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عضو محترم
شما مى توانید با عضویت در باشگاه اتاق بازرگانى تهران و دریافت کارت اعضاى این 

باشگاه از مزایاى ویژه و منحصربفرد آن بهره مند شوید:
تمام قابلیت هاى کارت هاى بانکى عضو شتاب

برگشت درصدى از مبلغ هر خرید به کارت و گرفتن امتیاز
استفاده از خدماتى مانند هتل ها و رستوران هاى لوکس، مراکز تفریحى، ورزشى، فرهنگى 

و هنرى ....
خرید از فروشگاه هاى معتبر

دریافت خدمات ویژه مانند ترانسفر رایگان فرودگاهى، استفاده از CIP فرودگاه و ...
کارت ویژه اعضاى اتاق بازرگانى تهران در چهار سطح آبى، نقره اى، طالیى و پالتینیوم

دسته  بندى مى شود که میزان برگشت نقدى، دریافت خدمات و ... در سطوح مختلف آن، 
متفاوت است.

براى دریافت این کارت مى توانید به محل باشگاه اعضاى اتاق تهران واقع در خیابان وزرا، 
روبروى خیابان 21، پالك 82، طبقه همکف، مراجعه و ضمن ارائه درخواست در همان 
لحظه کارت خود را دریافت کنید. هم چنین مى توانید با ورود به سایت اتاق تهران به 
نشانى www.tccim.ir و درج شماره کارت بازرگانى یا عضویت (براى اعضاى حقوقى) یا کد 
ملى (براى اعضاى حقیقى) نسبت به ثبت نام و دریافت ایران کارت باشگاه اعضاى اتاق 

بازرگانى تهران اقدام کنید. 
ضمنا براى کسب اطالعات بیشتر از خدمات ایران کارت باشگاه اعضاى اتاق بازرگانى تهران 
مى توانید به آدرس http://tccim.iranian.cards مراجعه کنید. هم چنین مى توانید از طریق 
کانال تلگرامى https://t.me/tccim_irancard  در جریان آخرین خدمات ایران کارت باشگاه 

اعضاى اتاق بازرگانى تهران قرار گیرید. 

باشگاه اعضاى اتاق بازرگانى،صنایع،معادن وکشاورزى تهران
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شرایط ثبت نام: کلیه شرکت های حقوقی عضو اتاق بازرگانی بدون محدودیت تعداد پرسنل امکان ثبت نام 
و استفاده از تسهیالت بیمه درمان گروهی اتاق بازرگانی را دارا می باشند.

برای کسب اطالعات بیشتر به آدرس www.tccim.ir مراجعه و یا با شماره تماس پشتیبانی 22915141   تماس حاصل فرمایید.
info@bimehbazargan.com
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اعالنـات

انتشارات: اتاق تهران
شمارگان: 1100 نسخه

چاپ اول 1395
مرکز پخش: 66939329

انتشارات: اتاق تهران و امین الضرب
شمارگان: 1500 نسخه

چاپ اول 1396
مرکز پخش: 66939329

انتشارات: اتاق تهران و موسسه اکونومیست
شمارگان: 1500 نسخه

چاپ اول 1396
مرکز پخش: 66939329

انتشارات: اتاق تهران
شمارگان: 1500 نسخه

چاپ اول 1396
مرکز پخش: 66939329

انتشارات: اتاق تهران/ نشر تاریخ ایران
شمارگان: 1500 نسخه

چاپ اول 1396
مرکز پخش: 66939329

انتشارات: اتاق تهران و موسسه اکونومیست
شمارگان: 6000 نسخه

چاپ پنجم 1395
مرکز پخش: 66939329

انتشارات: اتاق تهران و موسسه اکونومیست
شمارگان: 1500 نسخه

چاپ اول 1395
مرکز پخش: 66939329

انتشارات: اتاق تهران و موسسه اکونومیست
شمارگان: 1500 نسخه

چاپ اول 1395
مرکز پخش: 66939329

انتشارات: اتاق تهران و دانشگاه ام آی تی
شمارگان: 1100 نسخه

چاپ اول 1395
مرکز پخش: 66939329

انتشارات: اتاق تهران
شمارگان: 1500 نسخه

چاپ اول 1396
مرکز پخش: 66939329

انتشارات: اتاق تهران
شمارگان: 1500 نسخه

چاپ اول 1396
مرکز پخش: 66939329

]تخفیف ویژه برای اعضای اتاق تهران و فعاالن بخش خصوصی[

]www.store.iranian.cards :برای خرید به سایت[
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توسعه بخش خصوصی، توسعه اقتصاد ملی 
راهبردهایی برای خروج از بحران ارزی

رئيس جمهور به تازگی به ســه ســرفصل در مورد تحلیل وضعیت 
اقتصادی و اهداف دولت در مورد آینده راهبردهای اقتصادی کشــور 

اشاره  کرده اند که قابل تامل است. محتوای کالم ايشان چنین است: 
اول: کار را باید به مردم واگذار کرد. 

دوم: دولت تاجر خوبی نیست و باید بنگا ه هایش را به مردم واگذار کند 
)البته تاکید درســتی هم داشتند که دولت به سادگی حاضر به رها 

کردن بنگاه هایش نیست(. 
سوم: هرکاری که مردم می توانند انجام دهند اگر به دولت واگذار شود، 

حتما ضرر می کنند. 
این اظهارنظرهای رئيس جمهور تاییــد می کند که اصلی ترین 
مقامات اجرایی کشور هم به گزاره ای مهم و البته تاییدشده و تکراری 
پی  برده اند. اینکه خصوصی ســازی راه ناگزیر خــروج اقتصاد ایران از 

بن بست است.
البته سوال این است که چرا این قدر دیر؟ اگر رئيس جمهور این باور را دارند - که قطعا دارند- چرا طی 
پنج سال گذشته با شتاب بیشتری در این مسیر حرکتي صورت نگرفته است؟ مسلم است که اقتصاد با حضور 
بخش  خصوصی به سمت تحرک و رونق بیشتری پیش می رود و این رفتاری تجربه شده در تمام کشورهای 
توسعه یافته جهان است. مسئوالن اجرایی کشور گاهی در محافل عمومی از دست بسته قوه مجریه برای انجام 
اصالحات ساختاری اقتصادی خبرهایی مي دهند. بخش  خصوصی هم امروز به این درایت رسیده که تشخیص 
دهد نظام مدیریتی کشور چندپاره است و همین جزیره های جداست که مانع پیشرفت اصالحات ساختاری 
اقتصادی می شود. اما هنوز هم دولت در محیط اجرایی نقشی اساسی و غیرقابل انکار دارد که استفاده درست 
از اختیارات می تواند سرآغاز تحوالتی شگرف در میدان اقتصاد کشور شود.  متاسفانه با وجود تاکیدات فراوان 

در جهت خصوصی سازی هنوز مشکالتی اساسی وجود دارد که برخی از آنها چنین اند: 
  تسلط باور و دیدگاه مغایر با توسعه بخش  خصوصی واقعی در کشور  عدم توجه به آزادسازی اقتصادی به 
عنوان مقدمه ای برای خصوصی سازی  تجاوز دولت از حیطه فعالیت های نظارتی و تصدیگری  فقدان طرح 
راهبردی مدون، جامع و فراگیر برای توسعه اقتصادی- صنعتی در کشور  عدم ثبات در سیاست گذاری های 
خرد و کالن و عدم امکان تعیین چشــم انداز توسعه   پشتیبانی قانونی ناکافی در جهت تولید، صادرات و 
سرمایه گذاری خارجی   پشتیبانی ناکافی از بنگاه های کوچک و متوسط و در عین حال حمایت غیرمنصفانه 
از فعالیت های اقتصادی و ایجاد شرایط انحصار در کشور  ویژگی های ساختاری اقتصادی وابسته به نفت  
عدم توان رقابت پذیری در بازارهای جهانی به دلیل هزینه های باالی تولید و صادرات   عدم امکان بهره گیری 

از فناوری های روز جهان. 
اینها ســرفصل های روشنی است که متاسفانه در جهت رفع آنها اقداماتی راهبردی صورت نگرفته است. 
البته این را هم نباید از یاد برد که فرهنگ حاکم بر ایران تا حدودی تحت تاثیر بینش های چپ روانه است و 
همین موضوع اصل واگذاری امور به بخش  خصوصی را با مشکل مواجه می سازد. طی چند دهه گذشته هم 
اگرچه اقداماتی در جهت اصالح این رویه صورت گرفته، ولی کماکان این نگاه در جامعه وجود دارد و گاهی 
ظهور و بروز آن را می توان در سینما، سریال های تلویزیونی و حتی رمان های داخلی دید. با وجود اين، آنچه 

خصوصی سازی را به پیش می راند، اراده قوی و مستحکم دولت است. 
اقتصاد میدان اثبات ادعاها با اعداد است. نشانه عدم توسعه بخش  خصوصی در اقتصاد کشور با توجه به 
آمارهای مربوط به تشکیل سرمایه بخش خصوصی پیداست. اگرچه در طول این سال ها تولید ناخالص کشور 
نزدیک دو برابر شده است ولی تشکیل سرمایه بخش خصوصی از سال 1355 تا سال 1392 تقریبا ثابت بوده 
است. در سال 1355 شاهد 15 هزار میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری ماشین آالت در بخش خصوصی بودیم 
که این عدد در سال 1392 هم تقریبا همان مقدار است و تغییر نکرده است. اگرچه طی این سال ها نمودار 

نوسان داشته اما در کل حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی ثابت مانده است که این جای اشکال دارد.
اگر دولت معتقد است که بخش خصوصی باید توسعه پیدا کند، حداقل می تواند مسائلی را که در حیطه 
اختیارات خودش است، حل کند. به طور خاص اولین گام ایجاد یک بازار رقابتی بین بخش خصوصی و دولت 
در کشور است. متاسفانه در حال حاضر شرکت های دولتی، شبه دولتی و نهادهای وابسته در یک رقابت ناسالم 
با بخش  خصوصی قرار دارند چراکه آنها امکانات و دسترسی هایی دارند که کمتر بنگاه بخش  خصوصی می تواند 

به آنها برسد. این اتفاق یعنی در اقتصاد کشور اصل رقابت به فراموشی سپرده شده است. 

رفتارهای ناصحیح و حرکت های بدون توجه به سیاست ها و استراتژی های کالن در نهایت منجر به 
این شده که فرآیندها پیچیده و نامطلوب شوند. نمونه مشخص این سیکل را می توان در وضعیت مطالبات 
بخش  خصوصی از دولت دید. صاحبان کسب وکار از دولت مطالبه دارند ولی دولت به دلیل کسری منابع 
توان پرداخت ندارد و در سوی مقابل نظام مالیاتی بی توجه به این شرایط از همین بنگاه ها مالیاتشان را 
طلب می کند. حاصل این رفتار، تداوم رکود و از آن بدتر ناامیدی بخش  خصوصی از اصالح فرآیندهاست. 
هم زمان ســود پرداخت تسهیالت بانکی بین اعداد 24 درصد و 26 درصد در نوسان است در حالی که 
نرخی که توسط شورای پول و اعتبار تصویب می شود، عدد دیگری است و عدم نظارت دقیق موجب این 
آشفتگی در نظام مالی کشور شده است. از طرف دیگر دولت بعد از دو سال برای بازپرداخت بدهی هایش 
اوراق قرضه منتشر کرده که با سود 8 درصد پرداخت می شود. این رفتار یعنی قوه مجریه با نرخ های باال 
جریمه می کند و با نرخ های پایین جریمه می دهد. در این منظومه پیچیده به صورت مشخصی به بخش  
خصوصی کشور ظلم می شود. ولی چه کسی پاسخ گوست؟ آقای رئيس جمهور به درستی و دقت اشاره  
کرده اند که کار باید به دست بخش  خصوصی سپرده شود ولی آیا با این روش می توان انتظار داشت بخش 

خصوصی در کشور رشد پیدا کند؟
متاســفانه آنچه در پس این شرایط از میان می رود، استعداد بخش  خصوصی کشور است. به طور نمونه 
گزارشی که از ظرفیت های صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران تهیه شده نشان می دهد، ساالنه این امکان 
وجود دارد که بیش از 10 تا 15 میلیارد دالر صادرات خدمات فنی و مهندسی صورت گیرد. در حال حاضر 
شــرکت هایی ایرانی در مناقصه هایی به ارزش نزدیک به 6 میلیارد دالر برنده شده اند، اما برای شروع کار با 
مشکل ضمانت نامه مواجه هستند. یا در خصوص فاینانس، مشکل اصلی بخش خصوصی این است که نمی تواند 

گارانتی الزم را فراهم کند در حالی که این امکان برای طرح های دولتی مهیاست. 
دولت در نظام اقتصادی پیشرفته مسئولیت سیاست گذاری خرد و کالن را دارد. ثبات و رشد در اقتصاد 
ایران بی سابقه نیست. طی دهه 40 و حداقل دو سال ابتدایی دهه 50 حرکت اقتصاد ایران در مدار منطقی و 
متعادلی پیش می رفت. یک فاکتور مشخص ثبات بخشی اقتصاد ایران در همین دوران هم عدم نوسان مرتب 
نرخ ارز است. مشابه چنین ثبات ارزی حدفاصل سال های 76 تا 84 هم رخ داد. همین ثبات ارزی یکی از دالیل 
رشد اقتصادی دوره اصالحات بود. نوسانات ارزی لطمه جدی به ثبات اقتصادی و وضعیت بنگاه ها می زند و از 
وظایف اصلی دولت است که به این مسئله رسیدگی کند. در چهار سال گذشته چندین بار رئیس کل بانک 
مرکزی از تک نرخی کردن ارز سخن گفته اما در نهایت کاری صورت نگرفته و وضعیت بازار همین شرایط 

ناپایدار و غیرقابل پیش بینی است که می بینید. 
به اظهارنظرهای رئيس جمهور بازمی گردم. به گفته ایشان قرار است که کارها به بخش  خصوصی سپرده 
شود، ولی مقدمه این است که موانع از مقابل پای صاحبان کسب وکار برداشته  شود. در غیر این صورت ادعاها 
فقط در اندازه شعار باقی می ماند.  امروز با نهایت تاسف باید بگویم که سیاست گذاران اقتصادی کشور هیچ 
عالقه ای به درس گرفتن از تجربیات گذشته ندارند. در حال حاضر به غیر از ارز مبادله ای سه نوع ارز شرکتی، 
ارز اسکناس و ارز حواله در بازار وجود دارد. ارز شرکتی ارزی است که برای واردات ماشین آالت و... باز می شود؛ 
ارز اسکناس آن است که در بازار به شکل فیزیکی وجود دارد و توسط مردم خرید و فروش می شود و همچنین 
ارز حواله ای که هم اکنون قیمتی باالتر از ارز شرکتی و اسکناس دارد و این نگران کننده است؛ چرا که نشان 

می دهد خروج سرمایه از کشور در حال رخ دادن است. 
همه اینها یعنی وضعیت اقتصادی و مالی کشور بغرنج شده است. زمانی که قیمت ارز در بازار واقعی نباشد، 
خروج سرمایه از کشور صورت می گیرد و این به نفع اقتصاد کشور نیست و زیان بار خواهد بود. از سال 1390 

تاکنون رشد سرمایه گذاری در کشور منفی شده است. 
به هرحال امروز باید به راهکارهای توســعه بخش  خصوصی در کشور توجه شود. برخی از سرفصل های 

نیل به این هدف چنین اند: 
 رفع موانع فرهنگی و دیدگاهی و نظرات منفی نســبت به بخش  خصوصی  احترام به حقوق مالکیت و 
تضمین، تثبیت و اعمال قانونی آن  قوانین تسهیل کننده جریان سرمایه  و سرمایه گذاری در جهت کاستن 
هزینه معامالت  ایجاد فضای رقابتی در بازارهای کار، سرمایه و کاالها و خدمات و شکستن انحصارات دولتی 
و شبه دولتی  استقرار مکانیزمی برای عقیم کردن آثار تحوالت بازار و درآمد نفت در اقتصاد ملی  پیگیری 

قاطعانه امور مربوط به اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی با تکیه بر توسعه بخش  خصوصی. 
وقتش رسیده که دولت، مجلس و قوه قضاییه در کنار بخش  خصوصی در جهت تحقق این هدف بزرگ و 

آن جمله درخشان گام بردارند: »اقتصاد را باید به مردم واگذار کرد.«    

مسعود خوانساری
مدیرمسئول ماهنامه آینده نگر 

و رئیس اتاق تهران

ســرمقـالـه
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اعالنـات

ماه گذشته با همت اتاق تهران، خانه تشکل های اتاق بازرگانی افتتاح 
شد. اقدامی که با حضور اعضای هیئت رئیسه اتاق های بازرگانی تهران و 
ایران و جمعی از دبیران و اعضای هیئت رئیسه تشکل های بخش خصوصی 
صورت گرفت.  اتاق تهران به منظور ایجاد ارتباط مؤثر میان تشــکل ها و 
همچنین تقویت ارتباط تشکل ها با اتاق بازرگانی تهران، اقدام به بازسازی 
و تجهیز ساختمان شماره 3 کرده اســت. بر همین اساس، 14 اتاق در 
طبقه دوم این ساختمان به دفاتر تشکل ها اختصاص یافته است. جانمایی و 
نصب میز و صندلی، خرید ملزومات اداری و ایجاد 7 سالن کنفرانس برای 
برگزاری نشست های مختلف تشکل ها از دیگر اقدامات اتاق تهران برای 

تجهیز این ساختمان است.
از دیگر امکانات این ســاختمان چند سالن اجتماعات برای برگزاری 
همایش های عمو می  و تخصصی تشــکل ها، است. در طبقه چهارم این 
ساختمان نیز، مرکز داوری اتاق تهران به منظور حل وفصل دعاوی و ارائه 
مشاوره حقوقی به تشکل های عضو و فعاالن اقتصادی استقراریافته است.

مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران در این افتتاحیه اعالم کرد، بايد 
چشم انداز مثبتی پیش روی فعالیت بخش خصوصی کشور برای توسعه 
اقتصاد قرار گیرد. او با بیان اینکه اقتصاد کشور با مشکالت عمیقی مواجه 
اســت، گفت: قطار اقتصاد از ریل خارج شده و تالش ما باید این قطار را 
روی ریل بازگرداند. البته دست یابی به چنین هدفی مستلزم آن است که 
بخش خصوصی مطالبه گر و منسجم تر از گذشته باشد. خوانساری تاکید 
کرد: صدای بخش خصوصی هنگا می  رساتر خواهد شد که در درون خود، 
همفکری و هم صدایی پیشه کند. تنها راه دست یابی به این هم صدایی نیز 
ایجاد نهادهایی است که انسجام بخش خصوصی را تقویت کند. ما به این 
مسئله فکر کردیم که از چه مسیری  می توانیم به هدف تقویت انسجام و 
مطالبه گری بخش خصوصی دست پیدا کنیم و به این نتیجه رسیدیم که 

یکی از موثرترین راه ها این است که باید به تشکل ها بهای بیشتری بدهیم.
رئیس اتاق تهران در ادامه با اشاره به تکالیفی که قانون بهبود مستمر 
فضای کســب وکار بر عهده اتاق ها نهاده اســت، گفت: طبق این قانون، 
اتاق ها وظیفه دارند که تشــکل های اقتصادی را شناســایی و نسبت به 
هماهنگ سازی آنها اقدام کنند. بر این اســاس، اتاق تهران، در دو سال 
گذشــته درصدد ایجاد نهادی برای تمرکز دست کم بخشی از تشکل ها 
برآمد. ســاختمان شماره 3 اتاق تهران نیز که از قبل خریداری شده بود، 

برای ارائه خدمات به تشکل ها ساماندهی شد.
او بــه تدوین چنــد آیین نامه بــرای تعیین چارچــوب حمایت و 
توانمندسازی تشکل ها اشاره کرد و گفت: برای توانمندسازی تشکل ها از 
طریق آموزش، توافق نامه ای را با موسسه WIFI اتریش منعقد کرده ایم که 

آماده ارائه خدمات آموزشی موردنیاز تشکل هاست.
بر اســاس صحبت های رئیس اتاق تهران، ســال گذشته 24 تشکل 
در اتاق تهران ثبت شــده است. همچنین قرار است ظرف دو سال آینده، 
تشکل های بیشتری شناسایی شوند و در اتاق به ثبت برسند و درعین حال 
بانک اطالعاتی تشکل ها نیز تکمیل شود. او اضافه کرد: قصد داریم تعداد 
تشــکل های ثبت شــده در اتاق تهران را به 200 تشکل افزایش دهیم. 
همچنین به موجب آیین نامه های موجود، مقررشده است که به تشکل های 
تازه تأسیس به مدت یک سال، دفتری در خانه تشکل ها اختصاص داده 
شود. به طور کل اتاق بازرگانی امکاناتی را برای حمایت و تقویت تشکل های 

بخش خصوصی پیش بینی کرده است.

بخش خصوصی، منجي اقتصاد
عال میرمحمدصادقی

نایب رئیس اتاق تهران

امام خمینی )ره( وقتی در 12 بهمن 57 به کشــور بازگشــتند، در 
نخستین حکم های خود، اجازه ازسرگیری فعالیت اتاق بازرگانی را صادر 
کردند. چنان که به محض پیروزی انقالب، طی حکمی  در 25 بهمن ماه، 
هیئتی را برای استقرار در اتاق بازرگانی و رسیدگی به مشکالت اقتصادی 
آن دوران تعیین کردند. چراکه امام به اقتصاد و اتاق بازرگانی توجه ویژه ای 
داشتند. حتی آقایان  مرحوم هاشمی  رفسنجانی و شهید بهشتی چندین 

بار از اتاق بازدید کردند.
در آن مقطع، چنانچه اتاق بازرگانی پیشــنهادی داشــت، در رأس 
تصمیمات دولتمردان و شورای انقالب قرار  می گرفت. البته اتاق بازرگانی با 
برخی تصمیمات و قوانین تصویب شده در آن مقطع نظیر قانون حفاظت 
و توسعه صنایع ایران موافق نبود. امام به دولتی ها توصیه  می کردند که در 

اموری که مردم قادر به انجام آن هستند، دولت وارد نشود.
اتاق بازرگانی به تدریج و طی سال های بعد تضعیف شد. امروزه اتاق های 

با حضور نمایندگان بخش خصوصی، خانه تشکل های اتاق تهران افتتاح شد

هم صدایی و انسجام، رمز موفقیت بخش خصوصی

میرمحمدصادقی: 
طی سفری که به 

اتریش داشتیم، هر 
تقاضایی مبنی بر 
ایجاد سهولت در 

مراودات تجاری با 
وزرای این کشور 
مطرح  می کردیم، 

آنها اعالم  می کردند 
که این تقاضاها را 
باید با رئیس اتاق 
بازرگانی اتریش 
در میان بگذارید. 
این نشان دهنده 
جایگاه اتاق های 

بازرگانی و تشکل ها 
در اقتصادهای 

توسعه یافته است. 
به همین دلیل تعداد 

تشکل ها باید در ایران 
افزایش پیدا کند
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مسعودخوانساری: قصد داریم تعداد تشکل های ثبت شده در اتاق تهران را به 200 تشکل افزایش دهیم. همچنین به موجب 
آیین نامه های موجود، مقررشده است که به تشکل های تازه تأسیس به مدت یک سال، دفتری در خانه تشکل ها اختصاص داده 
شود. به طور کل اتاق بازرگانی امکاناتی را برای حمایت و تقویت تشکل های بخش خصوصی پیش بینی کرده است.

بازرگانی از آبروی خاصی برخوردار هســتند و خوشبختانه انس و الفت 
میان بخش خصوصی واقعی و اتاق های بازرگانی برقرار است. بااین حال 
اختصاص حدود 20 اتاق به تشــکل ها در خانه تشکل ها ناکافی است و 
باید تالش کنیم که تعداد تشکل های مستقر ساختمان شماره 3 به 200 

تشکل برسد.
طی سال های گذشته توجه به تقویت تشکل ها بسیار اندک بوده است. 
طی سفری که به اتریش داشتیم، هر تقاضایی مبنی بر ایجاد سهولت در 
مراودات تجاری با وزرای این کشور مطرح  می کردیم، آنها اعالم  می کردند 
که این تقاضاهــا را باید با رئیس اتاق بازرگانی اتریش در میان بگذارید. 
این نشــان دهنده جایگاه اتاق های بازرگانی و تشــکل ها در اقتصادهای 
توسعه یافته است. به همین دلیل تعداد تشکل ها باید در ایران افزایش پیدا 
کند. مسئوالن اتاق تهران و ایران باید نسبت به تشکل ها توجه ویژه ای را 

مبذول دارند.

مسیر توانمندسازی بخش 
خصوصی توجه به تشکل هاست

سیده فاطمه مقیمی
عضو هیئت رئیسه اتاق تهران

نقش آفرینی تشکل ها در تصمیم سازی های اقتصادی از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. از همین رو اتاق تهران نسبت به هویت بخشی، حمایت و 

توانمندسازی تشکل های بخش خصوصی اهتمام ورزیده است. 
این تشکل ها و بخش خصوصی هستند که اقتصاد کشورهای پیشرفته 
و توسعه یافته را ساخته اند، به همین دلیل ما هم می توانیم همان مسیر 
را طی کنیم و تشکل هایمان را توانمند سازیم تا در آینده اقتصادی بهتر 
برای کشور رقم بزنیم. افتتاح ساختمان شماره 3 اتاق تهران و اختصاص 
آن به تشکل ها می تواند بنیانی برای اهمیت بخشیدن به این بخش اقتصاد 
کشور باشد. اقتصادی که در حال حاضر رمقی آن چنانی برای رشد ندارد 

و با مشکالت زیادی مواجه است. 
طی مــدت روی کار آمدن دور هشــتم اتاق تهران، همــواره روی 
توانمندسازی تشکل ها کارشده است تا اینکه باالخره ساختمانی برای آنها 
افتتاح شد. اگر قرار است بخش خصوصی توانمند شود، باید تمام ارکان 
آن دست به دست یکدیگر دهند تا این قدرت را بسازند و با هم رشد کنند. 

توانمندی بخش خصوصی در 
کشور اصل است

حسن عابدی جعفری
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

توانمندی بخش خصوصی در کشور اصل است و اگر بخش خصوصی 
توانمند نباشد واگذاری های مسئولیت های دولت به بخش خصوصی هم به 
نتیجه نمی رسد و عقیم باقی می ماند. حاال دراین بین وقتی بخش خصوصی 
توانمند می شود که از تمام ابزارهایش بتواند استفاده بکند و همه کسانی 
که زیرمجموعه اش هســتند دور هم جمع شوند و شاهد یک وحدت و 
یگانگی باشیم. حاال تشکل های زیرمجموعه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 

و کشاورزی، آنهایی که هستند و آنایی که در آینده عضو می شوند، متعدد 
و متنوع هستند و هرچقدر اتاق بتواند این تشکل ها را بیشتر جذب کند، 
توانمندی اش برای ایفای نقش اقتصادی در کشور افزایش خواهد یافت. 
خانه تشــکل ها درواقع جزو بهترین ابزارهایی است که اتاق می تواند در 
تجمیع فعالیت های این تشکل ها استفاده کند و حتما با این کار توانمندی 

اتاق و بخش خصوصی برای پذیرفتن مسئولیت ها افزایش خواهد یافت.

خانه تشکل ها، نقطه مناسبی 
برای این هم پیمانی
محمدرضا زهره وندی

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

ما هیچ راهی برای برون رفت از این بن بست اقتصادی و حتی مسائل 
سیاسی و اجتماعی نداريم به جز اینکه نگاه ویژه ای به تشکل ها در سطوح 
مختلف داشــته باشیم. تشــکل ها از برآیند فکری اعضایی که عضو آن 
هستند شکل می گیرد و درواقع اقتصاد، صنعت و... کشور در دستان این 
تشکل ها است. اما کجا می توان به این تشکل ها و دیدگاه ها و نظرات آنها 
توجه کرد و از آن برای پیشرفت کشور و حل وفصل مشکالت بهره برد؟ 
حتما خانه تشــکل ها می تواند نقطه مناسبی برای این هم پیمانی باشد. 
وقتی اسم خانه می آید یعنی اینکه ما با فضای امنی برای حضور افراد و 
اعضاي یک خانواده در کنار هم روبه رو هســتیم و حاال باید توجه داشت 
که اعضاي خانواده اقتصادی کشورمان همین تشکل ها هستند و وقتی 
زیر یک سقف جمع می شوند می توانند به راهبردهای مشترک برسند، 
مشکالتشان را با هم مطرح کنند، به نظرهای واحد برسند و حتی تضادها 
را با صحبت کردن به خوبی حل کنند و به راه حل های مشــترک برسند. 
اما شاید سؤال باشد که نقش اتاق بازرگانی دراین بین چه خواهد بود که 
پاسخ آن روشن است: اتاق تشکل تشکل های اقتصادی در کشور ما است 
و عنوان رهبری و هدایتگری دارد و نقش سازمان دهی تشکل ها را بر عهده 
داشته و دارد و اصال شکل گیری اتاق تشکل ها در زیرمجموعه اتاق درواقع 
تحقق یکی از اهداف مهم این نهاد بوده که در اســاس نامه آن هم مورد 

تاکید قرارگرفته است.

تقویت تشکل ها نشانه جامعه 
خودساخته است

شاهرخ ظهیری
مشاور اتاق تهران

راه اندازی خانه تشکل ها از سوی اتاق اقدام بسیار مهمی است که حتی 
می توانم بگویم خیلی دیر اتفاق افتاده است. وقتی ما از جامعه مدنی حرف 
می زنیم یعنی جامعه ای که خود مردم در خطوط مختلف و با تخصص های 
گوناگون کشور را اداره کنند و پایه حضور قوی مردم و نقش آفرینی آنها 
تشکل ها است. تشکل ها در تمام جهان به دولت قدرت می دهند، بنابراین 
بسیار بسیار خوشحال هستیم که در اتاق تهران راه اندازی خانه تشکل ها را 
شاهدیم و باید با استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های تشکل های مختلف 

به دنبال راهبردهایی برای حل مشکالت اقتصادی کشور باشیم.

امکانات این 
ساختمان شامل 

چند سالن 
اجتماعات 

برای برگزاری 
همایش های 

عمو می  و 
تخصصی 

تشکل ها، است. 
در طبقه چهارم 

این ساختمان نیز، 
مرکز داوری اتاق 
تهران به منظور 

حل وفصل دعاوی 
و ارائه مشاوره 

حقوقی به 
تشکل های عضو 
و فعاالن اقتصادی 
استقراریافته است 
همچنین دبیرخانه 
مراسم امین الضرب 
و تحریریه ماه نامه  

آینده نگر در این 
ساختمان مستقر 

است
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با حضور معاون اقتصادی رئیس جمهور  را  نمایندگان بخش خصوصی نشست بهمن ماه خود 
برگزار کردند. محمد نهاوندیان که چند سالی خود در کسوت رئیس اتاق های بازرگانی تهران 
و ایران ایفای نقش کرده و برای نمایندگان بخش خصوصی چهره شناخته شده ای است، امروز 
به عنوان یکی از نمایندگان دولت در نشست سی وپنجم هیئت نمایندگان اتاق تهران حاضر 
از استماع سخنان محمد نهاوندیان،  شد. در این نشست، نمایندگان بخش خصوصی پس 
پیشنهادهاي خود را به معاون اقتصادی رئیس جمهور ارائه دادند و البته از آنچه نقاط ضعف 
نیز در سخنان خود  نهاوندیان  انتقاد کردند.  اجرا می دانستند،  و  دولت در سیاست گذاری 
خواستار توسعه مراودات بین بنگاهی چه در داخل و چه در خارج از کشور شد و در پاسخ به 

انتقادات تالطم های اخیر بازار ارز را یک فرآیند اقتصادی با ریشه های غیراقتصادی خواند.
و  خصوصی  بنگاه های  بین  تبعیض  چون  مشکالتی  به  اشاره  با  تهران  اتاق  رئیس  همچنین 
دولتی و ظلم در پرداخت مطالبات بخش خصوصی از سوي دولت، نسبت به خروج سرمایه از 
کشور هشدار داد. مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران در این نشست با اشاره به سخنان 
رئیس جمهوری مبنی بر اینکه دولت تاجر و بنگاه دار خوبی نیست، گفت: آقای رئیس جمهور 
چندین بار تاکید کردند که باید کارها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. تاکید آقای روحانی 
نشان دهنده این اعتقاد است که اگر قرار بر تحرک و رونق اقتصاد باشد باید بخش خصوصی 
در کشور فعال شود. اگرچه ما می دانیم این امر تنها در اختیار دولت نیست و قطعا نهادهای 
دیگر هم موثر هستند. شاید به طور کلی، فرهنگ و باوری که در کشور وجود دارد یکی از 

موانع اصلی واگذاری کارها به بخش خصوصی در کشور باشد که باعث می شود جایگاه بخش 
خصوصی رشد پیدا نکند. البته معتقدم اگر دولت در این موضوع اراده قوی داشته باشد، 

اتفاقات مثبت بسیار و تحوالت زیادی را می توانیم شاهد باشیم.

