر 
گرفته اند. ایده ای ســاده برای آغاز فرآیند خارج کــردن پول کاغذی، ایجاد 
حســاب هایی جاری است که از طریق آنها                همه پرداخت ها               ی دولتی صورت 
گیرد. فراگیری مالی، چه با خروج پول کاغذی همراه شود و چه نشود، سیاست 
عمومی خوبی به حســاب می آید. در هر صورت راهکاری که من پیشــنهاد 
می کنم اجازه می دهد که پول نقد کوچک برای مدتی طوالنی )شــاید برای 
همیشــه( در گردش باقی بماند که می تواند پاسخ گوی بیشتر نگرانی ها                در 
مورد پرداخت ها               ی روزانه بسیاری از افراد باشد. نگه داشتن پول ها               ی نه چندان 
درشــت )در حالت ایده آل به صورت ســکه ها               یی نسبتا سنگین( همچنین 
می تواند بیشتر نگرانی ها               ی احساسی مربوط به امنیت، حریم شخصی و موارد 

ضروری را برطرف کند. 
هر فردی که تصــور می کند کارت ها               ی بانکــی، پرداخت ها               ی تلفنی و 
پول ها               ی مجازی همین حاال هم در حال دفن کردن پول کاغذی هســتند 
در اشتباه است. تقاضای پول کاغذی در بسیاري از اقتصادهای پیشرفته طی 

آیا زمان آن فرا رســیده کــه دولت ها در 
اقتصادهای پیشرفته فرآیند کنارگذاشتن 
پول کاغذی )پول نقــد( را آغاز و تنها به 
حفــظ پول ها               ی نقد بــا واحد کوچک به 
صورت اسکناس، سکه یا هر دو بسنده کنند؟ مسائل اقتصادی، مالی، فلسفی 
و حتی اخالقی بسیاری درون همین سؤال نسبتا ساده نهفته است. من در این 
کتاب ادعا می کنم که پاسخ پرسش باال در مجموع مثبت است. نخست اینکه 
مشکل تر ساختن پرداخت های مکرر، هنگفت و ناشناس احتماال تاثیر بسیاری 
بر کاهش فرار مالیاتی و جرم خواهد داشت؛ حتی تاثیری اندک هم می تواند 
به طور بالقوه خالص شــدن از پول کاغذی را توجیه کند. دوم، همانطور که 
مدتی است در مورد آن صحبت می کنم، کنار گذاشتن پول کاغذی می تواند 
ســاده ترین و برازنده ترین راهکار برای هموار شدن مسیر بانک ها               ی مرکزی 
جهت به کارگیری نرخ بهره منفی نامحدود باشد؛ به خصوص در مواقعی که 
بانک ها               ی مرکزی با مشکل نرخ بهره اسمی صفر درصد مواجه می شوند. نرخ 
بهره اوراق بهادار نمی تواند به میزان قابل توجهی از صفر درصد پایین تر رود 
چرا که افراد همواره با این انتخاب مواجه اند که پول کاغذی را نگه دارند که 

حداقل نرخ بهره اش صفر درصد است. 
هرچند اصوال کنار گذاشــتن پول کاغذی و به کارگیری نرخ بهره منفی 
سرفصل ها               یی هستند که   مي             توانند به صورت جداگانه مورد بررسی قرار بگیرند، 
اما در حقیقت این دو موضوع عمیقا به یکدیگر مرتبط اند. تقریبا غیرممکن 
است که بتوان در مورد کنار نهادن گسترده پول کاغذی اندیشید آن هم بدون 
در نظر گرفتن اینکه چنین اقدامی درهای ورود به نرخ بهره منفی نامحدود 
را   مي             گشاید، درهایی که بانک ها               ی مرکزی ممکن است روزی بخواهند از آن 
عبور کنند. گذشــته از اینها               ، حتی امروز هم درهای ورود به نرخ بهره منفی 
نیمه باز است و چندین بانک مرکزی مهم )شامل بانک ژاپن و بانک مرکزی 
اروپا( به آن ورود کرده اند. به همین خاطر کنار نهادن پول کاغذی و گسترش 

سیاست نرخ بهره منفی باید به صورت یکپارچه نگریسته شوند. 
زمانی که برای نخســتین بار پیشنهاد حذف اســکناس ها               ی درشت را 
مطرح کردم، حدود دو دهه پیش، ایده کاهش شــدید کوهی از پول کاغذی 
کامال تخیلی به نظر   مي             رســید. در واقع این پیشنهاد مقاله علمی گمنامی 
بود که در مجله ای گمنام منتشــره شده بود اما ایده نامتعارف خالص شدن 
از اســکناس ها               ی 100 دالری توجه نویسنده نیویورک تایمز، سیلویا نسر2 
)نویسنده کتاب یک ذهن زیبا3( را به خود جلب کرد. مقاله او نیز مورد توجه 
وزیر خزانه داری وقت، رابرت روبین4، قرار گرفت که این موضوع را با کارکنانش 
در میان گذاشت. البته بعدها به من گفته شد که اصلی ترین موردی که روبین 
بر روی آن تمرکز کرده بود ایده من مبنی بر خالص شــدن از اسکناس ها               ی 
درشــت )برای مثال اسکناس های 50 دالری و باالتر( نبود بلکه مورد جالب 
برای او گمانه زنی من در این مورد بود که اسکناس ها               ی 500 یورویی )به ارزش 
حدود 570 دالر( که برای چاپ آنها برنامه ریزی می شد ممکن است تسلط 
دالر بر بازار سیاه اقتصاد جهان را به چالش بکشند؛ رویدادی بسیار پراهمیت 

برای اثرگذاری سیاست ها.
همچنان معتقدم که من بر روی مسئله درستی تمرکز کرده بودم. مزایایی 
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کتاب ضمیمه

بیش از دو دهه اخیر  به طور پایدار افزایش یافته است. در پایان سال 2015، باور کنید یا نه، یک 
هزار و 340 میلیارد دالر امریکا در خارج از بانک ها                نگهداری   مي             شــد که معادل 4200 دالر برای 
هر مرد، زن و کودکی است که در ایاالت متحده امریکا سکونت دارد. وضعیت برای ارزهای دیگر 
اقتصادهای پیشرفته نیز کم و بیش مشابه است. به طرزی اعجاب انگیز، بخش قابل توجی از این پول 
نقد به صورت اسکناس های درشت است، مانند اسکناس ها               ی 100 دالری یا 500 یورویی و 1000 
فرانک سوئیس )معادل کمی بیش از 1000 دالر(. یعنی همان اسکناس ها               یی که بیشتر ما آنها                را در 
کیف پول خود نگه نمی داریم. تقریبا 80 درصد عرضه پول امریکا به صورت اسکناس 100 دالری 
است. چند نفر از مردم 34 عدد از آنها                را در کیف ها               یشان، صندوق ها               ی خانگی یا داخل خودرو نگه 
می دارند؟ این رقم برای هر مرد، زن و بچه است، در نتیجه یک خانواده چهارنفره باید 13600 دالر 
به صورت اســکناس 100 دالری داشته باشد و تازه این شامل اسکناس های کوچک تر نمی شود. 
وزارت خانه ها               ی خزانه داری و بانک ها               ی مرکزی به صورت معمول  از چاپ اســکناس ها               ی درشت 
سود بسیاری می برند با این حال هیچ کس به طور دقیق نمی داند که این اسکناس ها کجا هستند 
و برای چه اموری به کار گرفته می شوند. تنها بخش کوچکی از آن در صندوق ها               ی نهادهای مالی 
ذخیره شده و نظرسنجی از مصرف کنندگان در امریکا و اروپا نیز توضیح دهنده وضعیت مابقی این 
پول ها                نیست. تنها در امریکا نیست که اسکناس ها               ی درشت بخش عظیمی از عرضه پول را به خود 

اختصاص داده اند و چنین مشکلی تقریبا در همه اقتصادهای پیشرفته رواج دارد. 
حتی بانک های مرکزی نیز عملیات پولشویی معکوس را به عنوان اقدامی می بینند که همراه 
با مزایا، معایبی هم دارد. اصطالح »عملیات پولشــویی معکــوس«  را به اين خاطر به کار می برم 
که نشــان دهنده فرآیندی باشد که در آن بانک های مرکزی اسکناس ها               ی درشت را چاپ و راهی 
بانک هــا               ی دیگر می کنند که در آنجا، پس از چندین مرحلــه تراکنش، پول نقد و به طور خاص 
اسکناس ها               ی درشت سر از پول ها               ی کثیف در اقتصاد زیرمینی درمي             آورند. البته پولشویی سنتی به 
گونه ای است که در آن پول از فعالیت ها               ی قاچاقی راهی شرکت ها               ی به ظاهر مشروع   مي             شود تا در 
آنجا به پول تمیز تبدیل شود. به نظر نمی رسد که بیداری اخالقی ناشی از درک این حقیقت که پول 

کاغذی به مانعی اساسی در مقابل عملکرد روان نظام مالی جهانی تبدیل شده بتواند انگیزه اصلی 
برای بانک ها               ی مرکزی جهت بازاندیشی در مورد نقش پول کاغذی باشد. چگونه موردی منسوخ شده 
مانند پول کاغذی   مي             تواند برای اقتصاد جهان اهمیت داشته باشد در حالی که ارزش کل دارایی ها               ی 
مالی در اقتصاد جهانی به مراتب بیشتر از کل ارزش پول ها               ی نقد است؟ دلیلش آن قدر پیش پاافتاده 

است که هرکسی را که تاکنون در مورد آن نیندیشیده غافلگیر   مي             کند. 
پول کاغذی   مي             تواند به عنوان اوراق بهادار با بهره صفر درصد در نظر گرفته شــود یا به بیان 
دقیق تر، اوراق قرضه بی نام با نرخ بهره صفر درصد: هیچ نام یا تاریخچه ای در مورد آن وجود ندارد و 
در هر صورت معتبر است بدون اینکه اهمیتی داشته باشد که در دستان چه کسی قرار دارد. تا زمانی 
که گزینه پول کاغذی در دسترس افراد است، آنها                تمایلی به پذیرش نرخ بهره ای بسیار پایین تر از 
صفر برای هيچ نوع اوراق قرضه ای نخواهند داشت، مگر اینکه شاید با کمی نرخ بهره منفی کنار 
بیایند که جبران کننده هزینه های مربوط به نگهداری و محافظت از پول نقد باشد. همان قدر که این 
مشکل بدیهی به نظر می رسد، اوراق قرضه با نرخ بهره صفر درصد طی هشت سال اخیر و از زمان 
بحران مالی سال 2008 باعث زمین گیر شدن سیاست پولی در اقتصادهای پیشرفته شده اند. اگر نرخ 
بهره منفی نامحدود امکان پذیر بودـ  و همه نیازهای مالی، نهادی و قانون آن مهیا بودـ  بانک ها               ی 
مرکزی هرگز در سیاست ها               ی پولی دست خالی نمی ماندند )برای مثال   مي             توانستند به کاهش نرخ 
بهره ادامه دهند(.   مي             توان ادعا کرد که سیاست نرخ بهره با پایان باز )نامحدود( می توانست به شدت 

در روزهای اوج بحران مفید واقع شود. 
سیاست گذاران اندکی پیش از وقوع بحران مالی نگران مشکل محدودیت در کف نرخ بهره بودند. 
به جز ژاپن در دوران پس از حباب، مرز صفر درصدی نرخ بهره از زمان رکود بزرگ موجب نگرانی 
نبود. از سال 2008 به بعد، شرایط تغییر کرده است. در واقع، طی هشت سال و بیشتر، تقریبا همه 
بانک ها               ی مرکزی مهم آرزو کرده اند که ای کاش می توانســتند نرخ بهره منفی قابل توجهی را در 
برخی مواقع به کار بگیرند. برخی از آنها               ، شامل بانک ها               ی مرکزی دانمارک، سوئیس، سوئد، منطقه 
یورو و ژاپن به میزانی اندک وارد محوطه نرخ بهره منفی شده اند، جایی که خارج کردن پول ها از 

»ایده هــا       ی بزرگ اقتصادی معموال چنین مســیری را طی  
مي      کنند:  ابتدا بسیاری می گویند که این ایده احمقانه است. 
بعدها همان منتقدان آنچه را گفته اند فراموش و ادعا  مي      کنند 
که این ایده بدیهی است.« کنث روگاف سخنرانی اش در آلمان 
در ســال 2014 را این گونه آغاز می کند و ســپس می گوید ایده او در مورد کنار گذاشتن پول 

کاغذی حداقل در مرحله نخست بسیار موفق بوده و تاکنون بسیاری آن را احمقانه خوانده اند. 
در میــان اقتصاددانانی که در نظــام مالی بین الملل تخصص دارنــد، کنث روگاف چهره 
بسیار برجسته ای محسوب می شود. اســتاد اقتصاد دانشگاه  ها       روارد که مدتی را نیز به عنوان 
اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول سپری کرده، آن قدر در سمت های دانشگاهی و اجرایی 
حضور داشته که بهتر از بسیاری از کارشناسان با پیچیدگی های اقتصاد و نظام مالی بین الملل 
آشنایی دارد و با این حال بسیار متواضعانه به این پیچیدگی ها اعتراف  مي      کند. برای مثال سر 
کالس هایش در دانشگاه  ها       روارد پس از برشمردن دالیل احتمالی پایین بودن نرخ تورم در امريكا 
طی سال های اخیر اعتراف می کند که تقریبا هیچ کس عامل این پدیده را نمی داند. همچنین در 
یک نشست در شورای روابط خارجی می گوید که »سردرآوردن از نوسانات نرخ مبادالت ارزی و 
پیش بینی آنها مانند آموزش برخی رفتارها به گربه ها       ست: فرقی نمی کند چقدر تالش می کنید 

چون هرگز موفق نخواهید شد.«
با این حال او نسبت به برخی پدیده ها       ی اقتصادی اطمینان دارد. روگاف در کتابی با عنوان 

» این بار فرق  مي      کند«  که همراه با کارمن راینهارت1 نوشته و در سال 2011 منتشر شده است 
تاریخچه بحران ها       ی مالی مانند ورشکستگی ها       ی دولتی و همچنین بحران ها       ی ارزی را بررسی 
می کند و به این نتیجه می رسد که کسری بودجه و بدهی دولتی همواره به بحران ختم می شوند. 
او ادعا می کند که هر زمان بدهی های دولتی به میزان قابل توجهی افزایش یابد، می توان انتظار 
داشت که بحرانی اقتصادی روی بدهد و باور به اینکه » این بار فرق می کند« فریبنده و ساده  انگارانه 
خواهد بود. همین نویســندگان همچنین در مقالــه ای ادعا کردند که نرخ باالی بدهی دولتی 
می تواند به کند شــدن رشــد اقتصادی بینجامد. تحقیقات او در تصمیم برخی کشورها برای 
به کارگیری انضباط مالی و پرهیز از کســری بودجه شدید حتی در دوران پس از بحران مالی 
سال 2008 تاثیرگذار بود. البته در مواجهه با ایده ها       ی آقای روگاف در مورد بدهی ها       ی دولتی 
می توان مخالفانی را نیز یافت که مشهورترین آنها        شاید پل کروگمن2 باشد که نوبل اقتصاد را در 
کارنامه دارد. هرچند که مهم تربن اختالف نظر و شاید درگیری روگاف با یک اقتصاددان به جدال 
او با یکی دیگر از برندگان جایزه نوبل یعنی جوزف استیگلیتز3 بازمی گردد. هنگامی که جوزف 
استیگلیتز کتابی را در انتقاد از نهادهای اقتصادی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و بانک 
جهانی منتشــر کرد، کنث روگاف به عنوان یکی از مقامات صندوق بین المللی پول در نامه ای 
سرگشاده به استیگلیتز نوشت که کتابش پر از اطالعات اشتباه است و به او پیشنهاد کرد که تا 

زمان اصالح اشتباهات، کتاب را از کتاب فروشی ها جمع کند. 
عالوه بر تحقیقات      مربوط به بدهی های دولتی و نظام مالی بین الملل، روگاف حدود دو دهه 

احمقانه و بدیهی
روگاف جهانی را به تصویر  مي      کشد با نرخ بهره منفی و بدون پول کاغذی

آرش پورابراهیمی
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حساب هاي بانکی و اوراق قرضه دولتی و تبدیل آنها                به پول نقد می تواند اثر سیاست ها               ی پولی را از 
بین ببرد و حتی معکوس کند. اما حتی اگر مرز پایین برای سیاست گذاری نرخ بهره کمی کمتر از 

صفر درصد باشد، باز هم یک محدودیت محسوب می شود.  
این ایده که نرخ بهره منفی می تواند برخی مواقع سیاســت مفیدی باشد و اینکه پول کاغذی 
بر ســر راه به کارگیری چنین سیاســتی قرار گرفته، حرف تازه ای نیســت. در اوج بحران بزرگ، 
اقتصاددان ها               ی بزرگی در طیف ها               ی مختلف، شامل ایروینگ فیشر5 از دانشگاه ییل و جان مینارد 
کینز6 از دانشگاه کمبریج، به اجماع قابل توجهی دست یافتند. اگر راهی وجود   مي             داشت که دولت ها                
می توانستند نرخ بهره منفی را برای پول نقد اعمال کنند، انبساط پولی احتماال می توانست جهان 
را از رکود خارج کند. مشکل در آن زمان، و امروز برای بسیاری از کشورها، این بود که با نرخ بهره 
کوتاه مدت صفردرصدی، سیاست پولی در »دام نقدینگی« گرفتار می شود و کار بیشتری نمی توان 
برای آن کرد. فیشر با الهام از اندیشمند آلمانی، سیلیو جسل7، کتاب کوتاهی نوشت با عنوان » مهر 
گواهی موقت«8  و در راهکاری مطرح کرد که پول کاغذی برای حفظ اعتبار باید در فواصل زمانی 
معین ممهور   مي             شد. این پیشنهاد البته راهکاری بسیار ابتدایی برای به کار بردن نرخ بهره منفی 
برای پول نقد است. کینز با نظریه عمومی در سال 1936 از این ایده استقبال کرد اما به سرعت نتیجه 
گرفت که راهکاری است غیرعملی. رد راه حل جسل برای دام نقدینگی کینز را به این نتیجه رساند 

که مخارج دولتی کلید خروج اقتصاد از رکود بزرگ است. 
با این وجود شاید نتیجه گیری کینز در جهان امروز که در آن تراکنش ها                به میزان قابل توجهی به 
صورت دیجیتال درآمده اند، مانند کارت های اعتباری، کارت های بانکی و پرداخت ها               ی تلفنی، متفاوت 
می بود. برای پول الکترونیکی، پرداخت نرخ بهره منفی )و مثبت( کامال عملی است و همان طور که 
اشاره شد چندین بانک مرکزی همین حاال نیز چنین کاری را انجام می دهند! مهم ترین مانع در مورد 
به کارگیری نرخ بهره منفی در مقیاسی وسیع تر، پول کاغذی و به خصوص اسکناس ها               ی درشت 
است که می تواند باعث خروج پول از بانک ها و نگهداری آنها به صورت پول نقد بشود. البته که موانع 
نهادی دیگری نیز در مقابل اجرای کامل نرخ بهره منفی وجود دارند اما همان طور که در کتاب به 

اســت که ایده دیگری را دنبال می کند که می توان آن را خالص شدن از پول کاغذی نامید. او 
سال ها است که در فرصت های مختلف از کالس های درس گرفته تا نشست های اقتصادی در 
مــورد این ایده صحبت می کند و در تازه ترین کتابش »نفرین پــول کاغذی « تالش کرده تا 
جوانب مختلف این کار را بررسی کند و به آن جنبه عملی تری بدهد. ادعای او نسبتا سرراست 
اســت. آقای روگاف اعتقاد دارد که پول کاغذی به بســیاری از معضالت اقتصادی مانند فرار 
مالیاتی، فعالیت های غیرقانونی مانند مهاجرت غیرقانونی و فساد اداری کمک می کند و در نتیجه 
کنارگذاشــتن پول کاغذی )حتی نه به طور کامل و تنها کنارگذاشتن اسکناس ها       ی درشت( 
می تواند به سالمت بیشتر اقتصاد کمک كند و منافع بسیاری را برای دولت ها        به همراه داشته 
باشد. البته او به مورد دیگری نیز اشاره می کند، اینکه در حال حاضر کاهش نرخ بهره به رقمی 
کمتر از صفر درصد با محدودیت مواجه اســت چرا که افــراد می توانند پول خود را از بانک ها        
بیرون بكشــند و در صندوق ها        نگهداری کنند کــه در این صورت نرخ بهره صفر درصد به آن 
تعلق  مي      گیرد که بیشتر از ارقام منفی است. اما اگر پول کاغذی موجود نباشد، یا دسترسی به 
آن و انبار کردن آن مشکل تر از امروز باشد، آن گاه بانک ها        برای کاهش نرخ بهره به ارقام منفی با 
محدودیت مواجه نخواهند بود. شاید زمانی چنین دستاوردی غیرضروری به نظر می رسید، حتی 
همین حاال نیز بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه تنها آرزو دارند که بتوانند از دورقمی شدن 
نرخ تورم جلوگیری کنند، اما در اقتصادهای توسعه یافته امروز و به خصوص با تجربه دوران بحران 
مالی جهانی که در آن نرخ سود تقریبا به صفر درصد رسید و خطر تورم منفی بیش از همیشه 
احساس می شــد، امکان کاهش نرخ سود به ارقام منفی  مي      تواند در فهرست آرزوهای روسای 

بانک ها       ی مرکزی قرار بگیرد.
کتاب تازه کنث روگاف ایده حفظ پول کاغذی را بررسی  و نتیجه گیری می کند که منافع 
این اقدام از مضراتش بیشتر است، کتاب همچنین شیوه اجرای این ایده و پیامدهای احتمالی 
آن را بررسی می کند و بخشی از کتاب نیز به رقبای احتمالی پول ها       ی رایج مانند طال و پول ها       ی 
مجازی اختصاص می یابد. هرچند پرسش ها       یی نیز باقی می مانند که پاسخ آنها        را نمی توان در 

کتاب یافت. مانند اینکه کنار گذاشــتن پول کاغذی و نــرخ بهره منفی چه تاثیری بر ذخایر 
بانک های مرکزی به خصوص در اقتصادهای در حال توسعه خواهد داشت، یا اینکه در یک نظام 
مالی بین المللی که پول های کاغذی در آن به مراتب کمتر رواج دارد، اثرگذاری تحریم ها       ی مالی 

تا چه حد افزایش خواهد یافت. 
بــرای معرفی بهتر در بخش کتاب ضمیمه مجله آینده نگر، دو فصل از کتاب » نفرین پول 
کاغذی« ترجمه شده است. در بخش نخســت، آقای روگاف ایده کلی کتاب را شرح  مي      دهد 
و بخش دوم به بررســی نقش پول ها       ی کاغذی در اقتصادهای مختلف جهان اختصاص دارد. 
همچنین راهکارهای مربوط به برآورد میزان پول های نقدی که خارج از اقتصاد کشورها نگهداری 
می شــود ارائه شده است. برای مثال تخمین زده شده که حدود 50 درصد دالرهای نقدی در 

خارج از مرزهای امريكا در گردش هستند. 
کتــاب آقای روگاف بــرای اینکه عنوان مهم ترین کتاب اقتصادی ســال 2016 را به خود 
اختصاص بدهد کار چندان مشکلی ندارد، حتی با اینکه اقتصاددانان برجسته ای مانند جوزف 
اســتیگلیتز و  ها       رولد جیمز4 نیز امسال کتاب هایشان را روانه بازار کرده اند. اما کنث روگاف که 
شطرنج باز ماهری اســت احتماال آرزوهای بزرگ تری برای ایده اش دارد؛ اینکه روزی برسد که 
ایده اش که زمانی احمقانه به نظر می رسید به ایده ای بدیهی تبدیل شود. آن روز خواهد بود که 
تاریخ پول نقطه عطف تازه ای را تجربه خواهد کرد و وارد دورانی خواهد شد که از روگاف به عنوان 

یکی از ایده پردازان آن نام خواهند برد. 

پینوشتها:
1- Carmen M. Reinhart
2-  Paul krugman
3-Joseph Stiglitz
4- Harold James

آنها                پرداخته خواهد شد، همه این مشکالت در مدت زمان کافی قابل حل هستند. 
کنار گذاشتن پول کاغذی، یا اعمال نرخ بهره منفی برای پول، با اتهام اخالقی نیز مواجه است. 
سیلویو جسل ها               ی امروز با حمالت شدیدی مواجه شده اند. در سال 2000، یکی از مقامات فدرال 
رزرو ریچموند به نام ماروین گودفرند9، مقاله ای صرفا علمی منتشر ساخت که در آن از گواهی موقت 
مغناطیسی به عنوان راهکاری برای اعمال نرخ بهره منفی نام برده شده بود. گودفرند به جای اینکه 
به خاطر خالقیت و آینده نگری اش مورد ستایش قرار بگیرد، به سرعت هدف حمله قرار گرفت و 
ای میل ها               یی تهدیدآمیز دریافت کرد و گفت وگوهای رادیويی اش در شبکه ها               ی محافظه کار مورد 
انتقاد قرار گرفت. در سال 2009، اقتصاددانی در دانشگاه  ها               روارد، گرگوری منکیو10، در یادداشتی 
نامتعارف در نیویورک تایمز مشــکل مرز نرخ بهره صفر درصد را بررســی و اشاره کرد که یکی از 
شاگردانش در مقطع تحصیالت تکمیلی پیشنهاد داده که از قرعه کشی برای حل مشکل استفاده 
شــود به این گونه که هربار مجموعه ای از پول ها                بر اســاس شماره سریال باطل اعالم شوند. این 
راهکار نامتعارف و کامال غیرعملی تنها برای روشــن شدن بحث ارائه شده بود. چطور می توان از 
افراد انتظار داشت که در طول زمان شماره سریال ها               ی باطل شده را دنبال کنند؟  اما برای منکیو هم 
غافلگیرکننده بود که او نیز به سرعت مورد حمله قرار گرفت و حتی نامه هایی به ریاست دانشگاه  

ها               روارد فرستاده شد که در آن نویسندگان خواستار اخراج منکیو از دانشگاه شده بودند.  
همــه آنهایی که از پول کاغذی دفاع می کنند عضو فرقه ها               ی آخرالزمانی نیســتند که میان 
جامعه ای بدون پول کاغذی و آخرالزمان ارتباط برقرار می کنند )هرچند به عنوان فردی که برای 
مدتی طوالنی در مورد کاهش ســریع نقش پول کاغذی نوشته، می توانم گواهی بدهم که چنین 
افرادی نیز در میان مدافعان پول کاغذی یافت می شوند(. بیشتر مدافعان پول کاغذی دالیلی کامال 
مشروع برای حفظ وضع موجود دارند. بعد از سخنرانی من در دانشگاه مونیخ در سال 2014، یکی 
از اعضاب سابق هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا، اتمار ایسینگ11، به شدت با نگرش من مخالف بود 
و استدالل کرد که پول کاغذی نوعی آزادی است )اشاره به کتاب خانه ارواح داستایفسکی( و هرگز 
نباید از آن کوتاه آمد. هدف من در این کتاب پرداختن جدی به چنین مخالفت ها               یی با هدف برطرف 

در مسئله مهاجرت غیرقانونی که به مشکلی برای برخی کشورها مانند امریکا تبدیل شده پول نقد نقشی محوری را ایفا می کند. در حالی که انگار هیچ کس پی نبرده که راهکار به مراتب انسانی تر و موثرتر این 
است که برای کافرمایان امریکایی استفاده از پول نقد برای پرداخت دستمزد به کارگران غیرمجاز مشکل باشد، دستمزدی که خارج از حساب های رسمی پرداخت   مي             شود و معموال پایین تر از حداقل دستمزد 
است. بازار کار عاملی اساسی است که کل فرآیند )مهاجرت غیرقانونی( را به حرکت درمی آورد. 
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ساختن آنها در صورت امکان است. برخی راحت بودن نسبی پول نقد را ترجیح می دهند، هرچند که 
مزیت های پول نقد در دامنه کوچک تری از معامالت می تواند باقی بماند. برخی دیگر ناشناس بودن 
و بی نام بودن پول را ارزشمند می دانند که موضوعی است به مراتب پیچیده تر. چگونه یک جامعه 
میان حقوق فردی و حریم شخصی و نیاز جامعه برای اعمال قوانین و مقررات توازن ایجاد می کند؟

تصمیم گیــری در مورد اینکه چنین مرزهایی کجا باید قرار بگیرند و چگونه باید اجرا شــوند 
شاید مهم ترین سؤال اساسی باشد که هر اقدامی برای پایان بخشیدن به پول نقد باید به آن توجه 
کند. مســئله حریم شخصی از سیاست مربوط به پول نقد فراتر می رود و موضوعاتی مانند سابقه 
تماس ها               ی تلفنی و وب گردی ها                را در بر می گیرد و نیازی به تاکید نیست که دوربین های امنیتی 
که امروز در شهرهای مهم جهان تقریبا در همه جا حضور دارند نیز به این حریم شخصی مربوط   
مي             شوند. با وجود اين، پول نقد همچنان موضوعی مهم از این مجموعه است و اگر کسی   مي             خواهد 
به کنار گذاشتن آن بیندیشد باید به دقت به اهداف و شیوه ها               ی جایگزین طرح را در نظر بگیرد 
)مانند کارت ها               ی نقدی پیش پرداخت با محدودیت سخت گیرانه(. حفظ سادگی و حریم شخصی 
مربوط به پول کاغذی در تراکنش ها               ی کوچک عامل مهمی است که باعث می شود هر طرحی برای 

کنارگذاشتن پول کاغذی ابتدا به سراغ اسکناس ها               ی درشت برود و گردش اسکناس ها و سکه های 
کوچک را در بازار باقی نگاه دارد آن هم برای همیشــه یا تا زمانی که شــیوه ها               ی جایگزین کامال 

رضایت بخش در دسترس باشند. 

J اندازهوترکیبعرضهجهانیپول،وسهمیکهخارجنگهداریمیشود
اگر امروز مارکوپولو   مي             توانســت به چین بازگردد، پول کاغذی یکی از موارد آشنایی بود که او 
مشاهده   مي             کرد، هرچند که فناوری در این مدت زیرورو شده است. در واقع باید گفت که او به مقدار 
بسیار بسیار زیادی پول نقد بر  مي             خورد که ارزش آن به یک هزار میلیارد دالر )حدود شش و هفت 
دهم هزار میلیارد یوآن با قیمت ها               ی امروز( می رسد، یعنی بیش از 800 دالر برای هر نفر آن هم در 
کشوری که همچنان )از نظر درآمد سرانه( کشوری با درآمد متوسط رو به پایین محسوب   مي             شود. 