برنامه هایی برای شهری بهتر
چهل و یکمین نشست شورای 
گفت وگوی استان تهران با 
حضور محمدحسین مقیمی، 
استاندار تهران و مسعود 
خوانساری، رئيس اتاق تهران 
برگزار شد. در این نشست، 
مشکالت و مسائل بنگاه های 
شهرک صنعتی چرمشهر مطرح 
شد و همچنین اقدامات 
سازمان دادگستری استان 
تهران در پیشبرد سیاست های 

اقتصاد مقاومتی مورد تجزیه و تحلیل اعضای شورا قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه، محمد عیدیان، قائم مقام دبیر شورای گفت وگوی استان 
تهران با اشاره به اینکه کارگروه هایی برای بررسی مشکالت شهرک صنعتی چرمشهر 
تشکیل شده است، گفت: بیشترین حجم تولید و دپوی »پسماند به اصطالح ویژه« 
استان تهران در شهرک صنعتی چرمشهر ورامین ایجاد شده است؛ یعنی قریب به 
200 هزار مترمکعب پسماند حاصل از تولید در شهرک چرمشهر در سال های گذشته 
تا امروز دپو شده است. این پسماندها باید در زمان کوتاهی به خارج از شهرک 
صنعتی به مناطق دفن تأییدشده، هوشنگ آباد یا نعیم آباد و یا پیشوا انتقال داده 
شود.
در بخش دوم نشست شورای گفت وگوی استان تهران، دستورالعمل قوه قضاییه در 
خصوص پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گرفت. غالمحسین 
اسماعیلی، رئيس دادگستری استان تهران، با اشاره به اینکه اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی برای تولید و اشتغال نسخه عالج بخش اقتصاد ایران قلمداد 
می شود، گفت: در ارتباط با اجرای این سیاست ها، بخش های مختلفی مسئولیت 
پیدا کردند که یکی از این بخش ها قوه قضاییه است. بر همین اساس رئيس 
قوه قضاییه طی دستورالعملی که در اواخر شهریورماه به تصویب رسید، تکالیف 
بخش های مختلف دستگاه قضایی را مشخص کردند.

1396/10/30

برای توسعه در کشور، کارها را به اهلش بسپارید
بهمن ماه، سیزدهمین 

کنفرانس بین المللی مدیریت 
پروژه با محور »حکمرانی خوب 

و نقش آن در توسعه پایدار 
پروژه محور« به مدت دو روز 

در سالن همایش های دانشگاه 
علوم پزشکی ایران برگزار 

شد. مسعود خوانساری، 
رئيس اتاق تهران که به 

نمایندگی از بخش خصوصی در 
این گردهمایی شرکت کرده بود، طی سخنانی توسعه بخش خصوصی را با توانمندسازی 
دولت ها در کشور پیوند زد و با گریزی به تاریخچه شکل گیری و قوام بخش خصوصی در 
ایران، این جمله حاج محمدحسن امین الضرب بنیان گذار مجلس وکالی تجار ایران خطاب 

به حکمرانان عصر قاجار را تکرار کرد که: »کار را باید به اهلش سپرد«.
به گفته خوانساری، بر اساس منابع کمیسیون اروپا و بر مبنای نظری توسعه بخش 

خصوصی، کاهش فقر در کشورها با تقویت و توسعه نهاد بخش خصوصی رابطه مستقیم 
دارد. توسعه بخش خصوصی یکی از محورهای مورد توجه در مباحث بین المللی توسعه 
است که طیفی از استراتژی ها را برای تقویت رشد اقتصادی و کاهش فقر در کشورهای 
در حال توسعه از طریق ایجاد بنگاه های بخش خصوصی در بر می گیرد. بخش خصوصی 
پویا، عالوه بر آنکه به افزایش بهره وری در کشور منتج می شود، خلق ثروت را به دنبال 

دارد که منبعی است برای کسب درآمدهای مالیاتی از سوی دولت و توسعه زیرساخت ها 
در کشور.

خوانساری در اختتامیه این سمینار در مورد رسالت بخش خصوصی و مطالبه گری آن 
صحبت هایی به میان آورد. به گفته او، اگر همه تشکل ها بتوانند در زمینه آموزش 

گام های موثری بردارند، بی تردید موفقیت ها در همه رشته هاي فعالیت های اقتصادی و 
صنعتی بهتر از وضعیت موجود خواهد بود.

1396/11/08

بیمارستان بازرگانان 68ساله شد
مراسم بزرگداشت شصت وهشتمین سالگرد تأسیس بیمارستان بازرگانان با حضور اعضای هیئت متولیان بیمارستان، 
دبیرکل و جمعی از معاونان و مدیران اتاق بازرگانی تهران، پزشکان و پرسنل بیمارستان برگزار شد.
بیمارستان بازرگانان، در تاریخ دهم بهمن ماه سال 1328 به همت تجار و اتاق بازرگانی تهران با پیشرفته ترین امکانات 
زمان خود افتتاح شد و طی سالیان متمادی توانست خدمات بسیاری در حوزه سالمت، بهداشت و درمان به مردم ارائه 
دهد. بیمارستان بازرگانان سندی باسابقه و مستدل از اهمیت دادن بخش خصوصی به مسئولیت اجتماعی است.

بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران با تأکید بر تالش اتاق تهران برای بازسازی و نوسازی بیمارستان و برنامه های توسعه ای 
که در هیئت امنا در حال تدوین و بررسی است، عنوان کرد که در آینده نزدیک این بیمارستان به نگین مراکز بهداشتی 
و درمانی منطقه تبدیل خواهد شد.

1396/11/11

نقد دولت در سیاست گذاری و اجرا با حضور معاون اقتصادی رئیس جمهور

Ghazale
Typewritten Text
www.irpublicpolicy.ir



11 آینده نگر | tccim.ir |    شماره شصت ونهم، اسفند 1396

16.7
 درصد

میزان افزایش 
میانگین قیمت 

مسکن در دی96 
نسبت به دی95

8.9
 درصد

بازدهی بازار مسکن در 
ده ماهه سال 96 بررسی آمار دی ماه بانک مرکزی از تحوالت بازار مسکن شهر تهران 

نشان می دهد که میانگین قیمت، 1۶.7 درصد و میانگین معامالت، 
13.5 درصد نســبت به مدت مشابه سال قبل باال رفته است. اما در 
1۶ منطقه تهران قیمت ها پایین تر از متوسط شهر تهران است و تنها 
۶ منطقه واقع در شــمال و شمال غرب تهران باالتر از میانگین قرار 
دارند. از سوی دیگر بیشترین رشد قیمت در مناطق شمال شهر ایجاد 
شــده است. بیشترین معامالت نیز در مناطق دارای میانگین قیمت 
متوسط انجام گرفته است. این سه نشانه حاکی از آن است که هنوز 
در بیش از 72 درصد سطح مسکونی شهر تهران قیمت ها نسبت به 
ســال قبل رشد کمتر از میانگین داشته و متناسب با توان اقتصادی 
اقشار متوسط است. مضافاً اینکه شاخص 10 ماهه قیمت مسکن شهر 
تهران هنوز 1.1 درصد پایین تر از نرخ تورم قرار دارد. بر اســاس آمار، 
قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق 1، 2، 3، 4، 5 و ۶ باالتر 

از 5 میلیون و 24۶ هزار تومان متوســط شهر است و از سوی دیگر 
در 1۶ منطقه دیگر پایتخت، قیمت ها پایین تر از میانگین قرار دارد. 
کارشناسان معتقدند علت افزایش شیب قیمت مسکن، قیمت سکه 
و ارز در نیمه دوم سال جاری و کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد 
بوده که با خروج ســرمایه ها از بانک و ورود به دو بازار ثابت )مسکن( 
و نقدشونده )سکه و ارز( همراه شده است. اما در این شرایط، جهش 
قیمت مســکن نمی تواند به نفع سرمایه گذاران تازه وارد باشد. هجوم 
سپرده گذاران برای تبدیل سپرده به مسکن ارزان قیمت می تواند باعث 
ایجاد حباب در مســکن ارزان و متوسط قیمت شود. در شرایطی که 
مســکن هم اکنون نیز به طور کامل از رکود خارج نشده ایجاد حباب 
دیگر می تواند رکود در رکود را در این بازار رقم بزند. بر همین اساس 
کارشناسان، سقوط قیمت در پس افزایش قیمت مسکن را گزاره ای 

محتمل می دانند. 

افزایش قیمت خانه فراتر از نرخ تورم

رشد معامالت مسکن تداوم یافت

شـاخص های ماه

ارزش صادرات در دی ماه امسال 3 میلیارد و 972 میلیون دالر ثبت 
شده که نسبت به آذرماه 2۶ درصد رشد نشان می دهد. این رشد باال در 
ماه دهم سال منجر به بهبود تراز تجاری کشور شد اما همچنان این تراز 

به نفع واردات است. 
آمارهای منتشرشده از سوی گمرک نشان می دهد 

در 10 ماه منتهی به دی ســال  جاری 30 میلیون 
و 491 هــزار تن کاال بــه ارزش 42 میلیارد و 
805 میلیون دالر وارد کشــور شده و نسبت 
به مدت زمان مشــابه سال گذشته، به لحاظ 
وزنی بیش از 10 درصد و به لحاظ ارزشــی 
حدود 22 درصد افزایش داشته است. در این 
مدت صادرکنندگان توانسته اند 99 میلیون و 

309 هــزار تن کاال را به ارزش 35 میلیارد و 
۶12 میلیون دالر به بازارهای هدف صادر کنند. 

مقایسه صدور کاال در 10 ماه منتهی به دی امسال 
نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته از افت بیش 

از 7 درصــدی در وزن کاالهای صادراتــی و افت بیش از 2 درصدی در 
ارزش آنها خبر می دهد. براساس این آمار، حجم تجارت خارجی ایران در 
مدت زمان مذکور معادل 78 میلیارد و 417 میلیون دالر و تراز تجاری 
نیز منفی 7 میلیارد و 193 میلیون دالر رقم خورده است . 

اقالم عمده صادراتــی در 10 ماه منتهی به دی 
ســال 9۶ شــامل میعانات گازی بــه ارزش 5 
میلیارد و ۶79 میلیون دالر با ســهم ارزشی 
حدود 1۶ درصــد، پروپان مایع شــده به 
ارزش یــک میلیارد و 213 میلیون دالر و 
سهم ارزشی بیش از 3 درصد، روغن های 
ســبک و فرآورده ها به جز بنزین به ارزش 
997 میلیون دالر و سهم ارزشی حدود 3 
درصد، متانول به ارزش 984 میلیون دالر 
و ســهم ارزشی حدود 3 درصد و سنگ آهن 
هماتیت دانه بندی به ارزش 845 میلیون دالر و 

سهم ارزشی بیش از 2 درصد بوده است. 

واردات همچنان جلوتر از صادرات پیش مي رود

26امیدواری به صادرات در ماه اول زمستان
 درصد

میزان رشد 
صادرات در دی 96 

نسبت به آذر 96

22
 درصد

میزان رشد واردات 
در 10ماهه سال 

96

عمده ترین خریداران کاالهای ایرانی در 10 ماه ابتدایی سال - درصد

درصد تغییر10 ماه نخست

13941395139613951396
4.144.3۶4.755.28.9متوسط قیمت هر متر مربع )میلیون تومان(

1243151341751505417.912.2تعداد معامالت )واحد مسكونی(

چین
%21

عراق
%14

امارات
جمهوری کره%14

%9.5

هند
%6

سایر
%35.5
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320
 هزار تومان

میزان افزایش 
بهاي سکه امامي 
از ابتداي سال تا 

نیمه بهمن 96

26.6 
 درصد

بازدهی بازار 
سرمایه از ابتداي 
سال تا نیمه بهمن 

96

10
 هزار واحد 
میزان رشد 

شاخص کل بورس 
از نیمه آبان تا نیمه 

بهمن96

26.6
 درصد

بازدهی بازار 
مسکوکات از 

ابتداي سال تا نیمه 
بهمن96

بازار مسکوکات پیش از سرکشی دالر، با التهاب همراه شده بود. قبل از آنکه 
فصل تاریخی افزایش قیمت ارز فرابرسد، قیمت سکه فراتر از تغییرات بهای جهانی 
طال حرکت و در نتيجه حباب در این بازار خودنمایی کرد. قیمت ســکه به طور 
بنیــادی تحت تاثیر دو عامل تغییر مي کند. بهــای جهانی طال و قیمت داخلی 
دالر تعیین کننده نرخ واقعی دالر اســت اما در ماه های اخیر تقاضای باال و ورود 
سرمایه گذاران جدید به بازار موجب شد تا عامل سوم فعال شود و قیمت سکه را با 
حبابی بیش از 100 هزار تومان مواجه کند. بهای سکه امامی در این مدت حول 
یک میلیون و 500 هزار تومان پیش رفت و در نیمه بهمن به یک میلیون و 520 

هزار تومان رسید. همین موضوع موجب شد تا ابتدا بانک مرکزی با حراج از طریق 
بانک کارگشایی وارد شود و عرضه را افزایش دهد. حراج ها اثرگذار نبود و قیمت ها از 
سقف کوتاه نیامد. در معامالت آتی بورس تهران قیمت سکه بهار آزادی فراتر از نرخ 
لحظه ای بازار حرکت مي کرد که نشان دهنده پیش بینی فعاالن بازار از تداوم رشد 
قیمت ها است. بر همین اساس بانک مرکزی ابزار دوم را نیز فعال کرد و پیش فروش 
سکه را در دستور کار قرار داد. از 17 بهمن پیش فروش سکه با سررسید های سه، 
شش، نه و دوازده ماه آغاز شد و بانک مرکزی از شرکت کنندگان یک میلیون تومان 

بابت هر سکه به طور علی الحساب دریافت مي کند.

بازار سرمايه که پس از 4 سال در فصل پاییز موفق به عبور از رکورد قبلی 
خود شده بود تا میانه زمستان نتوانست 100 هزار واحدی شود. رکورد قبلی 
شاخص بورس در دی 1392 رقم خورده بود و شاخص به قله 89 هزار رسیده 
بود. شــاخص كل بورس در روزهاي ابتدايي آذر امسال بار دیگر اوج گرفت و 
توانســت رکورد سال 92 را جابه جا کند و خیلی سریع از 90 هزار واحد عبور 
کند. در نيمه آذر، شاخص كل بورس به 91 هزار و 92 واحد رسيد. پس از آن 
هم رشــد شاخص بورس تداوم یافت و خیلی زود به نزدیکی 100 هزار واحد 
رسید. برخی کارشناسان بازار سهام انتظار داشتند که اواخر دی ماه رکورد 100 
هزار واحدی برای شــاخص کل به ثبت برسد اما در چند قدمی این رکورد، 

بورس عقب گرد داشت تا اینکه در نیمه بهمن شاخص بورس به 97 هزار و 808 
واحد رسید. با وجود رشد قابل توجه شاخص بورس در نیمه دوم سال بسیاری 
از سهام داران رشد شاخص را مرهون افزایش قیمت سهام در حدود 20 شرکت 
بزرگ بورسی مي دانند. آنها معتقدند که سهام شرکت های دیگر تغییر چندانی 
نداشته و این رشد فقط شامل تعداد محدودی از سهام داران شده است. شاخص 
كل بورس در پايان ســال گذشته 77 هزار و 230 واحد بود كه با طي كردن 
روندي صعودي به ويژه از نيمه تابستان به بعد تا نزدیکی 100 هزار واحد پيش 
رفته است. اين ميزان رشد شاخص بورس نشان دهنده بازدهي 17.9 درصدي 

بازار سرمايه در 10 ماه و نيم ابتدايي سال جاري است. 

حراج و پیش فروش سکه برای مهار قیمت ها

رکوردشکنی در بازار مسکوکات

شاخص بورس در میانه زمستان در مرز 100 هزار واحد ایستاد

رفت و برگشت در بازار سرمایه

96/01/6
1200000 تومان

تغییرات قیمت سكه تمام بهار آزادی از ابتدای سال تا نیمه بهمن 96

تغییرات شاخص کل بورس از ابتدای سال تا نیمه بهمن 96

شاخص

 1396/11/15
1522500 تومان

96/01/6
77485واحد

96/11/15
980335 واحد
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33
 درصد

میزان افزایش بهاي 
نفت برنت از ابتدای 
سال تا نیمه بهمن 96

قیمت طالی ســیاه در هفته نخســت بهمن ماه بــه 70 دالر صعود کرد تا 
کشورهای صادرکننده نفت خام امیدواری بیشتری نسبت به طرح فریز نفتی پیدا 
کنند اما در نیمه بهمن قیمت نفت وارد مدار نزولی شد. قیمت هر بشکه نفت برنت 
دریای شــمال در نیمه بهمن به ۶8 دالر و ۶ سنت رسید که کمترین قیمت در 
یک ماه قبل از آن بود. رویترز در گزارشــی به بررسی دالیل افت قیمت پرداخته 
و اصلی ترین دلیل آن را افزایش تولید نفت امریکا مي داند. با افزایش قیمت نفت 
تولید نفت شیل از توجیه اقتصادی برخوردار شده است. بر این اساس افزایش تولید 
نفت امریکا در جهت مقابل تالش اوپک برای تقویت قیمت ها عمل مي کند. ریک 
اسپونر، تحلیل گر بازار گفت: »طی چند هفته آینده، یکی از عوامل مهم آمار تولید 

امریکا اســت و باید دید که افزایش دکل های نفتی شیل به افزایش تولید منجر 
مي شود؟« شرکت های انرژی امریکا برای دومین هفته متوالی در هفته گذشته بر 
تعداد دکل های نفتی افزودند. حفاران امریکایی در هفته منتهی به 2 فوریه ۶ دکل 
را فعال کردند که در مجموع به 7۶5 دکل رسید. با وجود اين، برخی تحلیل گران 
معتقدند که قیمت نفت کاهش قابل توجهی را تجربه نخواهد کرد و باید محدوده 
۶5 تا 70 دالر را برای آن طی ماه های آینده متصور بود. کاهش موجودی مخازن 
ذخیره نفت و افزایش تقاضای جهانی از یک ســو و اجرای سیاســت های مالی 
انبساطی توسط دولت امریکا در قالب کاهش نرخ مالیات و افزایش مخارج دولت 

از سوی دیگر باعث شده است که بازار نفت روزهای پررونقی را تجربه کند.

قیمت طالی سیاه به عقب بازمی گردد؟

تقابل شیل با اوپک

تغییرات قیمت نفت اوپک از ابتدای سال تا نیمه بهمن 96

70.16
 دالر

 بهای نفت برنت 
در 7 بهمن 96

26
 درصد

بازدهی دالر از 
ابتداي سال 96 تا 

نیمه بهمن

4744
 تومان

قیمت ثبت شده برای 
دالر در نیمه بهمن 96

بازار ارز با عبور از تعطیالت ســال نوي میالدی آرام نگرفت و برخالف رویه 
سال های اخیر به سرکشی ادامه داد. به طور معمول در سال های گذشته با عبور از 
تعطیالت سال نو میالدی، بازار ارز با آرامش مواجه مي شد و قیمت ها در این بازار 
از نیمه دی ماه تا پایان سال کاهش مي یافت. بهای دالر به عنوان شاخص ترین ارز 
این رفتار را در سه سال گذشته از خود بروز داده بود به همین دلیل تحلیل گران 
انتظار داشــتند در سال جاری نیز سرکشی دالر در تعطیالت کریسمس اتفاق 
بيفتد، و خیلی زود دالر با شکســت خط مقاومت 4 هزار و 150 تومان خودرا 
به باالی 4 هزار و ۶00 تومان رساند. پس از آن اما آرامش به بازار بازنگشت و با 

ورود افراد غیرحرفه ای به بازار برای سرمایه گذاری بر روی دالر بر التهاب افزوده 
شد. بر این اساس در میانه بهمن بهای هر دالر امریکا تا نزدیکی 4 هزار و 800 
تومان پیشروی کرد. قیمت ارز به طورمعمول تحت تأثیر دو عامل »واقعی« و »آثار 
روانی« نوسان می کند. دلیل واقعی ناشی از تغییرات نیاز ارزی اقتصاد ایران در 
زمینه واردات و اسکناس ارز مسافرتی،  دانشجویی و... یا نوسان در میزان عرضه، 
به دلیل تأخیر ورود ارز حاصل از صادرات محصوالت پتروشیمی یا کاهش عرضه 
از ســوی بانک مرکزی است. آنچه را كه طی هفته های اخیر در بازار رقم خورد 

می توان حاصل توالی دو رویداد واقعی و آثار روانی در بازار دانست. 

بازار ارز در نیمه فصل آخر سال بی تاب شد

ادامه ركوردشكني دالر در زمستان

96/01/6
3754 تومان

96/11/14
4704 تومان

96/11/15
68.06 دالر

تغییرات قیمت دالر از ابتدای سال تا نیمه بهمن 96

96/01/01
50.9 دالر
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9.6
 درصد

نرخ تورم نقطه به 
نقطه خدمات در 
دی 96 نسبت به 

دی 95

0.2
 درصد

تورم ماهانه تولید 
در بخش خدمات 

در دی 96

9.1
 درصد 

تورم نقطه به 
نقطه تولید بخش 
خدمات در دی 96 

نسبت به دی 95

0.5
 درصد

نرخ تورم ماهانه بخش 
خدمات در دی 96

بازار کاالهای مصرفی در ماه های اخیر تحت تاثیر نوســان قیمت 
برخــی کاالها قرار گرفته اما آرامش کلی خود را حفظ کرده اســت. 
افزایش قابل توجه قیمت تخم مرغ از شــانه ای 12 هزار تومان به 20 
هزار تومان موجب تنش در بازار این کاالی اساســی شد و واردات را 
ناگزیر کرد. قیمت تخم مرغ پس از این تنش کاهش یافت اما بازار برنج 
به عنوان خوراکی استراتژیک دیگر در معرض خطر قرار گرفت و دولت 

مجبور به آزادسازی واردات آن شد. نرخ تورم که نشان دهنده شتاب 
رشد قیمت در اقالم و خدمات مصرفی است اما همچنان در محدوده 
10 درصد قرار دارد. گزارش بانک مرکزی از این شاخص در ماه دهم 
ســال نشان از تثبیت نرخ 10 درصد مشابه آنچه در ماه نهم گزارش 
شده بود، دارد. نرخ تورم ماهانه در دی 0.4 درصد و نرخ تورم نقطه به 

نقطه نسبت به دی 95، 9.7 درصد برآورد شده است. 

نرخ تورم تولیدکننده در 12 ماه منتهی به دی ماه 9۶ به 9.9 درصد رسید 
و این شــاخص در یک قدمی دورقمی شدن قرار گرفت. روند صعودی تورم 
پیش نگر در ماه های اخیر نشانگر حرکت این شاخص به سمت دورقمی شدن 
بود و به نظر مي رسد پیش از پایان سال 9۶ این اتفاق رخ خواهد داد. گزارش 
بانک مرکزی نشان مي دهد که هزینه های تولید در ماه دهم سال نسبت به ماه 

نهم 1.1 درصد رشد داشته است و نرخ تورم نقطه به نقطه تولید در دی امسال 
نسبت به دی سال گذشــته 10.9 درصد بوده است. از تورم تولید به عنوان 
شاخص پیش نگر یاد مي شود چراکه افزایش هزینه های تولید به افزایش قیمت 
کاالها منجر مي شود و هزینه های مصرفی را نیز افزایش مي دهد بنابراین نرخ 

تورم کاالهای مصرفی نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. 

نوسان موضعی در بازار كاالهاي مصرفي

نرخ تورم در محدوده 10 درصد

شاخص

نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه تولید در دی 96

گروه های اصلی تولید
درصد تغییر نسبت به 

ماه مشابه سال قبلماه قبل
0.112.2کشاورزی، جنگل داری و ماهی گیری

2.311.8ساخت )صنعت(

0.38.1حمل و نقل و انبارداری

112.7هتل و رستوران

02.4اطالعات و ارتباطات

0.۶14آموزش

0.۶9.2بهداشت و مددکاری اجتماعی

112.9سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی

جزئیات نرخ تورم در کاالها و خدمات مختلف- دی 96
تغییر دی 96 نسبت به دی 95تغییر دی نسبت به آذرگروه ها         ی اصلی

0.413.7خوراكی ها          و آشامیدنی ها         
0.21.1دخانیات

0.24.9پوشاك و كفش
0.38.8مسكن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها         

0.88.2اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه
0.۶8.5بهداشت و درمان

0.4۶.4حمل و نقل
0.80.8ارتباطات

0.514.1تفریح و امورفرهنگی
0.811.8تحصیل

1.211.۶رستوران و هتل
1.211.۶كاالها و خدمات متفرقه

هزینه های تولید در مسیر رشد قرار دارد

تورم تولید در آستانه دورقمی شدن
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داووس: ریسمان پوسیده کاهش مالیات
سخنرانی ترامپ در داووس مانند مدیرعامل شرکتی 
بود که در جشــن ســاالنه شــرکتش حضور پیدا 
می کند و حرف می زند. تقریباً همه کسانی که آنجا 
نشسته بودند با نگاهی تمسخرآمیز به صحبت های او 
گوش می دادند. دونالد ترامپ سعی دارد با صحبت از 
کاهش مالیات نظر مساعد میلیاردرها را به خودش 
جلب کند. اما کاهش مالیات در حقیقت ریسمانی 
پوســیده است که او به آن چنگ زده و نمی تواند به 
کمک آن برای خودش محبوبیتی دســت وپا کند. 
ترامپ در سخنرانی خود در داووس بیش از 20مرتبه 
به خودش ارجاع داد و در اکثر مواقع به تصمیمش برای کاهش مالیات اشاره می کرد تا 
از این طریق تشویق میلیاردرها را برای خودش بخرد. اما واقعیت این است که او کاری 

کثیف و بیهوده انجام می دهد که نتیجه ای نخواهد داد. 

تلگرام: اقتصاد خودمختاِر دیجیتالی
 

اپلیکیشن های پیام رسان قرار اســت بخت خود را در برابر 
پول های دیجیتالی امتحان کنند و پــاول دورف به همراه 
برادرش نیکوالی دورف نخســتین کسانی هستند که قرار 
است از طریق تلگرام این مسئله را امتحان کنند. اگر کاری 
که آنها به دنبالش هســتند نتیجه بدهد در حقیقت نوعی 
اقتصــاد خودمختار در دنیای دیجیتالی بــه وجود می آید. 
تاکنون بیت کوین و بسیاری از دیگر ارزهای مجازی موفق 
نشده اند به ارز رایج و مورد اعتماد مردم تبدیل شوند. به نظر 
می رسد تبدیل این ارزهاي دیجیتالی به پول قابل استفاده 
مردم فرایندی طوالنی مدت و زمان بَر است. واقعیت این است 
که هنوز افراد به تعداد کافی از پول های مجازی نظیر بیت کوین استفاده نمی کنند. حاال دورف ها 
تصمیم گرفته اند ارز دیجیتالِی جدیدی در اکوسیستم تلگرام راه بیندازند. آنها سرمایه گذاری کالنی 

روی این ماجرا کرده اند اما هنوز معلوم نیست که بتوانند نتیجه ای رضایت بخش به دست بیاورند.

بریتانیا: ترزا می به پایان خط رسیده است
اجالس داووس آخرین نمایش ضعف و ناتوانِی ترزا 
می نخست وزیر بریتانیا بود. زمانی  که نام او را برای 
سخنرانی اش صدا می زدند، یک حرف از اسمش روی 
صفحه نمایش جا افتاده بود؛ سوئیســی هایی که به 
راحتی نام بنجامین نتانیاهو را نوشته بودند، نام ترزا 
می را اشــتباه تایپ کرده بودند و این خود نشانه ای 
نمادین بود. ترزا می هر روز بیش از گذشته قدرتش 
را از دســت می دهد و در اجالس داووس این ضعف 
را بیش از گذشــته به نمایش گذاشت. انتقادها بر 
ســر برگزیت )خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا( هنوز 
پابرجاست و در این مدت ترزا می موفق نشده کاری را از پیش ببرد. او هنوز نتوانسته 
خروج از اتحادیه را مدیریت کند و همین قانع کننده ترین دلیل است که او باید از سمت 

خود کناره گیری کند. 

آنه مکلووی
تحلیل گر گاردین

ترامپ: جنگ نو با اتحادیه اروپا
دونالد ترامپ از طرف دولتش نســبت به تجارت با 
اتحادیه اروپا اعالم موضع کرده است. او در گفت وگو 
با خبرنگاری بریتانیایی گفته است: »من مشکالت 
زیادی با اتحادیه اروپا داشــته ام. حاال به دیدگاهی 
در زمینه تجارت دســت یافتــه ام. وضعیت کاماًل 
غیرمنصفانه است. ما نمی توانیم محصوالت خود را 
به اروپا وارد کنیم، شرایط خیلی خیلی سخت است 
اما در مقابل، آنها همه محصوالت خود را می فرستند. 
بدون مالیات، یا مالیاتی خیلی کم.« ترامپ تاکنون 
بارها اتحادیه اروپا را بابت این مسائل سرزنش کرده و 
حاال به نظر می رسد به نقطه نظری کامالً صریح دست پیدا کرده و از آنجا که همه چیز 
را ناعادالنه می بیند حتماً اقداماتی علیه تجارت با اتحادیه اروپا در نظر خواهد گرفت. او 
به دنبال وضع تعرفه های جدید است و اقدامات بعدی اش می تواند بسیار اثرگذار باشد.

چارلز رایلی
تحلیل گر سی ان ان مانی

مایکل دانتونیو
تحلیل گر سی ان ان

پاکستان: تعلیق کمک ها کار درستی است
همین چند وقت پیش بود که دونالد ترامپ تصمیم 
گرفت کمک حدوداً 2میلیارد دالری به پاکستان را 
معلق کند. این تصمیــم جنجال هایی به پا کرد اما 
عده زیادی از تحلیل گران امور خارجی و همچنین 
حقوق دان هــا از این اقدام او به شــکلی محتاطانه 
حمایت کردند. در واقع آنها معتقدند در برخی شرایِط 
پیچیده مثل مسئله پاکستان، رویکرد دولت ترامپ به 
نظر درست و منطقی می آید. واشنگتن از سال 2002 
تاکنون بیش از 33میلیارد و 900میلیون دالر کمک 
روانه اســالم آباد کرده است اما همه این تالش ها به 
جای اینکه به کمک منتهی شود به تغذیه و رشد گروه های افراطی در این کشور ختم 
شده است. البته همکاری واشنگتن و اسالم آباد در زمینه القاعده تا حدودی موفقیت آمیز 

بود اما به نظر می رسد این کمک ها تاکنون نتیجه ای معکوس داشته است. 

دنیل آر دی پتریس
تحلیل گر رویترز

چین: هجوم توریست های چشم بادامی 
اگر می خواهید بدانید طبقه مصرف کننده چین چطور 
جهان را شکل می دهد نگاهی به تعداد کسانی بیندازید 
که از این کشور به کشورهای دیگر مسافرت می کنند. 
توریســت های چینی به کشــورهای خارجی هجوم 
آورده اند. گردشگرِی چینی رشد قابل مالحظه ای در یک 
دهه اخیر داشــته و نسبت به سایر کشورها قابل توجه 
است. برای مثال تنها 5درصد از شهروندان طبقه متوسط 
بریتانیا گذرنامه دارند و در امریکا 40درصد؛ این در حالی 
است که این روزها اکثر شهروندان طبقه متوسط چین 
به کشــورهای خارجی سفر کرده اند. واقعیت این است 
که هزینه ای که چینی ها صرف مسائلی نظیر گردشگری می کنند از قیمت فوالد و کاالهای 
تولیدی هم مهم تر است و می تواند نقش مهم تری در اقتصاد جهانی ایفا کند. چین در زمینه 

گردشگری این روزها نقشی بسیار مهم در جهان ایفا می کند. 

لئونید برشیدسکی
تحلیل گر بلومبرگ

تحلیل گران

تریسی چن
تحلیل گر بلومبرگ
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اعالنـات

در دولت یازدهم، سیاســت هایی کــه در اقتصاد به کار گرفته 
شده بود موجب تاثیرات مثبت در بورس شد . به همین ترتیب 
کارشناسان معتقد بودند همه   شرایط  برای جهش بورس آماده 
اســت اما این جهش را بسته به سیاســت های دولت دوازدهم   
مي     دانستند . در اواخر فعالیت دولت دهم با توجه به سردرگمی هایي که در بازار سرمایه ایجاد شده 
بود  ســرمايه گذاران برای  سرمايه گذاری در بازار ســرمایه ناامید شده بودند . از طرف دیگر دخالت 
دولت ها در اقتصاد در سال های گذشته بر بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه تاثیر گذاشته بود . 
همچنین، عدم اجرای خصوصی سازی واقعی و درست باعث شد بازار سرمایه رونقی را که باید در آن 
زمان به دست آورد نداشته باشد . دولت یازدهم نیز در اجرای خصوصی سازی رضایت کارشناسان را 
به خود جلب نکرد اما با برجام و کاهش تورم، امید را به اقتصاد کشور بازگرداند و به همین ترتیب 
بورس نیز کمی با افزایش قیمت سهام و شاخص ها روبه  رو شد . اولین پرسش نظرسنجی این شماره 
»آیند ه نگر«، »در ابتدای کار دولت دوازدهم، وضعیت بورس چقدر واقعی یا حبابی بوده اســت؟« 
است . کارشناسان و فعاالن اقتصادی در این مورد اظهار داشتند، بررسی وضعیت بازار نشان   مي     دهد، 
وضعیت بورس چنان که انتظار   مي     رفت نبوده و دولت نتوانســته با سیاســت هایی که باید به کار   
مي     گرفته این وضعیت را بهبود دهد . در حال حاضر اصلی ترین خواسته ای که بورس دارد تا به رونق 

پایدار برسد، خصوصی سازی و ثبات اقتصادی است.
آمارها نشان   مي     دهد میزان تأمین مالی از بازار سرمایه طی 10 سال گذشته بیش از دوازده برابر 
افزایش یافته است . تأمین مالی از بازار سرمایه به  طورمعمول از سه کانال افزایش سرمایه، عرضه اولیه 

و انتشار انواع ابزارهای تأمین مالی صورت   مي      گیرد . به گزارش پایگاه اطالع رسانی بازار سرمایه، عالوه 
بر افزایش قابل توجه حجم تأمین مالی از بازار سرمایه، سهم بازار سرمایه از تأمین مالی کل کشور 
نیز طی سال های گذشته  رشد محسوسی داشته است . در همین راستا پرسش دوم »بازار سرمایه 
چقدر در تامین مالی بازار ایران نقش دارد؟« است . برعکس آمارها، فعاالن اقتصادی نظرهاي متفاوتی 

داشتند و نقش بازار سرمایه را در تامین مالی کشور بسیار ناچیز دانستند . 
توسعه بازار از طریق گسترش دیگر بازارهای مالی صورت   مي     گیرد . فعاالن اقتصادی و کارشناسان 
در پاسخ به پرسش »عملکرد بورس را در توسعه بازار چطور ارزیابی   مي     کنید؟« معتقد بودند بازار 
در ســال های گذشته به اندازه ای که انتظار   مي     رفت توسعه پیدا نکرد . آنها خطاب به دولت اظهار 
داشتند، دولت شــرايطی را فراهم كند كه سرمايه  های بيشتری جذب بازار بورس شود . برخی از 
پاسخ دهندگان به عدم اطالع رسانی در بورس اشاره داشتند و انتظار دارند که دولت در این زمینه 
بیشتر تالش کند . اگر دولت بتواند سیاست های درستی را در بورس پیاده کند، بازارهای دیگر نیز 

در ادامه توسعه پیدا خواهند کرد.
در نظرســنجی »آینده نگر«، حســن فروزان فرد، رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و 
سالمت اداری اتاق  ایران، سیده فاطمه مقیمی، عضو هیئت رئیسه اتاق تهران، رضا پدیدار،  رئیس 
کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران، 
فریال مستوفی، رئیس کمیسیون  سرمايه گذاری اتاق ایران، آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه، مهدی 
تقوی، استاد دانشگاه، محمدقلی یوسفی، کارشناس اقتصادی، بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی و 

مجیدرضا حریری، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران- چین شرکت کردند.

فرمان بورس در دست دولتی ها
میزان تأمین مالی از بازار سرمایه طی 10 سال گذشته بیش از 12 برابر افزایش یافته است

متین دخت والی نژاد
خبرنگار

وضعیت بورس همچنان حبابی است

70 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند
نقش دولتی ها بیشتر است

80 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند
نقش دولت پررنگ تر است

60 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند

نقش بانک پررنگ تر است

10 درصد اعتقاد دارند
در چند سال اخیر بورس به سمت واقعی شدن رفت

30 درصد اعتقاد دارند
نقش بانک ها بیش از بازار سرمایه است

20 درصد اعتقاد دارند
عدم اطالع رسانی کافی عملکرد بورس را کاهش داده است

30 درصد اعتقاد دارند

بازار سرمایه چقدر در تامین مالی بازار ایران 
نقش دارد؟

عملكرد بورس را در توسعه بازار 
چطور ارزیابی   مي     کنید؟

در ابتدای کار دولت دوازدهم، وضعیت بورس چقدر واقعی 
یا حبابی بوده است؟
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در ابتدای کار دولت دوازدهم، وضعیت بورس چقدر واقعی یا حبابی بوده است؟

وضعیت بورس همچنان حبابی است
70 درصد پاسخ دهندگان اعتقاد دارند

آلبرت بغزیان
استاد دانشگاه

بورس کشــور تقریبا در همه دوره ها با ورود 
حقوقی ها حبابی شده اســت . حقوقی ها به دلیل یک سری 
منافع و حجم خریدی که دارند بیشــتر   مي     توانند ایجاد بازار 
کنند . افزایش قیمت ســهم ناشــی از فعالیت غیراقتصادی 
شرکت ها یعنی حبابی بودن. بعضا در وضعیت حبابی،   مي     شود 
در باالترین قیمت ســهامی را به فروش برسانند. بارها شاهد 
حبابی شــدن بازار در ســال های مختلف در کشــور بودیم . 
کمترین زمان حبابی شدن در دوره آقای روحانی بوده است . 
به دلیل نوسانات نرخ ارز در بازار حباب نتوانست در بازار شکل 

بگیرد و بیشتر به سمت بازار ارز رفت.

مهدی پورقاضی
رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران

تغییرات شــاخص های بورس تــا آنجایی 
که متناســب با نرخ تورم باشد قابل قبول است اما بورس به 
مراتب بیشتر از آن رشد کرده و این رشد را ناشی از پیش بینی 
درآمدهای آتی و متناسب با آن نمي بینیم . امروز برای فردی 
درآمدهای فوق العاده ای چه در بخش صنعت و چه در بخش 
بازرگانی پیش بینی نمي کنند که قیمت های بورس افزایش 
پیدا کند . به نظر من افزایش شــاخص بورس بیشتر به دلیل 
سفته بازی است و از سوی دیگر به دلیل اینکه خیلی از افراد 
سرمایه شان را از سیستم بانکی غیرقابل اعتماد خارج و وارد 

بورس، ارز یا سکه کردند .  

محمدقلی یوسفی
 کارشناس اقتصادی

بورس از فعالیت های دولت متاثر   مي     شــود . 
بازار بورس یک بازار سرمایه است . زمانی که دولت عمال بدون 
توجه به ویژگی های بنیادی یک اقتصاد، اختالل ایجاد   مي     کند 
تمامی بازارها را تحت تاثیر قرار   مي     دهد . بنابراین بی ثباتی یک 
عالمت و نشــانی از مداخالت گسترده دولت است . زمانی که 
دولــت در بازار دخالت   مي     کند قیمت ها یا بازدهی فعالیت ها  
مشخص نمي شود و یا قیمت هاي واقعی معلوم نمي شود . در 

نتیجه شاهد جابه جایی منابع خواهیم بود.

بهمن آرمان
کارشناس اقتصادی

بورس که از آن به عنوان بورس اوراق بهادار 
در ایران یاد   مي     شــود، با آنچه که در ســایر کشــورها است 

هیچ گونه همخوانی ندارد . بورس تهران را یکی از مفســران 
شــبکه های اقتصادی سی ان بی سی به خوبی توصيف کرد . او 
گفت بورس تهران محل تامین منابع مالی بنگاه های اقتصادی 
که وظیفه اصلی بورس ها در جهان است، نیست . بیشتر به یک 
محل شرط بندی شباهت دارد و معامالت بر روی سهام موجود 
انجام   مي     شود که آن هم در بسیاری موارد با تخلفاتی همراه 
است که در سایر کشورها با زندان های بلندمدت، این گونه افراد 

جریمه   مي     شوند . 

رضا پدیدار
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق 

تهران
بورس کشور بر اســاس موازین متاثر از فرآیند اقتصادی که 
جریان رشد و توسعه را با خود به دنبال دارد، طی نشده است . 
یک بخشــی از فرآیند بورس رفتار هیجانی اقتصاد در کشور 
اســت . این جریان اقتصاد هیجانی در کشور از رفتار سیاسی 
در درون و رفتار سیاسی در خارج تاثیر   مي     گیرد . این موضوع 
در بورس نیز تاثیر مي گذارد. در واقع سازمان های اقتصادی و 
بورس حاصل فرآیند صحیح اقتصادی نيست و تاثیر مثبت 
جریان نقدینگی، فروش و درآمد را در بر نمي گیرد . مطابق با 
تاریخچه کشور، تغییراتی که در بورس رخ داده کاذب است و 
با تغییر شاخص های سیاسی که بر شاخص های اقتصادی تاثیر   

مي     گذارد نرخ تغییر   مي      كند . 

سیده فاطمه مقیمی
عضو هیئت رئیسه اتاق تهران

همان طور که شاهد هستیم شرایط حبابی 
بوده اســت . دولت نتوانســته براي بازار، محاسبات دقیق و 
درستی انجام دهد که بر مبنای آن برنامه ریزی کند . زمانی که 
بورس در یک کشور از حالت کامل خود خارج   مي     شودا قابلیت 
جابه جایــی در معرفی کاالها و بازار برای ســبد کاال، قاعدتا 
به بخشی تبدیل   مي     شــود که مردم به سمت آن نمي روند . 
اقتصاد، اقتصاد روشــن و شفافی نیست و دل نگرانی هایی در 
آن وجــود دارد . به همین ترتیب بورس از شــرایط مطلوبی 
برخوردار نمي شود . نتیجه اقتصاد غیرقابل پیش بینی، بورس 
غیرفعال اســت که بازارهای خرید و فــروش به صورت روان 

ایجاد نمي شود . 

مجیدرضا حریری
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران- چین

اصل قضیه این است که در کشور شفافیتی 
وجود ندارد و بورس نیز مانند مابقی بخش ها است . نوساناتی 
که در بورس دیده   مي     شــود با عاليــم واقعی بورس در دنیا 
متفاوت است . بورس مانند دماســنج است و با توجه به آن   
مي     توان برنامه ریزی کرد . اما در کشور شرکت هایی که بورسی 
هستند عمدتا دولتی یا خصولتی هستند و عرضه کننده سهام 

تحت حمایت دولت اســت . بخش عمده بــرای کانون های 
قدرت های مالی دولتی اســت . عمومــی غیردولتی عمده 

سهام داران اند .

در چند سال اخیر بورس به سمت 
واقعی شدن رفت

30 درصد از اعتقاد دارند

حسن فروزان فرد
رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و  

سالمت اداری اتاق  ایران
در چند سال اخیر با توجه به اتفاق هایی که در حوزه تورم رخ 
داد، مســیری که بورس طی   مي     کرد تا اندازه ای منطقی بود . 
زمانی که تورم تا اندازه اي کنترل شود و به زیر 10 درصد برسد 
وضعیت بورس با یک نظمی بهبود پیدا   مي     کند . به طورکلی 
بعد از 4 ســال کنترل تورم حرکت های مثبتی را در بورس 
شاهد بودیم و نظمی در رفتار بورس برای رشد وجود  داشت . 
به همین ترتیب بــورس امروزه تا حدودی قابل پیش بینی و 

منطقی است . 

مهدی تقوی
استاد دانشگاه

در اوایل دولت دوازدهم وضعیت بورس بهبود 
پیدا کــرد . در دوره اول و دوم آقای روحانی وضعیت اقتصاد 
کشــور رو به رشد و بهبود بوده است . درواقع با توجه به رشد 
مثبتی که اقتصاد در دوره آقای روحانی داشته   مي     توان گفت 
بورس نیز همســو با رشد اقتصادی رشــد پیدا کرد . از سوی 
دیگر اشــتغال افزایش پیدا کرد و تورم پایین آمد . به همین 
دلیل پس اندازهای مردم نیز نسبت به دوره قبل افزایش پیدا 
کــرد . در دوره دوم باید وضعیت بهتر از حال شــود تا قیمت 
سهام شرکت ها و بانک های خصوصی روندی افزایشی به خود 

بگیرند.

فریال مستوفی
رئیس کمیسیون  سرمایه گذاری اتاق ایران

وضعیت اقتصادی کشــور متاسفانه پیچیده 
شده است . بعد از برجام  سرمايه گذاران، فعاالن اقتصادی و به 
طور کلی مردم امیدوار شــده بودند و امید به این داشتند که 
همه مشکالت اقتصادی سریعا درست   مي     شود . این امیدواری 
شرایط حبابی را در بازار ایجاد کرد . بعد از مسائل برجام نیازمند 
زمان در کشور هستيم. یک شبه نمي شود وضعیت اقتصادی 
خراب، مشکل دار و تحریم شده را تغییر داد . وضعیت بورس در 
اوایل دولت دوازدهم هم حبابی بوده و هم نبوده است . به دلیل 

امیدهای روانی، بورس باال رفت.

در اواخر فعالیت دولت دهم با توجه به سردرگمی هايی که در بازار سرمایه ایجاد شده بود  سرمايه گذاران 
برای  سرمايه گذاری در بازار سرمایه ناامید شده بودند . از طرف دیگر دخالت دولت ها در اقتصاد در 
سال های گذشته بر بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه تاثیر گذاشته بود.
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کامنت ماه

بازار سرمایه چقدر در تامین مالی بازار ایران نقش دارد؟

نقش دولتی ها بیشتر است
80 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند

مجیدرضا حریری
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران- چین

بورس باید سرمایه های خرد را جلب کند و در 
جهت تولید از آن استفاده شود . خرید و فروش هایی در بورس 
انجام   مي     شــود اما ســرمایه جدیدی جذب بورس نمي شود . 
حجم معادالت بیانگر این نیســت که بازار سرمایه توانسته 
نقشی در تولید ایفا کند . افرادی که در بورس فعال اند چرخه ای 
هستند که یا منصوب دولت اند یا توسط شرکت های دولتی 
اداره   مي     شود . بازار سرمایه نیز مانند بازار پول کشور   مي     ماند 
و شفافیت ندارد. به همین ترتیب بازار سرمایه نقش عمده ای 

در تامین مالی ندارد.

حسن فروزان فرد
رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و  

سالمت اداری اتاق  ایران
نقش بازار سرمایه در تامین مالی کشور بسیار ناچیز بوده است . 
درســت است که تشكيالتي به نام بازار سرمایه سال ها است 
تاسیس شده اما خیلی اتفاق های دیگر نیز باید در کنار بازار 
سرمایه رخ   مي     داد تا زنجیره تشکیل شود و بازار سرمایه نقش 
واقعی خود را ایفا کند . مفهوم واقعی حاکمیت شرکتی و توسعه 
واقعی در داخل شرکت ها باید صورت   مي     گرفت تا شرکت هایی 
که بیش از ده سال سابقه کاری داشتند وارد این بازار   مي     شدند . 
امــا کم اطالعی در حوزه حاکمیت شــرکتی و ظرفیت های 
تورمی، آنی و غیرحرفه ای در کنارش ایجاد شــد و شرکت ها 
را از این بازار دور کرد . اگر دورنمایی از ثبات اقتصادی داشته 
باشیم و دانش حاکمیت شرکتی را توسعه دهیم، بازیگر اصلی 
بورس کشور در سال های آینده شرکت های کوچک و متوسط 
خواهند شد . شرکت ها هنوز جذابیت حضور در بورس را درک 
نکرده اند و یا هیچ ارتباط منطقی با این موضوع برقرار نکرده اند.

مهدی پورقاضی
رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران

من تاكنون شــاهد نقش بازار سرمایه 
در تامیــن مالی بخش خصوصی نبوده ام . بیشــتر در 
شــبه دولتی ها و دولتی ها تامین مالی انجام   مي     شود . 
بورس هنوز نمي تواند بــرای بخش خصوصی واقعی 
تامین مالی کند . این درواقع نقطه ضعف بورس است . 
شــرکت هایی که داخل بورس اند عموما شبه دولتی 
محســوب   مي     شــوند . در بورس به بخش خصوصی 

اعتمادی نمي شود و تامین مالی تنها برای شبه دولتی ها 
صورت   مي     گیرد.

مهدی تقوی
استاد دانشگاه

نمی توان گفت بازار ســرمایه نقشی نداشته 
است . درواقع شرکت های قدیمی و تازه تاسیس شده با فروش 
سهام در بازار ســرمایه در تالش برای جذب منابع هستند . 
شرکت هایی که سرمایه های بزرگی نیاز دارند با فروش سهام 
آن سرمایه را به دست   مي     آورند و به عبارتی بازار سرمایه منبع 

تامین مالی برای این شرکت ها است.

محمدقلی یوسفی
 کارشناس اقتصادی

کشــور داراي یک اقتصاد آزاد نیست که در 
آن بخش خصوصی فعال باشد . اقتصاد ایران اقتصادی است 
که بخش خصوصی بســیار كوچكي در تولید و تجارت دارد . 
به عبارت دیگر آنچه در اقتصاد کشــور تعیین کننده اســت 
سیاست های دولت است . چون دولت نفت را در اختیار دارد و 
نفت یک درآمد بسیار زیاد سرشار از منابع و امکانات گسترده 
اســت . از سوی دیگر بانک مرکزی نیز در اختیار دولت است 
در نتیجه دولت با سیاست های اقتصادی خود نقش آفرینی در 
بازارها   مي     کند  و متناســب با سلیقه و برداشت و درک خود 

بازارها را تحت تاثیر قرار   مي     دهد.

بهمن آرمان
کارشناس اقتصادی

در کشورهای پیشرفته صنعتی و کشورهای 
تازه صنعتی شده مانند کره جنوبی، ترکیه و تایوان سهم بازار 
ســرمایه در تامین منابع مالی مورد نیاز  سرمايه گذاری های 
جدیــد حدود 55 الی ۶5 درصد اســت . در ایران اگر به طور 

واقعی بخواهیم نگاه کنیم، نبایستی بیش از 2 درصد باشد . 

رضا پدیدار
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق 

تهران
تاثیر بازار ســرمایه در فرآیند اقتصادی و هم فرآیند 
توســعه زیر 10 درصد است . حاکمیت اقتصاد کشور 
دولتی است و همان طور که مالحظه   مي     کنید، محور 
و شاخص مسئوالن قیمت نفت است . فرآیند اقتصادی 
بر اســاس عرضه و تقاضا در کشــور مطرح نیست . 
هدف گذاری هايــي كه در بودجه یا برنامه پنج ســاله 
صورت گرفته بر اســاس نفت اســت . نگاه مدیران و 
مســئوالن نگاه مقطعی به شاخص هایی است که به 

دست   مي     آورند و بر اساس آن تصمیم گیری   مي     کنند . 
رفتاری که در بورس صــورت   مي     گیرد کوتاه مدت و 

موقتی است . 

سیده فاطمه مقیمی
عضو هیئت رئیسه اتاق تهران

سرمایه یک عنصر بسیار هشــیار است . به 
عبارتی به بخشــی   مي     رود که ریسک و خطری در آن وجود 
نداشته باشد . سرمایه در بخشی   مي     خوابد که اطمینان خاطر 
نســبت به رشــد و تعالی داشته باشــد و زمانی که اقتصاد، 
اقتصادی اســت که بیمارگونه در آن رفتار   مي     شود و از طرف 
دیگر نقش كمرنگ ما در بازارهای بین المللی، عواملی است که 
موجب   مي     شود در خصوص نقش بازار سرمایه صحبت کرد. 

این اتفاق موجب بازار سیاه   و حتی باعث رکود   مي     شود.

نقش بانک ها 
بیش از بازار سرمایه است

20 درصد اعتقاد دارند

آلبرت بغزیان
استاد دانشگاه

شعار همیشه این بوده که از بانک محوری به 
ســمت بورس محوری حرکت کنیم . ارزان ترین منبعی است 
که شــرکت می تواند در آن تامین مالی کند . علی رغم اینکه 
سودهای بانکی کاهش پیدا کرد کماکان شرکت ها   مي     توانند 
به بازار ســرمایه وارد شوند . نوساناتی که در دوره اخیر شاهد 
بودیم موجب شد که خیلی از وجوه آماده برای سوداگری برای 
بخش ارز خود را آماده کند . همچنان تامین مالی ضعیف است 
و حجم مجموعه نیز آن قدر نیست که بتواند تامین مالی کند . 

فریال مستوفی
رئیس کمیسیون  سرمایه گذاری اتاق ایران

بازار ســرمایه در 49 ســال گذشــته به هر 
حال فعالیت هایی داشته است . بعد از مسئله تحریم ها، تصور   
مي     رفت که در همه موارد وضعیت بهتر شــود . قدری مسئله 
روانی چاشــنی بازار شد . بازار سرمایه یکی از بازارهای بسیار 
عالی برای تامین مالی است . در ایران تکیه به بانک ها کردیم . 
در صورتی که بازار ســرمایه مهم تر از بانک ها است . بانک ها 
باید برای پروژه های کوچک و متوسط تامین مالی کنند . بازار 
ســرمایه باید در پروژه های کالن و بزرگ ورود پیدا کند . بازار 

سرمایه نیز نیاز به امنیت و زمان دارد.

دولت یازدهم نیز در اجرای خصوصی سازی رضایت کارشناسان را به خود جلب نکرد اما با 
برجام و کاهش تورم، امید را به اقتصاد کشور بازگرداند و به همین ترتیب بورس نیز کمی با 
افزایش قیمت سهام و شاخص ها روبه رو شد.
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عملكرد بورس را در توسعه بازار چطور ارزیابی   مي     کنید؟

نقش دولت پررنگ تر است
60 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند

آلبرت بغزیان
استاد دانشگاه

ســری  یــک  اولیــه  عرضــه  در 
واگذاری هایی صورت گرفته است اما کماکان ارقام 
بیشتر خصولتی يا برای رد دیون بوده است . سهم 
این بخش ها نسبت به بخش خصوصی که به دنبال 
 سرمايه گذاری است بیشتر است . به نظر من بورس 
نتوانسته این نقش را بازی کند و نوساناتی که در 
بازارهای دیگر وجود دارد باعث کم رونقی در بورس   

مي     شود.

مجیدرضا حریری
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران- چین

کارکرد بورس کشــور ماننــد کارکرد 
سازمان های بورسی دیگر در دنیا نیست و توقعی نداریم 
که بتواند دردی را از بخش خصوصی دوا کند . عملکرد 
بورس مانند سایر نهادهای ما یک عملکرد غیرشفاف و 

غیررقابتی است.

مهدی پورقاضی
رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران

نقش قابل توجهی از بورس در توسعه 
بازار نمي بینم . صرفا در همان محدوده شــرکت های 
بورسی که عمدتا شرکت های شبه دولتی هستند تغییر 
و توسعه رخ داده است و به طور کلی بازار و بخش هایی 
که در آن بخش خصوصی حضور دارد توسعه ای پیدا 

نکرده است . 

محمدقلی یوسفی
 کارشناس اقتصادی

بازار بورس یک بازار مستقل نیست که 
بتواند به معنای واقعی عاليم الزم را به  سرمايه گذاران 
نشان دهد . بیشتر شرکت هایی که ایران وجود دارند از 
سیاست های دولت ها تاثیر   مي     پذیرند . این شرکت های 
مستقل خصوصی نیستند که بازار بورس بتواند نبض 
آنها را نشان دهد . زمانی که شرکت ها با سیاست های 
دولت، مدیریت یا حتی مدیرشان تغییر   مي     کند، بازار 
بــورس کاری نمي تواند بکند . بورس نیز خود ســوار 

کشــتی اي است که سکان آن دســت دیگران است . 
بنابراین خود بورس تعیین کننده تغییرات یا توســعه  

نیست.

بهمن آرمان
کارشناس اقتصادی

هیچ . بورس تاكنــون هیچ گونه نقش 
سازنده ای در توســعه بازارها در کشور نداشته است . 
به طور کلی ســاختار بورس کشور با کشورهای دیگر 
متفاوت اســت، به همین ترتیب تاثیراتی که بر بازار   

مي     گذارد به گونه دیگری است.

سیده فاطمه مقیمی
عضو هیئت رئیسه اتاق تهران

به دلیل ناپایدار بودن شــرایط، بورس 
تاثیر آن چنانی نمي گذارد . بــورس در روند تغییرات 
است و این روند تغییرات نسبی قابل پیش بینی است . 
اگر غیرقابل پیش بینی باشــد شرط بندی   مي     شود . بر 
اساس شاخص هایی که در بورس وجود دارد   مي     توان 
پیش بینی کرد که تغییرات در  سرمايه گذاری چگونه 
خواهد بود . اما زمانی که این شرایط نامتعادل   مي     شود 
و از اختیار برنامه ریزی خارج   مي     شــود، نقش آفرینی 
درســتی انجام نمي شــود و اعتماد در بازار از دست   

مي     رود.

عدم اطالع رسانی کافی عملکرد 
بورس را کاهش داده است

30 درصد اعتقاد دارند

رضا پدیدار
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست 

اتاق تهران
عملکرد بورس مشابه سایر بخش های اقتصادی، عملکرد 
کوتاه مدت است . باز هم نوع اطالع رسانی بورس ناقص 
است . رابطه دوطرفه بین  سرمايه گذاران، سهام داران با 
بورس و بالعکس وجود ندارد . اگر یک نگاه تطبیقی و 
بین المللی داشته باشیم و نهادهای بازار سهام و بورس 
با  سرمايه گذاران یک رابطه متقابل باشد و اطالعات رد 
و بدل شود، بازار در کشور توسعه پیدا   مي     کند . داده ها 
و آمارها خیلی فقیرانه و با خساست داده   مي     شود . اگر 
 ســرمايه گذاران بخواهند به این اطالعات دست پیدا 
کنند باید از طریق کارگزاران آن را به دســت آورند . 

این بورس نمي تواند روند پایداری داشته باشد . رویکرد 
شخص من به بورس کشور رویکرد لحظه ای و مقطعی 

است.

فریال مستوفی
اتاق  کمیسیون  سرمایه گذاری  رئیس 

ایران
بــورس نیز تالش های خود را   مي     کند ولی باید قدری 
به روزرسانی شود و اطالعات را کامل تر بدهند . اطالعات 
ما کافی نیست . اطالعات کاملی رد و بدل نمي شود و 
مربوط به گذشته است . باید زمان داد تا بورس نیز بتواند 
نقش درست خود را در اقتصاد کشور ایفا کند . نمي توان 
گفت که بورس پیشرفته تر از بقیه بخش ها است و باید 

بیشتر برای آن تالش شود.

حسن فروزان فرد
رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و  

سالمت اداری اتاق  ایران
بورس به حالت دولتی اداره   مي     شود و این طور به 
نظر   مي     رسد که وظیفه آن رسیدگی به شرکت های 
عضو اســت. اما بورسی که   مي     تواند عامل توسعه 
باشــد بورسی است که دانش را برای شرکت های 
اولیه که ظرفیت حضور در بورس دارند در فضای 
اجتماعی کسب و کار توسعه دهد . بورس در حوزه 
توســعه خود و اطالع رسانی به اندازه کافی تالش 
نکرده و انرژی نگذاشــته اســت . عمده تالش بر 
روی ســازمان ها و شرکت های داخل بورس بوده 
است . به اندازه کافی جنبه توسعه ای برای بررسی 
ظرفیت های بورس به شــرکت های دارای سابقه 

انجام نشده است.

نقش بانک پررنگ تر است
10 درصد اعتقاد دارند

مهدی تقوی
استاد دانشگاه

مــردم دو انتخاب دارند: یــا پول های 
خود را در بانک ســپرده گذاری کنند یا سهام بخرند . 
اگر بورس رونق پيدا كند،  این سپرده های بانکی را که 
موجب رکود در کشور شده مقداری کاهش   مي     دهد . در 
واقع فروش سهام و سپرده گذاری بانک ها دو رقیب در 

زمينه جذب پول مردم هستند . 

دولت شرايطی را فراهم كند كه سرمايه  های بيشتری جذب بازار بورس شود . اگر 
دولت بتواند سیاست های درستی را در بورس پیاده کند، بازارهای دیگر نیز در ادامه 
توسعه پیدا خواهند کرد.
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اعالنـات

نگاه بانک جهانی به اقتصاد جهان در 2017

رشد سریع
رشــد اقتصاد جهان در سال 2018 قوی خواهد بود 
اما در عین حال دغدغه ها و نگرانی هایی نیز وجود دارد. 
بررسی ها نشان می دهد رشــد اقتصاد جهانی در سال 
2017، 3درصد بوده که بخشــی از آن به خاطر بهبود 
وضعیت برخی از اقتصادهای شکست خورده بوده است. 
انتظار می رود رشــد اقتصاد جهان در ســال 2018 به 
3.1درصد برســد. وضعیت تجارت جهانی نیز در حال 
حاضر خوب است و سرمایه ها در بازارهای جهانی جاری 
شده اند. اقتصادهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه 
به رشــد اقتصاد جهان بیش از اقتصادهای توسعه یافته 
کمک خواهنــد کرد. البته تزلــزل در بازارهای مالی و 
همچنین افزایش تنش های ژئوپلیتیکی می تواند رشد 
اقتصاد جهان را تهدید کند یا موانعی بر سر راه آن ایجاد 

کند. 

3.1درصد پیش بینی
بانک جهانی از رشد اقتصاد 

جهان در سال 2018

صندوق بین المللی پول بررسی كرد

چند قدم به سوی برابری
عبور از نابرابری تنها یک وظیفه اخالقی نیست بلکه برای 
رسیدن به رشد اقتصادی پایدار یک امر الزم است. بررسی ها 
نشان می دهد نابرابرِی درآمدها در جهان در سال های اخیر 
کاهش یافتــه و در کنار آن ضریب جینی نیز به وضعیت 
مطلوبی رســیده و از ۶8 در ســال 1988 به ۶2 در سال 
2013 رسیده که نشان دهنده رشدی خوب در اقتصادهای 
نوظهور و همچنین اقتصادهای در حال توسعه است. این 
رشد به ویژه در چین و هند وضعیت خوبی داشته و آمار را 
تکان داده است. به هرحال کشورهایی نیز بوده اند که نابرابری 
در آنها افزایش پیدا کرده و در این میان برخی نیز کشورهای 
توسعه یافته هستند. صندوق بین المللی پول از اواخر دهه 
80 میالدی تمرکز خود را روی این مســئله گذاشــته و 
تاکنون موفق شده پیشرفت هایی در این زمینه ایجاد کند. 