J مبالغهنگفتجریاننقدینگی
در واقع جالب توجه ترین حقیقت در مورد پول کاغذی نحوه گردش آن در سطح جهان است 
که سر درآوردن از آن کار ساده ای نیست. حتی جالب تر اینکه بخش قابل توجهی از پول در سطح 
جهان که به صورت اسکناس ها               ی درشت منتشر   مي             شود مانند اسکناس 100 دالر امریکا، 10000 
یــن ژاپن )حدود 93 دالر(، 500 یورو )حدود 570 دالر(، 1000 فرانک ســوئیس )حدود 1035 
دالر( و بسیاری از دیگر اسکناس ها               ی مشابه اصال توسط شهروندان عادی استفاده و حتی مشاهده 
نمی شود. )نرخ مبادله ارزها نوسان زیادی دارد و تبدیل ها               ی باال تخمینی تقریبی است که بر اساس 
قیمت ها               ی روز انجام شده است(. برای امریکا، همان طور که پیش تر اشاره شد، میزان پول کاغذی 
موجود معادل 4200 دالر برای هر نفر اســت که 80 درصد به صورت اسکناس 100 دالري است 
که اگر اسکناس 50 دالری را نیز در نظر بگیریم میزان آن به 84 درصد می رسد. بله، بخشی از این 
پول در خارج از امریکا  است و بخشی از آن نیز در صندوق ها                و خزانه ها قرار دارد. بخش کوچکی 
از آن نیز مفقود شده یا از بین رفته و یا حتی بخشی از  آن نیز همراه با افراد متوفی دفن شده است 
)اقدامی که در برخی از کشورهاي آسیایی به عنوان هدیه به فرد متوفی برای جهان آخرت انجام   
مي             شود(. با این وجود، همان طور که خواهیم دید، همه شواهد نشان می دهند که بخش قابل وجهی 
از این پول، احتماال حداقل نیمی از آن، در اقتصاد داخلی )قانونی و زیرزمینی( به کار گرفته می شود. 
شرایط برای واحد پولی مشترک در منطقه یورو نیز به طور کلی مشابه است، بیش از 3200 
یورو برای هر فرد وجود دارد )حدود 3600 دالر( که بیش از 90 درصد آن به صورت اسکناس ها               ی 
50 دالری و باالتر است، تنها 30 درصد کل پول نقد به صورت اسکناس 500 دالری است. درست 
است که پول نقد در آلمان محبوبیت بیشتری دارد )در مقایسه با فرانسه(، اما خانواده ها               ی آلمانی 
کمی هستند که گزارش داده باشند مبلغی در حدود 12800 یورو به صورت نقد دارند و باید متذکر 
شد که توضیحی برای بخش قابل توجهی از این پول نقد هنگفت وجود ندارد. به طور کلی، دولت ها 
به خوبی می دانند که چقدر پول راهی بازار کرده اند و می توان جزئیات آن را در گزارش ها               ی بیشتر 
بانک ها               ی مرکزی )البته نه همه آنها               ( مشاهده کرد. اما کسب اطالعات در مورد اینکه این پول ها               ی 
نقد در دســتان چه گروه هایی است به سختی امکان پذیر است. همان طور که خواهیم دید حتی 

وزارت ها               ی خزانه داری و بانک ها               ی مرکزی هم چیزی در این مورد نمی دانند. 
جالب توجه اینجاست که آن هم به رغم توسعه شیوه ها               ی جایگزین پرداخت، تقاضای هنگفت 
برای پول نقد همچنان پایدار و رو به رشد است. کارت ها               ی اعتباری از دهه 1950 و پرداخت ها               ی 
الکترونیکی از دهه 1990 حضور داشتند و به تازگی نیز پرداخت با تلفن همراه وارد بازار شده است 
و البته بیش از دو قرن است که چک ها               ی کاغذی در اقتصاد حضور دارند. غافلگیرکننده نیست که 
پول نقد هنوز به عنوان یکی از شیوه ها               ی مربوط به پرداخت ها               ی روزانه حضور داشته باشد اما چنین 

پرداخت ها               یی توضیح دهنده مبلغ 4200 دالر برای هر فرد نیست. 
نمودار 1 نسبت نقدینگی در گردش در اقتصاد امریکا به تولید ناخالص داخلی طی سال ها               ی 
1948 تا 2015 را نشــان   مي             دهد. خط پیوســته نشان دهنده عرضه پول است و خط نقطه چین 
نشان دهنده اســکناس 100 دالری. تقاضای دالر در دوران جنگ جهانی دوم اوج گرفت و به 11 
درصد تولید ناخالص داخلی رسید اما سپس به طور پیوسته افت کرد و تا کمتر از 5 درصد پایین 
آمد و طی دهه ها               ی 1970 و 1980 در همان حدود باقی ماند. یکی از عوامل این کاهش تقاضا به 
طور حتم توسعه کارت های اعتباری بود اما عالوه بر این، تورم باال و نرخ بهره باال طی دهه 1970 
و اوایل دهه 1980 نیز هزینه نگهداری پول نقد را افزایش داده بود. با آغاز دهه 1990، تقاضا برای 

جدول 1: سهم اسکناس های درشت در گردش در کشورهای مختلف
واحد اسکناسی که به عنوان 

آستانه اسکناس درشت در 
نظر گرفته شده است 

سهم اسکناس های 
درشت از کل نقدینگی 

در گردش )به درصد(
سال مربوط 

به داده ها کشور

50 96.6 2015 سوئیس

100 94.8 2015 رژیم اشغالگر قدس

200 94.1 2015 نروژ

1000 93.5 2014 روسیه

50 92.2 2015 استرالیا

5000 91.1 2015 ژاپن

50 90.7 2015 منطقه یورو

50 90.6 2014 سنگاپور

1000 89.6 2014 تایوان

100 88.3 2015 آرژانتین

100 86.8 2014 چین

50 85.5 2015 برزیل

100 85.1 2014 آفریقای جنوبی

500 84.7 2015 مکزیک

50 84.2 2015 امریکا

500 83.4 2014 هنگ کنگ

1000 82.4 2015 تایلند

500 79.2 2015 سوئد

500 75.4 2015 دانمارک

50 71.3 2015 کانادا

50 70.7 2015 نیوزلند

20 68.6 2015 بریتانیا

50 58.4 2015 ترکیه

50000 35.7 2014 کلمبیا

20000 31.9 2014 شیلی 
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پول نقد به طور پایدار رو به افزایش بوده و میزان آن به 7 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. 
) نمودار 1(

رشد سهم اسکناس ها               ی 100 دالری نیز جالب توجه است. مسلما بخشی از آن به این خاطر 
است که ارزش 100 دالر امروز نسبت به چند دهه پیش به مراتب کمتر است. گفته می شود که 
جان دیلینجر12، یکی از بدنام ترین گانگســترهای دوران رکود بزرگ، عالقه داشت که چندهزار 
دالر که از بســته های به دقت آماده شــده پنج دالری، ده دالری و بیست دالری تشکیل شده بود 
همراه خود داشــته باشد. در آن زمان ارزش اســکناس 100 دالری معادل 1800 دالر امروز بود. 
بیش از هر اسکناس در جریانی که امروز   مي             توان یافت، غیر از اسکناس 10 هزار دالری سنگاپور 
کــه ارزش آن بیش از 7 هزار دالر اســت.  عوامل ماننــد کاهش کلی نرخ بهره و افزایش تقاضا از 
سوی اقتصادهای نوظهور نیز در افزایش تقاضای اسکناس 100 دالری از دهه 1990 تاکنون نقش 
داشته اند و همچنین باید گفت طی 25 سال گذشته قیمت ها                در مجموع به میزان زیادی افزایش 
یافته اند. اگر شاخص قیمت مصرف کننده را در نظر بگیریم، قدرت خرید اسکناس 100 دالری در 
سال 1990 قدرت خریدی معادل 180 تا 190 دالر امروز است، هرچند که با در نظر گرفتن مواردی 
مانند حسابداری مربوط به محصوالت تازه، چنین تخمینی احتماال درباره ارزش 100 دالر در سال 
1990 نسبت به اکنون کمی مبالغه آمیز است. بدون توجه به آن هم در چنین تفسیرهایی باید به 

نقش شیوه ها               ی دیگر پرداخت که طی شش دهه اخیر گسترش یافته اند. 
روایت منطقه یورو )منطقه ای که از واحد پولی مشترک یورو بهره   مي             برد( نیز به رغم تفاوت های 
جالب و آموزنده تقریبا یکســان است. پیش از عرضه نخستین اسکناس ها               ی یورو در ژانویه سال 
2002 نیز پول نقد در این منطقه محبوب بود، هرچند که سرانه پول نقد در آلمان و اتریش تقریبا 
دو برابر فرانسه بود، شرایطی که تا امروز نیز پابرجاست. نمودار 2 نسبت نقدینگی به تولید ناخالص 
داخلی در منطقه یورو از ســال 1995 تاکنون را نشــان می دهد که کمی بیش از 5 درصد است. 
تقاضای پول در آســتانه سال 2002 به شــدت کاهش یافت چرا که افراد نگران بودند که تبدیل 
انبوهی از پول های کاغذی ملی به واحد پولی تازه )یورو( با مشکل همراه خواهد بود، بخش کوچکی 
از این پول ها                هرگز با یورو معاوضه نشد. اما از آن زمان، نگهداری پول نقد به طور پایدار رشد کرد 
و به بیش از 10 درصد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو رسیده است یعنی رقمی باالتر از نسبت 

مشابه در امریکا. 
نبایــد تقاضای مربوط به دالر و یــورو را صرفا به خاطر تقاضای مربوط به اقتصادهای در حال 
توســعه دانست که در آنها مشــکالت حکمرانی وجود دارد چرا که همه اقتصادهای توسعه یافته 
مقادیر هنگفتی از پول خود را منتشر می کنند اما هیچ کدام از آنها، غیر از سوئیس و هنگ کنگ 
)و شاید سنگاپور( نمی توانند ادعا کنند که تقاضای خارجی قابل توجهی برای پول های کاغذی )یا 
پالستیکی( آنها                وجود دارد. در صورتی که تقاضای داخلی پول نقد در منطقه یورو و امریکا به میزان 
زیادی متفاوت از دیگر کشورها با نظام مالی مشابه و سطح توسعه باشد، می توان گفت که بخش قابل 
توجهی از دالر و یورو در داخل همین مناطق نگه داشته می شود )در اتاق زیرشیروانی افرادی که از 
پرداخت مالیات می گریزند، در کمدهای قاچاقچیان مواد مخدر، در زیرزمین ساختمان سازهایی که 

مهاجران غیرمجاز را به کار می گیرند و مانند اینها               (. 
ین ژاپن در خارج از این کشور به هیچ وجه متداول نیست، هرچند که بخشی از آن در مقاصد 
پرطرفدار در میان گردشــگران ژاپنی، مانند کازینوها در ماکائو یا باشگاه ها               ی گلف در  ها               وایی، در 
جریان است. با این حال نسبت پول نقد به تولید ناخالص داخلی در ژاپن که رقمی است حدود 19 
درصد به مراتب بیشتر از امریکا و منطقه یورو است. ارزش سرانه پول نقد در ژاپن بیش از 6600 
دالر برای هر نفر، بیش از 27 هزار دالر برای هر خانواده چهارنفره، است. درست است که می توان 
عوامل مختلفی مانند نرخ پایین جرایم فیزیکی، نرخ بسیار پایین تورم برای بیش از دو دهه و رفتار 
محافظه کارانه جمعیتی پا به سن گذشته را برای توضیح میزان باالی نقدینگی در ژاپن برشمرد. با 
این وجود، ژاپن هم یاکوزا )مافیا( و فرار مالیاتی خودش را دارد و بخش قابل توجهی از پول نقد نیز 
به طور قطع در اختیار اقتصاد زیرزمینی است. در واقع، بسیار از برآوردها نشان می دهند که اقتصاد 
زیرزمینی در ژاپن بزرگ تر از امریکا است. یک دلیل   مي             تواند عدم یکپارچی در شدت اجرای قوانین 
مالیاتی باشد؛ برخی از محققان ژاپنی ریشه مشکل را به تنش ها               ی میان قانون گذار که قوانین مالیاتی 
را می نویسد و مجریان قوانین مالیاتی یعنی مقامات مالیاتی مرتبط می دانند. این ناهماهنگی در 
مقاالت علمی مورد بحث قرار گرفته و حتی در فیلم ها               ی مشهور ژاپنی مانند خانم مامور مالیاتی13 
نیز بازتاب یافته است. نمودار 3 میزان نقدینگی در ژاپن از اوایل دهه 1950 را به تصویر می کشد. 

همچون امریکا، در ژاپن نیز رشدی شدید در تقاضای پول نقد در اوایل دهه 1990 شکل گرفته و 
سهم اسکناس ده هزار ینی در نقدینگی بیش از 90 درصد است. 

تنها ژاپن نیســت که چنین وضعیتی دارد. نمودار 4 انتشار اسکناس نسبت به تولید ناخالص 
داخلی را برای دامنه گســترده تری از کشورها نشان می دهد. سوئیس و دالر هنگ کنگ در میان 
کشــورهای صدرنشین باشند چرا که واحدهای پولی این کشورها نیز در کنار دالر و یورو مصرف 
بین المللی دارد. کشورهایی که نسبت پول نقد به تولید ناخالص داخلی آنها پایین است ترکیبی 
هستند از کشورهایی که برای کنار گذاشتن پول نقد دست به کار شده اند )نروژ، سوئد و دانمارک( 
و کشورهایی که نرخ تورم در آنها                باال است یعنی جایی که نگه داشتن پول نقد پرهزینه است چرا 
که ارزش واقعی آن به سرعت کاهش می یابد. نسبت پول نقد برای کانادا و بریتانیا نیز تقریبا نصف 

امریکاست، نکته ای که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. 
حتی با درنظر گرفتن اینکه ارزش اسکناس ها               ی درشت در میان اقتصادهای جهان بسیار متفاوت 
است باز هم اینکه این اسکناس ها                نیمی از نقدینگی را به خود اختصاص می دهند پدیده ای است 
تقریبا جهانی. پیش تر اشاره شد که اسکناس ها               ی 500 یورویی و 1000 فرانکی سوئیسـ  و البته 
اسکناس ده هزار دالری سنگاپورـ   ابراسکناس محسوب می شوند. با ارزش ترین اسکناس در کانادا 
100 دالری است اما تا سال 2000، اسکناس هزار دالری نیز رایج بود که اکنون کمتر از یک درصد 

از نقدینگی کشور را به خود اختصاص می دهد. 
ممکن است تصور شود که بزرگ ترین اسکناس بریتانیایی، یعنی اسکناس 50 پوندی )با ارزش 
در حدود 75 دالر( ممکن است سهم بیشتری از تقاضای واحد پولی انگلستان را به خود جذب کند 

اما سهم آن کمتر از 20 درصد است.
نمودار 5 سهم بزرگ ترین واحد پولی در جریان هر کشور را نشان می دهد )برای سنگاپور و کانادا 
از واحدهایی استفاده شده که دیگر منتشر نمی شوند اما به طور کامل هم از اقتصاد حذف نشده اند(. 
جدول 1 تعریف واحد پولی بزرگ را به هر اسکناسی تعمیم می دهد که ارزش آن )تقریبا( معادل 
50 دالر و بیشتر باشد. با این تعریف، سهم اسکناس ها               ی درشت در اقتصادهای پیشرفته به سرعت 
افزایش یافته و به بیش از 80 درصد عرضه پول نقد   مي             رسد. در بسیاری از کشورها این سهم بیش 

از 90 درصد است. 
نمودار 6،  برای اینکه در انتها خواننده جمع بندی بهتري از اندازه پول نقد در جهان داشــته 
باشد، سرانه نقدینگی در اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای با درآمد متوسط را به تصویر می کشد. 
این مقایسه می تواند تا حدی گمراه کننده باشد چرا که به شدت به نوسانات برابری نرخ ارز حساس 
اســت )تبدیل ارزش واحدهای پولی خارجی به دالر امریکا ضروری بود( و همچنین به این خاطر 
که کشورهایی با درآمد سرانه بسیار متفاوتی با یکدیگر مقایسه شده اند. با وجود اين، امکان مقایسه 

تفاوت میان عرضه پول نقد با واحدی یکسان   مي             تواند مفید باشد. 
سوئیس با فاصله زیاد از دیگر کشورها قرار دارد و نقدینگی سرانه در این کشور بیش از دو برابر 
امریکاست. اما سرانه نقدینگی در هنگ کنگ و ژاپن هم بسیار زیاد است، حدود 50 درصد بیشتر از 

امریکا، در حالی که همین شاخص برای منطقه یورو تنها کمی بیشتر از امریکا است. 
اگر فردی این نمودارها را ببیند احتماال تعجب خواهد کرد که چگونه بسیاری از دولت ها                مبالغ 
هنگفتی از پول کاغذی را به اقتصاد تزریق کرده اند آن هم بدون اینکه تورمی شدید شکل بگیرد. 

نمودار1:نسبتپولنقدبهتولیدناخالصداخلیدرامریکاازسال1948تا2015
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مزایایی که دولت ها از افزایش کورکورانه تقاضا برای پول کاغذی به دست می آورند توسط هزینه های ناشی از فعالیت ها               ی 
غیرقانونی که اسکناس ها               ی درشت آنها                را تسهیل   مي             کنند خنثی   مي             شود. اثر مهار عرضه پول کاغذی بر روی فرار مالیاتی، حتی اگر 
باعث کاهش 10 تا 15 درصدی فرار مالیاتی بشود، به تنهایی برای جبران مزایای از دست رفته چاپ پول کاغذی کفایت می کند. 
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کتاب ضمیمه

چنین تقاضایی برای پول از کجا   مي             آید؟ یک پرسشی اساسی اين است که چقدر از این پول ها                در 
خارج نگهداری می شود؟ در ادامه به این پرسش خواهیم پرداخت اما پاسخ کوتاه این است که منابع 
خارجی واحد پولی یک کشور تنها در مورد چند کشور اندک اهمیت دارد و   مي             توان گفت که حدود 
50 درصد دالرهای نقد در خارج از امریکا نگهداری می شوند. اما حتی برای امریکا، مجموع پول ها               یی 

که در داخل نگه داشته   مي             شوند نیز همچنان بسیار زیاد است.  
منابعخارجی14

تصور اینکه واحد پولی که در جهان مورد قبول است، مانند دالر امریکا، به میزان گسترده ای در 
خارج از این کشور مورد استفاده قرار بگیرد چندان مشکل نیست. در کشورهایی با سابقه بی ثباتی 
اقتصادی، دالر، هرچند با وجود خطر کشــف و توقیف، جایگزینی جذاب برای واحد پولی داخلی 
پرنوسان است. در بسیاری از مبادالت غیرقانونی از دالر نقد استفاده   مي             شود اما حتی در مبادالت 
قانونی نیز چنین پدیده ای قابل مشــاهده است. برای مثال در برخی از کشورهای در حال توسعه 
نظام بانکی به حدی ضعیف اســت که امکان تامین اعتبار کوتاه مدت را که برای مبادالت تجاری 
جنبه حیاتی دارد، ندارد، در نتیجه به جای آن در معامالت از دالر نقدی اســتفاده می شــود. در 
کشورهایی با اقتصاد زیرزمینی بزرگ )فرار مالیاتی زیاد یا دیگر جرایم(، دالر هم برای مبادله و هم 
برای اندوختن ارزش به کار می رود. سنجش میزان این مبالغ بسیار مشکل است. به سختی می توان 
به طور دقیق گفت که چه میزان پول کاغذی به طور غیررســمی از اقتصاد امریکا خارج شــده و 
همچنین چه درصدی از پولی که توسط فدرال رزرو به خارج فرستاده شده بار دیگر به اقتصاد امریکا 
بازگشته بدون اینکه در جایی ثبت شده باشد هرچند که بسیاری از کشورها از مسافران بین المللی 
می خواهند که مبالغ هنگفت پولی را که همراه دارند گزارش کنند. برای امریکا حد پایین مبلغی که 
باید گزارش شود ده هزار دالر و برای اتحادیه اروپا ده هزار یورو است. برای کارتل ها               ی مواد مخدر، 
صادرات پول نقد از امریکا تجارتی پرخطر است و   مي             تواند به مراتب پرهزینه تر از واردات مواد باشد. 
با وجود اين، کوهی از اســکناس از مرزها خارج می شود و به سختی می توان فهمید که دولت در 
جریان چه میزان از آنها                قرار نمی گیرد، به خصوص که نیازی به گزارش خروج مبالغ  نقدی کمتر 

از ده هزار دالر نیست. 
خوشبختانه، همان طور که پیش تر اشاره شد، پول ها               ی نقدی که در خارج در گردش هستند یا 
انبار شده اند )به عنوان بخشی از کل پول نقد چاپ شده( تنها برای واحدهای پولی چند کشور عامل 
مهمی محســوب می شود که شامل دالر امریکا، یورو، دالر هنگ کنگ و فرانک سوئیس می شود. 
برای سوئیس این را هم باید افزود که عالوه بر فرانک ها               یی که خارج از سوئیس نگهداری   مي             شود، 
شهروندان  خا               رجی مبالغ هنگفتی از فرانک سوئیس را در داخل صندوق ها               ی امانات بانک های این 
کشور نگهداری می کنند. با کنترل برخی از متغیرها مانند نرخ مالیات و میزان جرم و جنایت )که 
با میزان پول نقد ارتباط مســتقیم دارند( و میزان نفوذ کارت ها               ی بانکی و اعتباری )که با میزان 
پول نقد ارتباط معکوس دارند( می توان از نسبت میزان پول نقد در داخل کشور به تولید ناخالص 
داخلی برای دیگر کشورها به عنوان معیاری برای تخمین میزان دالر نقدی در داخل مرزهای ایاالت 

متحده بهره برد. 
برای مثال کانادا کشوری است که شباهت ها               ی بسیاری با امریکا دارد که شامل نظام مالی نسبتا 

مشابه و اسکناس هایی با واحدهای مشابه می شود. بنابراین این حقیقت که نسبت پول نقد به تولید 
ناخالص داخلی در کانادا تقریبا معادل نصف این نسبت در امریکا است، 3.7 درصد در مقابل 7.4 
درصد، با حدس اولیه در مورد اینکه حدود نیمی از دالرهای نقدی امریکا خارج از این کشور هستند 
مطابقت دارد. به طور حتم متغیرهایی وجود دارند که باید اثر آنها                را کنترل کرد. برای مثال، مالیات 
دولتی در کانادا به طور کلی از امریکا بیشتر است اما نرخ جرم و جنایت در امریکا باالتر است. به 
طور کلی، با در نظر گرفتن اینکه جایگاه پول نقد در کانادا در مقایسه با دیگر کشورها نسبتا پایین 
اســت، استفاده از آن به عنوان معیار، تخمینی محافظه کارانه را از میزان دالر نقد در داخل امریکا 

ارائه می دهد. 

J تخمینمنابعخارجیبااستفادهازدادههایرسمیودیگرشیوهها
با توجه به اهمیت باالی موضوع، تعجبی ندارد که هیئت مدیره فدرال رزرو و وزارت خزانه داری 
تالش و هوش زیادی را صرف درک بهتر میزان تقاضای خارجی برای دالر نقدی کرده اند. برای ایجاد 
تصور بهتر از چالش ها و بی اطمینانی های مربوط به تخمین این تقاضا برای خواننده، مفید خواهد بود 
که اصلی ترین شیوه ها               یی که به کار گرفته شده مورد بحث قرار بگیرند، شیوه هایی که تخمین هایی 
نه چندان دقیق و فرض هایی جسورانه همراه بوده اند. ساده ترین شیوه استفاده از داده ها               ی رسمی 
نقل و انتقال پول خارجی پول نقد است. فدرال رزرو در مناطق مختلف داده های مربوط به خالص 
مبادالت پول نقل با نهادهای خارجی را در اختیار دارند )بیشتر خروج ها                از دفتر فدرال رزرو نیویورک 
انجام می شود اما فدرال رزرو در میامی و لس آنجلس هم با تقاضای خارجی برای دالر نقد مواجه اند(. 
دولت همچنین به داده ها               ی گمرکی دسترسی دارد چرا که قرار است هر فردی که بیش از ده هزار 
دالر به داخل کشور   مي             آورد یا از آن خارج   مي             کند، فرم گمرکی را پر کند. به وسیله تجمیع جریان 
این پول ها                در طی زمان، می توان میزان پول نقد خارج از کشور را تخمین زد. نیازی به گفتن نیست 
که چنین رویکردی حفره ها                و کمبودهای مربوط به خود را دارد، مثال یک فرد می تواند پول را با 
کامیــون وارد یا خارج کند بدون اینکه مقامات در جریان قرار بگیرند. لزوم گزارش به گمرک هم 
احتماال در موارد بسیاری نادیده گرفته می شود و پول نقد به شیوه ها               ی مختلفی از مرزهای کشور 
قاچاق می شود. برخی از شیوه ها               یی که قاچاقچیان برای حمل مواد مخدر استفاده می کنند در مورد 
پول نقد نیز کاربرد دارد، مانند بلعیدن بسته ای از پول هنگام عبور از مرز. بازرسی مسافرانی که از 

امریکا خارج می شوند به مراتب سبک تر از بازرسی مسافرانی است که وارد کشور می شوند. 
یک نفر می تواند نســبت پول نقد به ســکه در کانادا را با امریکا مقایسه کند. فرض اصلی این 
است که سکه ها اساسا تنها در اقتصاد داخلی استفاده می شوند و تقریبا همه پول ها               ی نقدی که در 
خارج استفاده می شود پول کاغذی هستند. با فرض اینکه میزان سکه به پول کاغذی که کانادایی ها                
نگهداری می کنند مشــابه شهروندان امریکایی است و اینکه دالر کانادا اصوال تنها در داخل کانادا 
استفاده می شود،   مي             توان پی برد که شهروندان امریکایی چقدر اسکناس استفاده می کنند. به بیان 
دیگر، بر اســاس تفاوت میان نسبت اسکناس ها                به سکه ها               ی امریکایی و اسکناس ها                به سکه ها               ی 
کانادایــی می توان تخمین زد که چقدر از اســکناس های امریکایی به تقاضای خارجی اختصاص 

یافته اند. 
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)برای سال های پیش از 2002 از واحد پولی کشورها استفاده شده است(

اسکناس 10000 ینی 
به تولید ناخالص داخلی اسکناس 50 یورویی و 

باالتر به تولید ناخالص 
داخلی

کل پول نقد به تولید 
ناخالص داخلی

اسکناس 500 
یورویی به تولید 
ناخالص داخلی

پول در گردش 
به تولید ناخالص 
داخلی
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شیوه ای دیگر که باز هم در کانادا معیار قرار گرفته، اين است كه میزان تقاضای خارجی پول نقد 
از تقاضای فصلی برای پول نقد استخراج می شود.   مي             توان انتظار داشت که تقاضای خارجی نوسانات 
فصلی به مراتب کمتری خواهد داشــت، به خصوص در زمان کریسمس. این رویکرد فصلی فرض 
می کند که تفاوت میان نوسانات فصلی در امریکا و کانادا نشان دهنده میزان تقاضای خارجی است. 
برای شرح بهتر، تصور کنید که تقاضای پول نقد در کانادا به طور میانگین به مناسبت کریسمس 20 
درصد افزایش می یابد در حالی که میزان افزایش آن در امریکا تنها 10 درصد است. پس   مي             توان 
نتیجه گرفت که نیمی از تقاضای دالر نقدی به خارج مربوط می شود. این نتیجه گیری همچنین   
مي             تواند با توجه به داده های دیگر مورد ارزیابی قرار بگیرد، برای مثال اگر نوسان خرده فروشی در 
روزهای کریسمس در امریکا و کانادا یکسان باشد اما نوسان تقاضای پول نقد در کانادا در روزهای 
کریسمس دو برابر امریکا باشد، شواهد پیش تر به دست آمده قابل تایید خواهند بود. به کار گرفتن 
رویکرد فصلی به مراتب پیچیده تر از آن اســت که به نظر می رســد. برای مثال تقاضای خارجی 
هم می توان در آستانه کریسمس افزایش یابد )الیگارش ها                هم خرید می کنند( و همچنین احتکار 
اسکناس در امریکا ممکن است بیشتر از کانادا باشد. به عالوه، مواقع مهم دیگری نیز وجود دارند که 
باعث افزایش تقاضای پول نقد می شوند )مانند روزهای مربوط به استرداد مالیات در ماه آوریل(، و 
همچنین باید موارد مربوط به رشد ناشی از روند و نوسانات سیکل ها               ی تجاری در نظر گرفته شوند. 
شاید مبتکرانه ترین شیوه، رویکردی باشــد که اقتصاددانان فدرال رزرو، ریچارد پرتر15 و روث 
جودسن16 آن را » شیوه بیومتریک« نامیده اند. ایده هوشمندانه آنها                بهره بردن از تغییراتی است که 
در طی زمان برای اسکناس ها               ی دالر روی داده است، مانند زمانی که نخ امنیتی در اسکناس صد 
دالری در سال 1990 و در اسکناس 50 دالری در سال 1992 به کار گرفته شد. فدرال رزرو میزان 
همه اسکناس ها               ی منتشرشده در هر دوره را می داند، برای مثال میزان اسکناس های منتشرشده 
قبل و بعد از به کار گرفتن نخ امنیتی مشخص است. اگر فدرال رزروهای مناطق مختلف مشاهده 
کنند که سهم بیشتری از پول هایی که به دفاتر آنها                بازمی گردد از پول ها               ی مربوط به نسل تازه تر 
است، می توان نتیجه گرفت که بخش بیشتری از پول ها               ی قدیمی تر به خارج از کشور منتقل شده اند 
)محاسبات مربوط به آن کمی پیچیده تر است اما اینجا طرح کلی آمده است(. نام گذاری آن با عنوان 
» شیوه بیومتریک« به خاطر تحقیقات یک جانورشناس دانمارکی به نام کار پدرسون17 است که 

این ایده را در اواخر قرن نوزدهم مطرح کرد که به وسیله عالمت گذاری گروه کوچکی از ماهی ها                
یا پرندگان و با مشاهده اینکه چه درصدی از ماهی ها                یا پرندگان شکارشده عالمت گذاری شده اند، 
می توان به تعداد کل جمعیت ماهی ها                یا پرندگان پی برد؛ البته با این فرض که عالمت گذاری هیچ 
تاثیری بر نجات یافتن یا شکار شدن یک ماهی یا پرنده ندارد. برای مثال اگر از صد پرنده از کل 
جمعیت یک نوع پرنده عالمت گذاری و ســپس مشاهده شود که ده درصد پرندگاِن به دام افتاده 
عالمت گذاری شده اند، می توان نتیجه گرفت که جمعیت کل پرندگان 1000 عدد است. کاربرد این 
شیوه در واحد پولی و از طریق دنبال کردن تغییرات در طراحی اسکناس ها نوعی از عالمت گذاری 
بسیار هوشمندانه است. هرچند که برای آن چندین فرض باید در نظر گرفته شود. نخست اینکه 
برای مثال جمعیت اسکناس ها                تحت تاثیر احتکار داخلی اسکناس قرار ندارد، در این شرایط ممکن 
است احتکار داخلی به اشتباه به عنوان تقاضای خارجی در نظر گرفته شود. پرتر و جودسن با استفاده 
از این شیوه در سال 1996 تخمین زدند که بین 55 تا 70 درصد همه اسکناس ها               ی امریکایی خارج 
از این کشــور نگه داشته می شود، هرچند که جودسن در تخمینی تازه تر میزان آن را 50 درصد 

برآورد کرده است. 
رویکرد بیومتریک در آینده می تواند به شــیوه دقیق تری به کار گرفته شــود، آن هم به لطف 
دستگاه های پول شمار تازه که می توانند شماره سریال پول ها                را به طور دقیق بخوانند و همچنین 
اسکناس ها               ی پلیمری هم دوام بیشتری دارند و هم اینکه خواندن شماره سریال آنها                ساده تر است. 
اطالعات شماره سریال ها به بانک های مرکزی اجازه می دهد که رد ورود و خروج هر اسکناس را در 
نظام مالی دنبال کنند. چنین جزئیاتی در مورد شماره سریال ها به کار گرفتن شیوه های دقیق تر و 

متنوع تر از رویکرد بیومترک را امکان پذیر می سازد. 
چگونه می توان همه این رویکردها را در یکدیگر ادغام کرد؟ در اوایل ســال 2000، کارگروهی 
متشــکل از نمایندگان وزارت خزانه داری امریکا، فدرال رزرو و سرویس مخفی تالش کردند تا به 
این پرسش پاسخ دهند. این کارگروه همچنین گزارش ها               ی ارسال شده توسط تیم ها               ی ویژه ای را 
که به 40 کشور اصلی مصرف کننده دالر )مانند روسیه و آرژانتین( فرستاده شده بودند در اختیار 
داشت. این تیم ها               ی ویژه با مقامات دولتی و بانکی محلی مصاحبه کرده بودند و بررسی هایی محلی 
را نیز انجام داده بودند. گزارش رسمی کارگروه با این نتیجه گیری همراه بود که حدود 60 درصد 
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در واقع جالب توجه ترین حقیقت در مورد پول کاغذی نحوه گردش آن در سطح جهان است که سر درآوردن از آن کار ساده ای نیست. حتی جالب تر اینکه بخش قابل توجهی از پول در سطح جهان که 
به صورت اسکناس ها               ی درشت منتشر   مي             شود مانند اسکناس 100 دالر امریکا، 10000 ین ژاپن )حدود ۹3 دالر(، 500 یورو )حدود 570 دالر(، 1000 فرانک سوئیس )حدود 1035 دالر( و بسیاری از 
دیگر اسکناس ها               ی مشابه اصال توسط شهروندان عادی استفاده و حتی مشاهده نمی شود. 
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نقدینگی امریکا در آن زمان خارج از این کشور در گردش بود، هرچند که انحراف معیار محتاطانه و 
بزرگی برای این تخمین در نظر گرفته شده بود. هنوز بحث ها               ی زیادی در مورد رقم دقیق دالرهای 
موجود در خارج در جریان است اما بیشتر تخمین ها                در حدود رقم 50 درصد هستند.  فدرال رزرو 
گمانه زنی ای رسمی را در مورد دالرهای خارج از امریکا منتشر می سازد که در نمودار 7 آمده است. 
برخالف برآورد کارگروه تشکیل شده توسط سه نهاد که شرح آن داده شد، این گمانه زنی به طور 
منظم به روز   مي             شود، هرچند که بر پایه اطالعات بسیار کمتری قرار دارد. اصلی ترین بخش داده ها               ی 
این تخمین جریان خالص تجمعی اســکناس 100 دالری در فدرال رزرو منطقه ای است، آن هم 
مناطقی که با تقاضای قابل توجه دالر از سوی نهادهای خارجی مواجه اند )اصلی ترین آنها                فدرال رزرو 
نیویوک است(. برای سال 2015، این تخمین معادل 582 میلیارد دالر است که حدود 44 درصد 

کل عرضه پول نقد را شامل   مي             شود. 

J تقاضایخارجیبراییورو
تحقیقات نســبتا مشابهی برای منطقه یورو انجام شــده هرچند که به گستردگی نمونه ها               ی 
امریکایی نبوده اند. برای مثال، سیتز18 که پیش از ورود یورو در بوندس بانک آلمان مشغول به کار 
بود در سال 1995 از اتریش به عنوان معیاری برای مارک آلمان استفاده کرد، مشابه شیوه ای که 
در آن کانادا به عنوان معیار برای امریکا در نظر گرفته شده بود، و نتیجه گرفت که 40 درصد مارک 
آلمان خارج از این کشور نگه داشته می شود. جالب اینکه مطالعات اخیر نیز برآوردهای مشابهی 
را از سهم یوروی خارج از منطقه یورو ارائه داده اند. احتماال بیشتر تقاضای مربوط به یورو از سوی 
کشــورهای عضو اتحادیه اروپا است که هنوز به واحد پولی مشترک نپیوسته اند، مانند کشورهای 

اروپای مرکزی و انگلستان. 
در تایید این نگرش که بخش قابل توجهی از یوروهای نقدی در داخل منطقه یورو نگه داشته   
مي             شوند   مي             توان گفت که میزان نگهداری پول نقد در مرزهای امروز منطقه یورو حتی پیش از ایجاد 
یورو نیز باال بود و عادت ها                به سختی تغییر   مي             کنند )عاداتی مانند مخفی کردن درآمد از دولت(. 
پیش از حضور یورو، مارک آلمان در مناطق مرکزی و شرقی اروپا محبوبیت داشت. با وجود این، 
همان طور که نمودار 8 نشان می دهد، نرخ میزان پول نقد به تولید ناخالص داخلی در اسپانیا و یونان 
نسبت به آلمان بیشتر بود و در میان دیگر کشورها نیز در ایتالیا، بلژیک و پرتغال رقم باالتری بود. 
شواهدی مبنی بر اینکه پزوتای اسپانیا، دراخمای یونان و لیر ایتالیا در اواسط دهه 1990 با تقاضای 
خارجی گسترده ای مواجه بودند در دست نیست. در نتیجه می توان گفت که تقاضاي داخلی برای 

پول نقد در کشورهای کمتر پیشرفته اروپایی حتی پیش از دسترسی جمعیت این کشورها به پولی 
جذاب تر به نام یورو نیز زیاد بود. با در نظر گرفتن اینکه عادات پولی به ســختی رنگ می بازند، به 
راحتی   مي             توان تصور کرد که نیمی از همه یوروها و احتماال مقادیر بیشتر از آن، درون منطقه یورو در 
جریان است.  اینکه تقاضای داخلی در منطقه یورو برای پول نقد بیشتر از امریکا است غافلگیرکننده 
نیست چرا که نرخ مالیات در این مناطق باالتر است و قوانین سخت گیرانه تر هستند. همچنین به 

طور سنتی فرار مالیاتی و فساد اداری در کشورهای جنوبی اروپا مانند ایتالیا وجود داشته است. 
پینوشتها:

1- Kenneth Rogoff / 2-Sylvia Nasar / 3-A Beautiful Mind / 4-Robert 
Rubin / 5-Irving Fisher / 6-John Maynard Keynes  / 7-Silvio Gesell / 
8-Stamp Scrip / 9-Marvin Goodfriend/ 10-Gregory Mankiw/ 11-Otma-
rIssing/ 12-John Dillinger/ 13-A Taxing Woman

14-این بخش به پول های کاغذی اختصاص دارد که در خارج از اقتصاد یک کشور نگه داشته می 
شــوند مانند دالرهای امریکایی که در کشورهایی غیر از امریکا حضور دارند و در گردش هستند. 

)مترجم(  
15-Richard Porter  /  16-Ruth Judson / 17-Carl Pederson / 18-Seitz
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رصـد

ترامپ تنها پدیده خبری دنیا نیست؛ اتفاقات بسیاری در دنیا رخ می دهد که رسانه های جهان از زاویه های مخلتفی به آن ها می پردازند. بررسِی این 
موضوعاِت اقتصادی و سیاسی از نگاه رسانه های مختلف می تواند دید فعاالن کسب وکار را وسیع تر کند. »آینده نگر« به همین خاطر در این ویژه نامه 
به کاوش در موضوعات روز جهان از چشم بزرگ ترین و معتبرترین رسانه های جهانی پرداخته است. پنج رسانه برای این منظور انتخاب شده اند که 

هر کدام دغدغه های خاصی دارند.

J  :اکونومیست
هفته نامه اکونومیست نه فقط به خاطر قدمِت 173ساله آن بلکه به خاطر کیفیت مطالبی که ارائه می دهد همیشه مورد توجه مخاطبان رسانه های 
حرفه ای قرار دارد. این هفته نامه به روزترین موضوعات را از نگاه کارشناسان اقتصادی و سیاسی مورد بررسی قرار می دهد. در این ویژه نامه از مذاکرات 
صلح سوریه که جزو مهم ترین مسائل خاورمیانه است تا سرنوشت شرکت اکسون موبیل به عنوان یکی از مهم ترین غول های نفتی بعد از رفتن رکس 
تیلرسون مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. این هفته نامه در قالب گزارش و نمودار، مسائل را از تمامی زوایا مورد بررسی قرار می دهد. کیفیت 

مطالب و مفید بودِن آن ها برای مخاطب ایرانی دلیل انتخاب حجم بیشتر مطالب این هفته نامه برای ویژه نامه آینده نگر است. 

J :بلومبرگ بیزنس ویک
مجله بلومبرگ بیزنس ویک از مجموعه بلومبرگ یکی از حرفه ای ترین نشریات در بخش اقتصاد و کسب وکار است. این هفته نامه 87ساله برای 
مدیراِن کسب وکار تهیه می شود و به همین خاطر جزو انتخاب های اصلی برای ویژه نامه آینده نگر بوده است. مسائلی که بلومبرگ بیزنس ویک به آن ها 
می پردازد معموالً قدری متفاوت از خبرها و گزارش های اقتصادی سایر رسانه هاست و جنبه های فراموش شده یا اموری که کمتر به آن ها پرداخته 
می شود، مورد توجه این رسانه قرار می گیرد. هر کسی که در دنیای کسب وکار فعالیت می کند از مطالب این نشریه استفاده می برد. از صنعت نفت 

گرفته تا صنعت هالیوود در این نشریه امریکایی مورد بررسی قرار می گیرد. 

J :نیوزویک
هفته نامه امریکایی نیوزویک جزو نشریات محبوب امریکایی است که به موضوعات مختلف معموالً به شکل عام ترین می پردازد و به همین خاطر 
همیشه مورد توجه عموم مردم قرار می گیرد. محتوای این رسانه عموماً سیاسی است و کمتر به مسائل اقتصادی می پردازد اما نگاه این رسانه به مسائل 
سیاسی، نگاه خشکی نیست بلکه معموالً جنبه سرگرم کننده نیز دارد. برای مثال این نشریه در پرونده ای مفصل به قدرت گرفتِن دوباره والدیمیر 
پوتین رئیس جمهوری روسیه پرداخته و آن را در قالب اینفوگرافیک برای مخاطب آورده است. چنین کارهایی باعث جذابیت این محتوای این نشریه 

برای مخاطبان شده است. 

J :تایم
تایم جزوِ نام آشناترین رسانه های جهان است که تقریباً همه نام آن را شنیده اند. این هفته نامه 93سال است که در دنیای خبر فعالیت می کند. 
معروف ترین بخش تایم، برجسته ترین شخص سال است که هر بار در پایان سال میالدی آن را انتخاب می کند اما به صورت کلی مطالب این نشریه 
و نگاه متفاوت آن به مسائل، ارزش بررسی کردن را دارد. هرچند این نشریه عموماً مسائل سیاسی و فلسفی را در کانون توجه خود قرار می دهد اما 

نمی تواند خودش را از دنیای اقتصاد جدا کند. در این ویژه نامه، برخی از گزارش های برجسته این نشریه آورده شده است. 

J :)هاروارد بیزنس ریویوو )اچ بی آر
اچ بی آر مجله ای کامالً مدیریتی است و همانطور که از نام آن پیداست، دانشگاه هاروارد مالک آن به شمار می آید. این هفته نامه از سال 1922 آغاز 
به فعالیت کرده و تمامی گزارش ها و مقاالتی که در آن منتشر می شود رنگ وبوی علمی و پژوهشی دارد. آشنایی فعاالن اقتصادی با مسائل مربوط به 
حوزه کسب وکار از نگاه علمی پژوهشی می تواند گستره نگاه آن ها را وسیع تر کند. آینده نگر با همین رویکرد برخی از مهم ترین گزارش های این هفته نامه 

را مورد بررسی قرار داده است که خواندن آن ها خالی از لطف نیست. 

در جهان چه  می گذرد؟ 
پیشنهاد مطالعه 29 گزارش برای نوروز
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صبح های همه روزهای هفته، صفی طویل از مردم بدبخت و بیچاره 
مقابل اداره گذرنامه ونزوئال شکل می گیرد. نام این اداره SAIME است. 
از وقتی  که بدبختی، فالکت و خشونت به بخشی از زندگی روزمره مردم 
ونزوئال تبدیل شده، این اداره نیز به پاتوق هرروزه آنها تبدیل شده است. 
خشــونت ها و مصیبت هــا، زندگی را در این کشــور غیرقابل تحمل 
کرده اســت. به همین خاطر اســت که هر روز تعداد بیشتری به اداره 
گذرنامه پناه می برند و فرم مهاجرت به هر جایی از دنیا را پر می کنند 
تا از کشور خود فرار کنند. اما خیلی از آنها به هدف خود نمی رسند. در 
ماه سپتامبر بود که دولت اعالم کرد دیگر پالستیک کافی برای ساختن 
ورقه های پاسپورت ندارد. مارتین یکی از صدها متقاضی که از وضعیت 
خســته شــده، می گوید: »به من گفته اند که حداقل هشت ماه باید 
صبر کنم.« البته یک رشوه 250دالری می تواند میزان انتظار را کمتر 
کند. هرچه این اوضاع وخیم تر می شود، رژیم ونزوئال نیز سخت گیرتر 
می شود. دولت با سیاست های خود اقتصاد را از پا درآورده و جانی برای 
دموکراسی نگذاشته است. طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی، اقتصاد 
این کشور در سال گذشــته 18.6درصد کوچک تر شد. این داده ها به 
دست رویترز رسیده و آن را همه جا منتشر کرده است. نرخ تورم در این 

کشور در آن زمان 800درصد بود. 
البته اینها ارقام موقتی هســتند که نیاز به تجدیدنظر دارند. شاید 
این ارقام دیگر هیچ گاه به صورت رســمی منتشر نشوند. )از یک سال 
پیــش تاکنون، بانک مرکزی دیگر هیچ داده ای را به صورت رســمی 
اعالم نکرده اســت.( میزان نرخ تورم با پیش بینی صندوق بین المللی 
پول برابری می کند و به نظر می رســد که قیمت مصرف کننده امسال 
بیش از 2.200 درصد افزایش پیدا کند. بررســی های واحد تحقیقات 
اکونومیست نشــان می دهد کاهش رشد اقتصادی این کشور در سال 

گذشته حدود 13.7درصد بوده است. این میزان از کاهش تولید یونان در 
اوج بحران یورو نیز شدیدتر است. ونزوئال در سال 2001 ثروتمندترین 
کشــور امریکای التین بود؛ اکنون فقیرترین کشور در این منطقه به 
شمار می آید.  نیکوالس مادورو رئیس جمهوری ونزوئال که عاشق رقص 
سالسا اســت، به همه این خبرها با جنجال پاسخ می دهد. او همیشه 
مافیای بیرونی را مقصر اعالم می کند و همه چیز را تکذیب می کند. او 
بالفاصله پس از آنکه آمار بانک مرکزی در رویترز منتشر شد، نلسون 
مرنتس رئیس این بخش را اخراج کرد. احتماالً او را مقصر این اتفاقات 

می دانسته است و این روش را برای تنبیه او انتخاب کرده است. 

J کم ارزش ترین ارز دنیا 
اوضاع بازار ارز بســیار خراب است. یک اسکناس 100 بولیواری در 
بازار ســیاه ارزشی کمتر از 3 ِسنت دارد. برخی از فروشندگان به جای 
اینکه پول ها را بشمرند، آنها را وزن می کنند. قرار است اسکناس های 
جدیدی روانه بازار شــوند و جایگزین قدیمی ها شــوند. ارزش ارز این 
کشور به ســرعت در حال پایین آمدن است و دولت راهی پیش روی 
خود نمی بیند. برخی از کارشناسان اقتصادی از وضعیت اقتصاد ونزوئال 
با عنوان »تراژیکونومیکس« یاد می کنند یعنی اقتصادی که با تراژدی 
همراه شده است. اما سیاســت های دولت دردی از مردم دوا نمی کند. 
رئیس جدیدی که برای بانک مرکزی این کشور انتخاب شده با اینکه 

پیش تر استاد دانشگاه بوده اما اکنون نمی تواند کاری را از پیش ببرد. 
هرچه اوضاع وخیم تر می شــود اقدامات مادورو بدتر می شــود. او 
دودستی به قدرت چسبیده و تمام تالش خود را می کند که آن را رها 
نکند. البته رژیم ادعا می کند که به دنبال برقراری دیالوگ و گفت وگو 
با مخالفان است. اما در این جهت هیچ اقدام عملی صورت نگرفته است. 
حاال تنها امید مادورو به افزایش قیمت نفت اســت. او خوشحال است 
که قیمت نفت از 21دالر به 45دالر در ازای هر بشــکه در سال 2016 
رسیده است. تولید در این کشور 10درصد کاهش یافته و انتظار نمی رود 
که در سال 2017 افزایش داشته باشد. منابع خارجی این کشور کمتر 
از 11میلیارد دالر اســت و این کشور هیچ دارایی دیگری به جز نفت 
ارزان ندارد. هیچ کدام از اینها  نمی تواند صف طویل مقابل اداره گذرنامه 

را کوتاه کند. 

] یک [ 

رقص مادورو در میانه فاجعه
بحران اقتصادی در ونزوئال اوج می گیرد و رژیم مقابل تغییر 

مقاومت می کند

چرا باید خواند:
ونزوئال جزو 

کشورهایی است که 
با ایران رابطه تجاری 

و سیاسی مداومی 
داشته است. اما این 
روزها ونزوئال حال 

خوشی ندارد. اقتصاد 
این کشور از پا درآمده 

و نیکوالس مادورو 
رئیس جمهوری آن به 

دردسر افتاده است. 

چاویسم در عمل

ونزوئال، درصد تغییر نسبت به سال گذشته

تولید ناخالص داخلی
قیمت مصرف کننده

پایان سال

منبع: صندوق بین المللی پول، رویترز

800
 درصد 

تورم در ونزوئال در 
سال 2016
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کسانی که در روزهای 23 و 24 ژانویه در آستانه حضور داشتند و مذاکرات صلح سوریه را پیش بردند، پرده از نوعی رئالیسم جدید 
برداشتند. میزبان ها در حقیقت سه قدرت خارجی بودند که بخش اعظم مبارزه در سوریه را پیش می برند. روسیه و ترکیه در کنار خود ایران 
را هم وارد بازی کردند چرا که این کشور در مذاکرات صلح در ژنو، کنار زده شده بود.

قزاقستان احتماالً عجیب ترین جای ممکن برای آغاز صحبت های تازه در 
مورد سوریه است. مرد قدرتمند این کشور یعنی نورسلطان نظربایف از دوران 
شوروی افسار قدرت را در قزاقستان به دست داشته است. او در سال 2015 با 
رأی 97.7درصدی به پیروزی مطلق دست پیدا کرد و روی دست کسی مانند 
بشار اسد که حاکم مطلق سوریه است، بلند شد. اما انتخاب آستانه، پایتخت 
این کشــور روسی زبان که مردم ترک نیز در آن زندگی می کنند و از طریق 
دریای خزر مرز مشترکی با ایران دارد، به عنوان محلی برای مذاکرات سه جانبه 

در مورد کشور تحت الحمایه سوریه، یک اقدام نمادین نیز به شمار می آید. 
کسانی که در روزهای 23 و 24 ژانویه در آستانه حضور داشتند و مذاکرات 
صلح سوریه را پیش بردند، پرده از نوعی رئالیسم جدید برداشتند. میزبان ها 
در حقیقت سه قدرت خارجی بودند که بخش اعظم مبارزه در سوریه را پیش 
می برند. روسیه و ترکیه در کنار خود ایران را هم وارد بازی کردند چرا که این 
کشــور در مذاکرات صلح در ژنو، کنار زده شده بود. امریکایی ها، اروپایی ها و 
عرب ها که پیش تر خود را محور این مذاکرات می دیدند به چشم مجسمه هایی 
نگریسته شدند که تنها باید شاهد بیرونی این مذاکرات باشند. همه آنها در این 
مذاکرات غایب بودند و جریان را از بیرون تماشا می کردند. عربستان سعودی 
که جزو حامیان اصلی شورشی ها در سوریه به شمار می رفت و نقش بزرگی 
در مذاکرات ایفا می کرد، حاال با جنگ خود در یمن سرگرم است و دیگر وقتی 
برای بازی و شورش در ســوریه ندارد. یکی از تحلیل گران سوری می گوید: 
»آنجا تعجب دارد که در میان بیداری جهان عرب، کسانی وارد بازی شدند که 
عرب نبودند؛ قدرت های غیرعربی خود را در مرکز بیداری عرب قرار دادند.« 

امــا یکی دیگر از مســائلی که جای تأمل دارد این اســت که در جنگ 
ســوریه تنها مبارزان و شورشــی ها در مرکز توجه قرار گرفتند در حالی که 
سیاستمدارانی که این مذاکرات را رهبری می کردند و جنگ را پیش می بردند 
به کلی نادیده گرفته شــدند. البته در مذاکرات دور قبل، روسیه با حضور دو 
نماینده از جهادگران داعشی مخالفت کرده بود و آنها را شایسته بمباران کردن 
دانسته بود. اما اکنون که ترکیه نیز به بازی وارد شده ممکن است شرایط به 
کلی تغییر کند و روسیه نفع را در این ببیند که به شکلی متفاوت بقیه را در 
ماجرا درگیر کند. محمد علوش رهبر گروه جیش االسالم نیز روسیه را از این 
بابت تحسین کرد در حالی که تا مدتی پیش شرایط کامالً متفاوت بود. حاال 
مبارزان در مذاکرات حاضر شده اند و ادعا می کنند که تنها هدفشان آتش بس 
است. البته روسیه تأکید کرده که امریکا باید مذاکرات در ژنو را نیز پیش ببرد. 
اما واقعیت این اســت که قصد دارد خودش رهبری این مذاکرات را به عهده 

بگیرد. اما آیا این وضعیت نتیجه خواهد داد؟

J مذاکرات بی پایان 
واقعیت این است که بخش بزرگی از مذاکرات به خود بشار اسد نیز مربوط 
می شــود. روسیه باید تالش کند اسد را برای برخی از موارد در مورد دولتش 
قانع کند اما اسد نیز بارها ثابت کرده که دوستان بسیاری دارد که می تواند از 
آنها کمک بخواهد. به هر حال، همه در این دیدار سه جانبه به دنبال آتش بس 
هستند. شاید بتوانند از اینجا یک نقطه قوت برای خود درست کنند که در 
پیگیری مسائل بسیار اثرگذار نیز باشد. در این بین، ترک ها با خیال راحت کار 

خود را می کنند. آنها توجه زیادی به ایرانی ها یا روس ها ندارند بلکه تنها منافع 
خودشان را دنبال می کنند. هر کسی یکی از مرزهای سوریه را در اختیار خود 
گرفته و مشغول مبارزه است. اما به نظر می رسد فرایند دردناک مذاکرات صلح 

در خاورمیانه هیچ پایانی نخواهد داشت. 

] دو [ 

بازیکن های اصلی وارد می شوند
حاال وقت آن رسیده که روسیه و ترکیه به جای امریکا شانس خود را امتحان کنند

چرا باید خواند:
سوریه سال هاست 
که محل بحث های 
سیاسی و تنش های 
بی پایان است. ایران 
جزو کشورهایی بوده 
که نیرو و وقت زیادی 
را صرف نجات این 
کشور کرده است و حاال 
وقت آن رسیده که 
ترکیه و روسیه با هم 
برای نجات آن متحد 
شوند. اما آیا نتیجه 
می گیرند؟

97.7
 درصد 

رأی قاطع به 
نظربایف

مناطق تحت کنترل، ژانویه 2017

منبع: موسسه مطالعات جنگ
دولت
شورشی ها

کردها داعش محل رقابت



166

رصـد

آینده نگر | tccim.ir |  شماره پنجاه وهشت، فروردین 1661396

ماه هاست که زیگمار گابریل رئیس حزب سوسیال دموکرات های آلمان با 
خــودش می جنگد تا تصمیمی قطعی در مورد حضور در مقابل آنگال مرکل 
صدراعظم این کشــور در انتخابات فدرال 24 سپتامبر بگیرد. محبوبیت او با 
محبوبیت مرکل زمین تا آسمان فاصله دارد. بر اساس نظرسنجی ها او تنها 
مــورد حمایت 21درصد از آلمان ها قرار دارد. این در حالی اســت که مرکل 
در بلوک راســت میانه، از حمایت 37درصدی برخوردار است. حمایت از این 
مرد در حزب خودش نیز که دست چپی به شمار می آید بسیار ضعیف است. 
او چندین بار تالش کرده سیاســت های مرکل را زیر سؤال ببرد و در برخی 
از سخنرانی ها به سیاست های او تاخته است اما هیچ یک از دالیلی که آورده 
قانع کننده نبوده و به همین خاطر بیشتر به ضرر خودش قدم برداشته است. 
وقتی همه اینها  برای او عیان شد تصمیم گرفت حزب خودش را غافلگیر کند 
و در روز 24 ژانویه پای خودش را از ماجرا کنار کشید تا فرصت را در اختیار 
سوسیال دموکرات دیگری قرار بدهد که شانس بیشتری در این بازی دارند. 

رهبر جدید حزب که نامزد صدراعظمی نیز شده اســت دوست دیرین 
و رفیق گرمابه و گلســتان گابریل اســت؛ او مارتین شولتز است. شولتز 
که پیش تــر به عنوان رئیس پارلمان اروپایی نیز مشــغول به کار بوده از 
مزیت های بســیار بیشتری نسبت به آقای گابریل برخوردار است. گابریل 
نیز تصمیم دارد در کنار او تالش کند تا بعد از به قدرت رسیدنش، سمت 
وزیر امورخارجه را از آِن خود کند. شولتز در سخنوری بسیار قوی است و 
رک وراست حرف می زند؛ به عالوه او در یکپارچگی اروپا نیز به عنوان قهرمان 
شناخته می شود. او در سخنرانی خود در کنار گابریل قرار گرفت و قول داد 
که »با همه پوپولیست ها مبارزه می کند«. او با این حرف خود در حقیقت 
حزب دست راستی را نشانه گرفته بود. او که همیشه خارج از دنیای سیاست 
داخلی آلمان بوده اکنون در برابر مرکل شرایط پیچیده ای دارد. حزب امید 
دارد که او بتواند به مرکل حمله کند و نسبت به سایر سوسیال دموکرات ها 

نتیجه بهتری به دست بیاورد. 

J صدراعظم خوش شانس 
اما متأسفانه این شانس پیروزی حزب را بهبود نمی بخشد و آن را تضمین 
نمی کند. هرچند میزان پذیرش و محبوبیت مرکل در میان مردم اُفت کرده 
بــود و به ویژه به خاطر بحران پناهندگان و مهاجران او را با دردســر روبه رو 
کرده بود، اما باز هم شــرایط برای این زن قدرتمند، رو به  بهبود اســت. او در 
سال های 2015 و 2016 روزهای بسیار سختی را گذراند. اما اکنون بر اساس 
آمار به دست آمده، میزان پذیرش مرکل در میان آلمانی ها، 74درصد است. 
این سطح از پذیرش آن قدر باالست که بسیاری از رهبران دنیا رویای آن را در 
سر می پرورانند. آلمان ها بر این باورند که مرکل کارش را خوب انجام داده است. 
در سال 2015 حدود 890هزار پناهنده به آلمان آمدند اما تعداد آنها در سال 
2016 به 280هزار نفر رسید و اکنون به نظر می رسد که تعداد آنها همچنان 
در حال کمتر شدن است. حاال 57درصد از آلمان ها بر این باورند که کشورشان 

می تواند بر بحران پناهندگان و مهاجران غلبه کند. 
حتی حمالت تروریستی که در آلمان صورت گرفته از جمله حمله دسامبر 
در برلین و حمله پناهندگان تونسی در بازار کریسمس که باعث کشته شدن 
12نفر از آلمانی ها شــد، بیشــتر به مرکل کمک کرد تا اینکه او را به دردسر 
بیندازد. یک نظرسنجی بعد از آخرین حمله نشان داد که 68درصد از آلمان ها 
مرکل را بابت این قضیه سرزنش نمی کنند. بسیاری نیز از او حمایت کرده اند. 
با این حساب شرایط برای شولتز بسیار دشوار است. از بیرون این طور به نظر 
می رســد که مرکل در این مبارزه پیروز خواهد شــد. اما بحثی که در مورد 
پوپولیسم رواج یافته ممکن است روی رأی آلمان ها اثر بگذارد و آنها را به سمت 
شــولتز مایل کند. شولتز سختی های بسیاری را در زندگی اش از سر گذرانده 
اما از احترام چندانی در میان آلمان ها برخوردار نیســت. برخی تاریخ زندگی 
شخصی او را رقت بار و ترحم برانگیز می دانند و به همین خاطر نمی توانند به او 
اعتماد کنند تا به عنوان مهم ترین مقام سیاسی در کشورشان مشغول به کار 

شود. حاال باید ببینیم صدراعظمی به چه کسی تعلق می گیرد. 

] سه [ 

راه باریکه ای برای صدراعظمی
مارتین شولتز راه های بسیاری برای ضربه زدن به آنگال مرکل دارد اما همگی بد هستند

چرا باید خواند:
آنگال مرکل 

قدرتمندترین زن دنیا 
به شمار می آید اما 

بحران هایی که اخیراً 
آلمان با آنها مواجه 

شده، این زن قدرتمند 
را نیز با مشکل روبه رو 

کرده است. حاال 
احتماالً یکی دیگر از 

سوسیال دموکرات ها 
او را شکست خواهد 

داد.

مزیت تردید

آلمان هایی که فکر می کنند دولت کارش را خوب انجام داده
)درصد از میان افراد نظرسنجی(

منبع: فورشانگزگروپ والن

74
 درصد 

میزان پذیرش 
مرکل در میان 

آلمان ها
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عجیب ترین مورد مربوط به مراکش بوده است. مقامات رسمی و دولتی اعالم کرده اند که تولید و توزیع هر گونه 
پوشش اسالمی ممنوع است. به این ترتیب راه را به کلی سد کرده اند. زنان مسلمان در مراکش به ندرت تصویری از 
خود در شبکه های مجازی منتشر می کردند اما با این اقدام دولت، به سرعت واکنش نشان دادند. 

دامنی آبی و بلند به تن کرده و روســری به همان رنگ بر ســرش 
دارد؛ او عایشــه خبیزی اســت که در حیاط دانشگاه فرانسه سکوالر، 
ظاهری عجیب دارد و نظر همــه را به خود جلب می کند. وقتی او در 
سن 15سالگی تصمیم گرفت روسری بپوشد، مادرش به او خندید. خانم 
خبیزی بزرگ خیلی سال پیش در روستایی در فرانسه تصمیم گرفته بود 
موهای خود را در انظار عمومی نپوشاند. پدر عایشه نیز با این کار عایشه 
مخالفت کرد. عایشه می گوید: »بدترین روزهای زندگی ام بود. اما به نظرم 
چیزی را از دســت داده بودم. اما الزم بود آن را بپوشم تا هویت واقعی 

خودم را به اثبات برسانم.« 
پوششی که از نظر خانم خبیزی و بسیاری از دیگر زنان یک مسئله 
کامالً شخصی به شمار می آید و انتخاب فردی آنهاست، در حال حاضر 
زیر ذره بین عموم مردم قرار گرفته است. حاال فرانسه در آستانه انتخابات 
ریاست جمهوری قرار دارد و به زودی رئیس جمهوری جدیدی برای این 
کشور تعیین خواهد شد؛ در این بین بحث محدودیت های ایجاد شده 
برای مســلمانان و حجاب آنها یکی از مهم ترین مسائل و چالش های 
موجود در این کشــور است. کســانی که موهای خود را می پوشانند از 
بسیاری امکانات محروم هستند و حتی نمی توانند به مدرسه بروند. چند 
وقت پیش نیز بحث »بورکینی« که نوع خاصی از لباس شنا مخصوص 
زنان مسلمان است به تیتر یک رسانه ها تبدیل شد. مارین لوپن اعالم 
کرده که هم حجاب مسلمانان و هم پوشش یهودی ها از نظر او ممنوع 

اعالم خواهد شد. 
در هلند نیز مجلس به دنبال راهی برای منع پوشش و نقاب صورت 
است. ناسیونالیست ها در آســتانه انتخابات ماه مارس بیشتر روی این 
قضیه مانور می دهند. اما آنگال مرکل به عنوان صدراعظم آلمان چندی 
پیش به صورت علنی اعالم کرد که هر کســی با نوع پوششــی که به 
نمایش می گذارد میزان آزادی در یک جامعه را نشان می دهد. البته او 
تأکید کرده که پوشش صورت باید در مواقعی که به لحاظ قانونی ممکن 

باشد، ممنوع اعالم شود. 
عجیب ترین مورد مربوط به مراکش بوده اســت. مقامات رسمی و 
دولتی اعالم کرده اند که تولید و توزیع هرگونه پوشش اسالمی ممنوع 
است. به این ترتیب راه را به کلی سد کرده اند. زنان مسلمان در مراکش 
به ندرت تصویری از خود در شبکه های مجازی منتشر می کردند اما با 
این اقدام دولت، به سرعت واکنش نشان دادند. برخی نیز اظهار کردند 
که چرا دولت مقابل فحشا نمی ایستد و به این ترتیب جنگی تمام عیار 

به راه افتاده است. 

J در سرزمین آزادی 
بخشــی از جنجالی که اخیراً بر سر پوشش مسلمانان به راه افتاده 
از هجوم بی سابقه مهاجران مسلمان ناشی می شود. در 12ماهی که به 
سپتامبر 2016 منتهی شــد تقریباً حدود یک میلیون و 400هزار نفر 
درخواست پناهندگی به اروپا دادند در حالی که تعداد آنها در همین زمان 
مشابه در سال 2010 برابر با 260هزار نفر بود. ترور داعشی ها که خود را 

به اسالم وصل کرد ه اند در بلژیک، فرانسه و آلمان باعث شده ترس ها و 
نگرانی هایی علیه مهاجران شکل بگیرد. در این بین پوپولیست ها از آب 

گل آلود ماهی گرفته اند و همه جا اسالم ستیزی را تقویت کرده اند. 
بریتانیایی ها نفرت خود را نسبت به مهاجران نشان داده اند اما هیچ گاه 
با پوشش مسلمانان مخالفتی نکرده اند. امریکایی ها هم همین طور بوده اند 
به جز دونالد ترامپ که همچنان به زنان محجبه توهین می کند و برای 
آنها مشکل ایجاد می کند. فرانسه قدری متفاوت است. ریشه سکوالریسم 
در این کشور به انقالب سال 1789 بازمی گردد. آنها تا سال 1904 حدود 
10هزار مدرسه مذهبی را تعطیل کردند؛ صدها هزار کشیش نیز روانه 
زندان شدند. دولت سوسیالیست فعلِی فرانسه همان ریشه ها را در خود 
حفظ کرده و سعی دارد همان شیوه را ادامه بدهد. برخی از آنها سعی 
می کنند به گونه ای دیگر در ماجرا دخالت کنند؛ مثالً می گویند حجاب و 
پوشش سر و بدن باعث محدودیت زنان می شود و به همین خاطر با آن 
مخالفت می کنند. شهروندان نیز در این کشور عموماً چنین نظری دارند 
چرا که این فرضیه ها در آنها نهادینه شده است. حدود 72درصد از مردم 
در این کشور با حجاب مخالف هستند. مسلمانان برای پوشش خود در 
بسیاری از نقاط فرانسه با درگیری همراه می شوند. اکنون ترکیه نیز با 
مسائلی مشابه روبه رو شده است. مقامات در این کشور سعی دارد مدل 

سکوالر فرانسه را دنبال کنند. 
بسیاری از زنان مسلمان تحصیل کرده وقت خود را صرف این دعوا که 
حجاب محدودیت است یا مصونیت نمی کنند؛ آنها صرفاً تالش می کنند 
از حق خود دفاع کنند و آن را به عنوان حق خود مطرح می کنند. آنها 
حتی به فمینیســم نیز بهایی نمی دهند و تنها بر حق خود در پوشش 
تأکید می کنند. طرز فکر آرام و بدون دغدغه در میان مردم دنیا بر سر 
پوشش مسلمانان به ندرت پیدا می شود. اما زنان جوان مسلمان در این 

بازی کوتاه نمی آیند و برای حق خود مبارزه می کنند. 

] چهار [ 

نپوشیدنی ها
مبارزه بر سر حجاب، همراهی مسلمانان در جوامع مختلف را دشوار کرده است

چرا باید خواند:
فعالیت زنان مسلمان 
در کشورهای 
غیرمسلمان نباید با 
مشکلی همراه باشد؛ 
اما این روزها به 
خاطر افزایش تعداد 
مهاجران مسلمان، 
بحث حجاب به 
معضلی برای همه 
تبدیل شده است. 
اکونومیست در این 
گزارش به این مقوله 
پرداخته است.

72
 درصد 

از مردم فرانسه با 
منع حجاب موافق 

هستند
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 »5 درصد به نظر خیلی کم می آید اما راســتش من اصالً آن را 
در نظر نمی گیرم.« این را بیتلز در سال 1966 نوشتند؛ آنها به نشانه 
اعتراض به نرخ باالی مالیات هارولد ویلســون این را نوشته بودند. در 
واقع این جزو اصلی ترین شعرهای انتقادی درباره یک شرکت به شمار 
می آید. کوالکام بزرگ ترین شرکت تولیدکننده قطعات و تراشه های 
الکتریکی در دنیا به شــمار می آید. بسیاری از منتقدان این شرکت 
معتقدند این شعر به شیوه های کســب وکار این شرکت به درستی 
اعتراض می کند. روش هایی که این شــرکت برای کســب وکار خود 
انتخاب کرده بود با موجی از شــکایت های قانونی همراه شــده بود. 
این شــکایت ها هنوز هم ادامه دارد چرا که کوالکام هنوز هم همان 
شرکت است و همان روش های کسب وکار را دنبال می کند. آخرین 
شکایت ها از این شرکت مربوط به 25ژانویه است. اپل به عنوان یک 
شرکت تولیدکننده تلفن های همراهِ هوشمند، این شرکت را در چین 
مورد اتهام قرار داد. به گفته اپل یکی از قطعات اصلی در گوشی های 
این شــرکت که ساخته شــرکت کوالکام است با مشکالت بسیاری 
همراه بوده و به همین خاطر اپل تقاضای خسارت یک میلیارد یوآنی 
)145میلیون دالری( کرده است. البته اپل کمی پیش از آن موردی 
مشابه در کالیفرنیا نیز داشته که تالش کرده با پیگیری های قانونی 

یک میلیارد دالر به عنوان خسارت دریافت کند. 
بر اساس اطالعات به دست آمده از کمیسیون تجارت در امریکا، 
شرکت کوالکام با مجموعه ای از اتهامات از سوی دیگر شرکت ها نیز 
مواجه بوده است. در کره جنوبی یکی از شرکت ها، کوالکام را وادار کرد 
خسارت 853میلیون دالری را بپردازد. همه این موارد تقریباً شبیه به 
موردی مشابه در سال 2015 هستند: مقامات در چین، جریمه های 

ســنگین تری در نظــر گرفتند کــه معادل 
975میلیون دالر بود. کمیسیون اروپایی نیز 
کیفیت تراشه هایی را که این شرکت به فروش 
رسانده نسبت به رقبایش بررسی کرده و زیر 

سؤال برده است. 
کوالکام شــرکتی است که تراشه  تولید می کند اما هرکسی که از 
موبایل اســتفاده می کند به نوعی از تکنولوژی ها و فناوری های این 
شــرکت بهره می گیرد. بررسی ها نشان می دهد حدود چهارپنجم از 
کل نیازهای دنیا در این عرصه از سوی این شرکت برآورده می شود. 
تراشه هایی که این شرکت تولید می کند دوسوم از درآمد کل شرکت 
را برایش به ارمغان می آورد. در ســال 2016 درآمد شرکت از طریق 
تراشه ها برابر با 23میلیارد و 600میلیون دالر بوده است. البته می گویند 
رمز موفقیت این شرکت در سود 5میلیارد و 700میلیون دالری تنها 
در شکل گواهی نامه ای است که برای محصوالت هوشمند خود ارائه 

می دهد. 
کوالکام صاحب اصلی بســیاری از تکنولوژی ها در عرصه ساخت 
قطعات و تراشه های بی سیم است. این شرکت استانداردهای مشخصی 
را برای خودش تعریف کرده اســت. همه مشــکالتی که اکنون برای 
این شــرکت پیش آمده نیز به همین گواهی ها مربوط می شود. این 
شرکت هیچ گاه گواهی های خود را در دسترس شرکت های رقیب قرار 
نمی دهد. به همین خاطر است که برخی می گویند تقلب هایی در این 

زمینه صورت گرفته و جنجال به پا کرده است. 

J  تراشه ها در معرض اتهام 
اپل جزو شرکت هایی است که ادعا کرده کوالکام برای محصوالت 
و کاالهای خود مالیات دریافت می کند. در واقع به نظر می رسد این 
شرکت برای ابداعات خود مالیات قرار داده است. البته این اتهامات علیه 
کوالکام تازگی ندارد. این شــرکت در دهه های گذشته بارها در مورد 
مسائل و مشــکالت توضیح داده و ادعا کرده 
که با این روش کســب وکار می تواند خدمات 
بهتری ارائه بدهد. آنها معتقدند که تراشه های 
تولیدی شــان طبق توافق قبلی گواهی دارد و 

مالیات به آن تعلق می گیرد. 
حــاال دادگاه هایی که این مســائل به آنها 
ارجاع داده شده، همه موضوعات را دسته بندی 
می کنند. بررســی ها نشان می دهد از آنجا که 
بسیاری از شرکت ها وارد ماجرای ساخت تلفن های همراه شده اند و به 

تراشه ها نیاز دارند، این دعواها نیز شدیدتر و بیشتر شده است. 
در حال حاضر اتهامات شــرکت اپل برای شرکت کوالکام از همه 
خطرناک تر است. تولیدکننده آیفون، بزرگ ترین و اصلی ترین مشتری 
این شرکت به شمار می آید. اپل با شکایت خود در حقیقت به مدل کار 
کوالکام هجوم آورده است. البته کوالکام ثابت کرده که همیشه می تواند 
خودش را احیا کند و از موقعیت های سخت عبور کند. راه حل هایی 
که مدیران این شرکت دنبال کرده اند همیشه متفاوت و هوشمندانه 
بوده است. حاال باید دید که این بار چه راه حلی برای مقابله با اپل پیدا 

می کند. 

] پنج [ 

جنگ اپل با تراشه ها
بزرگ ترین شرکت تولیدکننده تراشه های الکترونیکی مورد حمله اصلی ترین مشتری خود یعنی اپل قرار گرفته است

چرا باید خواند:
کوالکام یک شرکت 

فناوری و تجهیزات 
ارتباطی و مخابراتی 
امریکایی است که در 
امریکا تأسیس شده 
و مشتری اصلی آن 

شرکت اپل است. این 
گزارش اکونومیست 
در مورد مشکل این 
شرکت با مشتری 
اصلی خود است.

کوالکام
شرکت تجهیزات مخابراتینوع

سن دیگو، کالیفرنیا، امریکامحل تأسیس

اروین جاکوبسن، اندرو ویتربیبنیان گذاران

جهانیمحدوده فعالیت

23.6
 میلیارد  دالر 

درآمد کوالکام از 
تراشه ها
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پایین های طبیعی

بررسی هایی که در سال های 1960 تا پایان دهه 70 صورت گرفت، کارشناسان اقتصادی و 
سیاست گذاران را به این اجماع رساند که تالش های دولت ها تنها می تواند بیکاری را پایین بیاورد. 
اگر زیر آن »نرخ طبیعی« قرار بگیرد، دوباره افزایش پیدا می کند و تورم نیز شتاب می گیرد. 