62 واحد، ضریب جینی 
در جهان در سال 2013 که نسبت به 

گذشته کاهش یافته است

مجمع جهانی اقتصاد برگزار كرد

در داووس 2018 چه گذشت؟
نشست ساالنه داووس در ســال 2018 طبق معمول برگزار 
شــد. بیش از 400نشســت تخصصی در اجالس امسال داووس 
برگزار شد که 1۶0مورد به صورت زنده از وب سایت مجمع جهانی 
اقتصادی پخش شــد. نارندرا مودی در این نشست به سه تهدید 
بزرگ برای تمدن بشری اشاره کرد: تغییرات آب وهوایی، تروریسم 
و بازگشت از جهانی شدن. ترامپ نیز در داووس به بحث تجارت 
و مالیات پرداخت و البته به این نکته اشاره کرد که وقتی می گوید 
امریکا باید اول باشد منظورش چیست. جک ما، موسس علی بابا 
بــه چالش های کلیدِی عصر حاضر به صورت مفصل و شــفاف 
صحبت کرد و یکی از بهترین سخنرانی ها را داشت. آنگال مرکل 
و جاستین ترودو نیز از دیگر مقامات بزرگی بودند که در داووس 
ســخنرانی کردند. البته داووس فقط جای این نام ها نبود؛ حتی 
مالله یوسف زی نیز در این نشست درباره حقوق زنان صحبت کرد 

و مردان را مخاطب خود قرار داد.

400 نشست تخصصی در اجالس 
امسال داووس تشکیل شد که 

160مورد به صورت زنده از وب سایت آن 
پخش شد

سازمانها

نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست اعداد ماه

هشدار صندوق بین المللی پول

رهبران سیاسی 
به هوش باشند

ســال 2018 آغاز شــد و یــک ماه از 
آن گذشــت. در این بیــن اقتصاد جهان 
عملکردی بهتر از آنچه تصور می شد از خود 
نشان داد. بررسی های صندوق بین المللی 
پول نشــان می دهــد اقتصــاد جهان در 
سال های 2018 و 2019 رشد 3.9درصدی 
را تجربه خواهد کرد که این رقم نسبت به 
پیش بینی های قبلی بیشــتر است و مورد 
بازبینی قرار گرفته اســت. این خبر خوبی 
است اما رهبران سیاسی و سیاست گذاران 
همچنان باید مراقب باشند. به نظر می رسد 
بحران مالی کامالً آماده است تا ناگهان به 
روزهای خوش اقتصادی در دنیا حمله کند. 
اگر سیاســت گذاران اقدامات درستی را در 
دســتور کار خود قرار ندهند بدون تردید 
اقتصاد جهان را وارد بحران مالی جدیدی 
خواهنــد کرد که می توانــد از بحران های 
قدیمــی نیــز خطرناک تر باشــد. به این 
ترتیب همه دولت ها این روزها باید مراقب 

تصمیم هایی که می گیرند، باشند. 

0.2درصد افزایش 
پیش بینِی صندوق 

بین المللی پول از رشد 
اقتصادی جهان در 
سال 2018 نسبت به یک 

ماه گذشته

جدیدترین پیگیری های سازمان ملل

نشست هایی برای ریشه کنی فقر
کمیسیون توسعه اجتماعی سازمان ملل عزم خود را برای 
ریشه کنی فقر در جهان جزم کرده است. سازمان ملل تاکنون 
موفق شــده به پیشــرفت هایی در زمینه آموزش وپرورش و 
همچنین سالمت دست پیدا کند؛ در بسیاری از مناطق زنان، 
جوانان و ناتوان ها قدرت ازدست رفته خود را به کمک نیروهای 
سازمان ملل بازیافته اند. اکنون زمان آن رسیده که مسئله فقر 
به صورت جدی تر هدف قرار گیرد. بررسی ها نشان می دهد فقر 
مفرط در جهان در حال ریشه کنی است یعنی تعداد کسانی 
که روزانه کمتر از 1.90دالر درآمد دارند روبه کاهش اســت و 
این پیشرفتی بزرگ محسوب می شود. قدم بعدی تالش برای 
ریشه کنِی نوع دیگری از فقر است که درجه آن نسبت به فقر 
مفرط کمتر است. کمیسیون توسعه اجتماعی مسئولیت این 

بخش را در سازمان ملل به عهده گرفته است. 

1میلیارد نفر از سال 1990 تاکنون موفق 
شده اند درآمد روزانه خود را به باالی 

1/90دالر برسانند
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گاردین خبر داد

رکوردشکنی حوزه یورو
حوزه یورو و به صورت کلی اتحادیه اروپا قوی ترین رشد اقتصادی ساالنه را از زمان 
بحران بزرگ مالی تاکنون تجربه کرده است. ارقام جدیدی که از مرکز آمار اروپا به دست 
آمده نشان می دهد وضعیت تولید ناخالص داخلی در اروپا بسیار خوب است. این منطقه 
با رشد ساالنه 2.5درصد در سال 2017 در مسیر بهبود حرکت کرده است. این اتفاق 
در یک دهه اخیر بی ســابقه بوده است. در این بین فرانسه و اسپانیا قوی ترین عملکرد 
اقتصادی را داشته اند. سه سال پیش حوزه یورو به خاطر بحران بدهی یونان، وضعیت 
وخیمی داشت و آمارش تکان دهنده بود اما حاال این منطقه علی رغم خروج بریتانیا از 
اتحادیه اروپا، وضعیت آرامی دارد. به زودی بانک مرکزی اروپا نیز برنامه هایی را اجرایی 

خواهد کرد که به این پیشرفت اقتصادی کمک می کند. 

2.5درصد رشد اقتصادی حوزه یورو در سال 
2017 که در دهه گذشته بی سابقه بوده است

رویترز خبر داد

بازجویی از فولکس واگن به خاطر میمون ها
مسئوالن فولکس واگن برای بازجویی فراخوانده شدند. آن طور که گفته می شود، این شرکت 
بخار سمِی بنزین را روی میمون ها امتحان کرده است. البته دولت آلمان با این تحقیقات مخالفت 
کرده و آن را بی مورد دانسته اســت. مسئول شرکت فولکس واگن نیز قول داده تمام تالشش را 
بکند تا همه جزئیات به صورت کامل مورد بررسی قرار بگیرد. او گفته اگر چنین اتفاقی افتاده 
باشد هرکسی که مسئولیت آن را داشته باید پاسخ گو باشد. هنوز جزئیات درباره اتهامی که به این 
شرکت وارد شده به صورت رسمی منتشر نشده و به همین خاطر نمی توان درباره آن اظهارنظر 
رسمی کرد. دولت آلمان اعالم کرده آزمایش دودهای سمی خودروها چه روی انسان و چه روی 
میمون کامالً غیرعقالنی و پذیرفته نشده است. اما به نظر می رسد که پیش تر فولکس واگن این 

آزمایش را روی انسان ها نیز انجام داده است. 

25 نفر در گذشته از طرف شرکت فولکس واگن 
مورد آزمایش دي اکسید نیتروژن قرار گرفته اند که 

غیرقانونی بوده است

سی ان ان بررسی كرد

اصالحات لیبرالی در عربستان سعودی
ســعودی ها این روزها شاهد اصالحات لیبرالی در کشور خود هستند. روز 12 
ژانویه بود که رســانه ها خبر از اولین حضور زنان عرب در ورزشگاه های عربستان 
ســعودی برای تماشای فوتبال دادند. همه این تغییرات به دنبال اصالحاتی است 
که محمدبن سلمان شاهزاده 32ساله سعودی در دستور کار قرار داده است. او ابتدا 
مجوز رانندگی را برای زنان صادر کرد و حاال به آنها حق حضور در ورزشگاه ها برای 
تماشــای فوتبال را داده است. مقامات ورزشی اعالم کرده اند که محیطی مناسب 
برای حضور خانواده ها در ورزشگاه فراهم کرده اند و هر اقدامی را برای حفظ حریم 
شخصی مردم انجام داده اند. آنها ورودی های جدیدی نیز برای خانواده ها و زنان در 

نظر گرفته اند. 

3 استادیوم فوتبال در عربستان سعودی که 
قبال کاماًل مردانه بودند و حاال میزبان زنان و خانواده ها 

هستند

تحلیل بلومبرگ از اقتصاد امریکا

رشد الک پشتی غول اقتصادی
امریکایی ها همه چیز را در نظر گرفته اند و این خوب است اما هنوز آن رشد اقتصادی اي را که 
باید، تجربه نکرده اند. از زمانی  که ترامپ به ریاست جمهوری رسیده تاکنون اتفاقات بسیار زیادی 
رخ داده است اما هنوز یک اتفاق نیفتاده: اقتصاد امریکا آن قدر که باید رشد نکرده است. بر اساس 
آمار دایره تحلیل اقتصادی، رشــد اقتصادی به صورت فصلی شاید بد نبوده اما به صورت کلی 
برآورد رشد 2.5درصد از اقتصاد امریکا در سال 2017 چندان رضایت بخش نیست. البته این رشد 
نسبت به سال 201۶ و 2015 افزایش داشته است. اما افزایش رشد اقتصادی به 3درصد که در 
سال 2005 آن را تجربه می کرد با موانع بسیاری همراه است. اگر نگاهی به روند رشد اقتصادی 
در امریکا داشته باشیم متوجه کند شدن آن می شویم؛ رشد اقتصادی در دهه 40 تا ۶0میالدی 

وضعیت نسبتاً خوبی داشته اما از آن به بعد در مسیر کاهشی پیش رفته است. 

3درصد رشد اقتصادی امریکا که ترامپ 
وعده آن را داده و هنوز محقق نشده است

رسانهها

سی ان ان مانی تحلیل كرد

روزهای سبز سرمایه گذاری
پایگاه خبری- تحلیلی سی ان ان مانی هر روز شاخصی را بررسی می کند که وضعیت ترس یا ریسک پذیری را در بازار بررسی می کند. این شاخص 
معموالً با عددی بین 0 تا 100 و رنگ سبز، قرمز یا خاکستری نشان داده می شود. هر گاه شاخص عددی کمتر و نزدیک به صفر را نشان بدهد 
به این معناست که سرمایه گذاران تمایلی به سرمایه گذاری در بازار ندارند و ترس بر بازار حاکم شده است. هرچه این رقم به 50 نزدیک می شود 
نشان دهنده وضعیت خنثی و متعادل در بازار است اما وقتی عدد نزدیک به 100 می شود و شاخص رنگ سبز به خود می گیرد به این معناست که 
وضعیت سرمایه گذاری در بازار مساعد است؛ مثل این روزها که شاخص با نمایش عدد ۶8 وضعیت سبز را نشان می دهد. سرمایه گذاران در این 

شرایط تمایل زیادی به جاری کردن سرمایه خود در بازار دارند. 

68 واحد، عددی 
که شاخص 

ترس و 
ریسک پذیری 

سی ان ان مانی از بازار در 
نیمه بهمن ماه 

نشان می دهد

نیمه بهمن برای وال استریت روزهای بسیار سختی بود؛ ارزش سهام و اوراق بهادار پایین آمده بود 
و در این بین شرکت اپل بدترین عملکرد را داشت. سهام این شرکت سقوط کرده و با سقوط خود 
وال استریت را نیز به پایین کشانده بود. 
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قاب ماه

نظم نوین جهانی
این روزها غول های اینترنتی قدرت را در جهان به دست گرفته اند. آمازون و گوگل دو شرکت بزرگی هستند 

که در این زمینه حرف اول را می زنند. چان لووی کارتونیست تریبون کانتنت تالش کرده در کارتون خود به این 
موضوع اشاره کند. 

مارک مورفی کارتونیست کوریر ژورنال نشان داده که چطور بازار در وال استریت 
به خاطر کاهش قیمت نفت دچار مشکل شده و بازار گاوی به خواب خرسی فرو 

رفته است. 

جزئیات
اسکات استانتیس کارتونی براي برنامه های مالیاتی دولت 

ترامپ کشیده است

نیویورکر

استیو برین از سندیکای کارتونیست ها این کارتون را از بیت کوین 
کشیده و به زبان تصویر نشان داده که صعود ارزش بیت کوین 

حبابی است که به زودی می ترکد. 

الرس کنست، کارتونیست نیویورکر

نظم نوین جهانی

ساکت باشید. 
می خوام ببینم 

دولت امروز 
تعطیله!

بازیافت زباله در سال های نخستین
خوان

ست
ا ایر 
س

زباله ها

برنامه مالیاتی 

جمهوری خواهان

بدهی

تعرفه ها

مصرف کننده

آماده برای 
هدف گیری

جنگ تجاری
مایکل رامیرز کارتونیست برنده جایزه پولیتزر
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] 6 ایده بزرگ 1. توســعه اقتصادی [ 

پیش به سوی بازارهای جهانی
جواد صالحی اصفهانی معتقد است مدلی واحد برای توسعه اقتصادی وجود ندارد

و هر کشوری باید مدل خودش را بسازد

»دولت و بخش خصوصی اگر همگام شــوند، مسیر توسعه با 
سرعت باالتری طی خواهد شد. چنان که در کشوری به مانند 
کره جنوبی، دولت به بخش خصوصی کمک کرد تا به بازارهای 
جهانــی راه پیدا کند.« ایــن را دکتر جواد صالحی اصفهانی 
اقتصاددان ایرانی در نشســت »نقش بخش خصوصی در مســیر توسعه کشور« در تاریخ 24دی 
1394 در اتاق تهران گفته است. هرچند او به بخش خصوصی و همچنین دولت در صحبت های 
خودش اشــاره کرده اما تمرکز اصلِی این اقتصاددان همیشــه روی بازارهای جهانی بوده است. او 
معتقد است سیاست گذاری های سیاسی و اقتصادی ایران باید به سمت رابطه بیشتر با کشورهای 
جهان هدایت شود. در واقع از نگاه او، ادامه روندی که منجر به انزوای ایران می شود، در نهایت به 
بحران های بزرگ تِر اقتصادی دامن می زند.  جواد صالحی اصفهانی معتقد است در مسیر توسعه، 
ابتدا دولت ها هستند که نقش کلیدی را در ایجاد زیرساخت ها ایفا می کنند و در ادامه با پیشرفت 
اقتصاد، نقش دولت کمرنگ می شود و بخش خصوصی سهم بیشتری پیدا می کند. در واقع از نگاه او، 
اگر دولت بیش از حد به امور اقتصادی بپردازد، در نهایت به مشکل برخواهد خورد. به گفته او، تمام 
کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، در نیمه اول قرن بیستم، دولِت پیشگام و بخش خصوصِی 
دنباله رو داشته اند. البته دوره ای برای گذار از دولت به بخش خصوصی وجود دارد که باید در ایران 
به این مسئله توجه بیشتری صورت بگیرد. این استاد دانشگاه هاروارد در این باره می گوید: »بخش 
خصوصی برای آنکه سکان هدایت کشور را در حوزه اقتصاد به دست بگیرد نیاز به همکاری دارد و 
این در حالی است که سطح همکاری ایرانی ها بسیار ضعیف است و کار جمعی کردن در ایران یک 
چالش جدی محسوب می شود.« در نتیجه دولت و بخش خصوصی باید همگام شوند تا کشور به 

توسعه اقتصادی دست پیدا کند. 

J درس هایی از اقتصاد 
عمده تمرکز صالحی اصفهانی بر بازارهای جهانی است و به همین خاطر تأکید دارد که ایران 
نیز باید با سیاســت های جدید به سمت ایجاد رابطه با کشــورهای جهان هدایت شود. بر اساس 
گزارش انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، او در تشریح ایده اش می گوید: »در کتاب های اقتصادی 
می بینید که در اقتصاد هند طی  50 ساِل قبل مدلی تدریس می شد که می گفت می شود بدون 
تجارت خارجی و بدون رفت وآمد ســرمایه خارجی کشوری از فقر بیرون بیاید و رشد کند. عده 
زیادی هم بودند که به نظام سوسیالیستی عالقه داشتند و همین تفکر را رواج می دادند. درسی 
که ما از کشورهایی مانند چین، هند، ترکیه و برزیل گرفتیم این است که همه این کشورها در 
نهایت با اســتفاده از امکاناِت بازار جهانی موفق شــدند میلیون ها نفر را از فقر نجات دهند.« او 
ادامه می دهد: »مثالً در 20سال گذشته در چین، نیم میلیارد نفر به دلیل رشد اقتصادِی باال از 
فقر نجات پیدا کردند. در هند عدد دقیق را نمی دانم ولی حتماً حدود 100میلیون نفر هستند 
که با رشد اقتصادی از فقر رهایی پیدا کرده اند. همه این چهار کشوری که نام برده شد با هم 
متفاوت هســتند. یعنی یک مدل واحد وجود ندارد که بگویم بازار جهانی اینجاســت و راه 
وصل شده به آن هم چنین است تا بعد شما بروید و با چشم بسته برانید تا به بازار جهانی 
برسید. چین کشوری کمونیستی با یک ساختار بسیار بسته بود و به نحو کامالً خاصی وارد 
بازار جهانی شده است. هند کشوری بسیار متفاوت با چین است که از امکانات خودش 
استفاده کرد و تصمیم گرفت چگونه وارد بازار جهانی شود.«  به این ترتیب، طبق گفته 

جواد صالحی اصفهانی، اگر بگوییم می خواهیم از طریق ارتباط 
با بازارهای جهانی به رشد اقتصادی برسیم، بسیار کلی است و 
نمی تواند مدل و الگویی برای این ورود باشد. او می گوید: »به 
هر حال اقتصاد ایران همیشه باز بوده چرا که به نفت به عنوان 
محصول صادراتی اتکا دارد و بنابراین نمی تواند اقتصاد بسته 
داشته باشــد.« این استاد دانشگاه برای تفسیر شرایط ایران به 
کره جنوبی به عنوان مثال اشاره می کند: »کره ای ها با سیاست 
ارائــه یارانه به صنایعی خاص میزان بهــره وری را در آنها باال 
بردند تا کاالهای صادراتی شــان در بازارهای جهانی بتوانند با 
کاالهای خارجی رقابت کنند. افزایش صادرات هم زمان روی 
سایر بخش هایشان هم اثر گذاشت. در کشوری که صادراتش 
کاالهای صنعتی است، ناگزیر در بخش های بهداشت، آموزش و 
زیرساخت ها نیز به طور کلی تحول ایجاد می شود. یعنی ضمن 
افزایش صادرات، بخش های دیگر هم به صورت خودکار تقویت 
می شــوند تا بتوانند با وارداتی که از محــل ارزهای صادراتی 
انجام می شود، رقابت کنند؛ یعنی یک نوع حالت تعادلی ایجاد 
می شــود. حاال این روند را با ایران مقایسه کنید. وقتی قیمت 
نفت زیاد می شود، به طور مستقیم هیچ اثری روی بهره وری 
کار در ایران ندارد. اما همین اتفاق قیمت ارز را پایین می آورد 
و بخش های تولیدی ما را در رقابتی نابرابر با بازارهای جهانی 
قرار می دهد. باید شرایطی فراهم شود که وقتی قیمت نفت باال 
می رود، تقریباً هم زمــان بهره وری هم افزایش پیدا کند. پس 
نباید بخش زیادی از پول صادرات نفت وارد بخش مصرف شود؛ 
معنی اش این است که کارگر ایرانی با سرمایه انسانی 

ایرانی دیگر نمی تواند مثل سابق رقابت کند.«
از نگاه جواد صالحی اصفهانی تنها یک مسیر 
برای ورود ایران به عرصه رقابت جهانی وجود 
دارد و آن هم مسیر دانش محور است. او معتقد 
به ورود به بازارهای جهانی با کمک الگوی شرق 
آســیا با تکیه بر نیــروی کار ارزان برای ایران 
نیست. او در گفت وگو با تجارت فردا می گوید: 
»درکی که من از اقتصاد دارم این است که یک 
بازی رقابتی همراه با ریســک است که بعضی 
بــدون اینکه مقصر باشــند در آن بازی بازنده 
هستند. چون ادامه آن بازی برای همه بازیکنان 
مهم است، برندگان هم باید به فکر بازندگان باشند 
تا همه افراد بتوانند در دوره های مختلف در این بازی 

در اقتصاد شرکت کنند.« 

]  این صفحه ها به مرور ایده های ناب اقتصادی می پردازد. [

جواد صالحی اصفهانی

او مدرک کارشناسی خود را سال 
1971 در رشته اقتصاد از دانشگاه 
لندن گرفته و سپس سال 1977 
در همان رشته از دانشگاه هاروارد 
امریکا موفق به کسب مدرک 

دکتری شده است. او در حال حاضر 
به عنوان استاد اقتصاد در موسسه 
پلی تکنیک ویرجینیا مشغول به کار 
است.  مقاله هایش در ژورنال ها و 

مجله های معتبر جهانی نظیر ژورنال 
نابرابری اقتصادی، ژورنال بین المللی 

مطالعات خاورمیانه و مطالعات 
ایران به چاپ می رسد. او همچنین 

سابقه همکاری با دانشگاه های 
آکسفورد و پنسیلوانیا را دارد.  

نسیم بنایی
دبیر بخش ایده ها
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ایـدههـا

»حتــی اگر نفت به معنای واقعی ملی بود، باز هم تفاوتی برای اقتصاد 
ایران نداشت.« این را چند سال پیش هادی صالحی اصفهانی در میزگردی 
با موسی غنی نژاد گفته است. او از جمله اقتصاددان های ایرانِی خارج از کشور 
اســت که مطالعات بســیاری در زمینه نفت و اقتصاد انجام داده و از آنجا 
که ایران جزو تولیدکنندگان بزرگ نفت در دنیا و در ســازمان کشورهای 
صادرکننده نفت خام )اوپک( به شمار می آید، بخش زیادی از مطالعات او 
به ایران نیز مربوط می شــود. او در پژوهشی با عنوان »مدل رشِد اقتصادِی 
تجربی برای صادرکنندگاِن اصلِی نفت« که در آوریل 2012 به همراه کامیار 
محدث استاد دانشگاه کمبریج و محمدهاشم پسران اقتصاددان ایرانی در 
دانشــگاه کمبریج انجام داده به تفصیل به صادرات نفت و اقتصاد ایران نیز 
پرداخته است. مطالعات او در زمینه اقتصاد نفتی یکی از مهم ترین آثار علمی 
در دنیای اقتصاد اســت که می تواند برای مشکالت اقتصادِی ایران راه گشا 

باشد. 
نفت همیشــه در اقتصاد و سیاست ایران مطرح بوده و نقش مهمی در 
این زمینه ایفا کرده است. مباحث نیز همیشه حول این محور بوده که درآمد 
نفــت از بعضی جهات به مصرف و تولیــد در ایران کمک کرده و از جهات 
دیگر باعث عقب ماندگی اقتصادی و سیاسی شده است. در این میان برخی 
بر این باورند که می توان با برطرف کردِن ضعف های ســاختاری و در پیش 
گرفتِن سیاست های مناسب، اثر مثبت نفت بر اقتصاد ایران را تقویت کرد. 
اما در مقابل عده ای دیگر مشکل اصلی را وجود رانت های نفتی می دانند و 
در نتیجه نفت را به صورت کلی بالیی بزرگ برای ایران می دانند به ویژه که 
زمینه را برای تسلط قدرت های استعماری بر ایران فراهم کرده است. برخی 
نیز می گویند درآمدهای نفتی باعث شده توجه دولت و بخش خصوصی از 
تولید دور و بر واردات معطوف شــود. صالحی اصفهانی به کمک همکاران 
خود به جای اینکه به نظریه های »بیماری هلندی« و »نفرین منابع« بپردازد، 

توجهش را روی این پرسش متمرکز کرده است: »آیا واقعا نفت برای اقتصاد 
ایران بال بوده و هرچه درآمد نفت افزایش یافته، اقتصاد در مجموع آسیب 

دیده است؟« 
شاید نتوان به سادگی پاسخ این پرسش را یافت که آیا نفت برای اقتصاد 
ایران بال بوده یا خیر؛ اما می توان به شیوه ای علمی و البته کاربردی به این 
بخش از پرســش پاسخ داد که آیا هرچه درآمد نفت افزایش یافته، اقتصاد 
در مجموع آسیب دیده است؟ در واقع صالحی اصفهانی به دنبال این پرسش 
است که افزایش درآمد نفت تا چه اندازه روی عملکرد اقتصاد تأثیر می گذارد 
و سمت وســوی این اثرگذاری به چه صورت اســت؟ اگر اثر آن در مجموع 
منفی باشد، باید شاهد افت درآمد ناخالص داخلی پس از یک دوره بلندمدت 
رشد درآمد نفت باشیم. اگر این طور باشد باید دور سرمایه گذاری در توسعه 
صنعت نفت را خط کشید. اما اگر اثر آن مثبت باشد باید روی بهره بردارِی 

موثرتر از این منابع متمرکز شد.
 
J از درآمد تا هزینه کرد 

هادی صالحی اصفهانی معتقد است حتی اگر نفت به معنای واقعی ملی 
بود، باز هم تفاوتی برای اقتصاد ایران نداشت؛ او در میزگردی به تجارت فردا 
می گوید: »مناقشه اصلی بر سر نحوه هزینه کرد درآمدهای نفتی است. حتی 
اگر فرض کنیم یک شرکت وابسته به بخش خصوصی، متصدی فروش نفت 
شــود، فرقی ندارد. در هر دو حالت، نفت فروخته و ارز ناشی از فروش آن، 
توســط دولت هزینه می شود.« در واقع او معتقد است درآمد نفتی آن طور 
که باید هزینه نمی شــود و همین منجر به بروز مشکالت در اقتصاد کشور 
می شود. پژوهش های هادی صالحی اصفهانی نشان می دهد تورم باال در چند 
دهه گذشــته، نشانه ضعف های مهمی در نهادها و روند سیاست گذاری در 
کشور بوده که امکان استفاده مطلوب از درآمد نفت و کارایی سرمایه گذاری 
را به شــدت کاهش داده است. به عالوه، بسته بودن و توسعه نیافتگی نسبی 
بازارهای ســرمایه و پول در ایران، اقتصــاد را در مقابل تکانه های داخلی و 
خارجی آســیب پذیر کرده و عدم ایفای نقش ضربه گیر از سوی این بازارها 
موجب شده تا تکانه های مثبت و منفی نفت، اثر مستقیم خود را در نوسانات 
درآمد آحاد اقتصادی منعکس کنند. آن طور که در پژوهش سیاست نفت 
و اقتصاد ایران آمده، ایجاد صندوق ذخیره ارزی می توانست تا حدودی این 
مشکل را جبران کند، ولی به نظر می رسد که نحوه استفاده و برداشت از این 
صندوق، کارکرد آن را عمالً مختل کرده است. صالحی اصفهانی معتقد است 
از سال 1384 به بعد، خیلی از تصمیم سازی های اساسی در حوزه اقتصاد و 
نحوه اجرای سیاست های اقتصادی مغایر با اصول علمی بوده است. او بر این 
باور است که هنوز برای اینکه بدانیم پوپولیسم احمدی نژاد از بین رفته زود 
است چرا که او و عده محدودی از یاران او از دولت رفته اند اما خیل عظیمی 
از طرفداران اقتصاد توزیعی هنوز در دولت و جامعه هســتند. حاال نیز باید 
ببینیم آیا دولت های بعدی می توانند سیاســت های درستی در قبال نفت 

پیش بگیرند تا اقتصاد را نجات بدهند. 

] 6 ایــده بزرگ 2. اقتصاد نفتی [ 

مناقشه ای بر سر طالی سیاه
هادی صالحی اصفهانی به دنبال الگویی برای استفاده کاربردی از درآمد نفتی است

هادی صالحی اصفهانی

هادی صالحی اصفهانی در سال 
1351 دیپلم ریاضی خود را از 
دبیرستان نیشابور گرفت و با 

کسب رتبه اول در رشته ریاضی 
در کنکور سراسری، وارد دانشکده 

فنی دانشگاه تهران شد. پس از 
فارغ التحصیلی در رشته مهندسی 
مکانیک با رتبه اول در سال 1356، 

برای ادامه تحصیل به دانشگاه 
برکلی در کالیفرنیای امریکا رفت. 
در سال 1363 نیز موفق به کسب 
مدرک دکترای اقتصاد شد. از 

همان سال نیز به تحقیق و تدریس 
در رشته اقتصاد در دانشگاه 

ایلی نوی در اوربانا شمپین پرداخت 
و اکنون نیز به عنوان استاد اقتصاد 

در این دانشگاه مشغول به کار 
است. او به عنوان مشاور و محقق 
نیز با بانک جهانی همکاری هایی 

داشته است. به عالوه به عنوان عضو 
شورای علمی سازمان پژوهش های 
اقتصادی خاورمیانه، رئیس انجمن 

اقتصاددانان خاورمیانه، مدیر 
مطالعات خاورمیانه در دانشگاه 

ایلی نوی و سردبیر مجله علمی نیز 
فعالیت داشته است. 

صالحی اصفهانی به کمک همکاران خود به جای اینکه به نظریه های »بیماری هلندی« و »نفرین منابع« بپردازد، 
توجهش را روی این پرسش متمرکز کرده است: »آیا واقعا نفت برای اقتصاد ایران بال بوده و هرچه درآمد نفت 
افزایش یافته، اقتصاد در مجموع آسیب دیده است؟« 
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ســال 1981 بود که جیمز تابین جایزه نوبل اقتصاد 
را بــه خاطر »تحلیل بازارهای مالی و رابطه آنها با هزینه 
تصمیم ها، اشتغال، تولید و قیمت« دریافت کرد. او با کمک 
هری مارکوویتز پایه و شالوده نظریه سبد سهام مدرن یا 
نظریه پورتفولیوی مــدرن را که به آن تحلیل میانگین 
واریانس نیز می گویند، بنا کرد. نکته کلیدی که تابین به 
آن اشــاره دارد این است که در دنیایی با یک کاالی امن 
و تعداد زیادی کاالهای ریســکی و پرخطر، انتخاب سبد 
ســهام باید به گونه ای باشد که ریسک و بازگشت دارایی 
به خودِی خود ارزیابی نشــود بلکه چگونگی سهم آن در 
ریســک و بازگشت کلی سبد باید آن را ارزیابی کند. این 
نظریه در مقاله تابین با عنوان »همه تخم مرغ هایت را در 
یک سبد نگذار« به زیبایی بیان شده و اهمیتش را در آن 
مقاله به خوبی نشان می دهد. او یک جمله کلیدی دارد: 
»فــارغ از اینکه چه میزان خطر و احتیاط می کنید، تنها 
چیزی که الزم دارید “دو” سبد است تا تخم مرغ های خود 

را در آن قرار بدهید.« 
تابین یکی از مهم ترین مشاوران اقتصادی دولت کندی 

بود و در عین حال در مهم ترین دانشگاه ها از جمله دانشگاه ییل به عنوان استاد اقتصاد 
تدریس می کرد. تابین را بیشتر به خاطر کاربرد نظریه اقتصاد در تصمیم گیری های مردم 
و همچنین به خاطر دفاع از نظریه کینزی برای دخالت دولت در اقتصاد می شناسند. او 
در تمام مــدت عمر خود با اقتصاددان های محافظه کاری نظیر میلتون فریدمن چالش 
داشت و در نهایت نیز جایزه نوبل خود را نشانی برای برحق بودِن نظریه کینزی دانست. 
پائول ساموئلسون از جمله اقتصاددان های بزرگ، او را رهبر اقتصاد کالن در نسل خودش 
می دانســت. تابین خدمت های بسیاری برای درک بازارهای مالی بین المللی، روش های 
آماری و مطالعه تصمیم افراد در خانواده و در کسب وکارها کرد. تابین در نظریه ای که به 
خاطر آن نوبل اقتصاد را دریافت کرد به این نتیجه رسیده که سرمایه گذاران تحت تأثیر 
تصمیمات ریســکی و پرخطر خود قرار می گیرند و هرچه خطری که متحمل می شوند 

بیشتر باشد، میزان موفقیتشان نیز متفاوت تر خواهد بود. 

J نظریه سبد سهام مدرن 
نظریه سبد سهام مدرن که تابین آن را معرفی کرد تا حدود زیادی به درک تمایالت 
سرمایه گذاران برای حفظ دارایی های مختلف کمک می کند. برای مثال او دریافت که در 
زمان تورم، سرمایه گذاران تمایل کمی به نگهدارِی سهام یا پول نقد دارند و به جای آن 
به اوراق بهادار یا دارایی های فیزیکی مانند ِملک روی می آورند. زمانی  که می خواســت 
نظریه اش را برای روزنامه نگاران توضیح بدهد، یک نفر به او گفت: »لطفاً با زبانی خودمانی 
توضیح بدهید« و تابین در پاســخ برای تشــریح نظریه تنوع بخشی اش گفت: »ببینید! 
هیچ  وقت همه تخم مرغ هایتان را در یک سبد نگذارید.« فردای آن روز تیتر همه روزنامه ها 

زمانی  که تابین می خواست نظریه اش را برای روزنامه نگاران توضیح بدهد، یک نفر به او گفت: »لطفاً با زبانی خودمانی توضیح 
بدهید« و تابین در پاسخ برای تشریح نظریه تنوع بخشی اش گفت: »ببینید! هیچ   وقت همه تخم مرغ هایتان را در یک سبد نگذارید.« 
فردای آن روز تیتر همه روزنامه ها این بود و در نهایت تابین آن را ادامه داد. البته تابین خودش را محدود به این نظریه نکرد.

] 6 ایده بزرگ 3. نظریه تنوع بخشــی [ 

همه تخم مرغ هایت را در یک سبد نگذار!
جیمز تابین غول اقتصادِی نیمه دوم قرن بیستم بود

و بزرگ ترین اقتصاددان در سطح کالن در نسل خود به شمار می رفت

این بود و در نهایت تابین آن را ادامه داد. البته تابین خودش را محدود به این نظریه نکرد. 
یکی از مهم ترین نظریه های تابین با عنوان تابینز کیو )Tobin’s Q( معروف است؛ این 
در حقیقت معیاری است که به وسیله آن رابطه میان ارزش بازار کارخانه ای یا شرکتی در 
برابر هزینه آن سنجیده می شود. در دهه 90 میالدی، زمانی  که بازار با رونق بسیاری همراه 
شده بود، این نظریه نیز اهمیت بسیاری پیدا کرد و تعداد زیادی از آن استفاده می کردند. 
در واقع پژوهشگران اعالم می کردند که تابینز کیو بسیار باالست و در نتیجه قرار است 
اتفاقات خارج از معمول در بازار رخ بدهد. برخی از پژوهشگران نیز می گفتند این افزایش 
نامنتظره و نامعقول می تواند با کاهش ناگهانی همراه شود که از قضا همین طور هم شد. 

تابین همیشه تالش می کرد خودش را به دنیای علم اقتصاد محدود کند و کمتر وارد 
سیاســت بشود اما در سال 1961 رئیس جمهور کندی از او درخواست کمک کرد. ابتدا 
مخالفت کرد و گفت: »شما اشتباه گرفته اید، من یک اقتصاددان گوشه گیر هستم« و در 
مقابل با این پاســخ کندی مواجه شد: »چه خوب! من هم یک رئیس جمهور گوشه گیر 
هستم!« تابین به محض ورود به دنیای سیاست تالش کرد استقالل فکری و قدرت ذهنی 
به دولت ببخشــد. در واقع همان چیزی را که در عرصه تحقیق و پژوهش به آن دست 

یافته بود در دنیای واقعی پیاده می کرد. 
تابین به خاطر احســاس نیاز به دنیای اقتصاد پیوســته بود؛ او رکود بزرگ اقتصادی 
را درک کرده و با معنای بحران اقتصادی آشــنا شده بود، به همین خاطر به علم اقتصاد 
احساس نیاز می کرد. در نهایت موفق شد با نظریه سبد سهام مدرن بخشی از نیاز را در 
دنیای واقعی برطرف کند. این اقتصاددان امریکایی از طرفداران پروپاقرِص کینز باقی ماند 
و تا پایان عمرش بر این باور بود که مشکالت جدی و بزرگ اقتصادی مانند فقر و بیکاری 
تنها از منظر راهکارهای کینزی حل خواهد شد. او روی آوردن به اقتصاد کینزی را امری 
الزام آور می دانست و با هرکسی که با این حرف مخالف می کرد پای بحث می نشست. تابین 
بیش از 500 مقاله و 16 کتاب نوشت اما این جمله او هنوز هم در دنیای اقتصاد کاربرد 

دارد: »همه تخم مرغ هایت را در یک سبد نگذار!« 

جیمز تابین

متولد 5 مارس 1918 است و 
همه او را به عنوان اقتصاددانی 
امریکایی می شناسند. جیمز 

تابین دانش آموخته دانشگاه های 
هاروارد و ییل بود و در نهایت 

در همین دانشگاه ها نیز 
مشغول به تدریس علم اقتصاد 

شد. او از جمله مدافعان و 
گسترش دهندگان نظریه اقتصاد 
کینزی است که بر مداخله دولت 
برای پایدارسازی و جلوگیری 
از رکود اقتصادی تأکید دارد. او 
در سال 1981 موفق به دریافت 
جایزه نوبل اقتصاد شد. تابین تا 

11 مارس 2002 که از دنیا رفت 
تالش می کرد به پیشرفت علم 

اقتصاد کمک کند.  

Ghazale
Typewritten Text
www.irpublicpolicy.ir



آینده نگر | tccim.ir | شماره شصت ونهم، اسفند 261396

ایـدههـا

»یک نفر باید خیلی جدی به اهالی علم و دانشــگاهی ها بگوید که 
اطالعات یک منبع بسیار ارزشمند است: اطالعات قدرت است. با وجود 
این تنها خانه آن در شهر بزرِگ علم اقتصاد، یک زاغه کوچک در حاشیه 
اســت. همیشــه آن را نادیده می گیرند.« اینها بخشی از صحبت های 
آغازین جرج اســتیگلر در مقاله ای با عنوان »اقتصاد اطالعات« است. از 
نگاه اســتیگلر همین بی توجهی مشکالتی را در دنیای اقتصاد به وجود 
آورده و در نتیجه توجه به آن را امری الزام آور می کند: »وقتی شرکت ها 
از نگاه اطالعات مورد بررسی و پژوهش قرار می گیرند، جنبه های مهمی 
از خودشــان نشــان می دهند. ما در علم اقتصاد باید برای تحلیل آن از 
منظر اقتصاد اطالعات تالش کنیم.« اما این اقتصاد اطالعات که استیگلر 
ســال ها به عنوان یک اقتصاددان مطرح روی آن تأکید داشت دقیقا به 

چه معناست؟ 
استیگلر بحث خود را درباره اقتصاد اطالعات با یک مثال ساده شروع 
می کند: چطور یک نفر می تواند فروشنده اتومبیلی را پیدا کند که یک 
مدل خاص را به کمترین قیمت می فروشــد؟ آیا برای به دست آوردن 
اطالعات بیشتر، پولی پرداخت می کند؟ امروزه اقتصاددان های ماهری در 
زمینه امتیازبندی در این امور کار می کنند که بسیار گسترش یافته است. 
اما همین مثال را می توان در دنیای علم اقتصاد نیز به کار برد، یعنی در 
بازار ایده های جدید. اکثر اقتصاددان ها تالش می کنند برای دست یابی 
به ایده های جدید به بازار علم اقتصاد راه پیدا کنند. اما در نهایت اگر با 
مشکل خریدارِ اتومبیل روبه رو شوند و نتوانند به اطالعات مناسب دست 
پیدا کنند، مجبور می شــوند ماشینی دست دوم بخرند که برای آنها آن 

ماشین دست دوم، یک ایده تکراری خواهد بود. 

J در جست وجوی اطالعات 
جرج استیگلر معتقد اســت اقتصاددان ها همیشه از اثرات میزان و 
صحت اطالعاِت کنشگِر اقتصادی آگاه بوده اند؛ این اثرات عموماً نیز بسیار 
تعیین کننده بوده اســت به طوری که رفتار و در نهایت کنش فرد را در 
بازار معین کرده است. به این ترتیب او رفته رفته بحث اقتصاد اطالعات 
را بــاز کرد. البته پیش از او ویلیــام ویکری نیز تالش هایی برای مطرح 
کردن این اصطالح داشت اما در نهایت مقاله ای که جرج استیگلر در باب 
اقتصاد اطالعات تألیف کرد باعث شد رشته اقتصاد اطالعات نیز راه اندازی 
شود. استیگلر برای اینکه ایده اش را به خوبی مطرح کند از نظریه اقتصاد 
استاندارد بهره گرفت؛ او به کمک این نظریه نشان می دهد هریک از افراد 
برای خرید و فروش به چه میزان اطالعات نیاز دارند. اســتیگلر بعداً از 
این نظریه برای بازار کار نیز بهره گرفت. او طرحی برای اقتصاد اطالعات 

نوشت که به سرعت پذیرفته شد و در نتیجه روی آن کار کرد. 
جالب اینجاســت که اقتصاد اطالعات هیــچ گاه مخالفتی به دنبال 
نداشــت؛ گویی همه به اهمیت آن واقف بودند. به این ترتیب استیگلر 

به کمک نظریه استاندارد اقتصادی به صورت درون زا مشخص می کرد 
کارگزاران اقتصادی چه میزان اطالعات باید کسب کنند. او قصد داشت 
مدلی برای فعالیت و کسب اطالعات در چهارچوب مارشالی طراحی کند. 
کمتر از 15 ســال بعد، اصطالح اقتصاد اطالعات طوری بر سر زبان ها 
افتاد که گویی ســال ها مورد استفاده قرار گرفته است و جای خود را در 
ادبیات اقتصاد پیدا کرد. در حال حاضر ســاالنه صدها مقاله در این باره 

نوشته می شود. 
مدلی که استیگلر طراحی کرد از نقطه ای ساده شروع می شود: هیچ 
خریداری از قیمت هایی که فروشندگان مختلف در هر زمان معین اعالم 
می کنند، آگاهی ندارد. در نتیجه خریداران برای پی بردن به مطلوب ترین 
قیمــت، باید از فروشــندگان مختلف نظرخواهی کنند. اســتیگلر این 
»نظرخواهی« را مدل سازی می کند. این روزها منظور از اقتصاد اطالعات، 
بررسی چگونگِی توزیع اطالعات بین عامالن اقتصادی و نحوه تأثیرگذاری 
وجود یا عدم وجود این اطالعات بر رفاه عامالن اقتصادی است. منظور از 
رفاه نیز در این تعریف، منافع عمومی عامالن و کنشگران اقتصادی است 
که به عنوان مثال در مورد مصرف کننده به مطلوب بودِن کاال و در مورد 
بنگاه به سود اشاره می کند. مدلی که استیگلر طراحی کرد دنباله روهای 
بسیاری داشت. یکی از معروف تریِن آنها جرج آکرلف بود که نظریه عدم 
تقــارن اطالعات را مطرح کرد. در نظریه عدم تقارن اطالعات بر این امر 
تأکید می شود که اطالعات باید به صورت متقارن در بازار وجود داشته باشد 
در غیر این صورت بازار رقابت کامل تشکیل نخواهد شد. البته این مسئله 
با اطالعات کامل فرق دارد، در مورد اطالعات کامل گفته می شــود که 
بنگاه ها، قیمت های تمــام کاالهایی که احتماالً می توانند تولید کنند و 
فناوری تولید این کاال و نیز قیمتی را که در آن می توانند نهاده های الزم 
را خریداری کنند، می دانند. در کنار آن نیز تمام افراد، هم از قیمت های 
خرید کاال اطالع دارند و هم از منابع به ویژه نیروی کار آگاه هســتند. در 
واقع از مصرف کننده گرفته تا صاحبان منابع و بنگاه ها، همگی اطالعاتی 

کامل از قیمت ها و هزینه ها و فرصت های اقتصادِی بازار دارند. 

 ] ] 6 ایــده بزرگ 4. اقتصاد اطالعات 

قدرت آگاهی
جرج استیگلر به دنبال خانه ای امن و درخور 
برای اطالعات در دنیای اقتصاد بود

جرج استیگلر

متولد 17 ژانویه 1911 است. 
اقتصاددانی امریکایی که در 
سال 1982 موفق به دریافت 
جایزه نوبل اقتصاد شد. جرج 
استیگلر یکی از رهبران کلیدِی 
مکتب اقتصاد شیکاگو به شمار 

می آید. این اقتصاددان در 
سیاتل واشنگتن به دنیا آمده 
و اصالتاً آلمانی بوده است. در 

سال 1931 از دانشگاه واشنگتن 
فارغ التحصیل شده و سپس 
فعالیت های خود را در دنیای 

اقتصاد ادامه داده است. او حس 
شوخ طبعِی بسیاری داشت که 
آن را در مقاالت خود نیز به کار 
می برد و به همین خاطر بسیار 
شهرت داشت. او مقاله ها و 
گزارش های بسیاری درباره 

تاریخ اقتصاد نوشته که مهم ترین 
آنها مروری بر اقتصاد امریکا 
است. استیگلر در روز اول 

دسامبر 1991 از دنیا رفت.   

»یک نفر باید خیلی جدی به اهالی علم و دانشگاهی ها بگوید که اطالعات یک منبع بسیار ارزشمند است: اطالعات قدرت است. با وجود 
این تنها خانه آن در شهر بزرِگ علم اقتصاد، یک زاغه کوچک در حاشیه است. همیشه آن را نادیده می گیرند.« اینها بخشی از صحبت های 
آغازین جرج استیگلر در مقاله ای با عنوان »اقتصاد اطالعات« است. 
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 »اگر مردم آنچه که استحقاقش را دارند به دست نیاورند، عصبانی می شوند.« چیزی که ژانت یلن به عنوان تئوری اقتصادی مطرح می کند به سادگِی همین یک جمله است. 
این زِن اقتصاددان مانند همسرش جرج آکرلف تمرکز خود را روی کارگران و آنچه به عنوان انسان در قالب دستمزد دریافت می کنند گذاشته است. او معتقد است اگر کارگران 
دستمزدی کمتر از آنچه حق دارند به دست بیاورند، یا به عبارتی اگر دستمزد منصفانه ای دریافت نکنند، دیگر تالش زیادی برای کار نخواهند کرد.

»اگر مردم آنچه که استحقاقش را دارند به دست نیاورند، عصبانی 
می شــوند.« چیزی که ژانت یلن به عنوان تئــوری اقتصادی مطرح 
می کند به ســادگِی همین یک جمله است. این زِن اقتصاددان مانند 
همســرش جرج آکرلف تمرکز خود را روی کارگران و آنچه به عنوان 
انسان در قالب دستمزد دریافت می کنند گذاشته است. او معتقد است 
اگر کارگران دستمزدی کمتر از آنچه حق دارند به دست بیاورند، یا به 
عبارتی اگر دستمزد منصفانه ای دریافت نکنند، دیگر تالش زیادی برای 
کار نخواهند کرد. هرچه دستمزد کمتری دریافت کنند، تالش کمتری 
برای کار خواهند کرد. به این ترتیب میزان دســتمزد می تواند میزان 
سختکوشِی آنها را در کار مشخص کند. نظریه ای که او مطرح می کند 
»فرضیه دستمزد منصفانه« نام دارد و به عنوان پدیده ای مهم در مبحث 

اشتغال مورد بررسی قرار گرفته است. 
آکرلف همسر یلن، برنده جایزه نوبل اقتصاد است. یلن در مقاله ای که 
با آکرلف نوشته ایده ای ساده را مطرح می کند: »اگر مردم دستمزد کافی 
دریافت نکنند، عصبانی می شــوند.« این مقاله جرقه فرضیه دستمزد 
منصفانه را روشن کرد؛ پدیده ای که می تواند بیکاری را نیز توضیح دهد. 
بیکاری به صورت کلی برای اقتصاددان ها جنبه معماگونه ای دارد. اگر 
هزینه ای که شرکت ها و کارخانه ها صرف یک کارگر می کنند بیشتر از 
سودی باشد که آن کارگر عایدشان می کند دیگر هیچ شرکتی نمی تواند 
کارگر استخدام کند. همین امر باعث شده ماجرا کمی پیچیده شود. در 
این شرایط سناریویی ایجاد می شود که در آن »تقاضا برای کار، صفر 
اســت و نرخ بیکاری نیز یکسان است.« در شرایطی که بیکاری حاکم 
باشد، شرکت ها می توانند هر دستمزدی با هر سطحی را تعیین کنند. 
اگر شرکت بتواند دستمزدی را تعیین کند که ارزش کار را به حداکثر 
برساند، مجبور است تعداد بی شماری نیروی کار استخدام کند و همین 

امر در نهایت باعث می شود مشکل بیکاری برطرف شود. 

J نظریه کارایِی دستمزد 
یلــن اصرار دارد که اگر مــردم بابت کاری که 
می کنند حقــوق بهتری دریافــت کنند یا به 
عبارتی دریافتِی آنها منصفانه باشد، بیکاری به 
حداقل می رسد. البته این فرضیه از جنبه های 
مختلفی مــورد بحث قرار گرفته اســت. آنها 
که با این فرضیه مخالف هســتند می گویند: 
»شــاید این درست باشد که وقتی مردم پول 
کمتری دریافت کنند، کمتر نیز کار کنند اما 

این الزاماً به این معنا نیست که اگر پول 
بیشتری دریافت کنند، بهتر یا 

بیشتر کار خواهند کرد.« 
از همین جاســت که 

سروکله نظریه »کارایی دستمزد« پیدا می شود. در این نظریه می توان 
تا حدودی ثابت کرد که اگر مردم حقوق باالتری دریافت کنند، کارایی 

بهتر و تولید بیشتری نیز خواهند داشت. 
نظریاتی که درباره کارایِی دستمزد مطرح می کنند همگی در ادبیات 
بهــره وری قرار می گیرد. با وجود ایــن هیچ کس نمی تواند در اهمیت 
نظریه ای که یلن و همسرش مطرح کردند، تردید کند. یلن تمرکز خود 
را روی بــازار کار قرار داده اســت و با همین عقاید نیز به عنوان رئیس 
فدرال رزرو امریکا )بانک مرکزی امریکا( مشــغول به کار شده است. از 
نگاه یلن بازار کار، خودش به تنهایی می تواند اشتغال را به صورت کامل 
ایجاد کند. در واقع او معتقد است اگر محرک های کافی در دل اقتصاد 
قرار بدهید می توانید نرخ بیکاری را کاهش بدهید و به کمترین میزان 
ممکن برسانید. اما آیا می توان به راحتی چنین محرک هایی را در اقتصاد 

ایجاد کرد؟
ژانت یلن بارها به عنــوان قدرتمندترین زن جهان یا یکی از چند 
زِن قدرتمند جهان معرفی شده اســت. هرچند این قدرت را به مقام و 
مسئولیت او نســبت می دهند اما واقعیت این است که یلن به خاطر 
تبحری که در علم اقتصاد داشته به این موقعیت دست پیدا کرده است. 
او با عملکرد و هوش خودش افراد زیادی را تحت تأثیر قرار داده اســت 
و در حــال حاضر نیز یکی از موثرترین افراد در بازارهای مالی جهانی 
به شــمار می آید. بیکاری همیشه جزو مهم ترین دغدغه های او بوده و 
این را در فدرال رزرو به خوبی نشــان داده است. البته بر اساس گزارش 
فایننشــال تایمز، یلن در حوزه های مختلفی فعالیت کرده؛ از جوانان 
گرفته تا عواقب آگهی ها، اما اشــتغال همیشه در کانون توجهش قرار 

داشته است. 
اقتصاددان هــا او را اقتصاددانی کینزی می شناســند اما معموالً او 
را نئوکینــزی می دانند نه پســت کینزی. مباحث قیمت و 
دستمزد جزو مباحث مهمی است که اخیراً در میان 
نئوکینزی ها مطرح شده و یلن نیز متأثر از همین 
بخش است. او به عنوان یکی از اندیشمندان 
در این حوزه همیشــه از افزایش نرخ تورم 
وحشت داشــته و تالش کرده آن را پایین 
نگــه دارد. این در میان نســل یلن کاماًل 
مشهود اســت. به همین خاطر است که 
افزایش احتمالِی  می گفتند او نمی تواند 
نرخ تورم را تحمل کند. یلن موفق شده 
نرخ تــورم را پایین نگه دارد و در همین 
راســتا نرخ بیکاری نیز در امریکا به حداقل 
رسیده است. حال باید دید ادامه عملکرد او به 
عنوان اقتصاددان در امریکا چه اثراتی بر جای 

خواهد گذاشت. 

 ] ] 6 ایده بزرگ 5. اشــتغال و حقوق 

فرضیه دستمزد منصفانه
ژانت یلن تمرکز خود را روی مبحث اشتغال و دستمزدهای کارگران گذاشته است

ژانت یلن

ژانت یلن اقتصاددانی امریکایی 
است که در 13 آگوست 

1946به دنیا آمده است. او بعد 
از بن برنانکه به عنوان رئیس 
فدرال رزرو امریکا مشغول به 
کار شد. البته این اقتصاددان، 
پیش از آن نیز در فدرال رزرو 
فعالیت داشت. باراک اوباما 
او را به عنوان رئیس بانک 
مرکزی امریکا انتخاب کرد 
و او از سوم فوریه 2014 به 
عنوان قدرتمندترین زن در 

امریکا مشغول به کار شد. یلن 
در نیویورک به دنیا آمده و در 

دانشگاه از فلسفه به اقتصاد تغییر 
گرایش داده است. او در سال 

1971 مدرک دکترای خود را از 
دانشگاه ییل دریافت کرده است. 
رساله او نیز در باب بیکاری و 
تولید سرمایه بود. این رساله را 
زیر نظر جیمز تابین و جوزف 
استیگلیتز نوشت که بعداً نام او 
را ماندگار کرد. همسرش جرج 
آکرلف برنده نوبل اقتصاد است.     

Ghazale
Typewritten Text
www.irpublicpolicy.ir



آینده نگر | tccim.ir | شماره شصت ونهم، اسفند 281396

ایـدههـا

سال 2006 بود که با جایزه صلح نوبل به بنگالدش رفت. کمیته ای 
کــه به او جایزه صلح نوبل را دادند گفتند آن را به خاطر اجرایی کردِن 
ایده ای که ناممکن به نظر می رسید، اعطا کرده اند. اما آن ایده چه بود؟ 
وام دادن به افرادی که وثیقه ندارند. هرچند محمد یونس بابت ایده اش 
جایزه صلح نوبل را دریافت کرد اما این ایده در حقیقت یکی از مهم ترین 
مباحث دنیای اقتصاد به شمار می آید. او در حقیقت بانک دار و اقتصاددانی 
بنگالدشی اســت که همه به خاطر ابداع وام خرد می شناسندش. این 
وام در حقیقت نوعی وام کوچک برای بیکارها و تاجرهای فقیر است. از 
همین جا بود که ایده راه اندازی بانک گرامین نیز اجرایی شد. حاال ایده 
وام خرد جزو یکی از اصلی ترین موضوعاتی اســت که در دنیای اقتصاد 

مطرح است. 
محمد یونس بدون تردید به ایجاد صنعتی برای خدمت رسانِی مالی 
به فقرا کمک کرد. او تجربه ای را که خودش از رشد روستایی کوچک 
داشت با آموخته های علمی اش در دانشگاه ترکیب کرد؛ در نهایت به 
عنوان یک اقتصاددان به ایده ای درخشان دست پیدا کرد. باالخره موفق 
شــد چیزی را که زمانی یک ایده ذهنی در دنیای بانک داری به شمار 
می رفت در سطح وسیعی اجرایی کند و از این طریق به ریشه کنِی فقر 
در منطقه خودش در بنگالدش کمک کند. او موسسه بانک گرامین 
را راه انــدازی کرد که اکنون به بانکی بــزرگ در نوع خودش تبدیل 
شده است و میلیون ها مشتری دارد. اکثر مشتریان این بانک نیز زنان و 
افراد فقیر هستند. یونس موفق شد با شخصیت کاریزماتیک و محبوب 
خود در بنگالدش و همچنین با صدای آرام و لبخند گرمش این بانک 
را راه اندازی کند و وام هایی به شکلی سنتی به مردم بدهد. او در واقع 
مکانیزم خشک و بی روح بانک ها را به سیستمی ملموس و قابل درک 
برای همه تبدیل کرده است که در آن هرکسی می تواند از وام های خرِد 

آن بهره بگیرد تا به قول محمد یونس، فقر به پایان برسد. 
البته وام دادن به فقرا از ســال های دور همیشه بوده است. آن شکل 
از وام هــای خــرد که یونس در بنــگالدش راه اندازی کــرد از دهه 70 
میالدی آغاز شــده بود و در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار می گرفت. 
حتــی زمانی  که او جایزه نوبل را به این خاطر دریافت کرد، هم زمان دو 
بانک دیگر هم مانند او همین وام های خرد را به فقرا می دادند. واقعیت 
این اســت که بانک ها و موسسه های مالی بســیاری وجود دارند که در 
سرتاسر دنیا به افراد فقیر و کم توان به لحاظ مالی، کمک و خدمت رسانی 
می کنند. اما به نظر می رسد یونس موفق شده به شکلی متفاوت به این 
اهداف انسان دوستانه دست پیدا کند و به همین خاطر مورد توجه قرار 

گرفته است. 

J وام هایی برای راه اندازی کسب وکار 
یکی از موفقیت های بزرگ یونس این بود که با بانک گرامین خیلی 
زود ایده اش را گســترش داد و با سرعت باالیی فقرا را به تکاپو واداشت. 
البته رویکرد او به امور مالِی خرد بدون مباحثه نیز نبوده است. به هر حال 
او در بانک خود موفق شد وام هایی را ابتدا به گروه های کوچک بدهد که 
از ســر وفاداری به این دایره ملحق شده بودند. این وام ها برای راه اندازی 
کسب وکار بودند نه برای مصرف؛ جمع آورِی آن نیز معموالً خیلی سریع 
و به صورت هفتگی بود. عالوه بر آن سودهایی نیز در نظر گرفته می شد 
یعنی آن پول، کمک مالی نبود و قرض الحسنه به شمار نمی آمد اما نرخ 
سود خیلی پایین بود و نسبت به بسیاری از جاهای دیگر تقریباً ناچیز بود. 
البته محدودیت هایی هم برای کار بود. وقتی نرخ سود پایین باشد و 
پس انداز در بانک هم خیلی کم باشد، باید بر منابع سرمایه عمومی تکیه 
کرد. گاهی هم باید به اهداکنندگان خصوصی روی آورد. این کاری بود 
که یونس به واســطه ارتباطش با کارآفرین های مختلف می توانست به 
راحتی پیش ببرد. به هر حال شرط آنها، این بود که پول همیشه صرف 
کسب وکاری نو شود. برخی می گفتند آیا اصالً این وام های خرد می تواند 
به هدف بلندپروازانه ریشه کنِی فقر دست پیدا کند؟ گزارشگر اکونومیست 
معتقد است هنوز هم نمی توان به این مسئله به درستی پاسخ داد. به هر 
حال بانک گرامین به عنوان بانکی کالسیک راه اندازی شد و اکنون یک 
جایزه نوبل در قفســه آن جای گرفته است. برخی می گفتند دست های 
پشت پرده و برخی بازی های سیاسی باعث شد ایده یونس تا این اندازه 
برجسته شود و به جایزه صلح نوبل برسد. اما به هر حال همه یونس را 
به خاطر وام خرد و بانک گرامین می شناسند. او کتاب هایی نیز نوشته و 
منتشر کرده که همگی درباره بانک داری فقرا و ایجاد دنیایی بدون فقر 
است. موفقیت بانک گرامین به قدری زیاد بود که باعث شد صدها بانک 
مشابه آن در اقتصادهای در حال توسعه و حتی در کشورهای توسعه یافته 
مانند امریکا راه اندازی شود. بانک گرامین تاکنون بارها در مظان اتهام قرار 
گرفته و با حمایت های افراد مختلف همراه شده اســت. به هر حال ایده 

یونس هنوز هم گاهی با تردید مورد بررسی قرار می گیرد.  

] 6 ایــده بزرگ 6. امور مالی [ 

وام های خرد
محمد یونس، اقتصاددان بنگالدشی به جای نوبل اقتصاد، نوبل صلح گرفت

محمد یونس

متولد 28 ژوئن 1940 است. 
محمد یونس را به عنوان 

کارآفرین اجتماعی، بانک دار، 
اقتصاددان و رهبر فعاالن مدنی 
می شناسند. او در سال 2006 به 
خاطر تأسیس و مدیریت بانک 
گرامین موفق به دریافت جایزه 
صلح نوبل شد. کاری که او کرده 
در حقیقت اعطای وام به فقرا 

برای راه اندازی کسب وکارهای 
جدید بوده است. هدف یونس 

ریشه کنِی فقر بوده و در این راستا 
تالش کرده است. مجله فارن 
پالیسی نیز نام او در میان 100 
اندیشمند بزرگ جهانی در سال 
2008 قرار داده است. البته او 

ماجراهایی سیاسی و اقتصادی در 
ادامه زندگی خود بعد از دریافت 
جایزه نوبل داشت که باعث شد 
نامش به شهرت و محبوبیت 

سابق باقی نماند.   