جنــت یلن رئیس فدرال رزرو امریکا در یکی از ســخنرانی های خود در 
مورد آمادگی بازار برای افزایش نرخ ها گفته است: »می توان با اطمینان و کاماًل 
منصفانه اعالم کرد که اقتصاد ما به حداکثر ایجاد اشتغال دست یافته است.« 
اما حداکثر اشتغال اصالً چه معنایی دارد؟ تنها 69درصد از افراد بالغ در امریکا 
در حال حاضر شغل دارند و شاغل محسوب می شوند؛ این رقم اصالً حداکثر 
محسوب نمی شود و قطعاً خیلی با حداکثر فاصله دارد. دولت های کشورهای 
مختلــف در دوره های قبلی برای خود برنامه هایی را در نظر گرفتند؛ یکی از 
برنامه ها ایجاد اشتغال »کامل« بود. یعنی هدف آنها دست یابی به جامعه ای 
بود که در آن هیچ فردی بیکار نیســت یا همه شاغل هستند. هر بار بحث 
سختی اقتصادی پیش می آید، اشتغال نیز در کنار آن مطرح می شود. امروزه 
اما هدفی که از آن یاد می شود ایجاد اشتغال یا استخدام »حداکثری« است. 
اما مضمون آن همچنان مثل گذشته اســت. شاید وقت آن رسیده که این 

مضمون قدری به روز شود. 
خانم یلن بر اســاس تجربیاتی که در ســال های گذشته به دست آمده، 
تعریف مشخصی از ایجاد اشتغال حداکثری دارد. بررسی هایی که در سال های 
1960 تا پایان دهــه 70 میالدی صورت گرفت، کارشناســان اقتصادی و 
سیاســت گذاران را به این اجماع رساند که تالش های دولت ها تنها می تواند 
بیکاری را پایین بیاورد. اگر زیر آن »نرخ طبیعی« قرار بگیرد، دوباره افزایش 
پیدا می کند و تورم نیز شــتاب می گیرد. حــاال اهالی بانک مرکزی حدس 
می زنند که نرخ طبیعی چقدر است و نرخ بیکاری که »خیلی پایین« است تا 
چه مدت می تواند جرقه تورم را روشن کند. ایجاد اشتغال حداکثری از نظر 
آنها نقطه ای شیرین و جذاب است: بازار کار در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد 
و قیمت ها در شتاب افزایش نیستند. اما حدس زدن چنین چیزهایی بیش 
از آنکه نیاز به علم ودانش داشته باشــد به هنر نیاز دارد. واقعیت این است که 
نرخ طبیعی در کشورهای ثروتمند دنیا در طول زمان تغییر کرده است؛ از زیر 
5درصد در دوران جنگ جهانی دوم به سطوحی بسیار باالتر در دهه 70 و 80 
رسیده و دوباره اخیراً به همان 5درصد نزدیک شده است. حاال اقتصاددان ها سر 

خود را به دیوار می زنند تا این مسائل را توجیه کنند. 

J بیکاری اصطکاکی 
به نظر می رســد نرخ طبیعی به چیزی بستگی دارد که اقتصاددان ها به 
آن »بیکاری اصطکاکی« می گویند. نرخ بیکاری هر ماه نسبت به ماه گذشته 
تغییری جزئی و نامحسوس دارد. اما زیر این الیه آرامش، بازار کار ناآرام و پر 
از آشــوبی قرار دارد که همه را به دردسر می اندازد. هر ماه میلیون ها کارگر 
شغل خود را از دست می دهند و میلیون ها کارگر دیگر شغلی جدید به دست 
می آورند. همیشه شکافی در این بین وجود دارد که به آن بیکاری اصطکاکی 

می گویند. 
مشکل دیگر این است که ایجاد اشتغال به صورت کوتاه مدت و به صورت 
انبوه انجام می شود. در حالی که در مفهوم حقیقی ایجاد اشتغال، شغل باید 
پایدار باشد و در درازمدت نیز برای شخص باقی بماند. اقتصاددان ها معتقدند 
که می توان از شغل های کوتاه مدت نیز شغل های درازمدت ایجاد کرد اما این 
کار نیاز به درایت دولت ها دارد. آنها باید بتوانند در کوتاه مدت مهارت هایی را به 

کارگران بیاموزند که از شغل کوتاه مدت آنها، شغلی درازمدت استخراج شود. 
اگر مهارت هایی که یاد می گیرند در مشاغل بعدی که ایجاد می شود مورد نیاز 
نباشد، به این ترتیب آن شغل کوتاه مدت خواهد بود اما اگر فکری به حال این 

قضیه کنند، مهارت ها پایدار خواهند بود و شغل ها نیز درازمدت می شوند. 
اگر هدف از ایجاد اشــتغال کامل، دست یافتن به یک جامعه خوشحال 
باشد، سیاست گذاران باید به کیفیت شغل ها به اندازه کمیت آنها توجه نشان 
بدهند. اشــتغال در برخی از جوامع واقعا باالست. اما دستمزدهای پایین و 
نارضایتی کارگران باعث می شود که جامعه به آن سطح از خوشحالی دست 
پیدا نکند. این وظیفه دولت هاست که مشکل را برطرف کنند. شرایط قدری 
پیچیده است. از یک طرف ایجاد اشتغال باید جزو اهداف باشد و از طرف دیگر 
نمی توان به این وضعیت بســنده کرد. مفهوم ایجاد اشتغال حداکثری بدون 
تردید باید مورد بررسی قرار بگیرد. شاید دولت ها باید تغییر را ایجاد کنند و 

موانع بر سر راه اشتغال را بردارند. 

] شش [ 

حداکثر دیوانه
نظریات در مورد استخدام تمامی نیروی کار موجود در یک کشور، نیاز به بازبینی دارد

چرا باید خواند:
پدیده بیکاری، در همه 
کشورها از اهمیت 
باالیی برخوردار 
است و تأثیر بسیاری 
روی رشد و عدم رشد 
اقتصادی می گذارد. 
اکونومیست در این 
گزارش، حذف کامل 
بیکاری را مورد 
بررسی قرار داده است.

نرخ بیکاری، درصد

منبع: تامسون رویترز

آلمان

ژاپن

امریکا
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 سیاستمداران در کشورهای ثروتمند وقتی در مورد کمبود شغل و رکود 
درآمدی کــه از طریق مهاجرت و رقبای خارجی ایجاد می شــود، صحبت 
می کنند اغلب یقه ســفیدها را در نظر دارند؛ یعنی تولیدکنندگان خودرو یا 
کارگران کارخانه فوالد یا چنین شغل هایی؛ اما شغل های شناختی و ادراکی نیز 

حدود یک درصد تحت تأثیر منفی رقبای خارجی قرار می گیرند. 
جرج بورجاس، کرک دوران و یینگ ســنت از دانشگاه هاروارد پژوهش 
مفصلی در مورد تأثیر منفی جهانی شــدن بر روی یک گروه منتخب انجام 
داده اند. این افراد تقریباً همگی ریاضی دان هستند و شغل اصلی آنها ریاضیات 
است. تمایز قائل شدن میان علت و اثر در علوم اجتماعی همیشه کار دشواری 
اســت. یکی از رویکردهایی که پژوهشگران مورد استفاده قرار می دهند این 
اســت که به دنبال »آزمایش طبیعی« می روند. این همان کاری اســت که 
این دانشمندان و محققان انجام داده اند. آنها میزان کارآمدی ریاضی دان های 

امریکایی بعد از آزادسازی چین در سال 1978 را مورد بررسی قرار داده اند. 
مائو زدونگ که در فاصله ســال های 1949 تا 1976 قدرت را در دست 
داشت هیچ تمایلی به ایده های خارجی نشــان نمی داد. در دوران حکومت 
او، آکادمیسین ها و فعاالن علمی چینی ارتباط بسیار کمی با غرب داشتند. 
مهاجرت نیز تقریباً ممنوع بود. در فاصله سال های 1949 تا 1965 تنها حدود 
200 دانش آموز چینی به دانشــگاه های غربی راه پیدا کردند و اکثر آنها در 
رشــته زبان های خارجی مشغول به تحصیل شدند. تنها حدود 21نفر علوم 
طبیعی خواندند.  سیاست های تحصیل چین بعد از مرگ مائو به کلی تغییر 
کرد و به عبارتی نوعی انقالب در آن شکل گرفت. کسی که بعد از او به قدرت 
رسید، به دنبال مدرن کردن و به روز کردن چین بود. به همین خاطر بود که 
این رهبر جدید جوان های روشن و باهوش چینی را تشویق کرد کشور خود را 
ترک کنند و برای علم آموزی به دانشگاه های خارجی بروند و سپس با دست 
پر بازگردند و هر آنچه آموختند به بومیان کشور خود بیاموزند. اواخر دهه 80 
بود که چین به منبع بزرگ تأمین دانشجویان خارجی برای امریکا تبدیل شده 
بود. هر کسی از چین به دانشگاه های امریکایی می رفت تا علوم غربی را بیاموزد 
و به مدرن سازی کشورش کمک کند. بیشترین تعداد آنها وارد حوزه ریاضیات 

شدند و با استادهای امریکایی در این عرصه همکاری کردند. 

البتــه فرهنگ همیشــه از اهمیت باالیــی برخوردار بوده اســت. حتی 
بی ربط ترین رشته های دانشــگاهی، با فرهنگ پیوند خورده اند. دانشجویان 
چینی که از امریکا فارغ التحصیل می شدند بیشتر تمایل داشتند با چینی ها 
کار کنند و رغبت زیادی به امریکایی ها نشان نمی دادند. نکته جالب توجه این 
است که بر اساس مطالعات صورت گرفته، کارایی استادهای چینی- امریکایی 
در کار نسبت به دیگران بسیار متفاوت بود. رفته رفته مقاالتی که چینی ها ارائه 
می کردند به ژورنال های امریکایی  راه یافت. اما واقعیت این بود که آنها اثر منفی 
بر روند آموزش و وضعیت آکادمیک امریکا می گذاشتند. دوره های دکتری در 
امریکا طوالنی تر شد و روند آن شکل پیچیده تری به خود گرفت. تأثیری که 
آزادسازی چین روی وضعیت آکادمیک در امریکا گذاشته بود تا اواخر دهه 80 
به درستی احساس نشد. در دهه 90 حدود 0.3درصد از مقاله های ریاضیات 

در امریکا توسط چینی- امریکایی ها نوشته می شد. 

J انقالب سرخ 
شوک مشابهی در بازار ریاضیات امریکا در سال 1991 اتفاق افتاد، دلیل آن 
نیز فروپاشی ناگهانی اتحاد شوروی بود. حاال نوبت به مهاجرت مشابه مهاجرت 
چینی ها رســیده بود. اما دانشمندان شوروی که قدم به امریکا می گذاشتند 
برخالف چینی ها، اصطکاک کمتری با رقبا و همتایان خود در امریکا داشتند. 
وقتی پرده آهنین فروریخت، بیش از هزار ریاضی دان، شوروی را ترک کردند 
و به کشورهای غربی پناه بردند. امریکا اصلی ترین مقصد آنها بود و بیشترین 
ســهم را در این ماجرا داشت. بر اســاس مطالعات صورت گرفته، از آنجا که 
اکثر این افراد استادهای ریاضی بودند و قصد تحصیل نداشتند، تأثیرشان به 
محض ورود احساس شد.  در سال تحصیلی 1991-1992 حدود 13درصد 
از استخدامی های جدید در بخش ریاضیات امریکا مربوط به اروپای شرقی و 
دیگر مناطق بودند. نرخ بیکاری در آن ســال به 12درصد رسید. واضح است 
که جهانی شدن به همان اندازه که می تواند برنده هایی داشته باشد، بازنده هایی 

نیز خواهد داشت. 

] هفت [ 

انقالب ریاضیاتی
پژوهشگران در سطح متوسط باید نسبت به جهانی شدن محتاط 

باشند

چرا باید خواند:
آکادمی ها جایی 

هستند که در 
پدیده مهاجرت 

مغفول می مانند. 
کسی نمی داند 

وقتی مهاجران به 
قصد تحصیل به 
کشورهای دیگر 

مهاجرت می کنند 
چه اثری بر فضای 
آکادمیک آن کشور 

می گذارند. این گزارش 
به بررسی همین 

مسئله پرداخته است.

مهاجران انتگرال

بخش ریاضیات دانشگاه های امریکا 
تعداد مدارک دکتری که به دانشجویان چینی اعطا شده است

منبع: مطالعات دانشگاه هاروارد

غیرچینی ها با 
همکاری چینی ها

چینی ها

غیرچینی ها 
بدون همکاری 
چینی ها

متوسط تعداد مقاله هایی که چاپ شد
بر اساس استاد راهنما

متوسط سه  سال 200
 دانشجوی چینی 
 در فاصله سال های 
1949 تا 1965 به 
دانشگاه های غربی 

راه یافتند
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تاریخ حرف های بسیاری در مورد وضعیت کار نژادهای مختلف دارد؛ برخی تالش کرده اند به 
کارگران نژادهای مختلف برچسب بزنند. عده ای می گویند سیاه پوستان و مردان اسپانیایی نسبت به 
سفیدپوستان و آسیایی ها تنبل بوده اند و به خوبی کار نمی کرده اند. 

36هزار دفترچه 
یادداشت روزانه در 
مورد امریکایی ها 
و نحوه ای که روز 
خود را می گذرانند 

مورد بررسی 
و مطالعه قرار 

گرفته است. تمامی 
داده ها نیز از 

همین دفترچه ها 
استخراج 

شده است. این 
داده ها در مورد 

ساعات کاری آنها 
بوده و به سال های 
2003 تا 2012 
مربوط می شود 

تاریخ حرف های بسیاری در مورد وضعیت کار نژادهای مختلف دارد؛ 
برخی تالش کرده اند به کارگران نژادهای مختلف برچسب بزنند. عده ای 
می گویند سیاه پوســتان و مردان اسپانیایی نســبت به سفیدپوستان و 
آسیایی ها تنبل بوده اند و به خوبی کار نمی کرده اند. بی شک چنین ادعاهایی 
جای بحث دارد و همیشه محل مجادله بوده است. بررسی های بسیار زیادی 
در این زمینه انجام شده تا تأثیر نژاد بر وضعیت کار مشخص شود. اخیراً 
دانیل همرمش، کتی گنادک و مایکل بوردا سه اقتصاددان برجسته روی 
این مسئله کار کرده اند و مقاله ای درخور توجه در این زمینه به رشته تحریر 
درآورده اند. آنها قدم به راهی پیچیده و مرموز گذاشته اند و نتایج قابل تأملی 
به دست آورده اند. این سه کارشناس اقتصادی در مقاله خود ادعا کرده اند 
که بر اساس آمار رسمی، شکاف دستمزدها به خاطر نژاد بیش از 10درصد 
به صورت اغراق شــده بیان شده و دلیل اصلی هم این است که اقلیت ها 
به ویژه مردان در بیشتر اوقات کاری خود در حقیقت کار نمی کردند. آنها 
تالش کرده اند توضیحات بیراهه ای را که در این زمینه مطرح شــده کنار 
بزنند و در نهایت این اختالف را به نوعی »تفاوت فرهنگی« نسبت بدهند. 
کارشناســان که از جنجالی بودن این نتایج اطمینان داشتند آن را تا 
مدت ها منتشر نکردند چرا که می دانستند منجر به بروز حساسیت های 
بسیاری می شود. اما وقتی انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و ترامپ به 
قدرت رسید وقت آن بود که این نتایج نیز به صورت علنی اعالم شود. یکی 
از کارشناسان که در این پژوهش مشغول بوده می گوید: »من می دانستم 
که ترامپ و آدم هایش از نتایج این پژوهش سوءاستفاده می کنند و از آن به 
عنوان پروپاگاندا بهره می گیرند.« این پژوهشگر خودش یک رنگین پوست 
است و فردی قابل احترام به شمار می آید. نتایج این پژوهش می تواند مورد 
عالقه کسانی واقع شود که از قوانین ضد تبعیض نژادی احساس نارضایتی 

و ناراحتی می کنند. 
روشی که برای این پژوهش به کار رفته بسیار ساده و مشخص است. 
36هزار دفترچه یادداشت روزانه در مورد امریکایی ها و نحوه ای که روز خود 
را می گذرانند مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. تمامی داده ها نیز از 
همین دفترچه ها اســتخراج شده است. این داده ها در مورد ساعات کاری 
آنها بوده و به ســال های 2003 تا 2012 مربوط می شود. بررسی ها نشان 
می دهد که کارگران اغلب اوقات مشغول وقت گذرانی یا خوردن هستند 
و این مســئله در نژادهای مختلف، فرق دارد. کارگران مرِد سفیدپوست 
1.1درصد بیشتر از سایر افراد وقت خود را صرف اموری غیر از کار می کنند. 
در واقع آنها هر روز 5 دقیقه بیشتر وقت کاری شان را صرف کارهای دیگر 
می کنند. اما نکته جالب توجه این است که شکاف دستمزد زیادی بین آنها 

با سایر کارگران وجود دارد. این نیز محصول تبعیض نژادی است. 

J ندانی بهتر است 
کنجکاوی برای درک اینکه چرا این شــکاف ها وجود دارد گاهی 
می تواند بسیار خطرناک باشد. بررسی های فیلیپ کوهن از دانشگاه 
مریلند نشــان می دهد رفتار مدیران یکی از اصلی ترین دالیل بروز 
مشکل اســت. مدیرانی که ناعادالنه و غیرمنصفانه با کارگران خود 

کار می کنند باعث رنجش و دلخوری آنها می شوند؛ کارگران نیز برای 
تالفی دیر می آیند یا خوب کار نمی کنند. هرچه میزان تعصب مدیران 
بیشتر باشد، مشکل نیز شدیدتر خواهد بود. این بررسی ها باعث شده 
پژوهشگرانی که در این زمینه کار کرده اند نیز مورد هجمه های بسیار 
قرار بگیرند. یکی از این پژوهشــگران مجبور شــده از پست خود در 
دانشــگاه تگزاس استعفا بدهد؛ او حتی اجازه ندارد نام دونالد ترامپ 
را به زبان بیاورد. از نظر این دانشــمند همه چیز غیرمنصفانه است و 
همین رفتار غیرمنصفانه وضعیت کار را تحت تأثیر قرار داده است. او 
معتقد است امریکایی ها زیاد کار می کنند اما بستگی به نژاد آنها دارد. 
از نظر او می توان راهکارهایی برای این شکاف های ناعادالنه ارائه کرد 
اما به کمک کسانی احتیاج دارد که اکنون باعث شده اند او از کارش 

نیز استعفا بدهد. 

] هشت [ 

رنگ پاشی
سه اقتصاددان برجسته در حوزه کار بر این باورند که کار رابطه مستقیم با نژاد دارد

چرا باید خواند:
ایران جزو کشورهایی 
است که قوم ها و 
نژاد های مختلف در آن 
دور هم جمع شده اند 
و برای رشد اقتصاد 
آن کمک می کنند از 
کرد و ترک گرفته 
تا خارجی ها مثل 
افغان ها؛ این گزارش 
اکونومیست تأثیر 
نژاد را بر کار بررسی 
کرده است.

دست های کرخت

زمانی که صرف اموری غیر از کار در ساعت کاری امریکا 
شده است؛ 2003-2012، بر اساس نژاد و جنس، درصد

اسپانیایی ها

سیاه پوستان

آسیایی ها

سفیدپوستان

مرد زن
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تیغ های ناسیونالیســم در دنیای ثروتمندان فرو رفته اما دو کشور بزرگ 
امریکای جنوبی همچنان تالش می کنند با یکدیگر شریک شوند. مائوریسیو 
ماکری رئیس جمهوری آرژانتین به دیدار میشــل تمر همتای برزیلی خود 
رفته است. آنها به هم قول داده اند که برای بهبود وضعیت تجارت میان یکدیگر 
تالش کنند و روابط اقتصادی خود را تقویت کنند. البته این دو کشور همیشه 
ارتباط داشته اند اما اکنون قصد دارند روابط را نزدیک تر کنند. هرچند بارقه های 
امید دیده می شود اما نشانه هایی نیز برای بدبینی وجود دارد.  در بیشتر اوقات 
قرن بیستم، برزیل و آرژانتین بیش از آنکه با یکدیگر دوست یا شریک باشند، 
رقیب یکدیگر بوده اند. آنها در دهه 70 بر ســر تجهیزات هسته ای با یکدیگر 
رقابت می کردند. تا اواســط دهه 80 در کتاب استراتژی جنگی برزیل تنها 
دشمنی که به عنوان دشمن قطعی نوشته شده بود، همسایه جنوبی این کشور 
بود. جمعیت و اقتصاد برزیل در برابر آرژانتین آن قدر زیاد و قوی است که باعث 

کوتوله جلوه دادن این کشور می شود. 
اما آرژانتینی ها ثروتمندتر هستند. همه 
اینها  باعث می شــود کــه همکاری از 
جنس همکارِی فرانسوی-آلمانی تقریباً 
نامحتمل شــود؛ همکاری اروپایی این 
دو کشــور زبانزد خاص وعام اســت اما 
هر دو کشوری در یک قاره نمی توانند 
شــبیه به آنها باشند. وقتی برزیلی ها و 
آرژانتینی ها با هم به توافق برسند دیگر 
بحث باز بودن روابط در میان نیســت 
بلکه ایدئولوژی ناسیونالیستی به میان 
می آیــد. این اتفــاق در دوره ای خاص 
در دهــه 50 بین این دو کشــور اتفاق 
افتاد. در سال های 2000 تا 2009 نیز 
دو کشــور نوعی پوپولیسم دست چپی 

را در دســتور کار خود قــرار دادند. این دو رئیس جمهوری که با هم مالقات 
کردند بعید به نظر می رســد که راه به جایی ببرند. ماکری در خانواده ای در 
آرژانتین به دنیا آمده و درآمدش را از طریق خودروســازی به دســت آورده؛ 
او از لیبرالیسم اقتصادی حمایت می کند. تمر از جنبش دموکرات های برزیل 
اســت و با کسب وکار رابطه دوســتانه ای دارد اما به صورت سنتی با تجارت 
آزاد مخالف اســت.  البته هر دو رهبر دالیل خوبی دارند که نشان می دهد از 
باز بودن روابط اســتقبال خواهند کرد. آنها افسار اقتصاد را در دوران آشوب 
و افسارگســیختگی اش به دست گرفته اند. سال گذشته رشد تولید ناخالص 
داخلی در هر دو کشور روندی نزولی داشته است. اقتصادی برزیل 3.3درصد و 
اقتصاد آرژانتین 1.8درصد کوچک تر شده است. بحران اقتصادی در برزیل به 
عنوان کشــوری  که یک ششم از صادرات آرژانتین را دارد وضعیت این کشور 
را وخیم می کند. کاهش یک درصدی در رشد اقتصادی برزیل برابر با کاهش 

0.7درصدی در اقتصاد آرژانتین بعد از دو سال خواهد بود. 

J تقال در باتالق 
حاال دو رئیس جمهور تالش می کنند خودشان را از این مخمصه نجات 
بدهنــد. ماکری به دنبال تحوالتی در بازار ارز این کشــور اســت. تمر نیز 
تالش دارد سیاســت هایی متفاوت از دیلما روسف را دنبال کند. هر دو به 
دنبال عملی کردن ایده های جدید در بازار و اقتصاد کشــور خود هستند. 
امــا در عمل وضعیت تغییر چندانی نمی کند. آنها تالش می کنند موانع را 
از سر راه بردارند و با یکدیگر به توافق برسند. البته آنها در برخی موارد نیز 
هم عقیده هستند و به همین خاطر بیشتر می توانند به هم نزدیک بشوند، 
مثالً موضع هردوی آنها در قبال ونزوئال تقریباً یکسان است.  بحران اقتصادی 
که آرژانتین با آن دســت وپنجه نرم می کند باعث شده تولیدکنندگان در 
این کشور از هرگونه رقابت در عرصه کسب وکار با برزیلی ها وحشت داشته 
باشند و قدری با احتیاط عمل کنند. شرکت های برزیلی نیز وضعیت مناسبی 
ندارند، اکثر مدیرها عصبی و نگران هستند چرا که وضعیت اقتصاد این کشور 
بسیار آشــفته است. وضعیت سیاسی 
در آرژانتین نیز به گونه ای اســت که 
پیشنهادهای ماکری به برزیل بیشتر 
جنبه کوتاه مدت خواهد داشت چرا که 
به زودی انتخابات در این کشور برگزار 
می شود. البته احتماالً او بعد از انتخابات 
مذاکــرات را به شــکل بهتری پیش 
خواهد بــرد. به هرحال وضعیت میان 
این دو کشــور قدری عجیب وغریب 
است و بعید است که روابط به راحتی 
برقرار شود. آرژانتین همیشه در برابر 
غولی که همسایه اش است با احتیاط 
رفتار خواهد کرد و شراکت آنها بدون 
تردید به مویی بند خواهد بود که هر 

آن ممکن است قطع شود. 

] نه [ 

نمایش میشل و مائوریسیو
بزرگ ترین اقتصادهای امریکای جنوبی سعی می کنند به هم نزدیک تر شوند؛ این کار آسان نیست

چرا باید خواند:
امریکای جنوبی به ویژه 

کشورهای آرژانتین 
و برزیل تأثیر زیادی 

روی اقتصاد جهان بر 
جای می گذارند و روابط 

اقتصادی نیز با ایران 
دارند؛ تحوالتی که در 

روابط این دو کشور 
ایجاد می شود، می تواند 

شکل تازه ای به سایر 
رفقای عجیب وغریبروابط تجاری ببخشد.

برزیل آرژانتین

جمعیت 
)میلیون(

تولید ناخالص 
داخلی 

)تریلیون دالر(

صادرات
)به درصد از 

کل(

)به آرژانتین(

)به برزیل(

منبع: بانک مرکزی برزیل

0.7
 درصد 

کاهش در رشد 
اقتصاد آرژانتین در 
صورت کاهش یک 
درصدی اقتصاد 

برزیل
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بسیاری از روستایی ها که از سال 2014 تاکنون به خانه خود نرفته بودند به خانه بازگشتند تا ببینند 
بعد از رفتن داعشی ها اوضاع چگونه است. اما هیچ کدام از بمب ها و مین هایی که داعش در راه 
خانه هایشان قرار داده بود، خبر نداشتند.

عملیــات آزادســازی موصل برای 
مردم مقیم یکی از روســتاهای حومه 
این شهر بســیار خطرناک شده است؛ 
این شهر منطقه ای برای کشاورزی در 
اطراف موصل اســت. در پاییز گذشته 
وقتی حمله ها بــرای بازپس گیری این 
شــهر از داعش آغاز شــد، بسیاری از 
روستایی ها که از سال 2014 تاکنون به 
خانه خود نرفته بودند به خانه بازگشتند 
تا ببینند بعد از رفتن داعشی ها اوضاع 
چگونه است. اما هیچ کدام از بمب ها و 
مین هایی که داعش در راه خانه هایشان 

قرار داده بود، خبر نداشتند. 
روستایی ها با راه های سختی آشنا 
شدند. علی جاسم 80ســاله در میان 

خرابــه ای از خانه ها که زیر بمباران هوایی به تلی از خاک تبدیل شــده اند، 
ایستاده و می گوید: »وقتی داعش به اینجا حمله کرد همه ما فرار کردیم چرا 
که می دانستیم آنها سر ما را خواهند زد.« او گوشه ای می نشیند و با اسلحه ای 
که در دســت دارد بازی می کند، سپس ادامه می دهد: »حاال ما برگشته ایم. 
چهار نفر از مردم درست لحظه ای که می خواستند وارد خانه بشوند، کشته 

شدند.« مین ها کار خودشان را کرده اند. 
این روستای کوچک که مقر اصلی داعش به شمار می آمد اکنون از تمام 
مین های زمین پاک شــده و هیچ تله ای در آن قرار ندارد که جان کسی را 
بگیرد. این را گروهی امنیتی که از بریتانیا به آنجا رفته اند نیز تأیید می کنند. 
اما روســتای کوچک که زمانی آبادی خوش آب وهوایی برای کشاورزان بود 
حاال بیشتر شبیه به یک میدان جنگ است. همه مناطق موصل که از چنگ 
داعش رها شده و به دست مردم بازگشته اکنون رنگ زندگی معمولی را به 
خود گرفته است اما این زندگی هنوز جای کار دارد. البته کارها زودتر از آنچه 

همه تصور می کردند انجام می شود و به همین خاطر همه امیدوار هستند. 
در روز 15 ژانویه حدود 30 مدرســه در این منطقه دوباره باز شــدند و 
از هرگونه بمب و مین کاشته شــده پاکسازی شدند تا کودکان در آنها قدم 
بگذارند. حاال 16هزار کودک باید به این 30مدرســه بروند و مشغول درس 
خواندن بشوند. آنها بی صبرانه انتظار می کشند تا کارهای نهایی انجام شود و 
دوباره سر کالس درس بنشینند. برخی از آنها از زمانی که داعش به شهرشان 
حمله کرده تاکنون هیچ آموزش رســمی نداشته اند و چند سالشان به باد 
رفته است به همین خاطر اکنون مشتاق تحصیل هستند. موصل زمانی دومین 
شهر بزرگ عراق بود اما در ژوئن 2014 همه چیز تغییر کرد. البته بعضی از 
بچه ها به مدرسه های داعشی رفته اند و آنجا عالوه بر کتاب و دفتر با تفنگ و 

مین هم کار کرده اند. 
پیتر هاوکینز که از طرف یونیســف به عراق رفته می گوید: »گشــایش 
مدرسه ها جزو خواســته اصلی مردم بوده است. کودکان باید این فرصت را 
داشته باشــند که به زندگی معمولی بازگردند. این حق آنهاست که آموزش 

ببینند. معلم ها هم این فرصت را به دست می آورند که از علم خود استفاده 
کنند و در این بین با داشتن یک شغل خوب از حقوق خوبی برخوردار شوند.«

J کودکان، دوباره در لباس فرم مدرسه 
اما این فقط مدرســه ها نیســتند که دوباره باز می شوند. کودکان با 
لباس های فرم خود در راه مدرسه به مغازه ها می روند و خوراکی می خرند؛ 
مغازه ها و رســتوران ها نیز دوباره باز شده اند و آن طور که آقای هاوکینز 
می گوید زندگی دوباره رنگ گرفته است. او حتی می گوید که یک مسابقه 
فوتبال نیز در این منطقه برگزار شده است. تاکنون حداقل 22هزار نفر 
به خانه های خود بازگشته اند. اکثر آنها همچنان تحت حمایت سازمان 
ملل قرار دارند. هنوز ترافیک زیادی وجود دارد و عده زیادی در راه خانه 
هســتند. از میان 400هزار نفر در موصل، 250هزار نفر فرار کرده بودند 
و حاال به خانه خود بازمی گردند. وضعیت نسبت به سال گذشته کاماًل 

فرق کرده است. 
داعشی ها به همه جا حمله کردند و هیچ نقطه ای از آسیب آنها در امان 
نماند. ارتش عراق در داخل موصل از روش ها و تاکتیک های مالیم تری برای 
آزادسازی استفاده کرده تا به کسی آسیب وارد نشود. به عالوه از شهروندان 
نیز درخواست شده که در خانه های خود بمانند و فرار نکنند. هر خانه ای 
که خالی شود با نیروهای داعشی پر می شود به همین خاطر آنها از مردم 
می خواهند که خانه ها را خالی نکنند. این اتفاقی بود که در روستای حومه 
موصل افتــاد و به همین خاطر بود که ورودی تمام خانه ها با مین، فرش 
شد. هرچند شــرایط خوب پیش می رود اما همه می دانند که تا پایان راه 
هنوز خیلی مانده است. آنچه در حال حاضر آزاد شده شرق موصل است اما 
غرب آن هنوز در چنگال داعش اســت. هنوز افراد بسیاری که ساکن این 
منطقه بوده اند، آواره هستند یا در چادر زندگی می کنند. آنها منتظرند تا 
به خانه هایشان بازگردند. زخمی که داعش بر چهره این شهر زده، به این 

راحتی پاک نمی شود اما ترمیم آن آغاز شده و مردم نیز امیدوارند. 

] ده [ 

موصل بعد از داعش
کار سخت ترمیم و بازسازی در شرق شهر آغاز می شود

چرا باید خواند:
عراق یکی از مهم ترین 
کشورهای همسایه 
ایران است. موصل 
به عنوان یکی از 
مهم ترین شهرهای 
این کشور مدت هاست 
درگیر داعش است. 
اکونومیست وضعیت 
این شهر بعد از داعش 
را بررسی کرده است.

پیتر هاوکینز که از 
طرف یونیسف به 

عراق رفته می گوید: 
»گشایش مدرسه ها 

جزو خواسته 
اصلی مردم 

بوده است. کودکان 
باید این فرصت را 
داشته باشند که 

به زندگی معمولی 
بازگردند. این حق 

آنهاست که آموزش 
ببینند. معلم ها هم 

این فرصت را به 
دست می آورند که 

از علم خود استفاده 
کنند و در این بین 
با داشتن یک شغل 

خوب از حقوق 
خوبی برخوردار 

شوند.« 
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وقتی در سال 2013 اسنپ چت برای نخستین بار به محبوبیت در 
میان کاربران دست یافت، بسیاری تصور می کردند که این برنامه خیلی 
زود محو خواهد شد، همان طور که پیام هایش خیلی زود محو می شوند. 
اما این شرکت به یکی از جنجالی ترین و بحث برانگیزترین شرکت های 
امریکایی تبدیل شد که در ســال های گذشته ظهور کرده است. وقتی 
اسنپ به عنوان شرکت مادرِ اسنپ چت با ارزش 20 تا 25میلیارد دالر 
در ماه مارس سهام خود را به صورت عمومی عرضه کند، آغاز به کار بازار 
آن از برخی شرکت ها نظیر علی بابا، غول ژاپنی هم بیشتر خواهد بود. این 

شرکت پیشنهادهای خود را مطرح کرده است. 
محتوایی که زود محو می شــود و ویژگی های بازی گونه اسنپ چت 
باعث شــده اکثر جوانان غربی شــیفته آن بشوند. به نظر می  رسد این 
برنامــه بیش از رقبای خود مانند فیس بــوک یا برنامه های چت نظیر 
واتس آپ مشتری جلب کرده و به موفقیت بیشتری نسبت به آنها دست 
یافته است. کاربران عکس ها و ویدئوهای خودشان را به صورت دیجیتالی 
با دیگران شریک می شــوند و در آن رنگین کمان باال می آورند، گاهی 
هم صورت خود را با ماســک حیوانات می پوشانند. حدود 41درصد از 
امریکایی های بین 18 تا 34ساله از پیام های زودگذر این برنامه و سایر 
خدمات آن به صورت ماهانه استفاده می کنند. بررسی ها نشان می دهد 
روزانــه 150میلیون نفر وقت خود را پای ایــن برنامه می گذرانند.  اما 
بزرگ ســاالن نیز در کانون توجه قرار دارند. اسنپ چت تکنولوژی های 
جدید را آزمایش می کند و از ابزار پوشــیدنی برای جذب کاربران بهره 
می گیرد. افراد بسیاری با همین ترفند، از اسنپ چت استفاده کرده اند. 
کاربران می توانند تصاویر کامپیوتری را با تصاویر حقیقی ترکیب کنند و 
این باعث سرگرمی آنها شده است.  این شرکت خودش را به عنوان یک 
شرکت دوربین به دست معرفی کرده است یعنی خودش را یک شرکت 
ارتباطی یا اینترنتی نمی داند. این برنامه به دوربین همه گوشی های همراِه 
هوشمند دسترسی دارد و اکنون قصد دارد شکل سخت افزاری نیز برای 
آن تهیه کند. این شرکت عینک های آفتابی جدیدی را روانه بازار کرد که 
به قیمت 130دالر به فروش می رسد و به کاربران اجازه می دهد دقیقاً از 
همان زاویه ای که می بینند و می خواهند فیلم برداری کنند. این مسئله 
مورد توجه تحلیل گران قرار گرفته اســت. آنها بلندپروازی در مورد این 

عینک و طراحی آن را مورد بررسی قرار داده اند. 

J رنگین کمان تنوع  
این شرکت سنگ محکی است که نشان می دهد آیا می توان مقابل 
غول هایی مانند فیس بوک و گوگل ایستاد. نگاه اسنپ چت کامالً متفاوت 
است. این برنامه نوعی آزادی عمل به کاربران خود می دهد؛ چیزی که 
معموالً در جایی مثل فیس بوک دیده نمی شــود. در حالی که رسالت 
شبکه های اجتماعی چیزی دیگری است، اسنپ چت صرفاً به کاربران 
اجازه می دهد شکلک های احمقانه ای از خود را در گروه دوستانشان قرار 
بدهند.  اســنپ چت در حقیقت با عنوان Picaboo در سال 2011 کار 
خود را آغاز کرد. سه نفر از دانشگاه استنفورد این برنامه را ابداع کردند. 

اما بعداً نام این برنامه تغییر کرد. رفته رفته بچه ها در مدرسه این برنامه 
را کشف کردند و از آن استفاده کردند تا همه گیر شد. در ابتدا قرار بود 
این برنامه برای چت دونفره ای باشــد که زود هم محو شود اما به مرور 
شکل آن تغییر کرد. بعداً افراد استفاده های خالقانه ای نیز از آن کردند؛ 
مثالً سایت های خبری یا مجله ها نیز وارد بازی شدند و اطالعاتی را در 
آن شریک شدند که خیلی زود محو می شد و هر کسی به آن اطالعات 
احتیاج داشت باید در لحظه از آن استفاده می کرد.  اسنپ چت همچنان 
تالش می کند کارهای جدیدی انجام بدهد تا کاربران بیشــتری برای 
خود داشته باشــد. برای مثال به آنها نشان می دهد از ابتدای ورود خود 
به این برنامه تاکنون، چند اســنپ داشــته اند و آن را به صورت امتیاز 
نشان می دهد؛ به این ترتیب آنها تالش می کنند امتیاز بیشتری به دست 
بیاورند. یکی دیگر از امکانات این است که هر کسی می تواند ببیند چه 
کسی به او جواب داده و چند بار جواب داده است. به این ترتیب دوستان 
اســنپ چتی را به راحتی پیدا می کند. هرچند اســنپ چت کاربرانش 
را به کارهــای احمقانه ای وادار می کند اما امیدوار اســت که کاربران، 
کسب وکارش را جدی بگیرند. این شرکت هنوز باید تحوالتی را در برنامه 
خود داشته باشد و امکانات جدیدی را در اختیار کاربرانش بگذارد تا آنها 
هم کسب وکار این شــرکت را جدی بگیرند. این شرکت تا درآمدهای 
میلیاردی شرکت هایی مانند فیس بوک و گوگل فاصله بسیاری دارد اما 

می تواند به آینده امیدوار باشد. 

] یازده [ 

کسب وکار با شکلک های احمقانه
برنامه پیام رسانی به سرعت به شور فرهنگی تبدیل می شود؛  تبدیل آن به یک کسب وکار مستمر کمی زمان می برد

چرا باید خواند:
این روزها برنامه های 

مختلف چت و 
شبکه های اجتماعی 

سر همه را گرم کرده اند 
و به کسب وکاری 

پرسود تبدیل شده اند. 
یکی از آنها اسنپ چت 
است؛ در این گزارش با 

اسنپ چت و سود آن 
بیشتر آشنا می شوید.

برنده برخط

امریکا، نفوذ برنامه اسنپ چت، بر اساس گروه سنی، درصد

منبع: ای مارکتر

درآمد تبلیغاتی اسنپ چت، میلیارد دالر

امریکا سایر نقاط دنیا
پیش بینی 150

 میلیون نفر 
روزانه از اسنپ چت 

در سرتاسر دنیا 
استفاده می کنند

18 تا 24

34 تا 25

و بیشتر از 35
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دارن وودز مدیر جدید اکسون موبیل تنها در بخش پایین دستی 
تجربه کافی دارد؛ این در حالی  است که اکسون موبیل یک شرکت 
باالدستی است و نیاز به مدیرانی ماهر در این زمینه دارد.

بی پی و توتال نیز قرار دارند. لسلی برینکر مشاور امور نفتی می گوید که 
هرچند در سال های گذشته اکسون موبیل همیشه حرف اول را می زده 
اما اخیراً شورون موفق شده از این شرکت پیشی بگیرد و به این ترتیب 
اکنون سهام شورون باارزش تر از اکسون موبیل است. البته این شرکت 
با مدیریت جدید خود ســعی دارد بر مشکالت غلبه کند. اما شورون 
خوش شانس تر بوده است. وودز فعالً این گزینه را پیش  روی خود دارد 
که با کشورهای حاشیه خلیج فارس وارد مذاکره بشود. در این کشورها 
نفت بسیار ارزان است و هزینه تولید آن پایین است. البته شرکت هایی 
مانند آرامکوی سعودی نیز برای خصوصی سازی قدم برمی دارند، یعنی 
اکســون موبیل باید برای به دست آوردن بازار تالش و تقالی بیشتری 
کند. آقای وودز در بدترین زمان ممکن اداره این شــرکت را به عهده 
گرفته اســت. حتی مشکل هوا نیز وجود دارد که گرم می شود و تقاضا 
کاهش پیدا می کند. به هر حال این موقعیتی است که اکسون موبیل 

اکنون با آن مواجه شده و چاره ای جز ادامه مسیر ندارد.  

] دوازده [ 

مدیر پایین دستی برای شرکت باالدستی
بزرگ ترین شرکت نفت خصوصی دنیا قبالً بی همتا بود؛ اما اکنون همه چیز تغییر کرده است

چرا باید خواند:
اکسون موبیل یکی 
از غول های نفتی 
جهان است. برای 
ایران به عنوان یکی 
از تولیدکنندگان 
اصلی نفت در جهان، 
سرنوشت شرکت های 
بزرگ نفتی از اهمیت 
زیادی برخوردار 
است. در این گزارش 
در مورد اکسون موبیل 
می خوانید.

فرهنگ خاصی بر آن حاکم است؛ یک سو راه به دریا دارد و از سوی 
دیگر به زمین؛ اما اکسون موبیل همچنان تالش می کند از تبدیل شدن 
به چند فرقه اجتناب کند. خیلی عجیب است که کسی در مورد »دارن 
وودز« چیز زیادی نمی داند؛ مدیراجرایی که بعد از رکس تیلرسون قدم به 
این شرکت در بخش مدیریت گذاشت. حاال »رکس تیلرسون« به وزارت 
امور خارجه امریکا دست یافته و دارن وودز جای او را در اکسون موبیل 
گرفته است. بر اساس اطالعات به دست آمده از صفحه ویکی پدیای آقای 
وودز، بیوگرافی این مرد چند خط نسبتاً طوالنی است. اکسون موبیل به 
جای اینکه تاریخ و سال تولد این مدیر جدید را بگوید تنها اعالم کرده 
که او 52ساله است. مهم نیست؛ چشم گیرترین واقعیت در مورد این مرد 
این است که او در بخش پاالیش و پتروشیمی در این کسب وکار مشغول 
بوده است. اکسون موبیل یکی از شرکت های بسیار مهم نفتی در جهان به 
شمار می آید اما بخش اصلی فعالیت آن در بخش باالدستی است یعنی 
بیشتر تمرکز کار آن روی اکتشاف و تولید نفت است اما مدیری که تازه 
در این شرکت مشغول به کار شده تنها در بخش پایین دستی مهارت و 

سابقه کاری دارد. وظیفه خطیری به او سپرده شده است. 
شرکت اکســون موبیل در روز 31 ژانویه گزارش مالی جدیدی ارائه 
کرد و از ســقوط دوباره سود در سال گذشته خبر داد. این اتفاق از سال 
2014 آغاز شده و همچنان باعث سقوط سهام این شرکت نیز شده است. 
کل سودی که این شرکت در یک سال به دست آورده از سودی که در 
گذشته تنها در یک فصل به دست می آورد کمتر بوده است. این شرکت 
پیش تر اکسون بود که با موبیل ترکیب شد و اکسون موبیل را شکل داد؛ 
در آن زمان یعنی در سال 1999 درآمد این شرکت 80میلیارد دالر بود. 
اما درآمد این شرکت و بسیاری از دیگر شرکت های بزرگ نفتی هم زمان 
با ســقوط قیمت نفت، کاهش یافت. دو ســال  و نیم گذشته برای این 
شرکت ها همانند یک کابوس بزرگ بوده است. این شرکت حتی نتوانسته 
آن قدر که ســرمایه گذاری کرده، سود به دست بیاورد. همه اینها  باعث 

شده که اعتبار خود را رفته رفته از دست بدهد. 

J روزی که شورون پیش افتاد  
این شرکت داستان هایی نیز در مورد گاز طبیعی در امریکا داشت که 
پیش تر از بروز آنها جلوگیری می کرد. این شرکت قصد دارد بخشی از 
تولید نفت خود در امریکای شمالی را کنار بزند چرا که تولید آنها هزینه 
بسیار زیادی می برد و اکنون برآورد هزینه نسبت به سود، نشان می دهد 
که این تولید نفت مقرون به صرفه نخواهد بود. این یک اتفاق نادر است 

که رخ می دهد اما گویا چاره ای نیست. 
از طرف دیگر به نظر می رسد که اکسون موبیل به دنبال یافتن منابع 
نفتی است که تولید آنها کم هزینه است. از آنجا که دنیا مازاد عرضه نفت 
را به عنوان یک حقیقت باور کرده، این شرکت نیز به دنبال تولید نفت 
است اما این نفت باید نفت ارزان باشد و هزینه تولید آن نسبت به فروش 
آن کمتر باشد. این شرکت همچنان با رقیب امریکایی خود یعنی شورون 
در رقابت اســت. در کنار آنها غول های دیگری همچون رویال داچ شل، 

روزهای تلخ  اکسون موبیل

سود خالص، میلیارد دالر سهم قیمت، دالر 

منبع: بلومبرگ

80
 میلیارد دالر 

درآمد 
اکسون موبیل در 

سال 1999
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کســانی که به نتایج این مطالعات باور دارند، معتقدند که فضای 
اجتماعی دامی بر سر راه مشتریان پهن کرده است. اما وکال و نمایندگاِن 
مصرف کنندگان این صنعت را به استفاده تعمدی از اطالعات شخصی 

افراد متهم کرده اند و مقاصد آنها را زیر سؤال برده اند. 

J استفاده ابزاری بانک ها از اطالعات پروفایل ها  
بانک هــا از هر ابــزاری برای به دســت آوردن اطالعات در مورد 
مشــتریان خود استفاده می کنند. بسیاری از مشتریان وقتی از یک 
اپلیکیشن بانکی استفاده می کنند، به هیچ عنوان نمی دانند که محتوای 
آن با چه هدفی طراحی شده و قرار است چه اطالعاتی را از آنها بیرون 
بکشد. بر اساس اطالعات به دست آمده از آژانس آمار اروپا، 81درصد 
از اروپایی هــا بر این باورند که کنترلــی روی داده ها و دنیای آنالین 
خود ندارند. 69درصد از آنها نیز نگران هستند که مبادا شرکت ها از 
اطالعات شخصی آنها در جهت اهداف سودجویانه خود استفاده کنند. 
قانون گذاران در این بین از بازی نفع می برند. در بریتانیا حتی قرار شد 
بیمه مشتریانی که اطالعات آنها نشان می داد وضعیتشان خطرناک 
است، قطع شود. این تنها یکی از صدها موردی بود که در کشورهای 
اروپایی اعالم شد. اطالعات می تواند نشان بدهد که آیا یک فرد دچار 
بیماری می شود و یا حتی با ماشین خود به دل یک درخت می رود 
یا خیر. الگوریتم هایی که طراحی شده به راحتی داده ها را آنالیز و این 
پیش بینی ها را آسان می کنند. به همین خاطر بیمه ها از این اطالعات 
استفاده می کنند. آنها دائم مشتریان خود را رصد می کنند. آنها حتی 
تالش دارند برخی از رفتارهای بد مشــتریان خود را تغییر بدهند یا 
اصالح کنند. به همین خاطر است که صنعت بیمه بیشترین تأکید 
را روی اطالعات مجازی دارد. کسی که دائم بانجی جامپینگ انجام 
می دهد احتماالً این هشدار را دریافت می کند که سیاست زندگی اش 
باعث می شود حیاتش به خطر بیفتد و باید قدری از ماجراجویی خود 
کم کند. بانک ها می توانند از برخی اطالعات به نفع مشتریان خود نیز 
استفاده کنند. برای مثال می توانند از رفتار مجازی آنها متوجه بشوند 
که آیا در معرض خطر کاله برداری قرار دارند یا خیر؛ اگر این طور بود 

می توانند به آنها هشدار بدهند یا آموزش های الزم را به آنها بدهند.
منتقدان بابت استفاده بیش از اندازه از اطالعات نگران هستند. در 
دنیای مجازی هرچیزی می تواند خطرناک باشــد و به دست مایه ای 
برای سوءاســتفاده تبدیل بشود. حریم خصوصی مفهومی است که 
به کلی زیر سؤال رفته و همین باعث می شود زندگی مشتریان نیز 
در معرض خطر قرار بگیرد. شاید بانک ها و بیمه ها در جهت حفاظت 
از مشــتریان خود از اطالعات بهره بگیرند اما از نظر مشــتریان این 
مســئله چندان قابل پذیرش نیست. اگر آنها بدانند که اطالعاتشان 
برای مقاصد مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرند قطعاً رضایت 
نخواهند داشت. اما به هر حال این صنایع، راه کنترل مشتریان خود 
را پیدا کرده اند. آنها حاضرند از ابزاری استفاده کنند تا به مقاصد خود 

برسند.                     

] سیزده [ 

الیک؟
آیا بانک دارها باید در فیس بوک هم دوست شما باشند؟

دونالد ترامپ احتماالً به زودی با بیماری های جدی روبه رو می شود 
و دلیل آن نیز هیچ ارتباطی به عشــق او به غذاهای مکزیکی ندارد. 
بررســی های اخیر نشــان می دهد میان توئیت هــای منفی افراد و 
خطر بروز بیماری قلبی در آنها ارتباط مســتقیم برقرار است. سطح 
تحصیالت دوســتان فیس بوکی شما و حتی فعالیت شما در تلفن 
همراهتان می تواند نشان بدهد که آیا وام خود را پرداخت می کنید 
یا خیر. مدیران مالی دائم در حال کاوشــگری در زندگی دیجیتالی 
مشتریان خود هستند؛ به عبارتی آنها زندگی مجازی مشتریان خود 

را زیر و رو می کنند تا هر اطالعاتی از این طریق به دست بیاورند. 
ماگدا رامادا ساراســوال به عنوان مشاور از مرکز واتسون می گوید: 
»همه اینها  نوعی مسابقه مالی در زمینه اطالعات به شمار می آید.« او 
ادعا می کند که صنعت بانک داری در سال گذشته بیشترین استفاده 
را از اطالعات مجازی افراد برده است. در گذشته بانک ها و موسسه های 
بیمه تنها روی اعتبار مشــتریان خود تکیــه می کردند و هرآنچه 
می گفتند باور می کردند. اما امروزه شرایط به کلی تغییر کرده است. از 
وب سایت ها گرفته تا موبایل بانک و تلفن بانک و سایر اپلیکیشن های 
مالی باعث شده بانک ها قرابت و نزدیکی خاصی به زندگی شخصی 
مشــتریان خود پیدا کنند. حاال به غیر از این منابع رســمی، منابع 
غیررسمی نیز به عنوان منبعی برای کســب داده و اطالعات مورد 
استفاده قرار می گیرند. پروفایل های افراد در شبکه های اجتماعی و 
حتی لوکیشنی که گوشی های تلفن همراه نشان می دهند همگی 
به منبعی برای کســب اطالعات تبدیل شده اســت و به آنها کمک 
می کند اطالعات مشــتری خود را به راحتی دنبال کنند. بررسی ها 
نشان می دهد حتی کلماتی که افراد در فیس بوک استفاده می کنند 
می تواند اطالعاتی را در مورد وضعیت اعتبار آنها آشــکار کند. حتی 
حاالت چهره و تن صدا نیز به عنوان محلی برای خطر مورد مطالعه 

و بررسی قرار می گیرند. 

چرا باید خواند:
این روزها در عصر 

شبکه های اجتماعی، 
همه از طریق دنیای 

مجازی با یکدیگر 
ارتباطات دوستانه 
دارند. اما مطالعات 

اخیر نشان می دهد 
برای فعاالن اقتصادی 

این دوستی ها گاهی 
دردسر درست می کند. 

69
 درصد 

از اروپایی ها نگران 
سوءاستفاده از 

اطالعات مجازی 
خود هستند
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یکی از مغازه داران در ترکیه می گوید: »هربار که بمبی در جایی منفجر 
می شود، مردم تا مدت ها بیرون نمی آیند. تقریباً یک هفته همه جا تعطیل 
می شود و همه چیز برای آن هفته از دست می رود.«

] چهارده [ 

ظهور اقتصادهای نوظهور
نگرانی ها در مورد بازارهای نوظهور کاهش یافته، اما ترکیه هنوز یک استثنا است

چرا باید خواند:
بخش مهمی از اقتصاد 
جهان به اقتصادهای 
نوظهور وابسته است. 
وضعیت بازارهای 
نوظهور در دو سال 
گذشته نگران کننده 
بوده و اکنون نیز 
آمدن ترامپ شرایط 
را پیچیده تر کرده؛ 
اما این گزارش حرف 
دیگری برای گفتن 
دارد.

 کنسولگری سوریه در استانبول یکی از نقاط بسیار شلوغ است. مردها در 
سرمای بیرون ازدحام می کنند و در کنار در پرزرق وبرق آن صف می کشند. 
اما در همسایگی، همه چیز به طرز عجیبی رها شده است. یک سلسله حمالت 
تروریســتی به همراه یک کودتای ناموفق باعث شده همه خسته و غمگین 
باشند. یکی از مغازه داران می گوید: »هر بار که بمبی در جایی منفجر می شود، 
مردم تا مدت ها بیرون نمی آیند. تقریباً یک هفته همه جا تعطیل می شود و 
همه چیز برای آن هفته از دست می رود.« جنگ همسایه و وحشت در خانه 
به اقتصاد ترکیه آســیب بسیاری وارد کرده است؛ در کنار آن آشوب سیاسی 
نیز دست از سر اقتصاد برنداشته است. لیر به عنوان ارز رایج این کشور از زمان 
انتخابات امریکا در 8 نوامبر تا پایان اولین ماه از سال جدید بیش از 15درصد 
سقوط را در برابر دالر تجربه کرده است. کسی دیگر در برخی از مناطق ترکیه 
نمی تواند خانه ای را کرایه کند. حتی روی در خانه اورهان پاموک نویســنده 

معروف ترک نیز تابلوی »برای اجاره« دیده می شود. 
شــرکت های بســیاری در ماه نوامبر در ترکیه دچار بدبختی و فالکت 
شده بودند. دیگر بازارهای نوظهور نیز نسبت به نتایج انتخابات امریکا واکنش 
بسیار بدی نشان دادند چرا که همه منتظر اوقات تلخی های ترامپ بودند. اما در 
چند هفته اخیر، بازارهای نوظهور موفق شده اند پای خود را از ماجرای امریکا 
و رئیس جمهوری جدیدش کنار بکشند. راند به عنوان ارز رایج افریقای جنوبی 
دوباره ضعف خود را جبران کرده است و قدری نسبت به دالر جان گرفته است. 
ارزهای رایج هند و اندونزی نیز هر دو افزایش 2درصدی داشته اند. رئال برزیل 
که که ســقوط 8درصدی را در برابر دالر تجربه کرده بود اکنون دوباره قدرت 
گرفته است. تنها پزوی مکزیک است که همچنان با سقوط 10درصدِی خود، 

در کاهش ارزش با لیر ترکیه رقابت می کند. 
ظاهراً بازارها به این نتیجه رســیده اند که سیاست های 
ترامپ برای اولویت بخشــی به امریکا، اقتصادهای نوظهور را 
بیش از سایر اقتصادها به عقب می راند. چهار خطِر بالقوه وجود 
دارد که باید آنها را در نظر گرفت: دالر قوی؛ جنگ تجاری؛ 
محدودسازی مهاجرت؛ و تعطیالت مالیاتی که باعث می شود 
شرکت های امریکایی سود خارجی را به خانه خود بازگردانند. 
روسیه با قوت ادامه می دهد و در برابر هیچ یک از این خطرات 
آسیب پذیر نیســت. در مقابل مکزیک در معرض همه این 

خطرات قرار دارد. بقیه اقتصادها نیز وضعیتی میانه دارند. 

J ترکیه چه حالی دارد؟  
اما ترکیه چه شرایطی خواهد داشت؟ در نگاه نخست به نظر می رسد که 
این کشــور ترس چندانی ندارد. این کشور در برابر جنگ تجاری خطری را 
احساس نمی کند. در برابر محدودسازی کارگران مهاجر یا سود شرکت ها نیز 
مشکلی نخواهد داشت. این کشور بعد از بحران بزرگ مالی که در سال 2001 

تجربه کرد، نظام بانکی خود را اصالح و وضعیت تورم و لیر را کنترل کرد. 
هرچند ترکیه از گذشته خود درس های بسیاری گرفته است اما از همتایان 
خود چیزی یاد نگرفته اســت. تجربه دیگر اقتصادهای نوظهور در20ســال 
گذشته نشان می دهد وضعیت کسری امروز می تواند به اندازه کمبود مالی، 
ایجاد مشکل کند. تجربه آنها همچنین نشان می دهد برای تأمین مالی تکیه 
بر سرمایه گذاری های خارجی بهتر از پول نقد است. اما ترکیه از این قوانین 
پیروی نکرده است. رئیس جمهوری این کشور، ترکیه را با انبوه بدهی ها رها 
کرده و اکنون حجم بدهی های این کشور به 100میلیارد دالر می رسد. این 
بدهی ها باعث آسیب پذیری ترکیه می شود. سقوط ارزش ارز ترکیه با خطر 
افزایش قیمت ها همراه اســت. ترکیه در زمینه افزایش تورم، تجربه تاریخی 
بدی دارد. اردوغان در ســال 2005 به خاطر همین افزایش تورم مجبور شد 
شــش صفر از ارز کشور را کم کند. تجربه تاریخی این کشور نشان می دهد 
کاهش10درصدی ارزش لیر برابر با افزایش 1.5درصدی قیمت هاســت. این 
مسئله نیز تمامی تالش های بانک های مرکزی را زیر سوال می برد. در واقع آنها 
دیگر نمی توانند تورم را از 8.5درصد به نرخ هدف که 5درصد است برسانند. 
ضعف ارز در ترکیه بی شک به معنای ضعف اقتصادی است. آنها نمی توانند 
تورم را کنترل کنند و به این ترتیب کنترل اقتصاد از دستشان خارج می شود. 

اکنون نبض حیات اقتصادی ترکیه در دستان لیر است.

زخم ترامپ

آسیب پذیری در برابر سیاست های دولت ترامپ، کشورهای منتخب

دالر قوی تر
جنگ تجاری
محدودسازی مهاجرت
بازگشت سود به میهن
منبع: نامورا

خطر برزیل چین هند مکزیک روسیه افریقای  جنوبی ترکیه

سقوط ارزش ارز 
ترکیه با خطر 

افزایش قیمت ها 
همراه است. ترکیه 
در زمینه افزایش 

تورم، تجربه 
تاریخی بدی دارد. 
اردوغان در سال 
2005 به خاطر 
همین افزایش 

تورم مجبور شد 
شش صفر از ارز 
کشور را کم کند. 
تجربه تاریخی 
این کشور نشان 
می دهد کاهش 

10درصدی ارزش 
لیر برابر با افزایش 

1.5درصدی 
قیمت هاست
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70 ســال پیش باری بــر دوش امریکا قرار گرفت کــه اکنون آن را 
خسته کرده است. آن قدری که دونالد ترامپ در مورد کوچک سازی ناتو 
یــا خیانتکاران در روابط تجاری صحبت به میــان آورده، حرفی از دالر 
نزده است. به هرحال استاندارد دالر یکی از ستون های لرزان و آسیب پذیر 
ثبات اقتصاد جهان است. حتی می توان آن را مهم ترین ستون ثبات اقتصاد 
جهان دانســت. اما دنیا هنوز آماده نیست تا خود را از امریکا جدا کند و 

نقش مالی جهانِی این کشور را کنار بگذارد. 
بر خالف ســایر جنبه های هژمونی امریکایی، دالر قدرت و اهمیت 
بیشتری به خود گرفته و همراه با جهانی شدن، از قدرت آن ذره ای کاسته 
نشده است. در نظام برتون وودز که در دوران بعد از جنگ جهانی طراحی 
شــد، اقتصادهای غربی نرخ ارز خود را به دالر قالب کردند و آن هم به 
قیمت طال وابســته بود. این سیستم در دهه 70 شکل متفاوتی به خود 
گرفت؛ در آن زمان فشار تورم باعث شد دالر نقش مرکزی تری پیدا کند. 
وقتی اقتصادها بازار سرمایه خود را در دهه 80 و 90 باز کردند، سیلی از 
سرمایه های جهانی به راه افتاد. با وجود این بسیاری از دولت ها در میانه 
ســیل پول، به دنبال ثبات نرخ ارز خود بودند. آنها به کمک منابع مالی 
مختلف تالش می کردند ثبات ارز خود را تحت کنترل داشته باشند. ذخایر 
جهانــی از زیر یک تریلیون دالر در دهه 80 به بیش از 10تریلیون دالر 

در امروز رسیده است. 
کاالهایی که با دالر نام گذاری می شــوند بخش اعظم این دارایی ها را 
تشکیل می دهند. دولت ها بیش از هر ارزی، نگران نوسانات دالر هستند. 
تقریباً تمامی روابط تجاری به وســیله دالر انجام می شــود. بدهی های 
شرکت ها و دولت ها نیز بر اساس دالر سنجیده می شود. مطالعات »اتان 
ایلزتسکی« در دانشگاه هاروارد نشان می دهد که دالر در برخی از مواقع 

در کانون نظام جهانی قرار می گیرد و اکنون این محوریت نسبت به دوران 
بعد از جنگ جهانی دوم تغییر بزرگی کرده است. در واقع دالر همانند ارز 

لنگری است که نوسانات را محدود می کند. 
به این ترتیب امریکا به بزرگ ترین قدرت مالی جهان تبدیل می شود. 
این کشور می تواند با نگهداری ذخایر دالر نوعی شرایط بحرانی را برای دنیا 
ایجاد کند. وقتی فدرال رزرو به عنوان بانک مرکزی در امریکا، سیاست های 
پولی خود را دستکاری می کند، اقتصاد جهان نیز متأثر می شود. هلن ری 
از موسسه کسب وکار لندن می گوید بسیاری از اقتصادها با وجود ذخایر 
خود، کنترل کافی روی سیاست های پولی داخلی خود ندارند؛ دلیل آن 
نیز تأثیر سیاست های فدرال و خطراتی است که برای دیگر اقتصادهای 

جهان ایجاد می کند. 

J عصر طالیی جدید 
راه حل تمامی مشــکالت ساده به نظر می آید: دالر باید سهم خود را 
در نقشــی که ایفا می کند با سایر ارزها شریک شود. اما یکی از نامزدها 
یوآن چین اســت و در بازار مالی بسته چین، محدود شده است. عالوه بر 
آن دولت های اقتدارگرا به هیچ وجه مایل نیستند خود را به چین وابسته 
کنند. آنها حتی به دنبال کاهش این وابستگی هستند. یورو نامزد دیگر 
است اما این ارز هم در معرض خطرات سیاسی بسیاری قرار دارد. به عالوه 
اوراقی که با یورو باشند نیز بسیار نادر هستند. به عالوه اقتصادهای جهانی 
نیز هنوز آمادگی کافی برای جداسازی خود از سیاست ها و سلطه پولی 
امریــکا ندارند. تاریخ دو راه را پیش روی ترامپ می گذارد تا او نقش دالر 
را از نظرهــا دور کند. برتون وودز به این خاطر از هم پاشــید که امریکا 
را به ســمت تورم مایل می کرد و این کشور از این طریق می توانست از 
نوسانات قیمت طال سود ببرد. پس ترامپ هم باید امریکا را به این سمت 
هدایت کند و تورم را افزایش بدهد. در این شــرایط امریکا دوباره به دهه 
70 بازمی گردد و قیمت ها سر به فلک می گذارند، در عوض امریکا از زیر 
بار دالر شــانه خالی می کند. راه دیگر این است که دالر به جنگ داخلی 
با طال وارد شود. اما تاریخ نشان داده که عواقب این کار نیز برای اقتصاد 
جهان خوب نخواهد بود. در هر شریط، دالر اوضاعی تراژیک برای اقتصاد 

جهان ساخته است. 

] پانزده [ 

تراژدی ارز امریکایی
امریکا از سلطه دالر، خسته و جهان از آن عصبی می شود 

چرا باید خواند:
دالر ارز رایج امریکا، 
پایه اقتصاد جهان و 
روابط تجاری را در 
میان اکثر کشورها 

تشکیل می دهد. 
اکونومیست در این 
گزارش به وضعیت 

دالر و تأثیر آن بر 
پایه های اقتصاد 
جهان می پردازد. 

هزینه آزادی

مدیریت نرخ ارز

ذخایر بازارهای نوظهور، درصد 
از تولید ناخالص داخلی امریکا

کشورهایی با کنترل ارز خارجی
درصد از کل

10
 تریلیون دالر 

ذخایر امروز دنیا



179 آینده نگر | tccim.ir |  شماره پنجاه وهشت، فروردین 1396

سال پیش بود که شی جین پینگ رئیس جمهوری چین از لس آنجلس دیدن کرد و به هالیوود جانی دوباره بخشید. رئیس جمهوری چین قول داد 
سهمیه تقریباً 20ساله فیلم های امریکایی را تسهیل کند و واردات فیلم های امریکایی به چین را دوبرابر کند. او همچنین وعده داد سهم هالیوود را در 
گیشه ها دوبرابر کند و این قرار موقت، داستان هایی در سازمان تجارت جهانی بین چین و امریکا به وجود آورد.

پنج ســال پیش بود که »شــی جین پینگ« رئیس جمهوری چین از 
لس آنجلس دیدن کرد و به هالیوود جانی دوباره بخشــید. رئیس جمهوری 
چین قول داد ســهمیه تقریباً 20ساله فیلم های امریکایی را تسهیل کند و 
واردات فیلم های امریکایی به چین را دوبرابر کند. او همچنین وعده داد سهم 
هالیوود را در گیشه ها دوبرابر کند و این قرار موقت، داستان هایی در سازمان 
تجــارت جهانی بین چین و امریکا به وجود آورد. همه می دانســتند که در 
سال 2017 هر دو کشور به میز مذاکره بازمی گردند تا ضررهای فیلم سازان 
امریکایــی را جبران کنند و راه برای چین و دسترســی آن به این بازار باز 
شــود. اما حاال با روی کار آمدن دونالد ترامپ، بسیاری از تهیه کنندگان بر 
ایــن باورند که تجارت با چین راه به جایی نمی برد و صنعت فیلم آن پایان 
خوش یا هپی اندینگ را تجربه نخواهد کرد. گیتا رانگاناتان تحلیل گر بلومبرگ 
می گوید: »دولت جدید ترامپ فضای مبهمی ایجاد کرده و همه را به شدت 
عصبی کرده است. اگر او نخواهد کوتاه بیاید، مذاکرات هیچ دستاوردی نخواهد 

داشت.« 
این برای شــرکت های فیلم ســازی در هر دو طرف اقیانوس، خبر بدی 
اســت؛ این شرکت ها بعد از توافق سال 2012 تاکنون بسیار به هم وابسته 
شده اند. پول چینی به منبع تأمین مالی هالیوود تبدیل شده است. بسیاری از 
فیلم های معروف هالیوودی با پول چشم بادامی ها ساخته شده است. گروهی 
با ترکیب چینی ها ســاخته شد که هم بخش تئاتر را به عهده داشت و هم 
هزینه 3میلیارد و 500میلیون دالری برای تولید فیلم های خانه فیلم امریکا را 
پرداخت می کرد. در حالی  که گیشه های امریکایی با رکود مواجه شده بودند، 
بازار امریکا رو به  پیشــرفت بود و رونقی به آن بخشیده بود.  سانفورد پانیچ 
رئیس کلمبیا پیکچرز به عنوان یکی از شــش اســتودیوی اصلی هالیوود 
می گوید: »رشد صنعت فیلم در چین برای این کشور اهمیت بسیار زیادی 
دارد؛ به همان اندازه گیشه در چین برای استودیوهای امریکایی مهم است.« 
پانیچ مدت هاست که انتظار می کشد روابط قدری تسهیل شود تا آنها بتوانند 
با چینی ها ارتباط برقرار کنند. شرکت او سال گذشته با همکاری چینی ها 
پروژه بزرگی را پیــش بردند. او می گوید: »ما امیدواریم فیلم های امریکایی 
بیشتری به چین راه پیدا کنند.«  درک اینکه چرا هالیوود آشتی را دوست 
دارد تقریباً آسان است. شرکت کامکست یونیورسال پیکچرز، سونی پیکچرز 
و پارامونت پیکچرز جزو شرکت هایی هستند که با چینی ها قرارداد دارند. در 
واقع بخشی از بودجه فیلم های آنها را چینی ها تأمین می کنند. این قراردادها 
به بازار فیلم آنها در چین نیز کمک می کرد. برخی دیگر مانند شرکت برادران 
وارنر همکاری های کمتری در این زمینه داشــته اند اما آنها نیز به چینی ها 
متصل بوده اند. در واقع چینی ها از سال 2012 با توافق خود فشار بر صنعت 

سینمای امریکا را کاهش دادند. 

J هالیوود بدون چشم بادامی ها می خشکد  
سهم چین در فروش گیشه ای ســال 2016 در جهان حدود 19درصد 
بوده اســت. بر اســاس برآوردهای آی اچ اس مارکت، اکنون چین به یکی از 
بخش های اصلی موفقیت هالیوود تبدیل شده اســت. انیمیشن »زوتوپیا« 
از والت دیزنی در ســال گذشته پرفروش ترین فیلم بین المللی در چین بود. 

] شانزده [ 

پایان تلخ هالیوود
بین آنچه ترامپ می خواهد و آنچه هالیوود به دنبال آن است، هیچ ارتباطی نیست

چرا باید خواند:
صنعت سینما یکی از 
صنایع مهم در جهان 
است. هالیوود در این بین 
پردرآمدترین صنعت 
سینمایی به شمار 
می آید. بر اساس گزارش 
بلومبرگ بیزنس ویک 
روی کار آمدن ترامپ، 
تأثیر بزرگی روی این 
صنعت خواهد داشت. 