محمد یونس در بانک خود موفق شد وام هایی را ابتدا به گروه های کوچک بدهد که از سر وفاداری به این دایره ملحق شده بودند. 
این وام ها برای راه اندازی کسب وکار بودند نه برای مصرف؛ جمع آورِی آنها نیز معمواًل خیلی سریع و به صورت هفتگی بود. عالوه بر 
آن سودهایی نیز در نظر گرفته می شد یعنی آن پول، کمک مالی نبود و قرض الحسنه به شمار نمی آمد اما نرخ سود خیلی پایین بود و 
نسبت به بسیاری از جاهای دیگر تقریبًا ناچیز بود.
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................................ ژورنال ................................
]  این صفحه ها به شرح پژوهش های بومی  اقتصادی و اجتماعی به زبانی ساده می پردازد. [

دالیل دشواری صادرات غیرنفتی ایران به ترکیه چیست؟
درآمد سرانه و باز بودن تجارت ترک ها عوامل بلندمدت تاثیرگذار بر تجارت خارجی ایران با آنهاست

بررسی روند ســری های زمانی بانک مرکزی جمهوری 
اســامی ایران طی سال های مختلف نشان می دهد که 
حدود 80 تا 90 درصد درآمد صادرات کشور و 40 تا 50 
درصد بودجه سالیانه دولت از محل صادرات نفت تامین 
می شود. همچنین بخش نفت به تنهایی 20 درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور را 
شامل می شود. بر همین اساس، اقتصاد ایران همواره به لحاظ کسب درآمدهای ارزی به 
تولید و صادرات نفت وابسته بوده است. مشکات ناشی از اقتصاد تک محصولی و اتکای 
بیش از حد به درآمدهای نفتی در طی سالیان متمادی، باعث شده توجه صاحب نظران، 
پژوهشگران و برنامه ریزان اقتصادی کشور به سیاست جایگزینی صادرات غیرنفتی برای 
تأمین ارز مورد نیاز کشــور و ارائه راهکارهای الزم برای توسعه آن معطوف شود و در 

برنامه های توسعه ایران نیز به این مسئله تأکید و اهمیت فراوانی داده شود.
بر اساس نظریه های تجارت بین الملل، کشورهای در حال توسعه به دلیل برخورداری 
از مزیت های نسبی و فراوانی نهاده ها و منابع اولیه تولید، از تخصص های اولیه اقتصادی 
برخوردار هستند. در این رابطه اقتصاددانان توسعه، تخصص گرایی بین المللی را به دلیل 

ساعد یزدانجو
دبیر بخش ژورنال

پژوهش:  نقش عوامل اقتصاد کالن بر صادرات غیرنفتی ایران به ترکیه
پژوهشگران: صفر فضلی، الهام صادقیان

توسعه صادرات غیرنفتی مهم ترین استراتژی برای رهایی از وابستگی اقتصاد کشور 
به صادرات نفت محسوب می شــود. در این راستا، توجه به مقوله بازاریابی بین الملل 
که تحت تاثیر متغیرهای سطح بازار و متغیرهای اقتصاد کالن است ضرورت دارد. در 
کشورهای در حال توسعه همچون ایران که در شرایط گذار هستند، اهمیت متغیرهای 
اقتصاد کالن در بازارهای بین الملل به مراتب مهم تر از متغیرهای سطح بازار است. از این 
رو، در این مطالعه نقش متغیرهای اقتصاد کالن بر صادرات غیرنفتی ایران به بازار کشور 
ترکیه طی دوره زمانی 1980 تا 2012 بررسی شده است. نتایج حاصل از این مطالعه که 
با عنوان »نقش عوامل اقتصاد کالن بر صادرات غیرنفتی ایران به ترکیه« به وسیله صفر 
فضلی و الهام صادقیان در آخرین شماره مجله علمی - پژوهشی »فصلنامه تحقیقات 
توســعه اقتصادی« در دانشگاه غیردولتی شهید اشرفی اصفهان منتشر شده، نشان 
می دهد در کوتاه مدت متغیرهای نرخ ارز موثر واقعی ابتدا تاثیر منفی و با یک ســال 
وقفه تاثیر مثبت بر صادرات غیرنفتی ایران به ترکیه دارد. همچنین باال بودن رشد سطح 
عمومی قیمت ها در ترکیه نسبت به ایران و درآمد سرانه ترکیه در کوتاه مدت اثر مثبتی 
بر صادرات غیرنفتی ایران دارد اما باز بودن تجارت ترکیه به دلیل پایین بودن قدرت 
رقابت پذیری کاالهای صادراتی ایران تاثیر منفی بر صادرات غیرنفتی ایران به ترکیه 
دارد. اما در بلندمدت تنها درآمد سرانه کشور ترکیه و باز بودن تجاری آن بر صادرات 

غیرنفتی ایران به آن، تاثیر معنی داری دارد. 
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ژورنال

وابســتگی شــدید اقتصاد به کاالهای صادراتی مورد 
انتقاد قرار می دهند. آنها معتقدند که تخصص گرایی 
بین المللی در کاال برای یک کشور منجر به وابستگی 
شــدید اقتصاد آن کشــور به درآمدهای صادراتی آن 
کاال می شود. و به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن قیمت 
کاالهای صادراتی، نوسانات شدید آن منجر به نوسان 
و بی ثباتی درآمدهای صادراتی شده است. این امر اثر 
منفی )و گاهی اوقات اثر مثبت( بر کل اقتصاد خواهد 
گذاشت. تغییرپذیری و نوسانات قیمت به طور عمده در 
بی ثباتی درآمد ملی و رشد اقتصادی متبلور می شود. 
از ســوی دیگر، در اقتصاد مدرن درجه توسعه یافتگی 
یک کشور رابطه مســتقیمی با حجم روابط تجاری 
بین المللی آن کشــور دارد. بنابراین توسعه صادرات و 
تحصیل منابع ارزی در سرلوحه اهداف سیاست گذاران 
اقتصادی کشــورها قرار دارد. کشــورها با استفاده از 
صادرات می توانند اوال، از طریق تحریک تولید داخلی 
نرخ تولید و اشتغال را افزایش دهند و دوما، منابع ارزی 
الزم را برای افزایش واردات و مصرف داخلی که باعث 

افزایش رفاه اقتصادی می شود تامین کنند. 
افزایش صادرات اصلی ترین سیاســت اقتصادی دولت ایران در چند دهه اخیر بوده 
اســت. به منظور رهایی از اقتصاد تک محصولی، توسعه صادرات غیرنفتی برای دولت 
ایران یک ضرورت انکارناپذیر اســت. این مســئله ضرورت توجه به متغیرهای کان 
اقتصادی مرتبط با بازاریابی بین الملل را الزام می بخشد تا بنگاه های صادراتی از بسترها 
و محرك های مناســبی در سطح کان برای توســعه صادرات کاالهای تولید خویش 

برخوردار باشند. 

J متغیرهای تاثیرگذار بر صادرات
می توان متغیرهای تاثیرگذار بر صادرات به را به دو قسم متغیرهای کان اقتصادی و 
متغیرهای عملکردی سطح بنگاهی تقسیم بندی کرد. متغیرهای کان اقتصادی حاصل 
شرایط و سیاست های اقتصادی کشورهای صادرکننده، واردکننده و کشورهای رقیب 
اســت که به صورت برون زا عملکرد بنگاه های صادراتی را متاثر می کند. اما متغیرهای 
عملکردی سطح بنگاه حاصل سازکارها و سیاست های تحقیقاتی، تولیدی و بازاریابی 
خود بنگاه هاست و به صورت درون زا در تعیین میزان سهم بازاری بنگاه در بازار صادراتی 
کشــور هدف نقش دارد. در کشــورهای در حال توسعه همچون ایران به دلیل شرایط 
گذار و پرنوســان اقتصادی آنها و همچنین عدم تعادل و ثبات در سیاست گذاری های 
مرتبط با امر تجارت، حضور بنگاه های صادراتی آن در بازارهای هدف بیشتر از متغیرهای 
کان اقتصادی تاثیر می پذیرند. اما از آنجا که شــرایط اقتصادی و سیاست گذاری های 
اقتصادی از ثبات نسبی برخوردار هستند، نقش متغیرهای کان که شامل عوامل قیمتی 
و غیرقیمتی می شوند، در تعیین سهم بنگاه های آنها از بازار صادراتی کاهش می یابد و 

این سهم بیشتر حاصل عملکرد خود بنگاه هاست. 
 
J عوامل دخیل در صادرات

در تحقیقی که درباره صادرات غیرنفتی ایران به ترکیه انجام شده، از مدل سازی در 
روش علمی ARDL استفاده شده و در این مدل،  نرخ ارز موثر واقعی ایران، درآمد سرانه 
کشــور ترکیه، نسبت سطح عمومی قیمت ها در ترکیه نسبت به ایران و نسبت حجم 
تجارت به تولید ناخالص داخلی )شاخص باز بودن تجاری( کشور ترکیه در نظر گرفته 

شده است. 
نتایج تحقیق نشــان می دهد که با افزایش یک درصــدی در صادرات محصوالت 
غیرنفتی در یک ســال معین به ترکیه، انتظار بر این است که به میزان 0.408 درصد 

 افزایش درآمد سرانه ترکیه بدون وقفه زمانی منجر به افزایش واردات آن از 
ایران می شود. به اصطالح تقاضای کشور ترکیه برای واردات محصوالت غیر نفتی از 
ایران افزایش می یابد.

صادرات غیر نفتی سال بعدی با افزایش مواجه شود. افزایش نرخ ارز موثر واقعی ایران 
در همان سال تاثیر منفی بر صادرات غیر نفتی دارد به طوری که با افزایش یک درصدی 
نرخ مذکور میزان صادرات غیرنفتی ایران به کشور ترکیه در همان سال به میزان 0.676 
درصد کاهش می یابد. این مسئله به وابستگی صادرات غیرنفتی ایران به واردات کاالهای 
سرمایه ای و واســطه ای مربوط می شود چراکه افزایش تولید پروسه ای زمان بر است و 
ضمن آنکه هم زمان با افزایش نرخ ارز قیمت کاالها و نهاده های وارداتی افزایش می یابد و 
همین امر تولید صادراتی کشور را در ابتدا محدود می کند. البته بعد از یک سال، صادرات 
غیر نفتی به ترکیه به تغییرات نرخ ارز موثر واقعی واکنش نشان می دهد به طوری که به 
ازای یک درصد افزایش در نرخ ارز میزان صادرات غیر نفتی ایران به ترکیه با یک سال 

وقفه به میزان 0.860 درصد افزایش می یابد. 
افزایش درآمد ســرانه ترکیه بدون وقفه زمانی منجر به افزایش واردات آن از ایران 
می شود. به اصطاح تقاضای کشــور ترکیه برای واردات محصوالت غیر نفتی از ایران 
افزایش می یابد. به طوری که بر اســاس نتایج برآورد با افزایش یک درصدی در درآمد 
ســرانه کشور ترکیه، میزان واردات آن از کشــور ایران به میزان 2.467 درصد افزایش 
پیدا می کند. افزایش سطح عمومی قیمت ها در ترکیه نسبت به ایران در ابتدا منجر به 
کاهش صادرات ایران به این کشور می شود که می توان دلیل این امر را به این امر نسبت 
داد که در این حالت لیر ترکیه در مقایسه با ریال ایران تضعیف می شود؛ همین امر به 
مفهوم افزایش قیمت کاالهای وارداتی به ترکیه است، بنابراین طبیعی است که تقاضا 
برای کاالهای صادراتی ایران در ترکیه کاهش یابد اما بعد از یک ســال روند معکوس 
می شود چراکه صادرکنندگان ایرانی از فرصت کافی برای افزایش تولید و بهره مندی از 
قیمت های باالتر محصوالت در ترکیه برخوردار بوده اند. بر اساس نتایج برآورد، به ازای 
یک درصد رشد بیشتر سطح عمومی قیمت ها در ترکیه نسبت به ایران، میزان صادرات 
غیرنفتی ایران به ترکیه در ابتدا به میزان 1.683 درصد کاهش و با یک سال وقفه به 

میزان 1.717 درصد افزایش می یابد. 
اما شاخص بازبودن تجاری ترکیه با یک سال وقفه تاثیر معنی داری بر روی میزان 
صادرات غیر نفتی ایران به ترکیه خواهد داشت و این تاثیرگذاری در جهت معکوس است، 
به طوری که با افزایش یک درصدی در نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی ترکیه بعد 
از یک سال به میزان 1.386 درصد از صادرات غیرنفتی ایران به این کشور کاسته خواهد 
شد. این امر را می توان چنین تفسیر کرد که با باز بودن تجاری بیشتر کشور ترکیه ورود 
سایر کشورها به بازارهای آن با سهولت بیشتری رخ می دهد و محصوالت صادراتی ایران 
با محصوالت صادراتی کشورهای رقیب توان رقابت ندارد و بنابراین به مرور ایران سهم 
بازاری خود را از دست می دهد. این در حالی است که با افزایش باز بودن تجاری سهولت 
و کاهش هزینه ها در امر تجارت با کشور ترکیه رخ می دهد. همچنین بر اساس ضرایب 
مدل بلندمدت فقط متغیرهای درآمد سرانه ترکیه و باز بودن تجاری ترکیه است که بر 
میزان صادرات غیر نفتی ایران به کشور ترکیه تاثیر معنی داری دارد به طوری که با افزایش 
یک درصدی در درآمد سرانه ترکیه و باز بودن تجاری آن، میزان صادرات غیرنفتی ایران 
بــه بازارهای ترکیه به ترتیب به میزان 4.168 درصد افزایش و به میزان 2.698 درصد 
کاهش خواهد یافت. این ضرایب ضرورت برنامه ریزی برای افزایش قدرت رقابت پذیری 

صنایع صادراتی کشور ایران به کشور ترکیه را بیش از پیش الزام می بخشد.
با توجه به این نتایج، در صورتی که سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی در کشور 
ایران بتوانند نرخ رشــد سطح عمومی قیمت ها در کشــور را نسبت به کشور ترکیه در 
سطح پایین نگه دارند و همچینن میزان وابستگی صادرات غیرنفتی به واردات کاالهای 
واسطه ای و سرمایه ای را کاهش دهند می توان انتظار داشت با افزایش نرخ ارز موثر واقعی 
نیز بتوان افزایش صادرات غیرنفتی به کشور ترکیه را بیشتر در جهت مثبت آن متاثر کرد. 
به هر حال، در بلندمدت تنها با افزایش ویژگی رقابت پذیری کاالهای تولیدی و صادراتی 
اســت که کشور ایران می تواند در ترکیه سهم بازاری خود را حفظ کند و ارتقا دهد. در 
این مسیر، توجه جدی دولت و بنگاه های صادراتی برای افزایش نوآوری ها، بهره مندی از 
تکنولوژی های باالتر و افزایش صرفه به مقیاس تولید و در یک کلمه، افزایش کیفیت و 

نوآوری و کاهش بهای تمام شده کاالهای صادراتی ضرورت دارد. 

مسئله
ر  ی د ها ر ر کشــو د
حال توســعه همچون 
ایران کــه در شــرایط 
گذار هســتند، اهمیت 
متغیرهای اقتصاد کالن 
در بازارهای بین الملل 
به مراتــب مهم تــر از 
ی ســطح  هــا متغیر
بــازار اســت. از این رو، 
در ایــن مطالعــه نقش 
متغیرهای اقتصاد کالن 
بر صــادرات غیرنفتی 
ایــران به بازار کشــور 
ترکیه طی دوره زمانی 
1980 تا 2012 بررسی 

شده است.
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 رکود تورمی یك عارضه نادر و بسیار دشوار است و زمانی اتفاق می افتد که با وجود افزایش قیمت ها، رشد 
اقتصادی پایین یا حتی منفی و بیكاری گسترده است. این وضعیت غیرعادی است زیرا رشد کم یا منفی اقتصاد 
معموال تقاضا برای کاال و خدمات را کاهش می دهد که در برگشت باید قیمت ها را کاهش دهد.

کسادی بازار تولید 
با نرخ ارز و بهره باال

بررسی عوامل رکود تورمی 
در صنایع کارخانه ای ایران

پدیده رکود تورمی به شــرایطی گفته می شود که یك اقتصاد هم زمان 
با تورم و رکود مواجه باشــد. البته در برخی موارد برای وسیع کردن تعریف، 
افزایش بیكاری را نیز به آن می افزایند. رکود تورمی یك عارضه نادر و بسیار 
دشوار است و زمانی اتفاق می افتد که با وجود افزایش قیمت ها، رشد اقتصادی 
پایین یا حتی منفی و بیكاری گسترده است. این وضعیت غیرعادی است زیرا 
رشد کم یا منفی اقتصاد معموال تقاضا برای کاال و خدمات را کاهش می دهد 
که در برگشــت باید قیمت ها را کاهش دهد. وضعیت رکود تورمی، وضعیت 
دردناکی اســت زیرا قیمت ها هنگامی در حال افزایش است که نرخ بیكاری 
با آن همراه است. چنین شرایطی وضعیت مردم بیكار و حقوق بگیران دولتی 
یا کارگران بخش خصوصی را که به سختی زندگی می کنند تشدید می کند. 
همچنین هنگامی که وضعیت رکود تورمی ایجاد شود، کنترل آن بسیار دشوار 

خواهد بود.
تولید و اشتغال به سرمایه گذاری بستگی دارد، سرمایه گذاری دولتی تحت 
تاثیر درآمد دولت و هزینه های جاری آن قرار دارد و نوســان در درآمدهای 

در این مطالعــه اطالعات آماری صنایــع کارخانه ای ایران 
طبقه بندی شــده در ســه گروه مبتنی بر منابع، صنایع با 
تكنولوژی پایین و صنایع با تكنولوژی متوسط به باال، طی دوره 
زمانی 1374 تا 1392 بررسی شده و تاثیر متغیرهای واردات 
کاالهای واسطه ای، هزینه نیروی کار، هزینه سرمایه )نرخ بهره 
بانكی(، نرخ ارز، بهره وری نیروی کار و درآمد نفت بر وضعیت 
رکود تورمی در صنایع کارخانه ای ایران مورد ارزیابی قرار گرفته 
است. در این تحقیق که نتایجش با عنوان »عوامل تعیین کننده 
رکود تورمــی در صنایع کارخانه ای ایران« به قلم محمدقلی 
یوسفی و بهمن خادم در شماره 66 فصلنامه علمی-  پژوهشی 
»پژوهشنامه اقتصادی« دانشگاه عالمه طباطبایی منتشر شده، 
صنایعی که کمتر از 50 درصد از ظرفیت اسمی خود را مورد 
استفاده قرار داده و دارای مازاد نیروی کار بیش از 20 درصد 
باشند و ضریب نسبت سرمایه به تولید آنها از 30 درصد بیشتر 
باشد، به عنوان صنایع مبتال به رکود تورمی در نظر گرفته شده 
و به آنها، ارزش یک و سایر صنایع ارزش صفر داده شده است و 
به عنوان متغیرهای وابسته در مدل علمی لوجیت با اثرات ثابت 
درنظر گرفته شدند. نتیجه مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت و از 
نظر آماری معنی دار همه متغیرها به استثنای بهره وری نیروی 
کار بر روند رکود تورمی حاکم بر صنایع کارخانه ای ایران است. 
به این ترتیب می توان گفت که متغیرهای نرخ بهره، نرخ ارز 
و هزینه کاالهای واسطه ای وارداتی بر عارضه رکود تورمی در 
صنایع کارخانه ای ایران موثر بوده اند. تاثیر این متغیرها تقریبا 

در تمام صنایع کارخانه ای ایران مشابه بوده است.

پژوهش:  
عوامل تعیین کننده رکود تورمی در صنایع کارخانه ای ایران

پژوهشگران: 
محمدقلی یوسفی، بهمن خادم

 برای برون رفت از شرایط رکود 
تورمی اقتصاددانان بر ترکیب 
معقولی از سیاست های پولی و 
مالی تاکید می کنند. گفته می شود 
افزایش هم زمان هزینه های دولتی 
به منظور افزایش عرضه با تخفیف 
مالیاتی یا بدون آن و هم زمان باال 
بردن نرخ بهره بانكی برای تشویق 
به پس انداز یا دادن پاداش به 
دارندگان و نگه دارندگان پول 
به عنوان یک راه حل پیشنهاد 
شده است؛ افزایش هزینه های 
دولتی موجب تقویت عرضه و 
ایجاد اشتغال و برون رفت اقتصاد 
از شرایط رکود تورمی می شود 
و افزایش نرخ بهره می تواند از 
افزایش قیمت ها جلوگیری کند
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ژورنال

تالش برای رفع موانع تولیدی آنها که باعث استفاده بیشتر از ظرفیت تولیدی آنها می شود، گام ارزشمندی است که به اصطالح با یك 
تیر دو نشان را هم زمان می زند؛ زیرا از یك طرف، موجب افزایش تولید و به دنبال آن افزایش اشتغال و رفع بیكاری و برون رفت از 
رکود است و از طرف دیگر، افزایش تولید در طول منحنی هزینه متوسط را به همراه دارد.

دولت بر ظرفیت سرمایه گذاری دولتی و از آن طریق بر سرمایه گذاری دولتی 
تاثیــر می گذارد. یك بنگاه همواره بازده مورد انتظار را با نرخ ســود بانكی 
مقایســه می کند و تنها هنگامی سرمایه گذاری می کند که نرخ بازدهی از 
نرخ سود بانكی بیشتر باشد، اما اگر نرخ سود بانكی از کارایی نهایی سرمایه 
بیشتر شود یعنی انتظار سودبری کمتر شود، سرمایه گذاری کمتری صورت 
می گیرد. بنابراین، در دوران رکود سرمایه گذاری به پایین ترین سطح خود 
خواهد رسید. اقتصاددانان کاسیك، نرخ بهره را مهم ترین عامل تعیین کننده 
سرمایه گذاری می دانستند. به همین دلیل برای کنترل نوسانات، بیشترین 
تاکید بر نرخ بهره گذاشته می شد. اما جان مینارد کینز عوامل روان شناختی 
نظیر کارایی نهایی ســرمایه را مهم تر می داند. عواملی مانند نااطمینانی ها، 
کمبودها، باال بودن هزینه ها، تورم و نیز مشكل مربوط به محدود بودن بازار 
داخلی، موجب پایین آمدن کارایی نهایی سرمایه می شود و سرمایه گذاری را 

در کشورهای در حال توسعه با دشواری مواجه می سازد. 
نئوکینزین ها بر اهمیت ایجاد تمایز بیــن عوامل موثر بر تقاضای کل 
و عوامــل موثر بر عرضه کل تاکید کرده اند و بــر این نظرند که در حالی 
که از سیاســت های پولی و مالی برای ایجاد تثبیت تقاضا هنگام نوسانات 
می توان استفاده کرد، اما این ابزارها برای مقابله با عرضه خیلی موثر نیستند 
به خصوص اگر یك شوک از بیرون، هزینه واردات انرژی یا کاالهای واسطه ای 
را افزایش دهد و به رکود تورمی بینجامد. اقتصاددانانی که مشــكات را از 
جانب عرضه می دانند معموال دو گروه از عوامل را در بروز چنین شــرایطی 
موثر می دانند؛ گروهی عوامل برون زا مانند افزایش قیمت کاالها و خدمات 
وارداتی، تغییر نرخ ارز و تحریم های بین المللی و گروه دیگر، عوامل درون زا 
مانند افزایش هزینه تولید دستمزدها و بهره وری نیروی کار، انعطاف ناپذیری 
عرضه کاالها و افزایش هزینه ها که تحت تاثیر کمبود کاالهای واســطه ای 
یا قیمت کاالهای وارداتی مانند انرژی صورت می گیرد و فضای نامســاعد 
کسب وکار و سرمایه گذاری همراه با ناکارایی نهادی موجب افزایش هزینه 
تولید و کاهش عرضه می شود و نقش مهمی در بروز این وضعیت خطرناک 

اقتصادی ایفا می کند.

J رکود تورمی در ایران
بر اساس مقایسه میزان استفاده از ظرفیت در صنایع کارخانه ای ایران 
و میزان بیكاران پنهان، یعنی نیروی کار مازاد، مشاهده می شود که به طور 
متوسط صنایع کمی بیش از 47 درصد از ظرفیت خود را مورد استفاده قرار 
داده اند و نزدیك به 49 درصد آنها نیروی کار مازاد یا بیكار پنهان دارند. وجود 
این دو عارضه بر وضعیت رکود تورمی در صنایع کارخانه ای ایران داللت دارد.

کمی اســتفاده از ظرفیت تولیدی به معنــی تولید در منتهاالیه نقطه 
مینیمم هزینه متوسط بلندمدت بوده و بر باال رفتن نسبت سرمایه یا نسبت 
هزینه به تولید داللت می کند که بــه افزایش قیمت و تورم دامن می زند. 
همچنین کمی تولید به معنی کمی اشتغال جدید و عرضه کم تولید است 
و بر رکود داللت دارد. مجموع این دو عارضه، حاکم شــدن رکود تورمی در 

صنایع ایران است. 
برای برون رفت از شرایط رکود تورمی اقتصاددانان بر ترکیب معقولی از 
سیاســت های پولی و مالی تاکید می کنند. گفته می شود افزایش هم زمان 
هزینه های دولتی به منظور افزایش عرضه با تخفیف مالیاتی یا بدون آن و 
هم زمان باال بردن نرخ بهره بانكی برای تشــویق به پس انداز یا دادن پاداش 
به دارندگان و نگه دارندگان پول به عنوان یک راه حل پیشنهاد شده است؛ 
افزایش هزینه های دولتی موجب تقویت عرضه و ایجاد اشتغال و برون رفت 
اقتصاد از شرایط رکود تورمی می شود و افزایش نرخ بهره می تواند از افزایش 

قیمت ها جلوگیری کند. 

J عوامل عمده در رکود تورمی کشور
در این پژوهش از مدل های علمی اقتصادی استفاده شد تا تاثیر متغیرهای 
هزینه واردات کاالهای واسطه ای، هزینه نیروی کار، تغییرات نرخ ارز، افزایش 
هزینه سرمایه یا نرخ بهره، تاثیر بهبود بهره وری نیروی کار و همچنین تاثیر 
درآمدهای ارزی بر روند رکود تورمی مورد مطالعه قرار گیرد. برای این منظور 
صنایع کشور در سه زیرمجموعه صنایع مبتنی بر منابع، صنایع با تكنولوژی 
پایین و صنایع با تكنولوژی متوسط به باال و همچنین کل صنایع به عنوان 
یك مجموعه مورد مطالعه قرار گرفت. برای محاسبه مرز آستانه رکود تورمی از 
شاخص ترکیبی صنایعی که کمتر از 50 درصد از ظرفیت اسمی خود را مورد 
استفاده قرار داده و دارای مازاد نیروی کار بیش از 20 درصد باشند و ضریب 
نســبت سرمایه به تولید آنها یا نسبت هزینه کل به تولید آنها از 30 درصد 
بیشتر باشد به عنوان شاخص عارضه رکود تورمی در نظرگرفته شد. فرض بر 
این بوده اســت که افزایش هزینه واردات کاالهای واسطه ای و سرمایه ای به 
دلیل تحریم های بین المللی و تغییرات نرخ ارز از یك طرف و باال بودن نرخ 
بهره یا سود بانكی و فضای نامساعد کسب وکار از طرف دیگر، صنایع قادر به 
بهره گیری از صرفه های اقتصادی مقیاس خود نیســتند و در نتیجه با کمی 
استفاده از ظرفیت تولیدی مواجه هستند. کمی استفاده از ظرفیت تولیدی 
خود عامل مهمی برای ایجاد شرایط رکود تورمی در صنایع کارخانه ای است. 
نتایج تحقیق این فرضیه ها را تایید می کند و به استثنای متغیر بهره وری از نظر 
آماری معنی دار نیز هستند. بدیهی است هنگامی که بنگاه های صنعتی کمتر 
از نیمی از ظرفیت اسمی خود را استفاده می کنند به عارضه رکود تورمی مبتا 
می شــوند. یافته های تحقیق نشان می دهد مهم ترین عواملی که سبب بروز 
عارضه رکود تورمی در صنایع کارخانه ای ایران شده مربوط به مجموعه دالیلی 
است که شامل افزایش هزینه واردات کاالهای واسطه ای به دالیل مختلف از 
جمله تحریم های بین المللی علیه ایران، افزایش قیمت آنها در نتیجه افزایش 
نرخ ارز و دشواری تامین منابع ارزان و همچنین باال بودن هزینه پرداختی به 
نیروی کار در شرایط کاهش تولید، وجود نیروی کار مازاد یا بیكاران پنهان، و 
باال بودن هزینه سرمایه به دلیل افزایش نرخ بهره بانكی است.  وقوع هم زمان 
دو عارضه متعارض و متضاد و در عین حال مشكل ســاز رکود و تورم به این 
معنی است که نمی توان آنها را از هم مستقل فرض کرد و به صورت جداگانه 
با آنها مبارزه کرد. تاش برای کنترل تورم موجب تشــدید رکود می شود و 
تاش برای از بین بردن رکود به تورم دامن می زند. سوال این است که چگونه 
می توان به طور هم زمان با این مشــكل برخورد کرد. برخورد با این عارضه را 
می توان هم در سطح خرد و هم در سطح کان مورد بررسی قرار داد. در سطح 
کان، باید منابع را از بخش های تورم زا مانند خدمات و بازرگانی و فعالیت های 
نظامی و انتظامی یا دفاعی و بوروکراسی اداری به سمت بخش های رکودی 
صنعتی انتقال داد و در ســطح خرد مشكات بنگاه های تولیدی در صنعت 
بررســی و در جهت رفع موانع تولید آنها اقدام شود. هنگامی که بنگاه های 
صنعتی نتوانند به دالیل مختلف از ظرفیت اسمی خود استفاده کنند، عارضه 
رکود تورمی ایجاد می شود، یعنی بنگاه ها با کمی استفاده از ظرفیت تولیدی 
از یك طرف، یعنی کاهش تولید و اشــتغال به رکود دامن می زند و از طرف 
دیگر، کمی استفاده از ظرفیت تولید به معنی باال رفتن هزینه ها و قیمت ها 
و در نتیجه تورم است زیرا بنگاه ها قادر به بهره گیری از صرفه های اقتصادی 
مقیاس نیستند. تاش برای رفع موانع تولیدی آنها که باعث استفاده بیشتر از 
ظرفیت تولیدی آنها می شود، گام ارزشمندی است که به اصطاح با یك تیر 
دو نشان را هم زمان می زند؛ زیرا از یك طرف، موجب افزایش تولید و به دنبال 
آن افزایش اشــتغال و رفع بیكاری و برون رفت از رکود است و از طرف دیگر، 
افزایش تولید در طول منحنی هزینه متوسط که صرفه های اقتصادی مقیاس 

را به همراه دارد، موجب کاهش هزینه و قیمت می شود و از تورم می کاهد. 

مهم ترین عواملی 
که سبب بروز 
عارضه رکود 

تورمی در صنایع 
کارخانه ای ایران 
شده مربوط به 

مجموعه دالیلی 
است که شامل 
افزایش هزینه 

واردات کاالهای 
واسطه ای به 

دالیل مختلف از 
جمله تحریم های 
بین المللی علیه 

ایران، افزایش قیمت 
آنها در نتیجه 

افزایش نرخ ارز و 
دشواری تامین 
منابع ارزان است

مسئله
مــل  ا عو ســی  ر بر
تعیین کننــده شــرایط 
رکود تورمــی در اقتصاد 
ایــران، هــدف مطالعه 
حاضــر اســت. در ایــن 
مطالعه اطالعات آماری 
صنایع کارخانه ای ایران 
طبقه بندی شــده در سه 
گــروه مبتنی بــر منابع، 
صنایع با تكنولوژی پایین 
و صنایــع بــا تكنولوژی 
متوســط بــه بــاال، طی 
دوره زمانــی 1374 تــا 
1392 بررســی شــده و 
تاثیر متغیرهای واردات 
کاالهــای واســطه ای، 
هزینه نیروی کار، هزینه 
سرمایه )نرخ بهره بانكی(، 
نرخ ارز، بهره وری نیروی 
کار و درآمــد نفــت بــر 
وضعیت رکود تورمی در 
صنایع کارخانه ای ایران 
مورد ارزیابی قرار گرفته 

است. 
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رشد تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و معنی داری بر توان مالی خرید مواد غذایی دارد. در واقع، رشد اقتصادی از طریق افزایش 
دستمزدها یا افزایش فرصت های اشتغال به دلیل تقاضای بیشتر برای نیروی کار، باعث افزایش درآمد خانوارها و بهبود توان مالی 
خانوارها و ارتقای سواد آنان در انتخاب سبد غذایی صحیح است.