19
 درصد

سهم چین در فروش 
گیشه ای جهانی در 

 سال 2016

فروش بلیت های آن سود 236میلیون دالری به همراه داشت. رشد ساالنه 
بازار فیلم در چین در فاصله سال های 2011 تا 2016 به طور متوسط برابر 
با 35درصد بوده اســت. این کشــور همچنان به تعداد تئاترها و سینماهای 
خود اضافه می کند. گفته می شــود در ســال 2016 به طور متوسط روزانه 
26 ســالن جدید در چین ساخته شده است و به این ترتیب در این زمینه از 
امریکا پیش افتاده است.  تعداد فیلم های امریکایی که در سال 2016 در چین 
به نمایش درآمده بیش از حد انتظار بوده اســت. همین اقدامات باعث شده 
درآمد گیشه های چین افزایش پیدا کند. این درآمد در سال 2015 معادل 
44.1میلیارد یوآن بوده اما در سال 2016 به 45.7میلیارد یوآن رسیده است 
یعنی چیزی حدود 6میلیارد و 700میلیون دالر که رقم بســیار کالنی به 
شــمار می آید.  چینی ها بر این باورند که اگر این سهمیه ها به همین شکل 
افزایش پیدا کند، سود آنها نیز چند برابر خواهد شد. اما هنوز مشخص نیست 
دولت جدید با سیاست های خود چقدر منافع هالیوود را در نظر بگیرد. رابرت 
لیترز یکی از نمایندگان تجاری امریکایی در این عرصه می گوید: »نوعی عدم 
توافق میان ترامپ و هالیوودی ها وجود دارد. به نظر می رســد او یک  سری 
کارها را مد نظر دارد و در مقابل هالیوودی ها نقشه های دیگری در سر دارند 
که هیچ کدام با سیاست های رئیس جمهوری جدید همخوانی ندارد.« استنلی 
پوزن از دانشگاه کالیفرنیا می گوید: »هالیوودی ها به دنبال سرمایه چینی ها 
در هالیوود هستند اما دولت به دنبال کوتاه کردن دست چینی ها از اقتصاد 
امریکا اســت. هالیوود بدون سرمایه چینی ها خشک می شود و اکنون باید 
با چشــم بادامی ها مدارا کند. اما گویا دولت این مــدارا و ظرافت در رفتار را 
نمی داند.« هرچه ترامپ سیاست های خود را علنی تر می کند، هالیوود شانس 

خود را در این بازی بیشتر از دست می دهد. 
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J انقالب ربات های نفتی  
ترکیــب جدیــدی ایجاد 
شده که شغل کارگران نفتی 
را از آنها می رباید، از یک  ســو 
کارآمدی چاه های حفاری شده 
و از ســوی دیگر اتوماسیون 
باعث شده تعداد کارگرانی که 
برای هــر چاه نفتی مورد نیاز 
بوده کاهش پیدا کند. دنیس 
یانگ رئیس یکی از شرکت ها 
می گوید:  سان فرانسیسکو  در 
»ایــن صنعت بــه تجهیزات 
نیاز  مهمی در زمینه حفاری 
دارد. در کنــار حفــظ چاه ها 
نیز به تجهیزات ویژه ای نیاز دارد. به همین خاطر اســت که صنعت 
نفت بیشــترین بهره را از اتوماسیون و پیشرفت تکنولوژی می برد.« 
او در ادامه می گوید: »زمانی بود که شــما برای حفاری به تجهیزات 
کوچکی مثل آچار و پیچ گوشــتی نیاز داشتید اما حاال همه کارها بر 
عهده ماشین هاست. آنها آن قدر پیشرفته شده اند که کار انسان ها را 
انجام می دهند.« یکی از فعاالن این عرصه می گوید حاال تمام چیزی 
که برای اداره یک چاه برای انجام عملیات حفاری نفتی نیاز دارد، یک 
لپ تاپ ســاده است. به این ترتیب اکثر کارها در عرصه نفت بیشتر به 

تکنولوژی مربوط است و دیگر کاری فیزیکی به شمار نمی آید. 
در دوره انقالب نفت شیل، اکثر شرکت ها سر خود را با حفاری نفت 
گرم کرده بودند. آنها آن قدر نفت از دل زمین بیرون کشیدند که چاق و 
فربه شدند و به توانایی های زیاد دست پیدا کردند. در واقع شرکت ها با 
ترکیبی از تکنولوژی و نیروی انسانی موفق شدند و به پیشرفت دست 
یافتند. در آن زمان قدرت انسانی حرف اول را در درآمدزایی شرکت های 
نفتی می زد. اما حاال شرایط به کلی تغییر کرده و این ماشین ها هستند 
که برای شرکت ها و غول های نفتی درآمدزایی می کنند. حتی رئیس 
موسسه آماری بیکرهیوز نیز به این مسئله اشاره کرده و آن را تغییری 
بزرگ دانسته است. »نابورس اینداستریز« یکی از شرکت های فعال برای 
نفت ساحلی است و امید دارد با پیشرفت تکنولوژی، تعداد کارگران خود 
را در هر سایت از 20 نفر به 5 نفر کاهش بدهد. این شرکت به دنبال 
اتوماسیون حفاری نفتی است. چاه های نفتی نیز آن قدر کارآمد شده اند 
که می توان سال ها از آنها نفت استخراج کرد. به این ترتیب دیگر نیازی 
نیست که شرکت ها به سراغ سایت های جدید بروند و نیروی بیشتری را 
استخدام کنند. تأثیر تکنولوژی بر صنعت نفت هم در بخش باالدستی 
و هم در بخش پایین دستی خودش را به خوبی نشان داده است. رئیس 
بخش پشت میز می نشــیند، لپ تاپش را جلوی رویش می گذارد و با 
فشار یک دکمه، کار ده ها کارگر را انجام می دهد. این اتوماسیون است 

که صنعت نفت را متحول کرده است. 

] هفده [ 

بازگشت حفاری بدون کارگران
صنعت نفت در مسیر بهبود خود، جای بسیاری از کارگران را به ماشین ها می دهد

چرا باید خواند:
سیاست های اوپک 

نتیجه داده و صنعت 
نفت روبه بهبود است. 

اما اتوماسیون در 
صنعت نفت باعث 

شده برخی از کارگران 
شغل خود را از دست 

بدهند. اکثر آنها شغل 
خود را برای همیشه 

به ربات های نفتی 
باخته اند. 

یک ربات مدتی اســت در خلیج مکزیک مشــغول به کار شده و 
کارهای حفاری نفتی در این منطقه را آسان کرده است. مارک راجرز 
یکی از کسانی است که در این منطقه در عرصه نفت فعالیت می کند؛ 
او که همیشه با لوله های سنگین و کثیف سروکار داشته حاال با ربات 
جدید خود کارها را به راحتی پیش می برد. اما بسیاری از کارگران او 
که زمانی در این منطقه در کنار او مشــغول به کار بودند و لوله های 
سنگین و کثیف را جابه جا می کردند دیگر نیستند. یک غول آهنی 
توسط یک شــرکت تولیدکنندگان ربات های نفتی جای بسیاری از 
کارگرها را در خلیج مکزیک گرفته اســت. این غول وظیفه خطرناک 
اتصال خطوط لوله را به راحتی انجام می دهد و می تواند جای صدها 
نفر را بگیرد. لوله ها باید چندین مایل در اقیانوس بروند و به صخره های 
بزرگ نفتی برسند و سپس نفت با انفجارهای مهیب در دل اقیانوس 
به روی زمین می آید. حاال همه این کارها توسط ربات ها انجام می شود. 
دیگر خطری کسی را تهدید نمی کند اما این کارگران کار خود را به 
یک ربات باخته اند. هر رباتی که ســاخته می شــود و در عرصه نفت 
مشــغول به کار می شود باعث از بین رفتن شغل تعدادی از کارگران 
نفتی می شود. یکی از کارگران با وجود سختی هایی که در این زمینه 
تحمل می کرده، می گوید: »من کارم را دوست داشتم؛ دلم می خواهد 
دوباره به ســواحل خلیج بازگردم و کارم را انجام بدهم اما یک ربات 

جای من را گرفته است.«
حاال همه چیز خالف میل این کارگران است. با وجود اینکه صنعت 
نفت جهان دوباره در مســیر صعود قرار گرفته و از سقوط نجات پیدا 
می کند بســیاری از شغل های این صنعت هنوز وضعیت بدی دارند. 
تعداد کارگرانی که در صنعت نفت مشــغول به کار بودند یک ســوم 
شده است. این مشاغل دیگر هیچ گاه به دست کارگران بازنمی گردد 

و آنها بدون تردید باید به فکر شغل دیگری باشند. 

205هزار

185هزار

165هزار
12/2016         12/2013

استخدام امریکا 
در صنعت نفت و گاز

3.1
 میلیارد دالر 

کاهش هزینه به 
خاطر تکنولوژی 

در فاصله 2015 تا 
2016 
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فروش کتاب های چاپی در سه سال گذشته در امریکا افزایش یافته است. توماس ریب سود بسیار زیادی از این طریق به دست آورده است. 
مدیرعامل برتلزمن که یک شرکت آلمانی است، می گوید: »نشر همیشه در کانون کسب وکار ما قرار داشته و در آینده نیز همین طور خواهد 
بود.« این شرکت آلمانی در سال 1835 تأسیس شده است و در حال حاضر 117هزار نفر از طریق این شرکت مشغول به کار هستند.

کتاب ها را به خاطر بیاورید؛ آن کاغذهایی که با جوهر چیزهایی روی آنها 
چاپ می شــد، آیا می توانید به خاطر بیاورید؟ ظهور کتاب های الکترونیکی 
مانند آمازون کیندل آنها را ُکشت. اما واقعیت این نیست. فروش کتاب های 
چاپی در سه  سال گذشــته در امریکا افزایش یافته است. توماس ریب سود 
بســیار زیادی از این طریق به دست آورده است. مدیرعامل برتلزمن که یک 
شرکت آلمانی است، می گوید: »نشر همیشــه در کانون کسب وکار ما قرار 
داشــته و در آینده نیز همین طور خواهد بود.« این شرکت آلمانی در سال 
1835 تأسیس شده است و در حال حاضر 117هزار نفر از طریق این شرکت 

مشغول به کار هستند. 
ریب باید سهام 53درصدی خود در پنگوئن رندم هوس را ارتقا ببخشد. 
دلیل اصلی نیز این اســت که پیرسون قصد دارد 47درصد سهام خود را به 
فروش برساند. این دو شرکت در سال 2012 با یکدیگر ادغام شدند تا از این 
طریق بتوانند مانند آمازون، اپل و گوگل به سود کالن تری دست پیدا کنند. 
پنگوئن رندم هوس در زمینه انتشارات کتاب در دنیا رتبه نخست را در سال 
2015 به دست آورده است. این شرکت فروش خود را در این سال به 3میلیارد 
و 700میلیون یورو )حدود 4میلیارد دالر( افزایش داده است درحالی که فروش 
آن در سال 2013 حدود 2میلیارد و 700میلیون یورو بود. این شرکت سود 
خود را مرهون فروش در بازارهایی مانند هند است. عالوه بر آن کتاب هایی که 
فیلم آنها ساخته شده نیز فروش بیشتری داشته اند و این به فروش کتاب های 
نشر پنگوئن نیز کمک کرده است. سود ناشران در سال 2015 نسبت به سال 

قبِل آن بیش از نصف، افزایش یافت و به 557میلیون یورو رسید. 
پیرسون در 18 ژانویه فروش خود را اعالم کرد. در آن زمان این شرکت با 
چالش های بسیاری همراه شده بود. فضا نیز به گونه ای در امریکا پیش می رفت 
که رئیس این شرکت مجبور شد راه های جدیدی برای افزایش فروش پیدا 
کند. باالخره خبرهای بد دست به دست هم دادند و باعث شدند ارزش سهام 
این شرکت به شدت سقوط کند. به این ترتیب یک چهارم از ارزش سهام این 
شرکت سقوط کرد. شغل تمام کسانی که در پیرسون مشغول به کار بودند 
به خطر افتاد. آنها نتوانســتند مدلی را طراحــی کنند که در روزهای بد به 
فریادشــان برسد. تحلیل گران می گویند همین باعث شد که آنها به سمت 

باخت حرکت کنند. 

J کتاب و اقتصاد  
تاکنون شرکت برتلزمن با مدیریت خانواده میلیاردر آلمانی موفق شده 
خود را از مخمصه نجات بدهد و به حال وروز پیرســون دچار نشــود. ریب 
می گوید: »ما هر کاری بتوانیم انجام می دهیم تا رشد آینده این کسب وکار را 
تضمین کنیم.« سرمایه گذاری روی کتاب کاری بسیار پرخطر است. نگاهی به 
سال های گذشته نشان می دهد پیشرفت تکنولوژی و دیجیتالی شدن باعث 
شــده کتاب های صوتی و چیزهایی از این دست رواج پیدا کنند. همه اینها  
به منشأ نگرانی تبدیل شده اند. درآمد ناشران در این سال ها تغییر چندانی 
نداشته است. بسیاری از اطالعات که زمانی از طریق دیکشنری، دایره  المعارف 
یا اطلس به دســت می آمد اکنون با جست وجو در گوگل به دست می آید و 
این کار به صورت رایگان انجام می شود. با وجود این، کتاب ها هنوز در اقتصاد 

نقش فعالی را ایفا می کنند.  بســیاری از کتاب های پرفروش، به سودهای 
بسیار دست پیدا می کنند. نشر پنگوئن رندم هوس که 250 ناشر در پنج قاره 
جهان دارد، از میان 10 کتاب پرفروش، 5 تا را در ســال گذشته به خودش 
اختصاص داده است. یکی از تحلیل گران به ایان ویتیکر می گوید: »بازار کتاب 
از آنچه مردم پنج سال پیش تصور می کردند خیلی بهتر است.« هرچند نشر 
پنگوئن بخش زیادی از ســود خود را از طریق 115هزار کتاب دیجیتالی به 
دست آورده اما باز هم نمی توان سهم آن را در اقتصاد نادیده گرفت. فروش 
کتاب های الکترونیکی تا ســال 2020 تنها در یک چهارم این صنعت سهم 
خواهد داشــت. حتی اگر درآمدها تغییر زیادی نداشته باشد باز هم در سه 
ســال آینده 46میلیارد دالر درآمد از این طریق به دســت خواهد آمد. در 
امریکا فروش کتاب های الکترونیکی کاهش یافته و در عوض کتاب های چاپی 
خریدار بیشــتری پیدا کرده اند. اگر اندکی خالقیت وارد دنیای نویسندگی 

بشود می توان انتظار تحولی بزرگ در بازار کتاب داشت. 

] هجده [ 

بال هایت را بگشا و پرواز کن، پنگوئن!
بازار کتاب نسبت به آنچه مردم پنج سال پیش تصور می کردند شکل بهتری به خود گرفته است

چرا باید خواند:
بازار کتاب نه تنها در 
ایران بلکه در دنیا با 
افول شدیدی همراه 
بوده است؛ کسی به 
کتاب های چاپی و 
بازار آنها خوش بین 
نیست اما این گزارش 
بلومبرگ بیزنس ویک 
ادعای دیگری دارد.

چه کسانی کتاب چاپی می خوانند؟
سهم افراد بزرگ سال امریکایی در خواندن کتاب های 
چاپی در سال 2016

کتاب های الکترونیکی جذابیت 
خود را از دست می دهند
تغییرات ساالنه فروش در امریکا
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فارغ التحصیل دانشگاه
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 خیلی باالتر از قطب  شمال، یکی از بزرگ ترین مجادله های 
نفتی امریکا دوباره آغاز شده است. جمهوری خواهان اجازه انجام 
عملیات اکتشافی در ناحیه آرکتیک وایلدالیف را داده اند. این 
منطقه یک صحرای یخ زده در شمال آالسکا است؛ جایی که 
به میدان جنگ سیاسی برای حفاران نفتی تبدیل شده است. 
این مکان سال هاســت که محل مجادله اســت. حاال حزب 
جمهوری خواه در کنگره به قدرت رســیده و دونالد ترامپ به 
عنوان رئیس جمهوری امریکا فرمان داده که تولید انرژی ارتقا 
پیدا کند. او در 24 ژانویه دستور داده که همه شرکت ها در این 
زمینــه اهتمام کنند و به این ترتیب دوباره مجادله ها را زنده 
کرده اســت. او به قول خودش به دنبال دنیایی بهتر در آینده 
اســت. برای این کار نیز تنها راهی که پیشنهاد داده، منطقه 
یخ زده ای در قطب شــمال است.  اما مشــکالتی وجود دارد. 
هیچ کس دقیقــاً نمی داند زیر این صحرای پر از یخ و طوفان 
و سرما، چه میزان نفت خوابیده است. حتی کسی نمی داند که 
غول های نفتی مانند اکسون موبیل و کونوکوفیلیپس چقدر به 
نفت موجود در این منطقه اهمیت می دهند چرا که این روزها همه جای دنیا پر از نفت است و همه 
می توانند این نفت را از دل زمین استخراج کنند. دولت ادعا می کند که در این منطقه یخی میلیاردها 
بشکه نفت خام وجود دارد و ذخایری ارزشمند برای امریکا به شمار می آید اما حقیقت این است که 
بعد از حفاری های دهه 80 و اکتشافاتی که در این منطقه در آالسکا انجام شد، دیگر کسی سری به 
این منطقه نزده است.  اندرو اسالتر مدیرعامل یکی از شرکت های کوچک نفتی در امریکا می گوید: 
»برآورد میزان نفتی که در این منطقه وجود دارد قدری دشوار است چرا که همیشه در حد فرضیه 
و نظریه بوده و کسی اقدام عملی جدی در این زمینه انجام نداده است.« واقعیت این است که هیچ 
دولتی تاکنون مایل نبوده خود را وارد این چالش کند و تیمی را به این منطقه بفرســتد. اما حاال 
شاید داستان فرق کند. لیزا مارکوفسکی یکی از سناتورهای امریکایی می گوید هرچند این پروژه تا 
زمانی که به تولید نفت واقعی منجر شود بیش از یک دهه زمان می برد اما ایجاد خطوط لوله و انجام 
عملیات می تواند فرصت های شغلی بسیاری را فراهم کند. دو نماینده از آالسکا که یکی از آنها همین 

سناتور است در ماه ژانویه درخواست کرده اند که این پروژه توسعه پیدا کند. 

J خط لوله در صحرای یخ  
خطوط لوله ای که سال ها پیش در این منطقه کشیده شده هرچند نماد استقالل ملی در زمینه 
نفت بود اما اکنون چهره ای کهنه و تاریخی به خود گرفته اســت. این خط لوله 800مایلی، شمال 
آالسکا را به سایر نقاط جهان متصل می کند. اما تولید در این بخش مدت هاست که کاهش یافته و 
دلیل اصلی آن نیز عرضه نفت شیل است که تمام تمرکز و توجه را به سوی خود جلب کرده است. 
تولید نفت در دیگر بخش های جهان نیز بهبود پیدا کرده و به همین خاطر دیگر کسی حاضر نیست 

برای تولید نفت در آالسکا به خودش زحمت بدهد. 
جایی که در ســال 1980 در این منطقه ساخته شد به محلی برای زندگی خرس های قطعی 
و پرندگان مهاجر تبدیل شد. سطحی پوشش آن در آالسکا بسیار زیاد است، از کوه های بروک تا 
جنگل های شمالی و دشت های پهناور یخی و برفی همه زیر پوشش این خط لوله است. با وجود 
همه اینها، نفت این منطقه هیچ گاه ارزش چندانی نداشته است و تنها ارزش آن به خاطر محدودیت 
نفتی بود که در سال 1970 ایجاد شد. پس از آن، نیاز نفتی دوباره از مناطقی در دسترس تر تأمین 

شده است. 
در واقع نگاه به این منطقه، همیشه بر پایه سود و هزینه بوده است. برخی اطالعات و پژوهش ها 
که در سال 2005 انجام شده ادعا می کند که شاید در این منطقه حدود 11میلیارد و 800میلیون 
بشکه نفت خام وجود داشته باشد. اما اگر چنین چیزی صحت داشت، 40سال پیش اتفاقات خوبی 
در زمینه تولید نفت رقم خورده بود و درآمدهای بسیاری را ایجاد کرده بود. شاید بسیاری از شرکت ها 
به این منطقه هجوم می بردند تا از آن بهره ببرند. اما ریسک عملیات در آالسکا همیشه باال بوده است. 
البته در سال 1985 یک پروژه اکتشافی توسط بی پی و شورون در این منطقه انجام شد. نتایج 
این تحقیقات هیچ گاه به صورت علنی اعالم نشد. هردو شرکت می گفتند آن یکی نظرش را بگوید و 

به این ترتیب هیچ کدام اعالم نظر نکردند. 
دمای هوا در آالســکا همیشه زیر صفر است و این منطقه، نقطه ای پرت و دورافتاده به شمار 
می آید. همین ها باعث می شود که هزینه تولید نفت در این منطقه سه برابر نقاط معمولی باشد. نفتی 
که در این منطقه تولید می شود حداقل باید به قیمت 70دالر در ازای هر بشکه به فروش برسد تا به 
لحاظ اقتصادی تولید آن مقرون به صرفه باشد. این در حالی است که اکنون شاهد قیمت های بسیار 
پایین برای نفت هستیم. امروز قیمت بهبودیافته نفت کمتر از 55دالر در ازای هر بشکه است. پروژه 
آالســکا سال هاست که زیر سؤال رفته اما به نظر می رسد دولت جدید قصد دارد خودش را هم با 

این پروژه زیر سؤال ببرد. 

] نوزده [ 

مجادله نفتی در دل یخ
نقاطی برای نفت وجود دارد که بسیار ارزان است

چرا باید خواند:
سال ها پیش 

امریکایی ها به 
صحرای یخ آالسکا 

رفتند تا از دل آن نفت 
بیرون بکشند. اکنون 
دوباره ترامپ قصد 

دارد این مجادله 
نفتی را پیش بکشد 
اما بررسی ها نشان 
می دهد تولید نفت 
در این منطقه کار 
عاقالنه ای نیست.
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حاال یک استارت آپ آنالین به راه افتاده که OpenInvest )سرمایه گذاری آزاد( نام دارد. یکی از سرمایه داران بزرگ از این استارت آپ حمایت 
کرده است. این سرمایه گذار معتقد است که سرمایه گذاری منفعل نیاز به صدای خود دارد. مدل های قدیمی سرمایه گذاری دیگر مانند گذشته جواب 
نمی دهد. نوع انتخاب مردم در سهام نیز با گذشته فرق دارد و شکل جدیدی به خود گرفته است.

برای بســیاری از افراد که به صورت منفعالنه کارهای خود را انجام 
می دهند، برخی اوراق و صندوق ها از جذابیت خاصی برخوردارند؛ کافی 
اســت یکی از آنها را خریداری کنند و کار تمام اســت. از میان 3هزار و 
500 شرکتی که در زمینه شاخص های مختلف سهام در بازارها فعالیت 
می کنند، صندوقی که همه چیز را در خود دارد از همه بیشتر مورد اقبال 
عمومی قرار می گیرد. اما برای کسانی که می خواهند پول خود را تنها در 
شرکت هایی سرمایه گذاری کنند که همیشه به ارزش آنها افزوده می شود، 
هرچیزی ممکن است مشکل داشته باشد. برای مثال شرکت های فعال در 
حوزه ساخت تجهیزات نظامی یا شرکت های فعال در حوزه سوخت های 
فسیلی همیشه با مشکالتی همراه هســتند و نمی توانند آزادی الزم را 
داشته باشند. شاید بتوان برنامه اوبر را از گوشی های همراه حذف کرد؛ اما 
صندوقی که در آن سرمایه گذاری می شود دیگر بخشی از زندگی است 
که باید به صورت مستمر مدیریت شود. کسی نمی تواند اکسون موبیل و 
سهامش را که خریداری کرده مانند اوبر از گوشی تلفن خود حذف کند. 
باید دائم حواســش به آن باشد. حاال یک استارت آپ آنالین به راه افتاده 
که OpenInvest )ســرمایه گذاری آزاد( نام دارد. یکی از ســرمایه داران 
بزرگ از این استارت آپ حمایت کرده است. این سرمایه گذار معتقد است 
که ســرمایه گذاری منفعل نیاز به صدای خــود دارد. مدل های قدیمی 
سرمایه گذاری دیگر مانند گذشته جواب نمی دهد. نوع انتخاب مردم در 

سهام نیز با گذشته فرق دارد و شکل جدیدی به خود گرفته است. 
جاشوا لوین 37ساله مدیرعامل شرکتی در لندن می گوید: »در گذشته 
سرمایه گذاری شکلی کامالً متفاوت داشت. کسی که سهام یک شرکت را 
می خرید با خودش می گفت من بخشی از این شرکت یا کارخانه را دارم. 
یا حداقل صاحب بخشی از این ساختمان هستم. حاال باید تصمیماتی 
در مورد آن بگیرم که نشان بدهم نسبت به آن بی اعتنا نیستم.« در واقع 

اشخاص با تصمیمات خود نسبت به آن مسئله اعالم موضع می کردند. 
روابط دو طرفه در ارتباط با صندوق های مختلف شکل گرفت و به یک 
فاکتور اجتماعی مهم تبدیل شد. حاال شبکه آنالین سرمایه گذاری باز این 
فرصت را مهیا می کند که افراد ســفارش ها را نیز کنترل کنند. این یک 
فعالیت رباتی اســت و به کاربران اجازه می دهد حداقل با 3هزار دالر، در 
ترکیبی از سهام مختلف سرمایه گذاری کنند. این کار بر اساس سن آنها و 
میزان ریسک پذیری شان انجام می شود. البته پروفایل این افراد به صورت 
مستمر بررسی می شود تا اگر تغییری صورت گرفته باشد، ربات نسبت به 

آن تصمیم گیری کند. 

J هیچ چیز از نظر دور نمی ماند  
در شکل جدید ســرمایه گذاری، سهام خریداری نمی شوند بلکه به 
صورت رباتیک در مورد آنها تصمیم گیری می شود و به صورت شخصی از 
آنها استفاده می شود. کاربران بررسی های ربات را مشاهده می کنند و در 
نهایت یکی را برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند. آنها حتی می توانند 
انتخاب خود را بر اساس شرکتی که میزان انتشار کربن آن کمتر است نیز 
انجام بدهند. برخی هم می توانند در مورد شرکت هایی که دونالد ترامپ 

از آنها حمایت می کند اطالعات کســب کنند و اگر مایل نبودند در آن 
سرمایه گذاری نکنند. 

به این ترتیــب فرد می تواند به کمک یک ربــات هر اطالعاتی که 
می خواهد به دست بیاورد و سپس در مورد آنها تصمیم گیری کند. پس 
کاری که این استارت آپ انجام می دهد این است که سهام مختلف را در 
کنار عالیق و سالیق مشتری مورد بررسی قرار می دهد و نتایج تحلیل را 
در اختیار کاربر خود می گذارد. در این برنامه هیچ چیز از نظر دور نمی ماند 
و در نهایت سرمایه گذار می تواند با اعتماد کامل به بازار راه پیدا کند. کانر 
موری مدیرعامل شرکتی است که روزانه حداقل هشت ساعت از زمان 
خود را در ساختمانی، پشت یک کامپیوتر سپری می کند اما به کمک 
همین اســتارت آپ موفق شده همه چیز را مدیریت کند. کسانی که در 
استارت آپ سرمایه گذاری آزاد فعالیت می کنند، مشاوران آنالینی هستند 
که این روزها سرشان خیلی شلوغ است. شرکت آنها از سپتامبر گذشته 
کار خود را آغاز کرده و اکنون 2.5میلیون دالر دارایی دارد. سرمایه گذاران 
بزرگ در این استارت آپ دور هم جمع شده اند تا با ترکیب پول و مهارت 
و مدیریت به موفقیت دست پیدا کنند. آنها شرکت های بزرگ و وضعیت 
سهامشان را به خوبی می شناسند. به همین خاطر است که تاکنون در 
زمینه مدیریت و مشاوره مالی بسیار خوب عمل کرده اند. این استارت آپ 
به صورت 24ساعته و آنالین فعالیت می کند و همه بازارها را به طور دائم 
رصد می کند. نکته جالب توجه این است که هزینه این استارت آپ در 
حال حاضر بسیار کم است و می تواند به راحتی کار خود را پیش ببرد. 
بسیاری از افراد که با شبکه های اجتماعی دوست هستند، خیلی راحت 
با این استارت آپ کنار می آیند و از آن استقبال می کنند. بقیه افراد نیز 
با تغییراتی که در مســیر فرهنگ ایجاد می شود راهشان به این سمت 
مایل می شود. آینده بدون شک می تواند در دستان چنین استارت آپ  های 

خالقی باشد. 

] بیست [ 

سرمایه گذاری منفعالنه برای فعاالن شبکه اجتماعی
استارت آپ جدیدی روی کار آمده که خدمات ویژه ای را در اختیار مشتریان خود می گذارد

چرا باید خواند:
استارت آپ  های 
خالق هر روز وارد 
حیطه خاصی 
می شوند و حاال یکی 
از استارت آپ  ها به 
دنیای سرمایه گذاری 
وارد شده تا به افراد در 
زمینه سرمایه گذاری 
مناسب، مشاوره بدهد. 
در این گزارش با این 
استارت آپ آشنا شوید. 

2.5
 میلیون دالر 

دارایی استارت آپ 
OpenInvest که به 
تازگی راه اندازی 

شده است
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رصـد

کرده است، باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین امریکا هیچ گاه موفق نشد 
و اکنون نیز به نظر نمی رسد دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری جدید 
موفق شود. به غیر از تونس در هیچ یک از کشورهای خاورمیانه از امریکا 
دموکراسی منتقل نشد و حتی آشوب نیز بیشتر شد. اکثر کشورهای عضو 
منطقه خاورمیانه از آشــوب و عدم ثبات رنج می برند؛ همه اینها  حاصل 
تالش های اشــتباه امریکا و افراط گری های این کشور است. مصر، لیبی و 
سوریه همگی دچار مشکل شده اند. عملیات نظامی غرب در لیبی و یمن 
تنها باعث تشدید جنگ داخلی در این کشورها شد. واشنگتن از شورشی ها 
علیه سوریه حمایت کرد و جنگ را به نوعی به مردم سوریه تحمیل کرد. 
حاال نیز نمی توان آینده روشنی برای این کشور متصور شد و طبیعی است 
که مذاکرات صلح نیز به نتیجه ای نرسد. این کشور دائم از داعش حمایت 
کرد و مهمات الزم را به این گروه تروریستی رساند. تنها موفقیت امریکا در 
خاورمیانه، توافق هسته ای در ایران بود که با رفتن اوباما آن نیز زیر سؤال 
رفته است.  لئونید استاتسکی که در وزارت امور خارجه روسیه مشغول به 
کار است، می گوید: »تمامی سیاست های اوباما در خاورمیانه به شکست 
انجامید. قدرت این کشــور در حال کمرنگ شدن است و نتایج اقدامات 
برای همه واضح اســت.« روســیه که این عقب نشینی امریکا را احساس 
کرده، تالش می کند از فرصت اســتفاده کند. مسکو می خواهد قدرت و 
نفوذ از دست رفته خود را در این منطقه احیا کند. این کشور حتی می تواند 
تحمیل هایی را نیز که علیه آن به خاطر جنگ کریمه صورت گرفته کنار 

بزند و کار خودش را پیش ببرد.
ســناتور اولوگ مورزوف از اعضای فدراســیون بین المللی روسیه به 
نیوزویک می گوید: »نخســتین امر این است که ما به دنبال بازیابی نفوذ 
استراتژیک خود هستیم.« دیمیتری ترنین مدیر یکی دیگر از بخش ها در 
مسکو می گوید: »هدف سیاست خارجی پوتین این است که دوباره روسیه 
را به عنوان ابرقدرت جهانی معرفی کند. همکاری کردن و فعالیت کردن 
در خاورمیانه برای او نوعی رقابت با امریکا به شمار می آید و ثابت می کند 
که هنوز قدرت بزرگی در جهان به شمار می آید. این 
همان کاری اســت که روسیه در مورد سوریه انجام 

داد.« 
اما شــاید مهم تر از این اهداف، حفظ روسیه در 
برابر داعشی ها و گروه های تروریستی افراطی باشد. 
همین ترس بود که به پوتیــن کمک کرد خودش 
را بــه جایگاهی که اکنون در آن قرار دارد، برســاند. 
پوتین در این سال ها مشاهده کرده که امریکا چطور 
با دخالت در عراق و لیبی به ضرر خود کار کرده است. 
حاال او گزینه های دیگری پیش رو دارد و با سران این 

کشورها رابطه ای دوستانه برقرار می کند. 
هرچــه نفوذ داعش در ســوریه بیشــتر شــد، 
بی اعتمادی پوتین نیز به تالش های غرب برای مبارزه 
با این گروه افزایش پیدا کرد. در میانه سپتامبر 2015 
بود که روسیه اعالم کرد حداقل 2هزار و 500 مبارز 

صبح روز 11 ژانویه بود که خلیفه حفتر فرمانده لیبیایی سوار بر یک 
هواپیما بر فراز توبروک به پرواز درآمد. او در سال 2011 مقابل معمر قذافی 
ایســتاد و حاال از احترام ویژه ای برخوردار اســت. حفتر 73ساله که حاال 
یک شهروند امریکایی به شمار می آید در یک ویدئوکنفرانس با فعال ترین 
اعضای خاورمیانه شرکت کرد. صحبت رسمی مقابله با ترور بود اما واقعیت 
این بود که حفتر چطور بر دولت ضعیف و مورد حمایت سازمان ملل در 

طرابلس غلبه کند. 
حفتر روابط تنگاتنگی با واشنگتن دارد اما میزبان های او در ماه ژانویه، 
امریکایی نبودند. او با یک هواپیمای روسی به دیدار وزیر دفاع روسیه رفت. 
این فرمانده نظامی لیبیایی نیز مانند دیگر رهبران خاورمیانه، دوســتان 

جدیدی در مسکو دارد. حاال بعد از یک دهه، روسیه 
دوباره از حاشیه به وسط میدان آمده و به بازیگر اصلی 
در منطقه تبدیل شده است. در شش ماه گذشته این 
کشور خیلی راحت موفق شده ماجرای جنگ داخلی 
سوریه را تغییر بدهد و کنترل آن را در دست بگیرد. 
این کشــور روابط خود را با ترکیه تقویت کرده و از 
رجب طیب اردوغــان رئیس جمهوری ترکیه نیز به 
عنوان ابزاری در جهت پیشبرد اهداف خود استفاده 
کرده است. والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در 
دو سال گذشــته بیش از هر زمانی پذیرای رهبران 

خاورمیانه بوده؛ تعداد دفعات به 25مرتبه می رسد. 
واشــنگتن چندین دهه است که تالش می کند 
پای دموکراسی خود را به دیگر کشورهای جهان نیز 
باز کند. یکی از آن نقاط همیشه خاورمیانه بوده است. 
اما این برنامه های امریکایی همیشــه معکوس عمل 

بیست ویک [   [

رویای خاورمیانه پوتین
کرملین که بعد از دوران جنگ سرد از خاورمیانه کنار زده شده بود اکنون با چنگ ودندان برای بازگشت تقال می کند

چرا باید خواند:
زمانی روسیه 

بزرگ ترین قدرت در 
خاورمیانه بود و در 

مقابل غرب، ابرقدرت 
شرق به شمار می آمد 
اما بعد از جنگ سرد 

همه چیز تغییر 
کرد، دست روسیه از 

خاورمیانه کوتاه شد 
و دست درازی های 
امریکا شروع شد. 

حاال والدیمیر پوتین 
عصر جدیدی را آغاز 

کرده و به نظر می رسد 
روسیه دوباره جان 

گرفته است.

4
 میلیارد دالر 

ارزش تجهیزات 
نظامی که مسکو 

از سال 2012 
تاکنون به مصر 

فروخته است
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واشنگتن چندین دهه است که تالش می کند پای دموکراسی خود را به دیگر کشورهای جهان نیز باز کند. یکی از آن نقاط همیشه خاورمیانه 
بوده است. اما این برنامه های امریکایی همیشه معکوس عمل کرده است، باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین امریکا هیچ گاه موفق نشد و اکنون نیز به 
نظر نمی رسد دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری جدید موفق شود.

روس برای جنگ علیه داعش وجود دارند. از نظر پوتین همین کافی بود تا 
بشار اسد نجات پیدا کند و امنیت ملی روسیه نیز تأمین شود. 

ویاشســلف نیکونوف یکی از کسانی به ســوریه رفته تا مبارزه کند، 
می گوید: »هدف اصلی ما در ســوریه این اســت که شهروندان را نجات 
بدهیم. برای روسیه، دخالت در خاورمیانه به خاطر دفاع از امنیت داخلی 

بوده است. بقیه جزئیات اکنون اهمیتی ندارد.«
هدف روســیه از دخالت در ســوریه هرچه باشد، موفقیتی ناگهانی و 
خیره کننده بوده که نشــان می دهد حضورش در خاورمیانه موثر اســت 
و باعث عقب نشــینی و افول قدرت امریکا در این منطقه خواهد شــد. تا 
همین چند وقت پیش، امریکا هیچ رقیب دیپلماتیک جدیدی در منطقه 
خاورمیانه نداشت. اما اکنون هم زمان با ریاست جمهوری ترامپ، هواپیماهای 
روسیه در آسمان سوریه پرواز می کنند؛ کشتی های روسی در آب های لیبی 
جوالن می دهند و دوســتان مسکو به کاخ های طرابلس و دمشق راه پیدا 
می کنند. حاال هر حرکتی که ترامپ بخواهد در خاورمیانه انجام بدهد باید 
ابتدا به این مسئله فکر کند که: پوتین چه نظری در این باره خواهد داشت؟ 

هیچ یک از رؤسای جمهورِی اخیر امریکا این مشکل را نداشتند. 

J ترس و قدرت 
در زمــان جنگ ســرد، خاورمیانه هم زمین چمن مســکو بود و هم 
واشنگتن. اتحاد جماهیر شوروی، قهرمان خودمختاری بود که از انقالب 
کارگری در جهان بیرون آمده بود. جمال ناصر رئیس جمهوری پیشین مصر 
که با غرب ضدیت داشــت به روســیه میدان داد تا بر جهان عرب نفوذ 
پیدا کند. کمی بعد ارتش و پول روس ها به منطقه سرازیر شد. در همین 
زمان بسیاری از دانشمندان و مغزهای جهان عرب به مسکو رفتند و آنجا 
تحصیل و زندگی خــود را ادامه دادند. ژنرال های کا گ ب امنیت لیبی را 
تأمین می کردند و دستی هم در الجزایر، مصر، عراق و سوریه داشتند. اما 
واشنگتن که از این بازی سخت عاصی شده بود دست به دخالت زد. داستان 
مصر بعد از افول ناصر تغییر کرد و با عربستان سعودی همدست شد. ترکیه 
به عنوان عضو ناتو میزبان هواپیماهای امریکایی شد و واشنگتن به کمک 
مصر و عربستان سعودی به خاورمیانه راه یافت. به این ترتیب بازی مسکو 

و واشنگتن علنی شد. 
زمانی که بهار عربی به پا شد، امریکایی ها آن را پیروزی می دانستند که 
به کمک آن دموکراسی غربی را در دنیای عرب به پا خواهند کرد؛ اما برای 
روس ها این اتفاقات مجموعه ای از کارهای خرابکارانه از سوی امریکا و غرب 
بود. زمانی که اوباما به ریاســت جمهوری امریکا رسید شرایط کمی تغییر 
کرد. او رفته رفته تصمیم گرفت پای خود را از خاورمیانه بیرون بکشد. کاخ 
سفید دالیل خوبی داشت که نشان می داد باید از این منطقه دوری کند. 
دخالت های این کشور باعث از دست رفتن محبوبیت آن شده بود. اما امریکا 
هنوز به نفت خاورمیانه وابسته بود. البته انقالب نفت شیل به این کشور 

کمک کرد که وابستگی خود را کم کند و تا حدودی به استقالل برسد. 
امریــکا در تمام مدت تالش می کرد به رهبــران در خاورمیانه درس 
دموکراســی و حقوق بشر بدهد اما روسیه هیچ گاه این کار را نکرد. پوتین 
برخالف رقیب خود از فرصت استفاده کرد و با آنها همراه شد تا امریکا را 
کنار بزند. مســکو از سال 2012 تاکنون بیش از 4میلیارد دالر تجهیزات 
نظامی به مصر فروخته است و این کار کمک بزرگی به این کشور کرده است. 
در کنار آن، مسکو برای انجام پروژه هایی به ارزش 10میلیارد دالر با ایران 
وارد مذاکره شده و این اتفاق از نوامبر 2016 عملی شده است. البته بحران 
کریمه که در ســال 2014 اتفاق افتاد و جنگ ســوریه هردو باعث شد 
بخشــی از پیشرفت های روسیه از دست برود. اما پوتین باز هم با زیرکی 

بازگشت روسیه 
به خاورمیانه 

موفقیتی چشم گیر 
است

روسیه به جلو می رود
درحالی که امریکا از دخالت های پرهزینه خود 
در خاورمیانه عقب نشینی می کند، پوتین از 

فرصت استفاده می کند تا متحدانی برای خود 
در منطقه دست وپا و روسیه را به قدرت برتر 

منطقه تبدیل کند.

روحانی )ایران(
ارزش پروژه های 

زیرساختی که تهران و 
مسکو در فوریه 2016 

بر سر آن به توافق 
دست یافتند

اردوغان )ترکیه(
صحبت در تلویزیون 
روسی برای دیدار از 

خیابان سن پترزبورگ 
در آگوست 2016

اسد )سوریه(
هزینه روزانه کمپین 
بمب گذاری روسیه در 

سوریه

السیسی )مصر(
ما روسیه را دوست 

استراتژیک مصر 
می بینیم

40
میلیارد دالر

راه حلی برای پایان 
بخشیدن به بحران 

سوریه

صحبت با پوتین 
در یک نشست 
خبری در قاهره 
در فوریه 2015

4
میلیون دالر

تالش می کند از این موقعیت ها به عنوان فرصت بهره بگیرد و روسیه را به 
اصلی ترین قدرت در خاورمیانه تبدیل کند. 

J جنگ در دمشق 
سیاست های ترامپ با دیگر رئیس جمهورهای امریکا متفاوت خواهد 
بود. او در ماه دسامبر اعالم کرده که سیاست »دخالت و آشوب« در امریکا 
باید به پایان برسد. حاال شاید شرایط برای روسیه مهیا باشد تا امپراتوری 
ازدســت رفته خود را احیا کند. البته روسیه با چالش های بسیاری همراه 
اســت. تاکنون 2هزار و 500 نفر از شهروندان روس به داعش پیوسته اند. 
نیروهایی که در ســوریه می جنگند در حقیقت برای دفاع از کشور خود 
می جنگند. روسیه برای احیای قدرت خود در خاورمیانه کامالً مصمم است 
و برای آن هزینه کرده است. پوتین از راه همکاری با سران خاورمیانه وارد 
شده و تاکنون نیز بسیار موفق عمل کرده است. اگر ترامپ نتواند شرکای 
مناسبی برای خود در خاورمیانه پیدا کند بدون تردید این منطقه را برای 
همیشه از دست می دهد. شاید هم ترامپ باید خودش را با این واقعیت تلخ 
روبه رو کند که منافع اقتصادی امریکا در منطقه خاورمیانه برای همیشه 

از بین رفته است. او قرار است سال های سختی را پیش رو داشته باشد. 

2500
 نفر 

تعداد شهروندان 
روس که به داعش 

پیوستند

ایران

آنکارا

سوریه

عراق

عربستان

اردن

عمان 

یمن

کویت

قطر
مصر

لبنان
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دونالد ترامپ از رســانه ها خسته شده و رسانه ها از دونالد ترامپ خسته 
شده اند. این خســتگی برای هر دو طرف ناسالم است. آخرین باری که در 
امریکا چنین اصطکاک و تنشی میان رئیس جمهوری و رسانه وجود داشت به 
دوران ریاست جمهوری نیکسون بازمی گردد. کاخ سفید باید به خاطر بیاورد 
که در آن جنگ، رسانه پیروز شد. حاال هم این جنگ می تواند تلفات جدی 

داشته باشد. 
در واقع هر طرف فکر می کند اگر همه چیز به میل خودش پیش نرود، 
طرف مقابل او را خواهد کشت. اما این بازی تلخ چطور پیش می رود؟ رسانه 
به افرادی که ترامپ را باور ندارند نه تنها به چشــم دروغ گو بلکه به چشــم 
احمق نگاه می کند. اصحاب رســانه دائم با خود این طور فکر می کنند که 
ترامپ خارج از کنترل است و تمامی افرادی که دور او را گرفته اند به صورت 
مستمر تالش می کنند تا او را حفظ کنند و مانع سقوطش بشوند. بسیاری 
نیز تصور می کنند که ترامپ از هیچ اصول و استراتژی خاصی بهره نمی گیرد. 
در مقابل ترامپ نیز تصور می کند که رسانه همیشه پیشگویی های اشتباه 
داشته است و حاال نیز باید در مورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری امریکا از 
مردم عذرخواهی کند چرا که آنها را نادیده گرفته است. او حتی شیوه پوشش 
خبری در مورد نتایج انتخابات را یک فاجعه می داند و معتقد است بسیاری از 

افراد باید به خاطر این شیوه پوشش، اخراج می شدند. 
استراتژی رسانه این است که ترامپ را یک موجود احمق، سطحی نگر و 
اجتماع ستیز نشان بدهد. استراتژی ترامپ نیز این است که اصحاب رسانه 
را افراد جیره خوار و دور از ملت و مردم کشــور نشان بدهد. رسانه سی ان ان 
هر یکشنبه صبح، موعظه ای آتشین در مورد کارهای ترامپ پخش می کند. 
طبیعی است که ترامپ نیز با این رسانه مخالفت های جدی دارد. اما جنگی 
که میان ترامپ و رســانه ها برقرار است، هیچ چیز را تغییر نمی دهد. برای 
مثال این دعوا در نهایت تأثیری روی تعداد کســانی که می خواســتند در 

مراسم آغاز به کار ترامپ حضور 
پیدا کنند، نداشت اما هردو وارد 
این موضوع شدند. در نهایت نیز 
کارشــان به واکنش نشان دادن 
نسبت به یکدیگر رسید. در نهایت 
چه اتفاقی می افتد؟ رسانه چیزی 
را که دروغ می داند، دروغ نشان 
می دهد. به همین خاطر است که 
تعداد کسانی که در مراسم ترامپ 
شرکت کردند، آن طور که رسانه 
می خواست به تصور درآمد. اما در 
مقابل ترامپ و طرفدارانش طور 
دیگری به قضیه نگاه کردند؛ آنها 
می گویند رسانه از چیزی که واقعا 
مهم نیست، یک بحران ساخته و 

در نهایت نیز در این بحران، اعتبار خودش را از دست می دهد. 

J غیرمعمولی همان معمولی است 
رســانه ها بارها در طــول انتخابات اعــالم کردند که اگــر ترامپ به 
ریاســت جمهوری برسد، پایان جهان اســت. اما این زخم های پی درپی به 
ترامپ کمک نیز کرد. رسانه ها دائم تصور می کردند که برای اکثریتی صحبت 
می کنند که طرفدار هیالری کلینتون هستند. آنها فقط چند میلیون نفری را 
می دیدند که مقابل ترامپ رژه می رفتند. بعد هم رسانه تصور می کند هرآنچه 
خودش به آن باور دارد، باور عموم نیز خواهد بود. اما انتخاب دونالد ترامپ 
نشان داد که این طور نیست.  تنها راهی که رسانه در پیش می گیرد این است 
که اتهامی برای ترامپ پیدا کند و آن را علیه او اعالم کند. اما چند نفر در 
عمل نشان دادند که حرف های رسانه را باور می کنند؟ آیا کسی باور کرد که 
حضور او مساوی با پایان جهان است؟ یکی از تفاوت های کلیدی میان ترامپ 
و نیکسون در فقدان ترس در کاخ سفید است. تحقیر وجود دارد اما ترسی 
نیست هرچند ممکن است در آینده ترس هایی در راه باشد. استراتژی ترامپ 
این است که واکنش های افراطی نسبت به خودش ایجاد کند. او همه اینها  را 
برنامه ریزی می کند.  رسانه دائم تالش می کند ترامپ را زمین بزند اما هر بار 
که موفق نمی شود تالشش را بیشتر می کند و واکنش های شدیدتری نسبت 
به او نشــان می دهد و این یعنی همان چیزی که ترامپ به دنبالش است. 
ترامپ و تیمش بر این باور هستند که هرچه رسانه بیشتر به مسائل مربوط به 
او بپردازد، بیشتر برایش تبلیغ کرده است. این جنگ در نهایت به یک بحران 
می انجامد: رسانه ها متحد با هم به دنبال جرمی می گردند که آن را به گردن 
رئیس جمهور بیندازند. کاخ ســفید بر این باور است که تنها هدف رسانه، 
تخریب ترامپ است و به همین  خاطر تالش می کند آن را حفظ کند. تمام 
اینها  روی هم رفته موقعیت دراماتیکی را خلق می کند که هر دو طرف در آن 
گرفتار می شوند. به هر حال این یک جنگ تمام عیار است و حتماً در پایان 

تلفاتی خواهد داشت. باید دید این بار پیروز میدان کدام طرف خواهد بود. 

] بیست ودو [ 

چرا رسانه ها به ترامپ می بازند؟
از زمان نیکسون تاکنون رسانه ها و کاخ سفید با یکدیگر درگیری داشته اند اما این بار بازی سخت تر شده است

چرا باید خواند:
ترامپ بازی رسانه ای 

به راه می اندازد و 
رسانه ها که تصور 

می کنند باهوش 
هستند او را تیتر هر 

روز خود می کنند 
اما آنها دائم از 

رئیس جمهوری 
جدید امریکا شکست 

می خورند. این گزارش 
توضیح می دهد 
که چرا شکست 

می خورند.

1.5
 میلیون نفر 

در مراسم افتتاحیه 
ریاست جمهوری 

ترامپ شرکت 
کردند

رسانه ها بارها در طول انتخابات 
اعالم کردند که اگر ترامپ به 
ریاست جمهوری برسد، پایان 
جهان است. اما این زخم های 

پی درپی به ترامپ کمک نیز کرد. 
رسانه ها دائم تصور می کردند که 
برای اکثریتی صحبت می کنند که 
طرفدار هیالری کلینتون هستند. 

آنها فقط چند میلیون  نفری را 
می دیدند که مقابل ترامپ رژه 

می رفتند.
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 انسان های امروزی در عصر خشونت و عصبانیت زندگی می کنند. برخی افراد و سیاستمداران آن را پدیده ای نوظهور می بینند و نمی دانند چطور 
در مقابل آن رفتار کنند. رسانه ها از همه بیشتر دست وپای خود را گم کرده اند. این اتفاق بیشتر از سوی افراد سفیدپوسِت طبقه کارگر رخ داده است. 
ترامپ به آنها »مردهای فراموش شده« می گوید. حاال نیز می خواهد برای این مردها در دفتر کار خود آینده ای روشن خلق کند

شــرایط در امریکا به گونه ای پیش رفت که پیروزی در انتخابات 2016 
برای برنده آن آســان شــد. اقتصاد تقریباً از بحران بزرگی که در سال های 
2008 و 2009 در آن گرفتار شده بود، بهبود پیدا کرده بود؛ نرخ بیکاری پایین 
آمده بود؛ وضعیت جرایم نیز هرچند گاهی با خبرهایی همراه می شد اما آن قدر 
جدی نبود. شــاید خاورمیانه در میان آشوب و تنش های خون آلود باشد اما 
خودش به حال خودش رها شده و سربازهای امریکایی در آنجا نیستند که 
جان خود را از دست بدهند. این در حالی است که تا چند وقت پیش تعداد 

زیادی از آنها در جنگ عراق و جنگ افغانستان کشته شدند. 
به هرحال شرایط به گونه ای پیش رفت که خشن ترین نامزد موفق به جلب 
توجه شد. او که بیشتر فحاشی می کرد و خشونت کالمی بیشتری به خرج 
می داد، مورد استقبال مردم واقع شد. ابتدا برنی سندرز بود که می خواست 
مقابل جهانی شدن و تجارت آزاد، آشوبی به پا کند و بعد هم دونالد ترامپ که 
تنها کارش سیاه نمایی و سم پاشی بود. ترامپ با حرف های خود موفق شد تا 
زمان افتتاحیه، تصویری ترسناک از »قتل عام« امریکایی را به مردم جهان 
نشان بدهد. این تصویر شاید شباهت چندانی با امریکای امروزی نداشت. تنها 
چیزی که ترامپ نشان داد این بود که می خواهد مانند گذشته امریکا، خشن 
باشد و همه جا آشوب به پا کند. او نماد ذهن های ناآرامی است که می خواهند 

آرامش را در جهان به هم بریزند. 
انسان های امروزی در عصر خشونت و عصبانیت زندگی می کنند. برخی 
افراد و سیاستمداران آن را پدیده ای نوظهور می بینند و نمی دانند چطور در 
مقابل آن رفتار کنند. رسانه ها از همه بیشتر دست وپای خود را گم کرده اند. 
این اتفاق بیشتر از سوی افراد سفیدپوسِت طبقه کارگر رخ داده است. ترامپ 
به آنها »مردهای فراموش شده« می گوید. حاال نیز می خواهد برای این مردها 

در دفتر کار خود آینده ای روشن خلق کند. 
پانکاج میشــرا نویســنده هندی در آخرین کتاب خود با عنوان »عصر 
خشونت: تاریخ حال« به این نتیجه رسیده که خشونت فعلی که در جهان 
شاهد آن هستیم، ریشه در تاریخ دور دارد. او که این کتاب را پیش از وقایعی 
مانند برگزیت و انتخاب ترامپ نوشته و منتشر کرده بود، تاریخ را کالبدشکافی 

کرده و به دوران روشنفکری بازگشته است. 

J در قعر تاریخ روشنفکری 
در اوایــل قرن هجدهم بود که متفکران روشــنفکری نظیر ولتر و آدام 
اســمیت تالش کردند راهی برای آزادی بشر از قید سنت ها پیدا کنند. آنها 
می گفتند بشر باید رها باشد و به دنبال عالیق شخصی خودش برود. میشرا 
به بررسی همین نظرات پرداخته و می گوید همین عقاید باعث شد راه برای 
سرمایه دارِی بازار آزاد باز شود. این اتفاق نیز در سال 1989 همراه با سقوط 
دولت های سوسیالیســت افتاد. برخی از اندیشمندان این را »پایان تاریخ« 
دانستند. هرچند اتفاقاتی مانند 11 سپتامبر چیز دیگری می گفت، اما این 
نظریه پردازان بر این باور بودند که تحولی نو در دنیا در حال رخ دادن است. 
این تحول قرار بود دنیا را مدرن کند و به تمام نقاط جهان راه پیدا کند. نهایت 

این تحول نیز رشد اقتصادی بود. 
اما بی منطقی همیشــه در کمین است. انسان ها همیشه افراد منطقی 

نیستند. حداقل می توان گفت اکثر آنها این طور نیستند. در حالی که جریان 
روشــنفکری به افراد اجازه می داد به دنبال منافع و عالیق شخصی و فردی 
خود بروند، راه نیز برای برخی ناهنجاری ها باز می شد. یعنی برخی به دنبال 
راه هایی رفتند که به ضرر دیگران تمام می شد. در نهایت به گفته میشرا، آنچه 
شکل می گیرد نوعی »نفرت« نسبت به دیگری است. ترکیبی سمی و کشنده 
از حسادت، بُخل، تحقیر و بی قدرتی باعث شد بسیاری از افراد شکل شورشی 

به خود بگیرند و بشر به عصر خشونت و عصبانیت وارد شود. 
نگاهــی به گذشــته نه چنــدان دور این حــرف را ثابــت می کند؛ از 
آنارشیســت هایی که در قرن نوزدهم رفته رفته ســروکله آنها پیدا شــد تا 
سربازهای داعشِی امروز، دلیلی بر این مدعا هستند. همه آنها سرشار از خشم، 
عصبانیت و نفرت هستند و به دنبال راهی برای ابراز آن می گردند. یعنی با 
وجود اینکه اقتصاد در مســیر رشد قرار گرفته و بعد از بحران های پی در پی 
اکنون وضعیت روبه بهبودی دارد باز هم کسی راضی نیست. به گفته میشرا 
همــه یک ایده را دنبال می کنند: »آینده بهتر از حــاال خواهد بود. امروز از 

دست رفته است.« 
در نهایت خشــمی که دنیا با آن مواجه اســت، به سرمایه داری جهانی 
دامن می زند. هرچند ســطح استانداردهای زندگی مردم افزایش یافته است 
اما مردم گویا آنچه که می خواهنــد ندارند. رهبرانی مانند ترامپ به قدرت 
می رسند و خشم و نفرت را در میان مردم بیشتر می کنند. آنها ادعا می کنند 
کــه راه حل هایی برای مبارزه با دشــمن فرضی دارند و به همین راحتی به 
قدرت می رســند. بعد از اینکه به قدرت رســیدند نیز دست به خشونت و 
آشوب می زنند. میشرا معتقد است از رشد تولید ناخالص داخلی تا پیشرفت 
تکنولوژی، همه چیز در وضعیت خوبی قرار دارد اما بشــر وارد عصر خشم و 

عصبانیت شده و نمی تواند در مقابل آن مقاومت کند. 

بیست وسه [   [

عصر عصبانیت
چگونه جریان روشنفکری، پوپولیسم را پیش بینی کرد؟

چرا باید خواند:
تایم در این گزارش 
ادعا می کند که بشر 
وارد عصر خشونت و 
عصبانیت شده و نشان 
می دهد که چطور با 
وجود رشد اقتصادی 
خوب و افزایش سطح 
استانداردهای زندگی 
باز هم مردم ناراضی 
هستند.

میشرا معتقد 
است از رشد 

تولید ناخالص 
داخلی تا پیشرفت 

تکنولوژی، 
همه چیز در 

وضعیت خوبی 
قرار دارد اما بشر 

وارد عصر خشم و 
عصبانیت شده و 

نمی تواند در مقابل 
آن مقاومت کند
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دنیای امروز با مشکالت اشباع شده است. به نظر می رسد که سیاست گذاران 
گیج شده اند و نمی دانند باید چه کار کنند. اما در میان همه مشکالت، یکی 
از همه مهم تر اســت و آن مجهز شدن و نظامی شدِن دنیای سیاست است. 
نیروهای ارتشی هر روز قوی تر و جدی تر می شود. حاال اولویت اول بشر باید 
متوقف کردن این روند مخرب باشد. دلیل اصلی نیز این است که وضعیت فعلی 
بســیار خطرناک است. هر روز تعداد زیادی نیروی ارتشی، تانک و تجهیزات 
نظامی روانه اروپا می شود. ناتو و نیروهای روسی و همچنین اسلحه ها که زمانی 
دور از دسترس بودند اکنون در دسترس همه قرار دارند. گویی قرار است همین 

حاال به نقطه ای نامعلوم شلیک کنند.
دولت ها در بسیاری از مناطق نمی توانند نیازهای اجتماعِی اولیه مردم خود 
را برآورده کنند اما با وجود این، هر روز هزینه نظامی بیشــتر می شود. پول 
برای خرید سالح و تجهیزات نظامی به راحتی پیدا می شود در حالی که برای 
سایر مسائل حیاتی یافتن پول کاری پیچیده و مشکل است. دولت ها خیلی 
راحت هزینه کافــی برای تجهیزات ویرانگر را فراهم می کنند و برای چیزی 

پول می دهند که می تواند نیمی از یک قاره را به راحتی با خاک یکسان کند. 
آنها این کارها را به اسم دفاع انجام می دهند و به خیال خود به دنبال ثبات 

استراتژیک هستند. 
امروز سیاســتمداران و رهبران ارتشی بیش از هر زمانی به نظر متخاصم 
می آیند و دکترین دفاع آنها بسیار خطرناک است. میخائیل گورباچف بر این 
باور اســت که یک بازی شکل گرفته که رسانه ها نیز به آن ملحق شده اند و 
دنیا را برای یک جنگ تمام عیار آماده می کنند. در نیمه دوم دهه 80، روس ها 
و امریکایی ها تصمیم گرفتند برای کاهش خطرات هســته ای، ســالح های 
تولیدی در این زمینه را کم کنند. بر اساس اطالعات به دست آمده، 80درصد 
سالح های هســته ای که بعد از دوران جنگ سرد جمع آوری شده بود، نابود 
شده است. این کار باعث نشده امنیت کسی به خطر بیفتد و عالوه بر آن خطر 
از بین رفتن جان آدم ها در جنگ های ویرانگر هسته ای کاهش یافته است. این 
کار تنها با آگاه سازی رهبران ابرقدرت های جهان انجام می شود. آنها باید باور 

کنند که جنگ هسته ای به نفع هیچ کس نیست. 

J جهانی بدون سالح هسته ای 
در نوامبر سال 1985 بود که همایشی در ژنو برگزار شد و رهبران اتحاد 
جماهیر شوروی و ایاالت متحده امریکا اعالم کردند جنگ هسته ای برنده ای 
نخواهد داشت و به همین خاطر نباید جنگ هسته ای دربگیرد. همه دنیا به این 
حرف ها گوش دادند اما این دو کشور خودشان به گونه ای دیگر عمل کردند. 
برخی افراد در همان زمان می گفتند به حمالت با هر وسیله ممکن واکنش 
نشــان بدهید. رفته رفته فرمول جدیدی شکل گرفت که در آن می گفتند از 
سالح هسته ای تنها برای جلوگیری از جنگ استفاده شود. اما هدف نهایی باید 

جهانی بدون سالح هسته ای باشد. 
امروز تهدید هسته ای بیش از هر زمانی جدی به نظر می رسد. روابط میان 
ابرقدرت ها از بد به بدترین تبدیل شده است. کسانی که در صنعت تجهیزات 
نظامی کار می کنند با خوشحالی دست هایشان را به هم می کشند و از شرایط 
نفع می برند. این وضعیت باید تغییر کند. راه حل پیشــنهادی گورباچف این 
است که ملت ها با هم وارد گفت وگو بشوند و تصمیمات مشترک بگیرند. به این 
ترتیب می توانند اقدامات مشترکی نیز داشته باشند. یکی از صحبت هایی که 
وجود دارد این است که گفت وگوی ملت ها باید بر مقابله با تروریسم متمرکز 
شود. این بدون شک امری مهم و حیاتی است. اما واقعیت این است که تمرکز 

بر مبارزه با تروریسم، کافی نیست. اقدات دیگری نیز باید صورت بگیرد. 
همه یک بار دیگر باید تمرکز خود را روی مسئله جنگ بگذارند و به دنبال 
راهی باشند که به کمک آن از بروز جنگ ممانعت کنند. شاید باید ساخت 
موشک ها متوقف شود و رقابت نظامی به پایان برسد. همه باید بر سر استراتژی 
ثبات و مبارزه با سالح هسته ای به تفاهم برسند. در دنیای مدرن، تمرکز بشر 
باید روی مسائلی مانند فقر، افزایش جمعیت، محیط زیست و منابع طبیعی 

باشد. اما حاال همه به دنبال تجهیز نظامی خود هستند. 
در میان تمامی نهادهای جهانی، ســازمان ملل از همه بیشتر نقش دارد. 
این سازمان موظف است صلح و امنیت بین المللی را برقرار کند. این سازمان 
شاهد است که ترامپ و پوتین روسای جمهور دو کشوری هستند که بیش 
از 90درصد از تجهیزات نظامی جهان را در خود جای داده اند. سال ها پیش 
فرانکلین روزولت رئیس جمهوری اسبق امریکا گفت بهترین نوع آزادی، آزادی 
از ترس است. امروز همین ترس باعث شده که کشورها به تجهیز کردن خود 
بپردازند. تنها دلیلی که می توان برای این حجم از نظامی شدن پیدا کرد همین 
ترس است. پیش بردن دنیا با ترس، باعث محدود شدن انسان ها می شود اما 
اگر بتوانند با این ترس خود مقابله کنند بدون تردید دنیایی آزادتر خواهیم 

داشت. همین حاال باید برای رهایی از ترس اقدام کرد. 

بیست و چهار [   [

سلطه ترس بر جهان
به نظر می رسد دنیا خودش را برای یک جنگ تمام عیار آماده می کند

چرا باید خواند:
ابرقدرت ها بیش از 
هر زمانی در طول 

تاریخ به دنبال تجهیز 
نظامی خود هستند؛ 
تعداد سالح هایی که 
انبار می کنند نشانه 

خوبی نیست. تایم در 
این گزارش به دالیل 
اهمیت و نگرانی در 

مورد این مسئله 
پرداخته است.
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اگر تلما ریچاردز همچنان ماهانه 317دالر بابت وام دانشجویی خود 
بپردازد تا سال 2038 می تواند این وام را به پایان برساند. اما مشکل 
این است که او در آن زمان 87ساله خواهد بود.

اگر تلما ریچاردز همچنان ماهانه 317دالر بابت وام دانشجویی خود 
بپردازد تا سال 2038 می تواند این وام را به پایان برساند. اما مشکل این 
است که او در آن زمان 87ساله خواهد بود. خودش با خنده می گوید: 
»بعید می دانم آن قدر زنده بمانم. باور کنید شوخی نمی کنم!« ریچاردز 
اکنون 65ســال دارد و در نیویورک زندگی می کند. او یکی از هزاران 
نفری اســت که در امریکا به سن باال رسیده اند و بازنشسته شده اند 
اما هنوز درگیر وام دانشجویی هستند. بر اساس گزارش مالی امریکا، 
تعداد امریکایی هایی که 60سال به باال دارند و بدهی دانشجویی خود 
را پرداخت می کنند نسبت به یک دهه گذشته چهار برابر شده است. 
آنها بیش از سایر دانشــجویان وام می گیرند و بدهی دارند، متوسط 
بدهی آنها از 12هزار دالر در ســال 2005 به 23هزار و 500دالر در 
سال 2016 رسیده است. مجموع بدهی افراد باالی 60سال در امریکا 

اکنون به حدود 66.7میلیارد دالر می رسد. 
این مشکلی است که سیاست گذاران را با خود درگیر کرده است. 
روهیت چاپرا یکی از اعضای فدراســیون مصرف کنندگان در امریکا 
می گوید: »واشــنگتن باید از خواب برخیزد و مشکل را برطرف کند. 
بحران وام دانشــجویی چیزی نیست که بتواند به همین شکل ادامه 
پیدا کند.« به گفتــه او، افرادی که با ایــن وام زندگی خود را ادامه 
می دهند احســاس می کنند کرامت انسانی شان زیر سؤال می رود و 

تصور می کنند که بازنشستگِی رقت انگیزی دارند. 
افزایش ناگهانی ســالمندانی که وام دانشجویی دارند به دو دلیل 
رخ داده اســت. نخستین دلیل این اســت که والدین و پدربزرگ یا 
مادربزرگ ها برای فرزندان یا نوه های خود وام می گیرند و پای برگه ها 
را امضا می کنند تا به آنها کمک کنند به تحصیالت خود ادامه بدهند. 
در واقع آنها برای حمایت از نسل جدید این کار را می کنند اما برای 
خودشــان دردسر می شــود. دلیل دوم این است که افراد بزرگ سال 
نیز به تحصیل مایل شــده اند و برای اینکه بتوانند تحصیالت عالیه 
داشته باشند مجبور می شــوند از وام های دانشجویی استفاده کنند. 
بسیاری از افراد به شغل های کارمندی روی آورده اند و ناگهان در کنار 
شغل خود در دهه 40 یا 50 زندگی خود به تحصیل روی می آورند تا 
مهارت های بیشتری کسب کنند. ریچاردز سه فرزند دارد و به عنوان 
پیشخدمت کار می کرده که ناگهان تصمیم گرفته به دانشگاه برود. او 
این تصمیم را در دهه 40 زندگی خود گرفته است. البته شغل جدید او 
درآمد بیشتری نیز برایش به ارمغان خواهد آورد اما یک بدهی عمری 

نیز روی دستش می گذارد. 

J جنگ کاغذی 
حاال وام گیرندگان به دردسر افتاده اند. برخی از آنها مجبورند هم 
درس بخوانند و هم ســر کار بروند و گاهی چون یک شغل نمی تواند 
درآمد خوبی داشته باشد مجبورند شغل دیگری نیز بپذیرند. وقتی زیاد 
کار می کنند بیمار و دچار ضعف می شوند؛ همین ضعف و بیماری نیز 
به عاملی برای دیر پرداخت کردِن وام ها تبدیل می شود. کسانی که وام 

می گیرند اغلب درآمد ثابتی ندارند که بتوانند روی آن حساب کنند و 
به کمک آن وام خود را به سرعت پرداخت کنند. بسیاری از آنها برگه ها 
و نسخه های پزشکی می آورند تا ثابت کنند که بیمار هستند یا باید 
پول داروی خود را بپردازند و به همین خاطر نمی توانند وام خود را به 
موقع پرداخت کنند. در سال 2015 حدود 40درصد از کسانی که وام 
گرفته بودند باالی 65سال داشتند. دولت نیز برای اینکه بتواند پول 
وام را از آنها بگیرد، مالیات امنیت اجتماعی شان را باال می برد. واقعیت 
این است که راهی به جز این سخت گیری ها نیست. اگر هم کسی که 
وام دانشجویی دارد از دنیا برود، باید وام او به وسیله دارایی هایش که 

باقی مانده پرداخت شود. 
البته دولت ها گاهی فکرهایی برای افراد ناتوان می کنند. مثال افرادی 
که ثابت شود واقعا به لحاظ مالی یا به لحاظ فیزیکی توان بازپرداخت 
وام خود را ندارند، از ماجرا معاف می شوند. اما این معافیت هم به یک 
جنگ کاغذی نیاز دارد. برخی از تحلیل گران بر این باورند که شیوه 
اعطای وام های دانشجویی باید اصالح شود. این نوع از خدمات رسانی 
به ضرر همه است پس راهی جز اصالح آن نیست. برای مثال می توان 
وضعیت افراد را پیش از آنکه وامی به آنها اعطا شود مورد بررسی قرار 
دارد و بــه جای اینکه بعد از اعطای وام با هزینه ها و کاغذبازی ها، او 
را معاف کنند، از قبل در مورد آن تصمیم بگیرند. کسی که در حال 
حاضر زیر خط فقر است قطعاً نمی تواند وام های دانشجویی را پرداخت 
کند. یکی از مشاوران می گوید: »از دریافت وامی که نمی توانید تا ده 
سال دیگر آن را بپردازید خودداری کنید. به یاد داشته باشید که اگر 
وامی را پرداخت نکنید به دنبال شما می آیند. پس خودتان از ابتدا به 

فکر پرداخت آن باشید.« 

بیست و پنج [   [

وام هایی به رنگ خاکستری
بازنشستگان در امریکا بیشترین سهم را در بدهی وام دانشجویی دارند

چرا باید خواند:
در این گزارش با یکی 
از مشکالت جوامع 
مدرن آشنا می شوید؛ 
بازنشسته هایی که سن 
آنها به باالی 65 سال 
رسیده اما همچنان باید 
وام دانشجویی پرداخت 
کنند. این مشکلی است 
که کشورهای در حال 
 توسعه نیز به آن گرفتار 
خواهند شد.

2.8
 میلیون نفر 

از امریکایی های 
باالی 60سال در 
سال 2015 وام 

دانشجویی داشته اند
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در اکثر دوران قرن بیســتم، کارگرانی که برای شرکت های بزرگ کار 
می کردند بیشــتر از کارگران شــرکت های کوچک، حقوق و مزایا دریافت 
می کردند. یک کارفرما در شــرکتی بــا 500 کارمند معموالً 30 درصد تا 
50درصد بیش از کسی به دست می آورد که در شرکتی با کمتر از 25 کارگر 
مشــغول به کار بود. اما شکاف پرداخت حقوق در سال های گذشته بسیار 
کم شده و شرکت های بزرگ رفته رفته به اندازه شرکت های کوچک حقوق 
دادند. به همین خاطر اســت که اکنون نابرابری در حال افزایش است. این 

مسئله در برخی از کشورها مانند امریکا شدیدتر است.
چنین اتفاقی به خوبی نشــان می دهد که نابرابــری در جوامع ارتباط 
تنگاتنگی با تصمیمات روزانه شرکت ها دارد. در چند دهه گذشته شرکت های 
بزرگ کارهای بی شماری انجام داده اند که آنها را از دیگر شرکت های کوچک 
متمایز کرده است. اما یکی از تفاوت های بزرگی که شرکت های بزرگ امروزی 
با شرکت های 40ســال پیش دارند این است که سخاوت کمتری نسبت 
به گذشــته به خرج می دهند. این اتفاق به ویژه در مورد کارگران کم درآمد 

می افتد. یعنی این غول ها پول کارگران کم درآمد را نمی دهند. 
دالیل متعــددی وجود دارد که نشــان می دهد چــرا در طول تاریخ 
شرکت های بزرگ نســبت به شرکت های کوچک حقوق بهتری پرداخت 
می کردنــد. یکی از مهم ترین دالیل به افرادی مربوط می شــد که در این 
شرکت ها مشــغول به کار بودند. شــرکت های بزرگ این فرصت را دارند 
کــه کارگران و نیروهای باصالحیت را به خــود جذب کنند و این نیروها 
نیز قطعاً پول و حقوق بیشــتری را مطالبه می کنند. این شرکت ها معموالً 
تالش کرده اند نسبت به شرکت های کوچک کارایی بیشتری داشته باشند 
و کاالها یا خدمات باکیفیت تری را ارائه بدهند. به این ترتیب کارگرانی که 
در این شرکت ها کار می کردند نیز کارآمدتر بوده اند و به حقوق بیشتری نیاز 
داشــتند تا خوب کار کنند. یکی از مسائلی که در مورد شرکت های بزرگ 
قابل توجه است این است که شکاف حقوق زیادی میان افراد در باال و افراد 
در پایین نبوده اســت؛ یعنی آنها مانع نابرابری بین طبقات باالی شغلی و 
پایین در شــرکت شده اند. شاید این اتفاق به خاطر اتحادیه ها، هنجارهای 

اجتماعی یا باورهای مسئوالن این شرکت ها بوده که حقوق برابر به کارمندان 
خود بپردازند و تنها به کســانی بیشتر حقوق بدهند که بهتر یا قوی تر کار 
کرده اند. اما به هر حال شرکت ها هیچ گاه نمی توانسته اند به رؤسا یا مدیران 
شرکت کمتر از ســایر افراد حقوق بدهند. به این ترتیب اولین کسانی که 
در معرض خطر کاهش حقوق قرار داشــته اند، افراد و کارمندان کم درآمد 
بوده اند. حقوق باالدستی ها افزایش پیدا می کند اما حقوق کارگران کم درآمد 

تغییری نمی کند. 