ناامنی غذایی ذخیره سرمایه اجتماعی افراد درگیر آن و معناداری هنجارها 
و ارزش های انســانی را تحلیل برده و دامنه انتخاب افراد را محدود می كند و 
در بسیاری موارد،  حق انتخاب را از آنها می گیرد و قابلیت ها و استانداردهای 
زندگی شان را تنزل می دهد. از این رو، در دهه های اخیر امنیت غذایی توجه 
دولت مردان و محافل علمی را به خود جلب کرده اســت. یکی از ابعاد مهم 

امنیت غذایی، توان مالی خرید و انتخاب مواد غذایی است. 
بحران افزایش قیمت مواد غذایی طی سال های 2007 تا 2008 میادی و 
رکود اقتصاد جهانی منجر به افزایش تعداد گرسنگان به سطح تاریخی بیشتر 
از یک میلیون تن در کل جهان شده است که بیانگر اوج مشکل ناتوانی مالی 
در خرید مواد غذایی است. عاوه بر قدرت خرید، مسائل کمتر مشهود همچون 
انتخاب صحیح، بهداشتی و سالم سبد غذایی ضرورت دارد. بدون مواد غذایی 

سالم و کافی، امکان ادامه حیات سالم غیرممکن می شود.
با توجه به اهمیت توان مالی خرید و انتخاب مواد غذایی،  ضرورت شناسایی 
متغیرهای موثر بر آن مثل رشد اقتصادی و جمعیت از جایگاه ویژه ای برخوردار 
است، به طوری که در برنامه های پنج ساله توسعه ایران و سند چشم انداز ملی 

با افق سال 1404 بر ارتقای توان مالی خرید مواد غذایی تاکید شده است. 
امنیت غذایی دارای ابعاد زیادی است که مهم ترین آنها عبارت اند از موارد 

زیر:
 عرضه غذا و وجود غذای کافی 

 دسترسی و توان مالی خرید مواد غذایی و انتخاب غذا
 استفاده از مواد غذایی سالم و تامین سامت

از میان این ابعاد، توان مالی خانوار برای انتخاب و خرید مواد غذایی دارای 
اهمیت برجسته ای است. جامعه زمانی دچار ناامنی غذایی است که فرد توانایی 
پرداخت هزینه مواد غذایی و هزینه های مرتبط با احتمال مواجهه با شوک های 
غذایی و سواد تغذیه ای مناسب برای اکتساب میزان انرژی و مواد مغذی کافی 
نداشته باشد.  برخی مطالعات نشان می دهند که رشد اقتصادی عاملی مثبت 
برای کاهش ناامنی غذایی و سوءتغذیه است در صورتی که برخی مطالعات 
دیگر بیان می کنند که ارتباط ضعیفی بین این دو شاخص وجود دارد. با این 
وجود، اتفاق نظر گسترده ای وجود دارد که رشد اقتصادی پیش شرط کاهش 
فقر و افزایش توان اقتصادی خرید نیازهای اولیه نظیر مواد غذایی است. رشد 
اقتصادی از طریق افزایش دستمزدها یا افزایش فرصت های اشتغال به دلیل 
تقاضای بیشتر برای نیروی کار، باعث افزایش درآمد خانوارها می شود. این امر 
برای بهبود توان مالی خانوارها ضروری اســت و موجب ایجاد چرخه مثبتی 
می شود چراکه تغذیه بهتر، ظرفیت ها و بهره وری انسانی را افزایش می دهد 
و به عملکرد اقتصادی بهتر منتهی می شود. البته رشد اقتصادی در شرایطی 

به بهبود توان اقتصادی و انتخاب خرید مواد غذایی منجر می شــود که افراد 
درگیر ناامنی غذایی و فقیر را در فرایند رشد اقتصادی و مزایای آن نظیر رشد 

کشاورزی مشارکت دهد. 

J وضعیت استان ها
نقطه ثقل در موضوع توان اقتصادی خرید و انتخاب غذا، چندضابطه ای و 
فرابخشی بودن آن است. به همین دلیل، برای محاسبه وضعیت آن در سطح 
استان های کشور باید شاخصی به کار رود که لزوم و ضرورت نگاه فرابخشی 
و چندمقولــه ای به آن را فراهم کند. بنابراین در این پژوهش از روش مبتنی 
بر شاخص توسعه انسانی استفاده شــده است که مجموعه ای از مولفه های 
مختلف توان اقتصادی خرید و انتخاب غذا را دربر می گیرد که برخی از این 
مولفه ها عبارت اند از نرخ مشارکت اقتصادی استان، نرخ باسوادی، هزینه های 

آفتاب شرقی
برآورد وضعیت توان مالی خرید و انتخاب غذای خانوارها به تفکیک استان

توانایی و پتانســیل خانوار برای پرداخت و انتخاب مواد غذایی ســالم سنگ بنای یک جامعه 
توســعه یافته و عنصر اصلی سالمت فكری، روانی و جسمی آن جامعه است. در این پژوهش از 
یک ســو، به برآورد وضعیت این توانایی در سطح استان ها با روشی مبتنی بر شاخص توسعه 
انسانی پرداخته شده و از سوی دیگر، تاثیر متغیرهای اقتصادی بر آن با استفاده از روش علمی 
داده های تابلویی پویا طی دوره 1385 تا 1392 مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج این مطالعه 
با عنوان »برآورد وضعیت توان مالی خرید و انتخاب مواد غذایی خانوارها به تفكیک استان ها و 
تاثیر متغیرهای اقتصادی بر آن« در آخرین شماره فصلنامه علمی-پژوهشی »اقتصاد مقداری« در 
دانشگاه شهید چمران اهواز به قلم فاطمه باقرزاده آذر، رضا رنجپور و زهرا کریمی تكانلو منتشر 
شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بهترین وضعیت توان اقتصادی در تامین و انتخاب 
مواد غذایی طی دوره مورد مطالعه، متعلق به استان خراسان رضوی به عنوان قطب تولید مواد 
غذایی است. همچنین رشد اقتصادی با مشارکت افراد فقیر در فرایند آن،  به عنوان عاملی مثبت و 
تقویت کننده و شاخص قیمت مواد غذایی و جمعیت با کاهش قدرت خرید،  عامل منفی و بازدارنده 

توان مالی خرید و انتخاب مواد غذایی شناسایی شده اند. 

نام پژوهش: برآورد وضعیت توان مالی خرید و انتخاب 
مواد غذایی خانوارها به تفكیک استان ها و تاثیر 

متغیرهای اقتصادی بر آن
پژوهشگران: فاطمه باقرزاده آذر، رضا رنجپور، زهرا 

کریمی تكانلو
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ژورنال

رشد اقتصادی عاملی مثبت برای کاهش ناامنی غذایی و سوءتغذیه است در صورتی که برخی مطالعات دیگر بیان می کنند 
که ارتباط ضعیفی بین این دو شاخص وجود دارد. با این وجود، اتفاق نظر گسترده ای وجود دارد که رشد اقتصادی 
پیش شرط کاهش فقر و افزایش توان اقتصادی خرید نیازهای اولیه نظیر مواد غذایی است.

خوراکی و دخانیات ســاالنه خانوار، حمایت از خانوارهای نیازمند شــهری، 
حمایت از خانوارهای نیازمند روستایی، قیمت گوشت گوسفند در بازار آزاد، 
قیمت گوشت مرغ در بازار آزاد، نسبت تعداد دانش آموزان به معلم و ضریب 
محرومیت استان.  برای محاسبه توان اقتصادی و انتخاب مواد غذایی استان ها، 
نخست داده های خام هر مولفه جمع آوری شد و سپس یکسان سازی مقیاس 
و استانداردسازی در مورد آنها انجام شد. با توجه به اینكه برخی مولفه ها رابطه 
مثبت و برخی رابطه منفی با شــاخص توان اقتصادی خرید و انتخاب مواد 
غذایی داشــتند، دو فرمول مجزا برای استانداردسازی و دخالت دادن آنها در 

مدل کلی پژوهش در نظر گرفته شد. 
در جدول نتایج شــاخص توان اقتصادی در تامین، خرید و انتخاب مواد 
غذایی استان ها در ســال های 1385، 1389 و 1392 آمده است. یافته های 
این پژوهش نشان می دهند که در سال های 1385 تا 1392، استان خراسان 
رضــوی بهترین وضعیت توان اقتصادی در تامیــن و انتخاب مواد غذایی را 
داشــته و پایین ترین وضعیت طی این دوران از اولین ســال تا آخرین سال، 
به ترتیب متعلق به استان های هرمزگان،  هرمزگان، بوشهر، هرمزگان، بوشهر، 
هرمزگان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان بوده است. در واقع، استان هایی 
که قطب تولید محصوالت کشاورزی و مواد غذایی هستند و منابع زیرزمینی 
و شرایط اقلیمی مناسب تری دارند، از وضعیت توان اقتصادی مناسب تری در 
تامین و انتخاب مواد غذایی برخوردارند. نتایج دیگر تحقیق نشان می دهد که 
باالترین و کمترین نرخ متوسط رشد ساالنه توان اقتصادی استان ها طی این 
دوره زمانی، به ترتیب متعلق به اســتان های ایام و یزد است. وضعیت توان 
اقتصادی در تامین و انتخاب مواد غذایی هر اســتان طی سال های مختلف 
متغیر بوده است. از این رو، نرخ رشد متوسط ساالنه هر سال طی دوره مورد 
مطالعه محاسبه شد تا عملکرد استان ها در جهت ارتقای توان مالی روشن تر 
شود. نتایج تحقیق مشخص کرد که در طی دوره مورد مطالعه، امنیت غذایی 
استان ها اصفهان، خراسان جنوبی، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، 
قم، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان،  مرکزی و یزد، نرخ رشد 
منفی داشته اند.  محاسبات نشان می دهند که رشد تولید ناخالص داخلی تاثیر 

مثبت و معنی داری بر  توان مالی خرید مواد غذایی دارد. به طوری که با افزایش 
یک درصد در رشد اقتصادی استانی، توان مالی 0.19 درصد افزایش می یابد. 
در واقع، رشــد اقتصادی از طریق افزایش دستمزدها یا افزایش فرصت های 
اشتغال به دلیل تقاضای بیشتر برای نیروی کار، باعث افزایش درآمد خانوارها 
و بهبود توان مالی خانوارها و ارتقای سواد آنان در انتخاب سبد غذایی صحیح 
است. البته رشد اقتصادی در حالتی منجر به بهبود توان اقتصادی و انتخاب 
خرید مواد غذایی می شود که افراد دچار ناامنی غذایی و فقیر را در فرایند رشد 

اقتصادی و مزایای آن نظیر رشد کشاورزی مشارکت دهد.
نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیر رشد تولید ناخالص داخلی استان ها 
تاثیر مثبت و معنی داری بر توان اقتصادی خرید و انتخاب مواد غذایی دارد. 
به طوری که با افزایش یک درصد در رشــد تولید،  توان اقتصادی خانوار 0.16 
درصد افزایش می یابد. بنابراین باید گفت رشد اقتصادی پیش شرط کاهش فقر 
و افزایش توان اقتصادی خرید نیازهای اولیه نظیر مواد غذایی است. در یک 
اقتصاد در حال رشد، اعضای بیشتری از خانوار می توانند به اشتغال مشغول 
شوند و کسب درآمد کنند. این مسئله برای بهبود توان مالی خانوارها، ضروری 
است و موجب ایجاد چرخه مثبتی می شود چراکه تغذیه بهتر، ظرفیت ها و 
بهره وری انسانی را افزایش می دهد و بنابراین منتهی به عملکرد اقتصادی بهتر 
می شود. شاخص قیمت مواد غذایی و جمعیت تاثیر منفی و معنی داری بر توان 
اقتصادی خرید و انتخاب مواد غذایی استان ها داشته است. با کاهش قیمت 
مواد خوراکی و آشامیدنی و جمعیت، تقاضای مواد غذایی کاهش می یابد و 
گام مثبتی در جهت ارتقای توان اقتصادی خرید مواد غذایی خانوارها برداشته 
می شود. تحقیق نشان می دهد که طی سالیان متمادی، توان اقتصادی خرید 
و انتخاب مواد غذایی به یک مشــکل جهانی تبدیل شــده و این اهمیت در 
ایران نیز قابل مشــاهده است. بنابراین ضرورت شناسایی متغیرهای موثر بر 
توان مالی و اندازه گیری دقیق آنها در اقتصاد ملی و اســتانی بسیار احساس 
می شود. استان های مختلف از نظر مجموع شرایط اقتصادی حاکم تمایزاتی با 
یکدیگر دارند و این امر بیانگر لزوم بررسی های تفصیلی تر در میان استان های 

کشور است. 

مسئله
توانایــی و پتانســیل 
خانوار بــرای پرداخت 
و انتخاب مــواد غذایی 
سالم ســنگ بنای یک 
جامعه توســعه یافته و 
عنصر اصلی ســالمت 
فكری، روانی و جسمی 
آن جامعه است. در این 
پژوهــش از یک ســو، 
بــه بــرآورد وضعیت 
این توانایی در ســطح 
استان ها با روشی مبتنی 
بر شــاخص توســعه 
انسانی پرداخته شده 
و از ســوی دیگر، تاثیر 
متغیرهــای اقتصادی 
بر آن با استفاده از روش 
علمی داده های تابلویی 
پویا طــی دوره 1385 
تا 1392 مورد مطالعه 

قرار گرفته است. 

شاخص توان اقتصادی در تامین یا در دسترس بودن غذا )درصد(
138513891392استان/ سال

62.66262.2آذربایجان شرقی

44.357.450.3آذربایجان غربی

43.948.459.6اردبیل

6557.862.8اصفهان

38.649.752.7ایام

36.934.345بوشهر

58.654.460تهران

39.646.745.4چهارمحال بختیاری

71.574.279.6خراسان رضوی

47.353.243خراسان جنوبی

5045.953.9خراسان شمالی

45.54544خوزستان

49.251.348.3زنجان

52.35352.4سمنان

37.738.634.4سیستان و بلوچستان

شاخص توان اقتصادی در تامین یا در دسترس بودن غذا )درصد(
138513891392استان/ سال

585663.7فارس

43.145.947.5قزوین

5248.251.2قم

45.853.549.7کردستان

62.157.557.1کرمان

49.548.549.4کرمانشاه

42.540.139.1کهگیلویه و بویراحمد

54.854.148.4گلستان

64.467.674.2گیان

50.55355.8لرستان

606163.3مازندران

48.649.547.4مرکزی

29.743.733هرمزگان

53.851.255.3همدان

58.548.242.2یزد
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کاراییبازارومدیریتداراییها
فعالیت در بازارهای نوین مالی چگونه ممکن است؟

چرا باید خواند:
آیا می خواهید 

درباره صندوق های 
سرمایه گذاری و نحوه 

دسته بندی آنها بدانید؟ 
خواندن این مقاله به شما 

پیشنهاد می شود.

 امــروزه در بســیاری از بازارهای نوین مالی، ســرمایه گذاری به صورت 
غیرمســتقیم و از طریق صندوق های ســرمایه گذاری صــورت می پذیرد. 
ســرمایه گذاران خرد معموالً زمان، انگیزه و دانش کافی برای سرمایه گذاری 
ندارند،  در مقابل صندوق های بزرگ با اســتفاده از صرفه نسبت به مقیاس از 

انگیزه و منابع کافی برای سرمایه گذاری حرفه ای برخوردارند.
صندوق های سرمایه گذاری بسته به نوع انتخاب سهام به دو دسته تقسیم 
می شوند. مدیران صندوق های منفعل )passive( به انتخاب یک سبد متنوع 
از ســهام مختلف که با تقریب خوبی نزدیک به سبد بازار است می پردازند و 
هدف آنها کســب بازدهی تا حد امکان مشابه بازده بازار است )به عنوان مثال 
در بورس تهران، یک صندوق منفعل می کوشــد که بازدهی مشابه عملکرد 
شــاخص بورس به دست بیاورد(. در نقطه مقابل، مدیران صندوق های فعال 
)active( به دنبال انتخاب تعداد محدودی ســهام باکیفیت هســتند که 
به اعتقاد آنها می تواند رشــد قیمتی بیش از سایر سهم ها داشته باشد. این 
صندوق ها به سرمایه گذاران وعده بازدهی بیشتر از بازار می دهند و در مقابل 
از آنها کارمزد باالتری طلب می کنند. برخی پژوهش های آکادمیک در گذشته 
نشان داده اند که به صورت متوسط صندوق های فعال در به دست آوردن بازده 
بیشتر از بازده بازار چندان موفق نبوده اند. به ویژه زمانی که کارمزد خدمات از 
بازده صندوق ها کاسته می شود به صورت متوسط بازده حاصل از صندوق های 
فعال نزدیک و یا حتی کمتر از بازده سبد بازار و صندوق های منفعل شاخصی 

بــوده اســت )Malkiel, 2013(. این نتیجه که در نگاه اول عجیب به نظر 
می رسد،  از دیرباز مورد انتظار برخی از پژوهشگران شاخص دانش مالی بوده 
است. ویلیام شارپ، یکی از بنیان گذاران نظریه »پورتفوی نوین«،  دراین باره 
چنین استدالل می کند: اگر در بازار تنها دو گروه سرمایه گذار فعال و منفعل 
داشــته باشیم، و مدیران منفعل در سبد بازار ســرمایه گذاری کنند، آن گاه 
مدیران فعال نیز درمجموع الجرم ســبد بازار را خواهند داشــت )تا بازار به 
تعادل برسد( و بنابراین در کل بازدهی مشابه بازده بازار کسب خواهند کرد.  
از سوی دیگر چون مدیران فعال کارمزد بیشتری دریافت می کنند، بازدهی 
متوسط آنها برای سرمایه گذاران نهایی کمتر از صندوق های منفعل خواهد بود 

.)Sharpe, 1991(
به استدالل فوق درباره عملکرد ضعیف صندوق های فعال می توان چندین 
ایراد وارد کرد. اول اینکه در این استدالل تنها به متوسط عملکرد نگاه شده 
است،  درحالی که ممکن است مدیرانی وجود داشته باشند که دارای مهارت 
و آگاهی خاصی هستند که باعث می شود همواره از متوسط بهتر عمل کنند 
و درنتیجه ارزش کارمزد پرداختی را داشته باشند. دوم اینکه در بازار واقعی 
منفعل بودن با هرگز معامله نکردن متفاوت اســت چراکه سهام جدیدی در 
بازار منتشر یا بازخرید می شوند و اگر یک سرمایه گذار در این تغییرات شرکت 
نکند به مرور سبد او از سبد بازار فاصله می گیرد. اما وقتی سرمایه گذار منفعل 
بخواهد معامله کند باید یک مدیر فعال سمت دیگر معامله را بگیرد و در این 

ـه
ـان
ـه
ب

در بســیاری از بازارهای نوین مالی، سرمایه گذاری به صورت غیرمستقیم و از طریق صندوق های سرمایه گذاری صورت می پذیرد. سرمایه گذاران خرد و کالن نسبت به مقیاس و 
منابعی که در اختیار دارند در این بازارها به صورت فعال یا منفعل حضور دارند. نحوه کارکرد این بازارها پرسشی است که سیدان، تحلیل گر بازار سرمایه به آن پاسخ می  دهد.

............................. آکــادمـی .............................

سیداسماعیل سیدان
دکترای امور مالی از مدرسه 

اقتصاد لندن
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آکــادمـی

نکته هایی که باید بدانید

اگر در بازار تنها دو گروه سرمایه گذار فعال و منفعل داشته باشیم، و مدیران منفعل در سبد 	]
بازار سرمایه گذاری کنند، آ ن گاه مدیران فعال نیز درمجموع الجرم سبد بازار را خواهند داشت 

)تا بازار به تعادل برسد( و بنابراین در کل بازدهی مشابه بازده بازار کسب خواهند کرد.
در بازار واقعی منفعل بودن با هرگز معامله نکردن متفاوت است چراکه سهام جدیدی در 	]

بازار منتشر یا بازخرید می شوند و اگر یک سرمایه گذار در این تغییرات شرکت نکند به مرور 
سبد او از سبد بازار فاصله می گیرد.

بازار کارا بازاری است که در آن قیمت ها تمامی اطالعات مربوطه را به درستی بازتاب دهند 	]
و هر اطالعات جدیدی که وارد شود از مسیر معامالت سرمایه گذاران به سرعت در قیمت ها 

نمایانده می شود.
هرچه که از میزان نقدشوندگی بازارها کاسته شود و نقش بازیگرانی که به دالیل 	]

غیراطالعاتی در بازار حضور دارند بیشتر شود، میزان ناکارآیی افزایش و زمینه برای کسب سود 
از مدیریت فعال بیشتر فراهم می شود.

چه میزان از سبد 
به دارایی دارای 

ریسک اختصاص 
یابد و چه میزان 
در دارایی های 
بدون ریسک 

سرمایه گذاری 
شود؟ با توجه به 

تغییر میزان ریسک 
در طول زمان از 
یک  سو و تغییر 

ترجیحات ریسک 
سرمایه گذاران 
در گذر زمان از 

سوی دیگر،  نیاز 
به تغییر ترکیب 

سرمایه گذاری در 
طی زمان وجود 

دارد و این موضوع 
بار دیگر به این 
معنی است که 

سرمایه گذار منفعل 
باید در بازار معامله 

کند

حالت مدیر فعال می تواند مزیت داشته باشد )مثالً به دلیل اطالعات بیشتر یا 
فراهم کردن نقدشوندگی برای سرمایه گذار منفعل(. سوم اینکه در بازار عالوه 
بر صندوق های فعال و منفعل، افراد و مؤسســاتی حضور دارند که به دالیل 
غیراطالعاتی معامله می کنند )دالیل رفتاری، ســازمانی،...( و مدیران فعال 
می توانند در معامله با این دسته از معامله گران کسب سود کنند. درنهایت،  
حتی مدیریت منفعل نیز متضمن یک تصمیم فعال است: چه میزان از سبد 
به دارایی دارای ریسک اختصاص یابد و چه میزان در دارایی های بدون ریسک 
سرمایه گذاری شود؟ با توجه به تغییر میزان ریسک در طول زمان از یک  سو 
و تغییر ترجیحات ریسک سرمایه گذاران در گذر زمان از سوی دیگر،  نیاز به 
تغییر ترکیب سرمایه گذاری در طی زمان وجود دارد و این موضوع بار دیگر 
به این معنی است که سرمایه گذار منفعل باید در بازار معامله کند. مثالً اگر 
میزان ریســک در بازار کم شود باید بخشی از پول را از دارایی بدون ریسک 
به بازار ســهام منتقل کند و سهام بخرد و اگر میزان ریسک زیاد باشد باید 
بخشی از ســهام را بفروشد و از بازار خارج کند. در چنین معامالتی به ناچار 
سرمایه گذاران فعال باید سمت دیگر معامله را بگیرند و قیمت ها در واکنش به 
این معامالت به گونه ای تغییر می کنند که سرمایه گذاران فعال سود می کنند و 

سرمایه گذاران منفعل متحمل هزینه معامالتی می  شوند.
مطالعات قدیمی با نگاه به عملکرد متوسط نتیجه می گرفتند که مدیران 
فعال هیچ مهارتی ندارند )Fama, 1970(. مطالعات جدیدتر نشان می دهند 
که مهــارت در بین مدیران صندوق ها وجود دارد و قابل پیش بینی اســت 
 )Kosowksi, Timmermann, Wermers and White, 2006(
با  وجود اين، عملکرد آنها پس از کسر کارمزدها چندان تفاوتی با بازار ندارد 
 .)Berk and van Binsbergen, 2015( یــا اندکی ضعیف تــر اســت
به عبارت  دیگر یک مدیر متوســط ممکن است قبل از کارمزد اندکی بهتر از 
بازار عمل کند، اما پیدا کردن مدیری که پس از کســر کارمزد از بازار بهتر 
عمل کند مشکل است. نظریه جدیدی برای پیوند دادن این شواهد ارائه شده 
اســت )Garleanu and Pedersen, 2015( که بیان می کند بازارها به 
نحو کارایی ناکارا هســتند. بازار کارا بازاری است که در آن قیمت ها تمامی 
اطالعات مربوطه را به درســتی بازتاب دهند و هر اطالعات جدیدی که وارد 
شود از مسیر معامالت سرمایه گذاران به سرعت در قیمت ها نمایانده می شود 
)Fama, 1970(. در چنین بازاری سرمایه گذاری فعال فایده خاصی ندارد 
چراکه همه اطالعاتی که سرمایه گذار بخواهد برای انتخاب سهم جمع آوری 
کند پیشاپیش در قیمت ها نمایان است و سودی برای آن متصور نیست. سؤال 

اینجاست که بدون ســرمایه گذاران فعال،  چه کسی در وهله اول بازار را کارا 
خواهد کرد؟ گروسمن و استیگلیتز در مقاله ای نشان دادند که مفهوم کارایی 
بازار دارای یک تناقض درونی است، چراکه باید سرمایه گذاران انگیزه ای برای 
صرف هزینه و زمان برای کسب اطالعات و معامله بر مبنای آن را داشته باشند 
)Grossman and Stiglitz, 1980(. اگر همه فکر کنند که بازار کاراست 
و قیمت ها تمامی اطالعات را نمایان خواهند کرد، انگیزه ای برای سرمایه گذاران 
جهت کســب اطالعات و معامله باقی نمی ماند و درنتیجه قیمت ها در وهله 
اول نخواهند توانست که اطالعات را بازتاب دهند. لذا بازارها نیازمند میزانی 
حداقلی از ناکارایی هستند تا انگیزه الزم برای کسب اطالعات و انجام معامالت 

در بازار ایجاد شود.
نظریه گارلیانو و پدرسن )۲۰۱۵( بیان می دارد که بازارها به نحو کارایی 
ناکارا هستند )efficiently inefficient(، به این معنی که قیمت ها به دالیل 
مختلف می توانند از مقادیر بنیادی منحرف شوند و مقداری ناکارایی در بازار 
وجود داشته باشد، اما فقط به میزانی که مدیران فعال بتوانند هزینه و ریسک 
خود را از طریق معامالت خود بپوشانند و در عین حال بازارها به اندازه کافی 
کارا هستند به طوری که سود حاصل از مدیریت فعال پس از کسر هزینه ها 
چندان زیاد نباشــد که مدیران یا سرمایه جدید ترغیب به ورود به بازار شود 
)Pedersen, 2015(. به عبارت  دیگر،  در عین وجود ناکارایی،  بازار به اندازه 
کافی کارا هســت که کسب سود اضافی و عملکرد بهتر از بازار بسیار سخت 
باشد و بازار مدیریت ســرمایه رقابتی بماند. مدیران فعال به سرمایه گذاران 
خدمت نقدشوندگی ارائه می کنند: زمانی که سرمایه گذاران معامله می کنند 
سمت دیگر معامله را می گیرند. این معامالت در قیمتی صورت می گیرد که 
الزاماً قیمت بنیادی نیست ولی سایر سرمایه گذاران حاضر به پرداخت بهای 
اضافی هســتند چراکه فوریت معامله برای آنها ارزش دارد. مدیران فعال در 
ازای این خدمت پاداش دریافت می کنند،  هرچند رقابت می تواند این پاداش 
را بسیار کم کند. در چنین دیدگاهی هم برای سرمایه گذاری فعال جا وجود 
دارد و هم منفعل و هیچ یک نمی تواند کامالً بر دیگری غالب شود. صندوق های 
منفعل و شاخص به سرمایه گذاران این امکان را می دهند که با هزینه و کارمزد 
پایین به یک سبد سهام متنوع دست یابند و در معرض استفاده از بازده بازار 
سهام قرار گیرند. ســرمایه گذاران فعال اما با صرف هزینه و زمان در کشف 
اطالعات و نمایاندن آن در قیمت ها، نقش مهمی در افزایش نقدشــوندگی، 
افزایش کارایی و تخصیص بهینه ســرمایه ایفا می کنند. هرچه که از میزان 
نقدشوندگی بازارها کاسته شود و نقش بازیگرانی که به دالیل غیراطالعاتی 
در بازار حضور دارند بیشتر شود، میزان ناکارآیی افزایش مي يابد و زمینه برای 

کسب سود از مدیریت فعال بیشتر فراهم می شود. 
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ایران در زمره کشورهایی قرار دارد که همواره از فقدان نگاه و رویکرد فضایی به فرایند برنامه ریزی 
آسيب ديده است. از ابتدای شکل گیری نظام برنامه ریزی توسعه در ایران، غلبه و تسلط بخشی نگری بر 
نگاه به فضاهای جغرافیایی و قابلیت ها و مسائل مبتالبه آنها وجود داشته است.

از طرح های اقتصادی بدون در نظر گرفتن قابلیت های محیطی، فواصل غیرمنطقی بین قطب های تولید 
با بازارهای مصرف در بسیاری از فعالیت های اقتصادی به دلیل مکان یابی های نادرست و غیرمنطقی، 
عدم بهره گیری متناسب و ارزش آفرین از قابلیت های متنوع و متکثر هزاران کیلومتر سواحل و آب های 
آزاد کشــور و به دنبال آن ضعف در بهره گیری از این مزیت برای دسترسی به بازارهای منطقه ای، در 
زمره مهم ترین پیامدهای عدم امعان نظر کافی به برنامه ریزی فضایی در سطح سرزمین ایران است. 
برای برون رفت از این وضعیت، یقیناً راهکار کوتاه مدتی نمی توان تجویز كرد. فرهنگ برنامه ریزی در 
کشور ما صرفاً دارای نگاه بخشی است و تغییر این نگاه، جهت اضافه شدن رویکرد جغرافیایی به فرایند 
برنامه ریزی توسعه، امری زمان بر است. ولی آنچه در کوتاه مدت برای جبران خسارت های رخ داده باید بر 

آن متمرکز شد، در سه فعالیت خالصه می شود:
۱. متوقف كردن پروژه های دارای پیامدهای محیطی و فاقد مشــارکت و رضایت جوامع محلی؛ 
۲. پیشــگیری از تدوین مقررات در نهادهای برنامه ریز و مجری برنامه ها در خالف جهت منافع ملی 
و منطقه ای محیط زیســت و منابع طبیعی؛ 3. بازنگری در روند روزافزون تبدیل روستاها به شهر که 
متأسفانه بدون در نظر داشتن الزامات جغرافیایی و صرفاً به دلیل درخواست های محلی و بعضاً فشارهای 
سیاســی انجام شده و به شهادت مطالعات صورت گرفته، در بسیاری موارد از توجیه علمی و منطقی 

برخوردار نبوده و زمینه ساز ارتقای رفاه و کیفیت زندگی مردم نبوده است.
متوقف كردن پروژه های نامناسب زیست محیطی در مقیاس های مختلف، گرچه ممکن است در 
بسیاری موارد از نظر اقتصادی فاقد توجیه باشد، اما مطمئناً در بلندمدت هم فاقد توجیه جغرافیایی و 
زیست محیطی خواهد بود و آثار مخربی در مناطق بر جا خواهد گذاشت. پیشگیری از تدوین مقررات، 
آیین نامه های اجرایی و ضوابط اداری که در ســطح ملی و منطقه ای و با نگاه بخشی و بدون توجه به 
الزامات فضاهای جغرافیایی تدوین می  شوند، عالوه بر اینکه از خسران محیطی جلوگیری می كند، زمینه 
را برای جایگزینی فرایندها و مقررات استاندارد و قابل دفاع از منظر جغرافیایی، مبتنی بر توسعه پایدار 
و موجد منافع زیست محیطی فراهم می آورد. نهایتاً بازنگری در روند نامیمون و فزاینده تبدیل روستا 
به شهر، عالوه بر صیانت از تعادل سرزمینی و حفظ سکونتگاه های روستایی به عنوان صاحبان میراث 
طبیعی و فرهنگی این سرزمین، زمینه بهره برداری های فرصت طلبانه مبتنی بر رانت تبدیل کاربری 
زمین -که خود معلول نگاه بخشی و صرفاً اقتصادی به مقوله کاربری زمین است- را تا حدود زیادی از 
بین می برد. یا این مزیت را در اختیار برنامه ریزان قرار می دهد تا برای آینده فضای سرزمینی با نگاهی 
منطقه ای و آمایشی و بهره گیری توأمان از دانش های جامعه شناسی، جغرافیا و اقتصاد، رابطه ای منطقی 

و پایدار بین انسان، فضا و فعالیت ایجاد كنند. 