J رقابت نباشد، نابرابری حاکم می شود 
حاال همه چیز تغییر کرده اســت. مطالعات نشــان می دهد از دهه 80 
تاکنون بین آنچه شرکت های بزرگ می پردازند و آنچه شرکت های کوچک 
می پردازند تفاوتی نیســت. بررسی های پژوهشگران در دانشگاه پنسیلوانیا 
نشان می دهد این شکاف برای همه به صورت یکسان پر نشده است. کسانی 
که در شــرکت های بزرگ حقوق بیشتری دریافت می کرده اند همچنان با 
اختالف، حقوق بیشتری را دریافت می کنند. شکاف آنها نه تنها کمتر نشده 
بلکه بیشــتر نیز شده است. اما کســانی که در طبقه متوسط یا پایین قرار 
داشــته اند مانند کارمندان شرکت های کوچک حقوق می گیرند. به همین 
سادگی، شرکت های بزرگ باعث شده اند نابرابری در جوامع بیش از 39درصد 
افزایش پیدا کند. اگر شرکت های بزرِگ امروزی به اندازه گذشته به کارگران 

خود پول می دادند، درآمدها یکسان بود و شاهد این همه نابرابری نبودیم. 
اما چرا این شرکت ها ناگهان رویه خود را نسبت به گذشته تغییر دادند؟ 
دلیل آن کمی دشــوار است و به بررسی بســیاری از عوامل در چند دهه 
گذشــته نیاز دارد. کاهش اتحادیه ها، انفجار فناوری اطالعات، دور جدید 
جهانی سازی و افزایش دراماتیک حقوق مدیرعامل ها از جمله عواملی است 
که می توان برای تغییر رویه شرکت های بزرگ از آنها یاد کرد. بررسی های 
دانشگاه استنفورد نشان می دهد تغییری که شاهد آن هستیم روی خدمات 
اقتصادی و وضعیت تولید تأثیر بسیار جدی می گذارد. شرکت های خدماتی 
بزرگ معموالً حقوق بســیار خوبی به کارگران و کارمندان خود پرداخت 
می کردند؛ این وضعیت در مورد شــرکت های تولیدی هم تقریباً به همین 
شکل بوده است. اما حاال وضعیت آنها به کلی تغییر کرده و شکاف حقوقی 
از بین رفته است.  شاید مهم ترین دلیلی که بتوان برای این انقالب در دنیای 
کار به آن اشاره کرد، نحوه مدیریت باشد. مطالعات دانشگاه استنفورد نشان 
می دهد که نوع مدیریت در شرکت های بزرگ تغییر کرده و به این سمت 
مایل شده است. این تغییر رویه شرکت های بزرگ به یکی از دالیل نگرانی 
کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است. آنها بر این باورند که تعادل در دنیای 
کار به هم ریخته و معادالت خراب شده است. برخی می گویند شرکت های 
بزرگ دیگر ترســی ندارند و به دنبال رقابت با کســی نیستند به همین 
خاطر خیلی راحت اجازه می دهند شــکاف حقوق کارگرانشان با کارگران 
شرکت های کوچک برطرف شود. به این ترتیب از بین رفتن خصلت رقابتی 
در بازار باعث می شود نوعی نابرابری در جامعه حاکم شود. هرچند برخی از 
کارشناسان اقتصادی با این نظریات مخالف هستند اما همه بر این باورند که 

شرکت های بزرگ دیگر مانند گذشته حقوق نمی دهند. 

بیست و شش [   [

انقالب شرکت های بزرگ
شرکت های بزرگ آن قدر که در گذشته می پرداختند، پول نمی دهند و به همین خاطر نابرابری در حال افزایش است

چرا باید خواند:
نابرابری میان اقشار 

جامعه می تواند منجر به 
بروز تنش در دل جوامع 
بشود. یکی از چیزهایی 

که باعث افزایش 
نابرابری در جوامع 

می شود، کاهش حقوق 
شرکت های بزرگ است. 

این مقاله اچ بی آر ثابت 
می کند که چطور این 

اتفاق می افتد.

50
 درصد 

افزایش سود و 
کارایی شرکتی با 

500 کارمند نسبت 
به شرکتی با 25 

کارمند
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 زنان کارآفرین نسبت به مردان کارآفرین تمایل بیشتری به خروج داوطلبانه از کار دارند؛ گاهی دالیل آنها کاماًل شخصی است و ربطی 
به شکست در کسب وکار ندارد. انگیزه های زنان برای خروج از کار معموالً از فاکتورهای انسانی ناشی می شود و در برخی موارد به 
انتظارات آنها بازمی گردد.

شکســت در دنیای استارت آپ  ها امری کامالً طبیعی است. برخی از 
بررسی ها نشان می دهد نرخ شکســت در میان کارآفرین های زن بیش 
از کارآفرین های مرد اســت. در این گزارش هم این مسئله مورد بررسی 
قرار گرفته و هم مســئله شکســت در اســتارت آپ  ها به صورت کلی 
مطالعه شده است. بررسی ها نشان می دهد یکی از دالیلی که باعث شده 
پژوهشگران تصور کنند زنان بیش از مردان در کارآفرینی خود شکست 
می خورند این اســت که بیش از آنها یک کار را رها کرده اند. یعنی نرخ 
خروج یا رهاســازی زن ها از یک کار بیش از مردان اســت. گاهی خروج 
زنان از محل کار امری غیرداوطلبانه است و گاهی هم ارتباطی به عملکرد 
ضعیف آنها نداشته است. به هر حال می توان این طور برداشت که موفقیت 

کارآفرینی به حیات یک شرکت وابسته است. 
اما آیا خروج از یک شرکت یا یک استارت آپ به معنای شکست است؟ 
پژوهشگران بر این باورند که تفاوت عمیقی میان خروج و شکست وجود 
دارد؛ در واقع این دو مفهوم کامالً با یکدیگر متفاوت هستند. خروج از یک 
کسب وکار معموالً یک تصمیم است و این تصمیم گاهی از فاکتورهای 
بیرونی و حتی غیرمالی ناشــی می شــود. اچ بی آر روی 219 زن و مرد 
اســپانیایی مطالعه ای را انجام داده که پیش تر کارآفرین بوده اند. در این 
مطالعه، فاکتورهایی که باعث شــده آنها در نهایت تصمیم به خروج از 
کار بگیرند مورد بررسی قرار گرفته است. این نتایج درخور توجه هستند. 

زنان کارآفرین نســبت به مردان کارآفرین تمایل بیشتری به خروج 
داوطلبانه از کار دارند؛ گاهی دالیل آنها کامالً شــخصی است و ربطی به 
شکســت در کسب وکار ندارد. انگیزه های زنان برای خروج از کار معموالً 
از فاکتورهای انسانی ناشی می شــود و در برخی موارد به انتظارات آنها 
بازمی گردد. برای مثال زنان انتظار دارند که موفقیت استارت آپ خود را در 
فاکتورهای غیر پولی جست وجو کنند این در حالی است که مردان چنین 
چیزی را در نظر نمی گیرند. برای زنان مسائلی مانند رضایت مشتری یا 
تأثیــرات اجتماعی بیش از پول اهمیت دارد امــا در مورد مردان عموماً 

این طور نیست. 
بــرای زنان کارآفرینی که کسب وکارشــان از این فاکتورها پیشــی 
می گیرند، فروش آن کسب وکار به نظر مطلوب می آید. آنها می توانند کار 
خود را خیلی راحت رها کنند تا حیاتی جدید برای خود شکل بدهند و 
به دنبال موفقیت دیگری بروند. برخی از بیرون، این کار را شکست تلقی 
می کنند اما از نگاه یک کارآفرین زن، موفقیت او کافی است و باید از آن 

خارج شود. 

J از دالیل شخصی تا دالیل حرفه ای 
سو شل مدیر یک شرکت تکنولوژی در مورد مشاهدات خود می گوید: 
»یکی از اتفاقاتی که در شــرکت های بزرگ می افتد این اســت که تمام 
تمرکز ناگهان از اهداف آن به ســمت کسب سود بیشتر مایل می شود. 
همین باعث می شود تفاوت زنان و مردان در این شرکت ها متفاوت باشد.« 
مطالعه اچ بی آر نشان می دهد وقتی کارآفرین زن باشد، احتمال اینکه کار 
خود را به خاطر دالیل شخصی ترک کند، 15درصد بیشتر خواهد بود. در 

مقابل احتمال اینکه آنها به خاطر شکست کار خود را رها کنند نسبت به 
مردان 13درصد نیز کمتر بوده است. پس آنها معموالً به خاطر شکست از 
کار خود جدا نمی شوند. در این مطالعه 65مرد در کار خود شکست خورده 
بودند در حالی که تنها 40 زن شکست خورده و کارشان را رها کرده بودند. 
اما زنانی که به خاطر دالیل شخصی کار خود را ترک کرده بودند 43 نفر 
بودند و در مقابل تنها 23نفر از مردان کارشــان را به دالیل شخصی رها 
کرده بودند. برخی دیگر نیز بودند که دالیل حرفه ای برای کار خود بیان 

می کردند مثال اینکه فرصت های شغلی بهتری در جای دیگر داشته اند. 
واقعیت این است که مسئله ترک کار هم برای زنان و هم برای مردان 
رخ می دهد. گاهی فاکتور خانواده از همه برجســته تر می شــود. وقتی 
شخصی ازدواج می کند یا صاحب فرزند می شود شرایط زندگی اش به کلی 
تغییر می کند و در این بین کارش متأثر می شود. مطالعات نشان می دهد 
هم زنان و هم مردان به چنین دلیلی کار خود را ترک می کنند. البته نکته 
جالب توجه این است که وقتی مردان کار خود را به خاطر خانواده ترک 
می کنند از آن با عنوان »دالیل حرفه ای« یاد می کنند چرا که وظیفه خود 
را تأمین مالی خانواده می دانند اما وقتی زنان به خاطر ازدواج و خانواده، 
کار خود را ترک می کنند آن را »دلیل شخصی« می دانند چرا که خود را 

در نقش مادر یا مراقبت کننده می بینند. 
زنان و مردان در دنیای کسب وکار شرایط مختلفی دارند. این شرایط به 
خاطر زن یا مرد بودِن آنها نیست؛ شرایط و موقعیت های بیرونی که به آنها 
تحمیل می شود، مسیر زندگی آنها را عوض می کند. وقتی نرخ شکست 
در کار یا نرخ خروج از کار بررسی می شود باید تمامی فاکتورها و عوامل 
مورد بررسی قرار بگیرد تا نتیجه ای دقیق اعالم شود. اینکه گفته می شود 
کارآفرین های زن شکست می خورند در این پژوهش ثابت نشد. بسیاری از 
دیگر مسائل حوزه کارآفرینی هم همین طور است؛ باید رویکردها به کلی 

تغییر کند و نگاه به مردان و زنان یکسان شود. 

بیست و هفت [   [

از شکست تا رهاسازی در کارآفرینی
دالیل متعددی وجود دارد که زنان و مردان موسس، استارت آپ موفق خود را ترک می کنند

چرا باید خواند:
زنان و مردان کارآفرین 
در محیط کسب وکار 
رفتار متفاوتی دارند 
و گاهی کار خود را 
ترک می کنند. اما ترک 
کار به معنی شکست 
نیست. اچ بی آر در این 
گزارش به مطالعه 
دالیل خروج از یک کار 
موفق پرداخته است. 

15
 درصد 

بیشتر، زنان 
کارآفرین نسبت به 

مردان به خاطر دالیل 
شخصی کار را ترک 

می کنند



192

رصـد

آینده نگر | tccim.ir |  شماره پنجاه وهشت، فروردین 1921396

کارفرماها برای اینکه عملکرد کارمندان خــود را باال ببرند معموالً 
روی چیزهای مختلفی ســرمایه گذاری می کنند. برخی از آنها در قالب 
پاداش هستند، برخی نیز انگیزه هایی مانند تحصیل یا آموزش هستند. 
این رویکردهای سنتی باعث افزایش مهارت کارمندان می شود و تجارب 
کاری آنها را باال می برد. اما پژوهشــگران در اچ بی آر، روشی ساده برای 
افزایــش کارایی پیدا کرده اند. این روش هزینه چندانی ندارد و تأثیر آن 
نیز سریع و آنی است: تغییر نظم نشستن در دفتر کار. پژوهش ها نشان 
می دهد اینکه کارمند کنار دست چه کسی نشسته باشد روی عملکرد 
او تأثیــر می گذارد. وقتی عده ای از کارمندان در دفتر کار دور هم جمع 

می شوند و کار می کنند، کیفیت کار آنها نیز افزایش پیدا می کند. 
پژوهشگران هاروارد بیزنس ریویو روی بیش از 2هزار کارگر پژوهش 
خود را انجــام داده اند؛ این کارگران و کارمنــدان در همه نقاط دنیا و 
در شرکت های مختلف مشــغول به کار هستند. چند مورد به صورت 
مشــخص مورد بررسی قرار گرفته اســت. تأثیر همسایه ها بر عملکرد 
کارمندان جزو موارد اساسی بوده که مورد بررسی قرار گرفته است. فرض 
کنید یک کارمند، سه همکار دارد: یکی کنار دست او می نشیند، یکی 
کمی دورتر و آخری از همه دورتر است. در این پژوهش عملکرد هر سه 
کارمند به نســبت فاصله ای که با کارمند فرضِی ما دارند مورد بررسی 
قرار گرفته اســت. این بررســی به روش های مختلفی انجام شده است.  
حاصل پژوهش این بود که همسایه ها تأثیر عمیقی بر عملکرد کارمندان 
می گذارند. این تأثیر گاهی مثبت و گاهی منفی است. بررسی ها نشان 
می دهد 10درصد از عملکرد یک کارمند به همسایه او در محیط کارش 
بستگی دارد. اگر همسایه را با فردی عوض کنیم که کارایی اش دو برابر 
او است، کارایی کارمنِد فرضی نیز به صورت متوسط 10درصد افزایش 
پیدا می کند. واقعیت این است که کارمندان معموالً به صورت تصادفی 
میز کار خود را انتخاب می کنند. پژوهشگران اچ بی آر در آزمایش خود 
به صورت ویژه به بررســی این موضوع پرداخته اند. ســازمانی که تمام 
تمرکز آن بر منابع انسانی است معموالً کارمندان را به صورت تصادفی 
به نقاط مختلف اداره می فرســتد. به این ترتیب تأثیری که کارمندان از 

همسایه های خود می گیرند نیز کامالً تصادفی است.  در این پژوهش، 
کارمندان به سه بخش تقسیم شده اند: کارمندان کارآمد که وظایف خود 
را خیلی زود به پایان می رسانند و در زمینه کیفیت خیلی خوب نیستند؛ 
کارمندان کیفیت که بهترین کار را انجام می دهند اما سرعت آنها خیلی 
پایین است؛ و کارمندان معمولی که در وضعیت متوسط قرار دارند و از 
همــه ابعاد برخوردارند. در این پژوهش 25درصد از افراد کارآمد بودند، 
25درصد کارمند کیفیت بودند و 50درصد در دســته معمولی ها قرار 

می گرفتند. 

J متضادها کنار هم بنشینند 
در این پژوهش، محققان به این نتیجه رســیدند که برای به دست 
آوردن بهترین کارایی، کارمندان کارآمد و باکیفیت باید کنار هم بنشینند. 
این دو به یکدیگر کمک می کنند تا پیشرفت کنند. آنها می توانند با کار 
کردن کنار هم، نقاط ضعف یکدیگر را پوشش بدهند. کارمند باکیفیت 
تالش می کند سرعت خود را باال ببرد و کارمند کارآمد نیز تالش می کنند 
کار خود را با سرعتی پایین تر اما با کیفیتی بهتر به انجام برساند. نشستن 

این افراد کنار دست هم، کیفیت کار را تا 13درصد افزایش می دهد. 
امــا در مقابل، وقتی دو کارمند کارآمد کنار دســت هم بنشــینند 
تفاوتی در کیفیت کار آنها حاصل نمی شــود. در واقع وقتی افرادی که 
خصوصیت های مشابه دارند کنار هم بنشینند تمایلی به رقابت با یکدیگر 
ندارند و در نهایت نیز ممکن اســت حتی کیفیت کار آنها پایین بیاید. 
آنها هیچ تأثیری از یکدیگر نمی پذیرند. یکی از یافته های جالب این بود 
که کارمندان خودشان تمایل زیادی نشان می دهند که از یکدیگر تأثیر 
بپذیرند و در شرایط رقابتی قرار بگیرند.  دسته ای از کارمندان وجود دارند 
که به آنها کارمندان سمی می گویند. این دسته دائم در حال سم پاشی 
هستند. رفتار آنها باعث می شود دیگر کارمندان نیز به کار خود نرسند. 
این دســته گاهی با آزار کالمی و گاهی با حقه تالش می کنند به دیگر 
کارمندان آســیب برسانند. این کارمندان باید در شرکت ها شناسایی و 
سپس از دیگران جدا شــوند. نکته جالب توجه این است که این افراد 
نه تنها تأثیر منفی روی دیگران می گذارند بلکه خودشان نیز تأثیر منفی 

می پذیرند. 
یکــی از نتایج این پژوهش، این بــود که تأثیر کارمندان بر یکدیگر 
معموالً بعد از دو ماه محو می شــود. یعنی هر دو طرف به شرایط ثبات 
می رســند و دیگر تغییری در کارایی آنها ایجاد نمی شــود. آنها دیگر از 
یکدیگر چیزی یاد نمی گیرند. شاید در این شرایط یک تغییر و جابه جایی 
دوباره بتواند به افزایش مجدد کارایی کمک کند. در نهایت این پژوهش 
نشان می دهد مدیریت چینش و نظم کارمندان در محیط کار می تواند 
بیشترین تأثیر را در کیفیت کار آنها داشته باشد. بر اساس این پژوهش، 
اگر این مدیریت به درستی انجام شــود، در یک شرکت ساده می توان 
میزان سود را تا یک میلیون دالرافزایش داد. البته این میزان سود در مورد 
شرکت هایی با 2هزار کارمند صدق می کند. به این ترتیب در کسب وکار 

حتی همسایه نیز می تواند به بهبود اوضاع کمک کند. 

بیست و هشت [   [

همسایه های محیط کار
کسانی که می خواهند در کار مفیدتر باشند کنار کسی بنشینند که مفیدتر است

چرا باید خواند:
همه مدیرها به دنبال 
این هستند که کارایی 

کارمندان خود را 
افزایش بدهند؛ آنها 

هزینه بسیاری را 
صرف این مسئله 

می کنند غافل از اینکه 
برای افزایش کارایی 
کارمندان یک راه حل 

ساده وجود دارد. برای 
آشنایی با این راه حل، 
این گزارش را بخوانید.

1
 میلیون دالر

افزایش سود در یک 
شرکت 2هزار نفری 

با مدیریت فضا و 
جای کارمندان
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خودروی کادیالک شــاید نزدیک به شصت سال یکی از جادویی ترین و 
موفق ترین تجربه های کمپانی جنرال موتورز در امریکا بود و در سراسر دنیا 
طرفدار داشت. این روزها هم نشانه هایی از موفقیت گسترده کادیالک دیده 

می شود؛ اما نه در امریکا بلکه در چین. 
ســال گذشــته تبلیغات موفق کادیــالک و معرفی خودروی اســپرت 
ایکس تی فایو به بازار باعث شد کادیالک بتواند لکسوس را عقب بزند و خودش 
بر جایگاه چهارمین برند خودروی لوکس در چین بنشــیند. فروش ساالنه 
کادیــالک در چین در این ســال 46 درصد افزایش داشــت و به 116 هزار 
خودرو رســید.  این در حالی است که به گفته مایکل دان - رئیس شرکت 
مشاوره دان اتوماتیو در هنگ کنگ- وضعیت بازار خودروهای لوکس چین از 
این قرار اســت: برندهای خودروی لوکس آلمانــی - و در صدر آنها، آئودی 
کمپانــی فولکس واگن 75 درصد از بازار را در اختیار دارند و رقبای آنها حاال 

کادیالک، لکسوس و جگوار لندرور هستند. 
بخشــی از موفقیت کادیالک در چین به عالقه سابقه دار برخی چینی ها 
به خودروهای امریکایی مثل بیوک برمی گردد و همین مسئله باعث شده که 
وضع کادیالک در چین از امریکا بهتر باشد. در امریکا، فروش کادیالک در سال 
گذشته به میزان 3 درصد کاهش یافت و این در حالی بود که بازار خودرو در 
این سال وضعیت خوبی را تجربه کرد. اما یوهان دی نیشن رئیس کادیالک 
می گویــد اوضاع این برند در چین خیلی فرق دارد چون چینی ها نوعی نگاه 
شجره ای و میراثی به برندها دارند و کادیالک در این زمینه برای آنها جالب 

است چون این محصول به نظرشان هم زمان قدیمی و جدید می آید.
اما کادیالک فراز و نشــیب های زیادی را در دهه های اخیر از سر گذرانده 
است. اوج فروش کادیالک در امریکا در سال 1978 بود. در این سال 347 هزار 
دستگاه خودروی کادیالک در امریکا به فروش رفت. اما به تدریج معضالتی 
گریبان کادیالک را گرفت؛ از جمله شــباهت آن به خودروهای شــورولت و 
بیوک که اعتبار کادیالک را در چشم مصرف کننده امریکایی پایین آورد. در 
سال 1998 دیگر کادیالک فروش باالیی نداشت و جایگاه خود را به خودروی 
لینکلن فورد واگذار کرده بود. بعد هم خودروی لکسوس تویوتا به شدت مورد 
توجه قرار گرفت و خودروهای آلمانی از جمله بی ام دبلیو و مرسدس دایملر هم 
بازار را گرفتند. کادیالک عمال بازی را باخته بود. کادیالک در سال 2016 تنها 
170 هزار دستگاه خودرو در امریکا فروخت، رقمی که حتی از نصف فروش 
مرسدس )374 هزار دستگاه خودرو در سال( هم کمتر بود. حاال اما اوضاع در 
حال تغییر اســت. جنرال موتورز دارد 12 میلیارد دالر روی مدل های جدید 
کادیالک خرج می کند و تا سال 2020 آنها را به بازار خواهد فرستاد. بسیاری 
از این مدل ها اس یووی )شاســی بلند( هســتند چون خریداران خودروهای 

لوکس - چه در چین و چه در امریکا- به آنها عالقه زیادی نشان می دهند. 
در همیــن میان، جنرال موتورز یک کارخانه 1.2 میلیــارد دالری را در 
سال 2016 در شــانگهای افتتاح کرد تا سدان های جدید سی تی سیکس و 
اس یووی های ایکس تی فایو خود را در آنجا بسازد و دسترسی راحت تری به بازار 
چین داشته باشد. تولید این خودروها در خاک چین باعث رشد فروش خواهد 
شــد چون در این شرایط، تعرفه 25 درصدی واردات به چین وجود نخواهد 
داشت. این تعرفه وقتی به مالیاِت 17.5 درصدی ارزش افزوده اضافه می شد، 

قیمت خودروهای کادیالک را خیلی باال می بُرد. اما حاال ساخت این کارخانه 
می تواند خریداران چینی را متقاعد کند که کادیالک به بازار چین متعهد است 
و برای ارائه قطعات و خدمات بعد از فروش مشکلی وجود نخواهد داشت.  اما 
تمام خودروسازان خارجی در چین با معضل مهمی مواجه اند که همه آنها را 
وادار به تالش برای معقول کردن قیمت فروش می کند. خودروسازان داخلی 
چین در ســال های اخیر توانسته اند خودروهای ارزان تری تولید کنند و این 
وضع ادامه نیز خواهد داشت. به همین دلیل است که بسیاری از خودروسازان 
خارجی در چین تخفیف هایی می دهند که در امریکا داده نمی شود. خریدار 
چینی در چنین شرایطی می تواند قیمت خودروی مشابه در چین و امریکا را 
بررسی کند و وقتی بتواند آن را در چین به قیمت ارزان تری بگیرد، به خرید 
آن ترغیب خواهد شد. فعال کادیالک با تبلیغات مختلف تالش کرده خریداران 
جوان در چین را هدف بگیرد و ظاهرا نســبتا موفق هم شده است. به گفته 
دی نیشن، متوسط سن خریداران خودروی کادیالک در چین 33 سال است؛ 
در حالی که متوســط سن خریداران همین خودرو در امریکا 60 سال است. 
اگر این تغییر در جمعیت اصلی خریداران کادیالک بتواند تداوم داشته باشد، 

موفقیت کادیالک در چین نیز تضمین خواهد شد.
اما مشــکل کادیالک در امریکا چیست؟ دی نیشن معتقد است اشتباه 
کادیــالک در بازار امریکا این بوده که اس یووی های زیادی برای ارائه ندارد و 
این در حالی است که خریداران خودرو در امریکا به خصوص به اس یووی های 
بزرگ - که برندهای آلمانی تولیدشان می کنند- عالقه زیادی نشان می دهند.

جالب اینجاست که برندهای آلمانی خودروی لوکس- از جمله بی ام دبلیو- 
چندان کادیالک را صاحب اعتبار در حوزه خودروهای لوکس نمی دانند. مثال 
یان رابرتسن رئیس فروش و بازاریابی جهانی برای بی ام دبلیو در این خصوص 
گفته: »کادیالک را شاید بتوان برندی نزدیک به لوکس محسوب کرد.« باید 
دید کادیالک در بازار چین موفق به پشت سر گذاشتن برندهای لوکس آلمانی 

می شود و خود را به آنها اثبات می کند یا نه. 

کادیالک چطور چین را جادو کرد
داستان پرفراز و نشیب کادیالک از امریکا تا چین

چرا باید خواند:
کادیالک برای خیلی ها 

خاطره برانگیز است 
اما مدت ها بود که 

از اذهان خارج شده 
بود. بخوانید تا بدانید 

علت ظهور جدیدش 
چیست.

منبع  بلومبرگ 

بخشی از موفقیت 
کادیالک در چین 

به عالقه سابقه دار 
برخی چینی ها 
به خودروهای 

امریکایی مثل بیوک 
برمی گردد و به 

همین خاطر وضع 
کادیالک در چین از 
امریکا خیلی بهتر 

است 
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کتابخانه

چطور از سهام پول درآورید
نویسنده: ویلیام اونیل

انتشارات: ییل هیرچ
اونیل در ایــن کتاب تاکنون 2میلیون ســرمایه گذار بزرگ را با 
رازهای سرمایه گذاری آشنا کرده است. او با نظامی قدرتمند برای 
سرمایه گذاری آشناست و در این کتاب تالش کرده به مخاطبان 
خود این فن را آموزش بدهد. فنون او در 7 گام و با کمترین خطر 
در ســرمایه گذاری انجام می شود. این کتاب نخستین بار در سال 

1988 چاپ و منتشر شده است اما سودمندی آن برای سرمایه گذاران باعث شده همچنان 
تجدید چاپ و به عنوان مهم ترین کتاب راهنمای سرمایه گذاری شناخته شود. اونیل در 

این کتاب 21 خطای سرمایه گذاری را نیز ذکر کرده است.

یکی بر فراز وال استریت
نویسنده: پیتر لینچ

انتشارات: سیمون و اسکاستر
اگر به دنبال کتابی هستید که به شما امید بدهد پس بهتر است همین 
را برای مطالعه انتخاب کنید. پیتر لینچ سرمایه گذاری افسانه ای است که 
در این کتاب به شیوه ای کالسیک تالش کرده شیوه های سرمایه گذاری 
را آمــوزش بدهــد. او به عنوان موفق ترین مدیــر مالی امریکایی تالش 
می کند به ســرمایه گذاران راه های دســت یافتن به موفقیت های مالی 
را یــاد بدهد. به گفته او فرصت برای ســرمایه گذاری در هر جایی وجود 
دارد از ســوپرمارکت ها گرفته تا دفتر کار؛ همیشه و همه جا راهی برای 

ســرمایه گذاری وجود دارد. او در این کتاب کالسیک شیوه هایی برای سرمایه گذاری درازمدت با 
پاداش های بزرگ را آموزش می دهد. 

بافت: ساخت سرمایه امریکایی
نویسنده: راجر الونشتاین

انتشارات: برادوی بوکس، رندم هوس
هرجا نامی از وارن بافت سرمایه گذار بزرگ باشد بدون شک مورد توجه بسیار 
زیادی قرار می گیرد. هر کتابی که از فنون سرمایه گذاری این غول امریکایی بگوید 
قطعاً ارزش خواندن دارد. این کتاب نخســتین بار در سال 1995 چاپ و روانه 
بازار شده است اما همچنان جزو پرفروش ترین کتاب ها در حوزه سرمایه گذاری 
اســت. الونشتاین در این کتاب از رکوردشکنی های بافت گفته و او را به عنوان 
یک پدیده موفق معرفی می کند. البته الونشتاین خودش یک روزنامه نگار است 

اما سه سال رابطه ای مستقیم و بدون واسطه با بافت و اعضای خانواده اش داشته و به صورت کامل در جریان 
متن زندگی او قرار گرفته است به همین خاطر نقطه نظرات بسیار مفیدی از او در این کتاب دارد. 

جادوگران بازار
نویسنده: جک دی اسکواگر

انتشارات: هارپر کولینز
این کتاب نخستین بار در سال 1989 چاپ و منتشر شده؛ نویسنده 
در این کتاب با تعدادی از برجسته ترین معامله گران و سرمایه گذاران 
مصاحبه کرده و رمز و راز موفقیت آنها را جســت وجو کرده است. 
اسکواگر در این کتاب ابتدا با معامله گران مصاحبه و سپس اندیشه 
و فلسفه کاری آنها را مشخص می کند. او در بخشی جدا هرآنچه از 
آن معامله گر آموخته به صورت خالصه آورده است. این کتاب آن قدر 

موفقیت آمیز بود که اسکواگر، دومین نسخه آن را نیز با عنوان »جادوگران جدید بازار« در 
سال 2001 روانه بازار کرد. مصاحبه ها برای همه در خود درسی دارند. نسخه های جدید 

این کتاب همچنان روانه بازار می شود.

پیاده روی اتفاقی در وال استریت
نویسنده: برتون مالکیل

انتشارات: دبلیو  دبلیو نورتون
برتون گوردون مالکیل اقتصاددانی از دانشــگاه پرینستون است که کتابی 
بسیار موثر و اثرگذار در حوزه سرمایه گذاری نگاشته است. در این کتاب نظریه 
پیاده روی اتفاقی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نویسنده در این کتاب با 
شیوه های علمی و اقتصادی ایده های خود را بیان می کند. این کتاب تا سال 
2012 بیش از یک میلیون و 500هزار نسخه برای فروش داشت. او در کتاب 

خود به محبوب ترین تکنیک ها و روش های سرمایه گذاری پرداخته است. او نسبت به برخی ایده ها نیز 
رویکردی انتقادی دارد و سعی می کند در کتاب خود به آنها نیز بپردازد. کسانی که با نگاهی علمی وارد 

دنیای اقتصاد و سرمایه گذاری می شوند، می توانند از این کتاب استفاده زیادی ببرند. 

کیمیاگری مالی
نویسنده: جرج سوروس

انتشارات: ویلی
ســوروس فرد موفقی اســت و در کتاب خود پرده از راز موفقیت هایش 
برداشته اســت. او در ابتــدای کتاب خــود به شــیوه های موفق برای 
تصمیم گیری مدیران مالی اشاره کرده و به عنوان یکی از قدرتمندترین 
سرمایه گذاران عصر حاضر، نکات مهمی را در این باره ارائه کرده است. مجله 
بیزنس ویک به او لقب »مردی که بازار را تکان می دهد« داده است. کتاب 
»کیمیاگری مالی« در حقیقت تالشی است برای آشنا کردن مخاطبان 
با بازار مالی و جزئیات آن؛ در حقیقت کســانی که زیر و بم بازار مالی را 

به خوبی نمی شناسند با این کتاب می توانند به شناخت کاملی در این زمینه دست پیدا کنند. او 
تئوری هایی را نیز برای سرمایه گذاری مطرح می کند. 

عصر آشوب
نویسنده: آلن گرین اسپن 

انتشارات: نشر پنگوئن
عصر آشوب یک کتاب کامالً متفاوت در حوزه خود است. آلن گرین اسپن 
که پیش تر رئیس فدرال رزرو امریکا بوده کتابی شبیه به خاطرات منتشر 
کرده که به عنوان پرفروش ترین کتاب نیویورک تایمز معرفی شده است. نشر 
پنگوئن برای این کتاب 8میلیون دالر به گرین اسپن پرداخت کرد. بخشی 
از این کتاب زندگی نامه آلن است اما بخش مهمی از آن در مورد عقاید و 
دیدگاه های این شخص است. او به بازار آزاد اعتقاد دارد و سعی می کند از 

این منظر راهی برای موفقیت ایجاد کند. او بیل کلینتون را به عنوان بهترین رئیس جمهوری ایاالت 
متحده امریکا در زمینه اقتصاد معرفی کرده و او را از این بابت تحسین می کند. 

سهام معمولی و سودهای غیرمعمولی
نویسنده: فیلیپ فیشر

انتشارات: جان ویلی و پسران
فیلیپ فیشر در میان سرمایه گذاران از احترام و محبوبیت بسیار 
باالیی برخوردار است. او عقاید خود را در مورد سرمایه گذاری بیش 
از 40سال پیش به جهانیان معرفی کرده است و این عقاید مورد 
استقبال بســیاری از سرمایه گذاران قرار گرفته است. کتابی که او 
نوشته با عنوان »سهام معمولی و سودهای غیرمعمولی« نخستین 
بار در سال 1958 چاپ و منتشر شده اما همچنان نمی توان روی 

آن قیمت گذاشت. نام این کتاب همچنان در میان پرفروش ترین کتاب های اقتصادی در 
حوزه سرمایه گذاری در آمازون قرار دارد. او سرمایه گذاری به شیوه هوشمندانه را معرفی 

کرده است. 

در این بخش به 8 کتابی پرداخته ایم که در حوزه سرمایه گذاری بسیار مفید و موثر هستند. کسانی که در 
حوزه سرمایه گذاری فعالیت می کنند بهتر است نگاهی به این کتاب ها بیندازند.  
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