ایران در زمره کشــورهایی قرار دارد که همواره از فقدان نگاه و 
رویکرد فضایی به فرایند برنامه ریزی آسيب ديده است. از ابتدای 
شکل گیری نظام برنامه ریزی توســعه در ایران، غلبه و تسلط 
بخشی نگری بر نگاه به فضاهای جغرافیایی و قابلیت ها و مسائل 
مبتالبه آنها وجود داشته است. این در حالی است که در آن مقطع 
زمانی، آنچه بیشتر اهمیت داشت، قابلیت ها و توان های گسترده 
و بعضــاً منحصربه فردی بود که در این ســرزمین خودنمایی 
می کرد. درحالی که اکنون در شــرایطی قرار داریم که مسائل و 
معضالت ســرزمین، پررنگ تر و اثرگذارتر هستند و همین امر، 
چرخش به سمت نگاه جغرافیایی و فضایی در فرایند برنامه ریزی 
را افزون می سازد. این تغییر وضعیت، خود، معلول فقدان توجه به 
برنامه ریزی فضایی در سطوح مختلف نظام برنامه ریزی در کشور 
ایران است. برای شکل گیری این روند می توان دالیل مختلفی 
را اقامه كرد. شاید مهم ترین دلیل این اتفاق، حضور، اثرگذاری 
و مدیریت مداوم اقتصاددانان در نهادهای برنامه ریزی در کشور 
ما از ابتدای شکل گیری این نهادها بوده است. دلیل دیگری که 
می توان برای این امر برشــمرد، فقدان یا ضعف پارادایم توسعه 
پایدار در سپهر اندیشه توســعه ایرانی بوده است. این موضوع 
می تواند نتیجه فقدان اثرگذاری دانشمندان و متخصصان علوم 
محیطی و جغرافیایی در نظام و فرایند برنامه ریزی توســعه در 
ایران باشد. همچنین هزینه فایده های صرفاً اقتصادی و چشم 
پوشیدن بر الزامات و محدودیت های بستر جغرافیایی توسعه، 
دیگر برآیند عدم توجه کافی به حوزه دانش های محیطی است. 
در تأیید این ادعا همین بس که علی رغم تهیه و اجرای مداوم برنامه های پنج ســاله توسعه در بعد و 
برنامه های هفت ســاله عمرانی در قبل از انقالب اسالمی ایران، هیچ زمانی سند آمایش سرزمین در 
ایران از اهمیت و اثر خاصی برخوردار نبوده و علی رغم تهیه در برهه هایی از زمان، مبنای شکل گیری 
هیچ کدام از برنامه های توسعه ملی نبوده است. برنامه های آمایش استان ها هم به این گونه اند. بدین معنا 
که علی رغم صرف هزینه و وقت فراوان برای تهیه و تدوین آنها، مشخص نیست که اثر آنها در برنامه های 
توسعه استان ها و شهرستان های کشور در کجا دیده شده است که اگر جز این بود، معضالت متعدد 
منابع طبیعی با این شــدت و وسعت رخ نمی داد. مشارکتی نبودن فرایند تهیه برنامه های توسعه در 
سطوح مختلف در کشور، هم دلیلی دیگر برای به حاشیه رانده شدن نگاه جغرافیایی و هم سند دیگری 
بر این مدعاست. اما پیامدهای این وضعیت، صرفاً به معضالت محیطی سرزمین ما محدود نمی شود، 
بلکه با نگاهی دقیق تر می توان به پیامدهای جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی پی برد که همه آنها 
به نوعی ریشه در فقدان نگاه فضایی و جغرافیایی به فرایند توسعه دارند. مهاجرت های فزاینده از روستاها 
به شهرها و از شهرهای کوچک و میانی به کالن شهرها، شکل گیری و توسعه پروژه های صنعتی عظیم و 
متکی به منابع محیط در کم ظرفیت ترین استان ها و مناطق به لحاظ توان اکولوژیک و درنتیجه تهدید و 
محدودیت فعالیت آنها در سال های آینده، رقابت های درون منطقه ای و بین منطقه ای برای سهم خواهی 

غلبه برنامه ریزی بخشی بر برنامه ریزی فضایی
چالش ها و راهکارها کدام است؟

چرا باید خواند:
اگر به موضوع  توسعه 

پایدار عالقه مند هستید، 
به شما پیشنهاد می شود 

حتما این مقاله را 
بخوانید. در این مقاله 

سعی شده است یکی از 
وجوه توسعه پایدار، 

یعنی توجه به رویکرد 
فضایی در برنامه ریزی 

توسعه توضیح داده 
شود.

ـه
ـان
ـه
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چرا باید پروژه های نامناسب زیست محیطی متوقف شود؟ طراحی و اجرای چنین پروژه هايی معلول چیست و چه آسیبی به روستاها و شهرهای ایران می زند؟ در این مقاله محمدامین 
خراسانی سعی کرده است پاسخ این پرسش را با توجه به فقدان رویکرد فضایی در نظام برنامه ریزی ایران تبیین کند.

محمدامین خراسانی
استادیار دانشکده جغرافیای 

دانشگاه تهران

نکته هایی که باید بدانید

فرهنگ برنامه ریزی در کشور ما صرفاً دارای نگاه بخشی است و تغییر این نگاه، 	]
به فرایند برنامه ریزی توسعه، امری زمان بر است.

مسائل و معضالت سرزمین، معلول فقدان توجه به برنامه ریزی فضایی در سطوح 	]
مختلف نظام برنامه ریزی در کشور ایران است.

صیانت از تعادل سرزمینی برای آینده فضای سرزمینی با نگاهی منطقه ای و 	]
آمایشی و بهره گیری توأمان از دانش های متعدد رابطه ای منطقی و پایدار  ایجاد می كند.
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آکــادمـی

روز یکشــنبه 8 بهمن فرصتی شد تا در سمیناری در 
مورد تحلیل بازار مسکن در سال 97 شرکت کنم که به 
همت بانک مسکن و روزنامه دنیای اقتصاد تشکیل شده 

بود. پاره ای نکات از آن جلسه را اینجا آورده ام.
فرض آن است که مخاطبان این جلسه کسانی  هستند که یا می خواهند صاحب مسکن شوند، 1
یا معامله مســکن می کنند، یا واسطه خرید و فروش 
مسکن هستند، یا انبوه سازان و توسعه گرانی هستند که 
در مسکن ســرمایه گذاری می کنند، و یا پیمانکاران و 
مهندسان مشاوری هستند که در فرایند ساخت مسکن 
درگیرند. ممکن است همچنین مخاطبان سرمایه گذارانی 
باشند که سهام شرکت های تولید مسکن را در بورس 
معامله می کنند، از واحدهای سرمایه گذاری صندوق های 
زمین و ســاختمان واحدهای سرمایه گذاری خریداری 
کرده اند یــا اوراق بهــادار شــهرداری ها را خریده اند. 
علی االصول این افراد به عالوه دوستان شوراهای شهر و 
شهرداری ها مخاطب این جانب در این سخنرانی هستند.

آنچه گفته می شود مبتنی بر این مفروضات )تا  سال ۱4۰۰( است: نرخ رشد متعادل اقتصاد، 2
نرخ متوسط تورم، نرخ سود بانکی دستوری متناسب با 
وضعیت موجود، نرخ مهاجرت نازل از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ، و 
نرخ ارز و طالی افزایشی )و نه با نرخ لجام گسیخته(. هدف از تعقیب این اهداف توسط 
دولت حداقل حفِظ سطح زندگی و معیشت جاری است. فرض آن است که سیاست های 
پوپولیستی که زنگ خطری نه فقط برای اقتصاددانان بلکه برای همه کسانی است که در 
آینده اقتصاد ایران ســرمایه گذاری می کنند، دنبال نخواهد شد. آگاهانه تالش می شود 
فرایند اصالحِی حداقلی دنبال شود. فرض آن است که در حوزه اقتصاد مسکن با فرود آرام 

)soft landing( و نه فرود سخت )hard landing( مواجهیم. 
روند اصلی در حوزه مســکن آن است که با ســوداگری کمتری در این عرصه  مواجهیم: سطح معامالت پایین تر است و محافظه  کاری در انجام معامالت بیشتر 3
خواهد بود. در حوزه مســکن، امروزه بیشتر با بازاری مصرفی مواجهیم و نه بازار خرید و 
فروش دائمی مسکن؛ در دوره منتهی به پایان سال ۱4۰۰، مسکن بیشتر کاالیی مصرفی 

است تا کاالی موضوع سرمایه گذاری.
عادت  کرده ایم در معامالت مسکن به دو متغیر توجه کنیم: آیا حجم معامالت باال  رفته یا پایین آمده؟ آیا قیمت باال رفته یا پایین آمده؟ وقتی در شرایطی هستیم 4
که رقم کف قیمت یا کف معامالت پایین است، اصال به نرخ های رشد در کوتاه مدت توجه 
نکنید. برای همین از ارقام معامالتی و قیمت های چند ماه اخیر مسکن نمی شود در مورد 
رونق و رکود در این بخش صحبت کرد. باید منتظر ارقام در بازه زمانی طوالنی تری باشیم.

حسین عبده تبریزی
اقتصاددان

دوران ابرعرضه ها گذشته است
تحلیلی درباره بازار مسکن و آینده آن

ـه
ـان
ـه
بازار مسکن، گره کور اقتصاد ایران شده است. البته تغییراتی در ماه های اخیر رخ داده که به نظر می رسد بررسی دوباره و کامل این بازار را مهم تر از قبل کرده است. اما شاخص های ب

تخصصی و کارشناسی مسکن، همان است که مردم عادی درباره آن صحبت می کنند؟ مسلما تفاوت دیدگاهی بین کارشناسان خبره بازار مسکن و مردم وجود دارد. برای دانستن این 
تفاوت، حسین عبده تبریزی صحبت های کامل و جامعی کرده است. 

ارقام تهران مالک قضاوت برای سایر شهرها نیست. از شهری صحبت می كنیم  که ۲۵ درصد کل اقتصاد کشــور اســت؛ جمعیت عظیمی دارد و... . در بخش 5
مســکن، بحث بازار ملی نداریم؛ مســکن بازاری محلــی دارد. به هیچ وجه تهران برای 
تصمیم گیری در مورد هیچ شهری مالک نیست. هرجا کار می کنید، باید آمار محلی به 
دست آورید. از شوراهای شهر و شهرداران آمار شهر را بخواهید. چقدر پروانه ساخت صادر 

شده؟ حجم معامالت در شهر چقدر بوده است؟ قیمت ها در شهر چه حرکتی کرده؟... 
چون بازار دیگر مصرفی است و ساختار بازار عوض شده است، باید فرابگیریم که  سطح معمول جدید )new normal( در مسکن کدام است؟ ساختار بازار عوض 6
شــده و نمودار پله ای سابق دیگر کار نمی کند. باید به دنبال new normal در شرایط 

جدید باشیم، و به ساختار و بازار قدیم تکیه نکنیم.
تغییر در ساختار و رفتار شهرداری ها بدان معناست که شاهد سوداگری کمتری  در ســطح مدیریت شــهرها خواهیم بود و حرکت هیجانــی کمتری در نحوه 7
قیمت گذاری خدمات شهرداری ها خواهیم یافت. بنابراین سرمایه  گذاران نباید ریسک های 

تخلف در ساخت وساز زیادی را بپذیرند و ریسک های طراحی باال را قبول کنند.
دوران ابرعرضه ها )hyper supply phase( گذشته است. بنابراین، قرار نیست  و پیش بینی نمی شــود بر »واحدهای مازاد موجود« باز هم اضافه شود. تا سال 8
۱4۰۰ و حتی سال های دورتر، شاهد حجم ساخت وسازی نخواهیم بود که مثالً در سال 

۱39۰ اتفاق افتاد. 
سرمایه گذاری در بخش مسکن دشوارتر شده است. باید شاهد ابتکاراتی نه فقط  در معماری بلکه در همه وجوه ساخت وساز باشیم. شاهد پوست اندازی در جامعه 9
مهندسی کشور به ویژه در استفاده از تکنولوژی خواهیم بود. اگر AutoCAD نماد جامعه 
مهندسان مشاور گذشته بوده، حاال BIM نماد مهندسان جوان جدیدی است که در این 
عرصه فعالیت می کنند. سازندگان و مهندسان باید ابتکار به خرج دهند، چرا که بازار بسیار 
رقابتی تر شده است. مثالً در ساخت وساز جنوب و شمال کشور به طور گسترده ای شاهد 

بازی با آب و ساخت وساز مقابل کانال ها و آبراه ها و نیز مناطق ساحلی خواهیم بود.
پیش بینی نمی شــود بانک ها در این بازار فعال شوند. امروزه وضع بازار مسکن  به گونه ای نیست که در آن، بانک ها بتوانند با نرخ های جاری تسهیالت، وام دهند 10
و سازندگان با آن تسهیالت کار کنند. فشار اعطای تسهیالت روی بانک مسکن خواهد بود 
و این بانک به اتکای منابعی که از مسکن مهر برمی گردد، می تواند وام های ۱8درصدی 
پرداخت کند. اینکه بانک مسکن چقدر بتواند هوشمندانه در تأمین مالی نقش داشته باشد، 
به رونق ساخت وســاز مربوط است. بانک مسکن با هدف تبدیل شدن به بانک توسعه ای 
mort- )اکنون می کوشــد بخش قابل  مالحظه ای از منابع الزم برای تسهیالت رهنی 

gage( را تأمین کند.
تمامی شــواهد حاکی از آن است که سرمایه گذاری باید در حوزه کوچک سازی  متمرکز شود. اگر کوچک سازی در گذشته سیاستی دولتی بوده، اکنون نیاز بازار 11
است. هرچه کوچک تر بسازیم، به ویژه در شهرهای بزرگ، ریسک فروش را کاهش داده ایم. 
بُعد خانوار کوچک تر شده، منابع خانوارها نیز محدود شده، مبلغ وام نیز هنوز کوچک است؛ 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید 
بدانید در بازار 

مسکن چه خبر 
است و کارشناسان 

چه معیارها و 
شاخص هایی را 

مدنظر قرار می دهند 
این مقاله را بخوانید.
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روند اصلی در حوزه مسکن آن است که با سوداگری کمتری در این عرصه مواجهیم: سطح معامالت پایین تر است و 
محافظه  کاری در انجام معامالت بیشتر خواهد بود. در حوزه مسکن، امروزه بیشتر با بازاری مصرفی مواجهیم و نه بازار خرید و 
فروش دائمی مسکن؛ در دوره منتهی به پایان سال 1400، مسکن بیشتر کاالیی مصرفی است تا کاالی موضوع سرمایه گذاری.

بنابراین خانه 4۰متری سهل تر از خانه ۵۰متری و خانه ۵۰متری آسان تر از خانه 7۰متری 
به فروش می رسد. بنابراین، برای کاهش ریسک سرمایه گذاری توصیه می شود وسیعاً به 
کوچک ســازی روی آوریم. روند ساخت وســاز به سمت کوچک ســازی است، چه در 
سرمایه گذاری، چه در فروش، چه در مشارکت، چه در معامالت واسطه ای، چه در اعطای 

وام،... . همه و همه گرایش به سمت کوچک سازی خواهند داشت.
ریسک تصحیح عمده قیمت )major price correction risk( دیگر در میان  نیســت. در چنین شــرایطی احتیاط بیش از حد لزوما ضــرورت ندارد. وقتی 12
پیش بینی شرایط soft landing یا فرود نرم در بخش مسکن را داریم، و فکر نمی کنیم 
شرایط فرود در بازار مسکن سخت )hard landing( باشد، و سقوط ناگهانی یا کاهش 
ناگهانی ارتفاع )a sudden drop in altitude( را در افق مشــاهده نمی کنیم، آن گاه 
احتیاط بیش از حد می تواند کمی اشــتباه باشد. ما قوی سیاه )black swan( در بازار 
مسکن نداریم، یعنی انتظار بروز شرایط حاد و استثنایی در بازار نداریم. در واقع، در این 
شرایط، شاید زمین تنها استثنا باشد که در مواردی هنوز بسیار گران است. ولی در سایر 

حوزه ها با چنین شرایطی مواجه نیستیم.
متأسفانه طی ۱۰ سال اخیر نرخ اجاره نشینی باال رفته و مالکیت مسکن تضعیف  شــده اســت: یعنی از شــرایط خرید و فــروش )buy - sell( وارد شــرایط 13
buy -hold -sell شده ایم؛ پس از شرایط خرید و فروش، وارد شرایط خرید، نگهداری 
و فروش شده ایم. در چنین شرایطی کاسبی اجاره رونق می گیرد. از این رو در بازار سرمایه 
باید شاهد شکل گیری نهادهایی باشیم که به خرید، فروش و اجاره مربوط است. یکی از 
این نهادها REITs یا صندوق های مستغالت است. طی سال های آینده شاهد عملیات 
بیشتر لیزینگ ها هم در بخش مسکن خواهیم بود و اجاره های بلندمدت به ویژه در مورد 

واحدهای تجاری بسیار معمول خواهد شد. 
کماکان شهرداری ها پول الزم دارند و اوراق بهادار بیشتری منتشر خواهند کرد.  البته الزم است شــهرداری ها ابتدا به تسویه اوراق بهادار قبلی اقدام كنند و به 14
تقویت موقعیت خود در بانک ها بپردازند. در مراحل بعدی، برای توسعه کار با شهرداری ها، 
الزم اســت آنها راه حل های تأمین مالی ســالم تری پیدا کنند. به عالوه، در کاســبی و 

کسب وکار با شهرداری ها، شاهد شرایط سالم تری در انجام معامالت خواهیم بود.
قیمت زمین کماکان حباب خالی می کند. یعنی افزایش قیمت کمتر از نرخ تورم  )افزایش قیمت < نرخ  تورم( خواهد بود. بنابراین، کسانی که زمین دارند و به امید 15
باالرفتن قیمت، زمین خود را نمی فروشند، به قیمت های ثابت زیان می کنند. طبعاً آب 
نقش عمده ای در قیمت زمین و به ویژه در توسعه مناطق جنوب خواهد داشت. در قیمت 

معامالت خانه های دوم )ییالقی(، ذخایر آب منطقه نقش عمده خواهد داشت.
نرخ تبدیل به احسن متأسفانه بسیار پایین است و طبقه متوسط پس اندازهای  نازلی دارد. معنی این بحث آن اســت که واحدهای بزرگ تر باز هم کمتر تولید 16
خواهد شد. دو دهه ناعدالتی در درآمدها و توقف رشد دستمزدها باعث شده طبقه متوسط 
ضعیف تر شــود. پس امیدی نیســت که دهک های درآمدی ضعیف و متوسط بتوانند 
واحدهای بزرگ و گران تری بخرند. اینها هم به معنای بازار بزرگ تر برای واحدهای کوچک 

مسکونی است. 
تکنولوژی نقش قابل  مالحظه ای در آینده این صنعت خواهد داشــت. شــیوع  اســتارت آپ ها در این حوزه در واگذاری، در واسطگی، در مهندسی و در مصالح 17
ســاختمانی و نهایتاً ساخت بسیار گسترده خواهد بود. استفاده از نرم افزار BIM در کنار 
روندهای جدید تکنولوژیک در روش های ســاخت به معنای قیمت های ساخت کمتر و 
 )flexibility( و انعطاف )agility( چابکی ،)quality( پایین تر اســت. بنابراین کیفیت
بیشتری در ساخت وسازها مشاهده خواهد شد، بدون اینکه قیمت ها باال رود. روند بلندمدت 

تورم قیمتی افسارگسیخته و رفتن به سمت قیمت  های بسیار باالتر ساخت نیست. 
روند خروج از شهرها به سمت حومه )از مرکز به پیرامون( در ایران هنوز شتاب  نگرفته اســت. اما با حساسیت بیشتر مردم نسبت به محیط زیست و تعقیب 18
محیط اجتماعی آرام تر )low-stress social environment(، این حرکت سرعت 
خواهد گرفت. حرکت های اولیه در تشويق مردم به خروج از شهرهای بزرگ )به ویژه بعد 

از وقوع زنجیره ای زلزله در مناطق مختلف( به چشم می خورد. روند معکوسی که در غرب 
و ژاپن شاهد آن هستیم، برگشت سال خوردگان به درون  شهرها )با افزایش طول عمر( 
و تجربه عشق به زندگی در فضاهای شهری )urban living lover( است كه در ایران 
به چشــم نمی خورد. بین این دو روند، روند اول محتمل تر است. بنابراین انبوه سازان و 
توسعه گران شهری می توانند در ساخت مجموعه های مناسب برای سال خوردگان در 
پیرامون شهرهای اصلی فرصت های جدیدی را جست وجو کنند. این موضوع در مورد 
جوانان و افراِد در ســن کار، کمتر صادق است، چرا که اشتغال در مناطق پیرامونی به 

دشواری یافت می شود.
توسعه ســبد متنوعی از فضاهای جدید اقامتی برای سال خوردگان - فضاهای  سالمتی که نیاز اصلی آنان است - بی شک بازار عمده ای را برای سازندگان شکل 19
می دهد؛ مجموعه ای با امکاناتی چون درمانگاه کوچک و پزشک مستقر، تجهیزات داخل 
اتاق، فضای عمومی مالقات، غذاخوری مشترک و فضای ورزشی. با استفاده از عقد صلح 
عمری ملــک می توان این واحدها را بــه قیمت پایین به ســال خوردگان واگذار کرد. 
بدین ترتیــب، آنان تا پایان عمر مالک ملک خواهند بود و بعد از آن، ملک به شــرکت 

فروشنده برمي گردد و در تملک آن قرار می گیرد.
به ویژه در شهرهای بزرگ، ساخت از زمین خام یا تخریب و نوسازی کامل جای  خود را به بازسازی )renovation( خواهد داد. این روند بسیار مهمی است که 20
سرمایه گذاران، سازندگان و بانک ها می باید برای آن آماده شوند. بناهای شش طبقه و باالتر 
تهران دیگر به  سرعت بناهای کوتاه تر قبلی تخریب نخواهند شد. بخشی از تدبیر و ابتکار 
بانک مسکن تعریف تسهیالت جدیدی است که به جای تسهیالت خرید، ساخت و تعمیر 
پرداخت شود و هدف آن بازسازی بناهای با تراکم باال باشد. سازندگان نیز می باید ابتکارات 
جدید را در ارتقای کیفیت این بناها به کار ببندند و بتوانند با قیمت های پایین، امر بازسازی 

را انجام دهند.
بــه دلیل محدودیت منابع بانکی، »پیش فروش« کماکان یکی از مهم ترین  ابزارهاي تأمین مالی در بخش مسکن است. ابتکار بانک مسکن و سایر بانک ها 21
برای افتتاح حســاب امانی )escrew account( به تقویت »پیش فروش« کمک 
می کند. سازندگانی که از این ابزار استفاده می کنند توجه کنند که چون درصدی از 
پول را دریافت می کنند، و تعهد می کننــد که صد درصد هزینه  را انجام دهند، در 
معرض ریســک تورم هستند. این ریسک در گذشــته آن قدر بزرگ بوده است که 
انبوه سازان و توسعه گران چندی را به ورشکستگی بکشاند. از این رو، باید این ریسک را 
کاهش داد. »پیش فروش« بسیار خوب است، اگر ریسک تورمی کنترل شود. اگر مبلغ 
پیش دریافت بسیار کوچک باشد، ریسک باالتر می رود. در حال حاضر بلبشویی در 
حوزه پیش فروش در جریان است، و قانون نوشته شده قبلی در دست اصالح است. با 
فرض اصالح قانون پیش فروش، و با توجه به ریسک مورد اشاره، هنوز استفاده از این 
روش تأمین مالی قابل  توصیه است. برای کاهش ریسک باید هرآنچه به ارز وابسته 
است و با ارز باال و پایین می شود )مثل فوالد( در اولویت های خرید سازنده قرار گیرد. 
پیش فروش کننده از محل وجوه دریافتی اول اقالمی را بخرد که در معرض ریسک 

نوسان بیشتری هستند.
بافت فرسوده اکنون در اولویت برنامه هاي دولت و شهرداری ها قرار گرفته است.  اقتصادی شدن طرح های بافت فرسوده به سادگی گذشته ممکن نیست. مسئله 22
آزادسازی ریسک های خود را دارد. ضمن تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این 

بافت ها، باید به این ریسک ها بی توجه نباشند.
 )discretion( هرچند که تالش مجلس و دولت آن است که حوزه تشخیص مأموران دستگاه های عمومی کمتر شود، و قیمت خدمات موضوع چانه زنی نباشد 23
تا سالمت اداری تقویت شود، اما هنوز امکان چانه زنی در شهرداری ها باالست. از این رو، 
سازندگان می باید قادر باشند که توافقات مناسبی با شهرداری ها انجام دهند تا هزینه های 
ســاخت کاهش یابد. این توافقات لزوماً محدود به پرداخت وجوه نیست، بلکه در حوزه 
طراحی و تعریف کاربری و مختصات پروژه نیز باید شهرداری ها را قانع کرد تا توافقاتی 

انجام دهند که ضمن رعایت موازین شهرسازی، به بودجه ساخت پروژه کمک کند. 
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آکــادمـی

میزان و اندازه اشــتغال در بازاری به نام بازار کار شکل می گیرد. 
بازار کار همانند بازار کاال از خریداران و فروشندگانی تشکیل شده که 
تقاضا و عرضه برای نیروی کار را شــکل می دهند. در این بازار تقاضا 
برای نیروی کار از سوی کارفرمایان )بخش خصوصی، دولتی و تعاونی( 
صورت می گیرد که با توجه به ســطح دستمزد و نیاز آنان به نیروی 
کار برای تولید کاال و خدمات، میزان تقاضای کار شــکل می گیرد. از 
طرف دیگر عرضه نیروی کار از ســمت افراد جویای کار که حاضر به 
کار در سطح دستمزدهای فعلی هستند تعیین می شود. جویندگان 
کار بر حسب نیازهای اعالم شده کارفرمایان به نیروی کار )تخصص 
و مهارت مورد نیاز، ساعات کاری، حقوق و مزایای پرداختی و از این 
قبیل( شغل مورد نظر خود را انتخاب می کنند. برآیند فعل و انفعاالت 
عرضه و تقاضای نیروی کار میزان اشــتغال را تعیین می کند. یعنی 
افرادی از جویندگان کار با کارفرمایان به توافق مي رســند و مشغول 
به کار می شــوند. این فرآیند نشان می دهد که میزان اشتغال برآیند 
عرضه و تقاضای نیروی کار اســت. گفته می شود تقاضا برای نیروی 
کار تقاضای مشتقه است بدین مفهوم که از بازارهای دیگر اقتصادی 
نشئت می گیرد. هنگامی تقاضا برای نیروی کار شکل می گیرد که در 
آغاز سرمایه گذار تمایل پیدا کند در فعالیتی اقتصادی سرمایه گذاری 
كند یعنی با وجود همه ریسک های اقتصادی و غیراقتصادی، فردی 

فعالیتی را برای سرمایه گذاری انتخاب می کند.
مرحله بعد تأمین مالی این طرح سرمایه گذاری است که درصورت 
فراهم شدن بستر مناسب برای تأمین مالی، سرمایه گذار برای اجرایی 

فاطمه پاسبان
کارشناس حوزه کشاورزی

راه گشایی با الگوی آمایش سرزمین
نقدی بر توسعه فرصت های شغلی در مناطق روستایی و عشایری

ـه
ـان
ـه
برخی از افراد از فرصت های توسعه ای کشــاورزی می گویند و باید برای دادن پاسخ علمی به این فرصت ها به برخی سواالت پاسخ داد. فرصت های اشتغال زایی در حوزه کشاورزی ب

چگونه است؟ چه معیارهای برای  انتخاب فعالیت وجود دارد و مکانیزم و مدیریت کنترل، نظارت و ارزیابی چیست؟  اینها پرسش هایی است که باید کارشناس حوزه کشاورزی به آنها 
پاسخ دهد. 

كردن طرح سرمایه گذاری خود اقدام می کند. بر حسب نوع فعالیت 
زمان بهره برداری طرح های سرمایه گذاری متفاوت است و اگر در خالل 
دوره زمان شــروع اجرای طرح تا پایان دوره اتمام طرح و رسیدن به 
بهره برداری اتفاقی نیفتد طرح سرمایه گذاری به مرحله تولید می رسد. 
حال کارفرما که فرآیند تولید را رهبری و هدایت می کند بر اساس 
برنامه تولید و پیش بینی آن که به چه میزان و اندازه و کیفیت تولید 
کند و به بازار عرضه كند، میزان نیروی کار مورد نیاز با ویژگی های 
تخصصی و مهارتی خود را اعالم می کند. تازه اینجا شروع تقاضا برای 
نیروی کار اســت. اگر دقتی در این فرآیند از زمان سرمایه گذاری 
تــا زمان تقاضا برای نیروی کار صورت گیــرد عوامل گوناگونی از 
بازارهای دیگر اقتصادی در این فرآیند ســهم و نقش دارند که بر 
اساس ساختار اقتصادی هر کشور نقش و سهم برخی عوامل بیشتر 
و برخی کمرنگ تر اســت. بازار پول و سرمایه )تأمین مالی سرمایه 
ثابت و در گردش(، تولید، بازار کاال، بازار خارجی )صادرات و واردات(، 
سیاست های دولت )اعم از مالی و پولی و تجاری و توسعه ای(، بازار 
ارز، بورس، تکنولوژی و فناوری، فضای ریسک وخطر، فضای کسب 
و کار و بسیاری عوامل دیگر در تقاضای نیروی کار مؤثر هستند. این 
امکان وجود دارد که نقش عوامل برشمرده شده برحسب فعالیت های 
اقتصادی )کشــاورزی، صنعت و خدمات( و میزان تاثیرگذاری آن 

متفاوت باشد.
در بخش کشــاورزی عالوه بر این، عوامل دیگری همچون منابع 
پایه تولید، اقلیــم و جغرافیا، و تغییــرات آب و هوایی نیز بر تقاضا 
برای نیروی کار مؤثر اســت. حال اگر قرار است اشتغال زایی صورت 
گیرد الجرم نگرش سیســتمی و توجه به همه عوامل مؤثر بر تقاضا 
و عرضه نیروی کار ضروری است و نمی توان با توجه به گستردگی و 
پیچیدگی عوامل مختلف تأثیرگذار بر اشتغال، تنها یک ابزار سیاستی 
انتخاب کرد و فقط یک راهکار را تجربه كرد. نگاه تک ابزاری به ایجاد 
شــغل )همانند اعطای وام( بدون توجه به ابعاد دیگر اشتغال پایدار، 
تحرکی در بازار کار به وجود نخواهد آورد. از سوی دیگر بدون شناخت 
قابلیت ها و توانمندی های توسعه اشتغال بر حسب هر بخش اقتصادی 
و هــر فعالیتی و در هر منطقه امکان برنامه ریزی و مدیریت بهینه و 
پایدار اشتغال به وجود نخواهد آمد. یکی از ابزارهای کارآمد برای این 
موضوع آمایش ســرزمین است. اینکه مشخص شود چه مناطقی و 
چه توانمندی هایی برای توسعه اشتغال بالقوه یا بالفعل وجود دارد تا 
بتوان برنامه ریزی صحیح كرد و با نگرشی جامع به موضوع نگریست. 
برای توسعه فرصت های شغلی در بخش کشاورزی و کسب و کارهای 
مرتبط با آن، آمایش سرزمین نقطه آغازین است که بدانیم چه منابع 

چرا باید خواند:
فرصت های شغلی در 

بخش کشاورزی تحت 
تاثیر عوامل متعددی 
است؛ اگر می خواهید 

این عوامل را 
بشناسید، خواندن این 
مقاله به شما پیشنهاد 

می شود.

نکته هایی که باید بدانید

برآیند فعل و انفعاالت عرضه و تقاضای نیروی کار میزان اشتغال را تعیین می کند. یعنی 	]
افرادی از جویندگان کار با کارفرمایان به توافق مي رسند و مشغول به کار می شوند.

هنگامی تقاضا برای نیروی کار شکل می گیرد که در آغاز سرمایه گذار تمایل پیدا کند در 	]
فعالیتی اقتصادی سرمایه گذاری كند یعنی با وجود همه ریسک های اقتصادی و غیراقتصادی، 

فردی فعالیتی را برای سرمایه گذاری انتخاب می کند.
در بخش کشاورزی عواملی همچون منابع پایه تولید، اقلیم و جغرافیا، و تغییرات آب و 	]

هوایی نیز بر تقاضا برای نیروی کار مؤثر است.
در راهبرد توسعه اشتغال در بخش کشاورزی شایسته است که کسب و کارهای مرتبط 	]

با بخش کشاورزی در رویکرد زنجیره ارزش و عرضه هر فعالیت دیده شود و در محاسبات 
فرصت های توسعه اشتغال برنامه ریزی شده و تحقق یافته، بخش کشاورزی به همراه کسب و 

کارهای مرتبط با آن دیده شود.
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عواملی مانند نامساعدی محیط کسب و کار، موانع موجود در تعامل با بازارهای جهانی، مشکالت ارتباطات بانکی با نظام مالی بین المللی، باال بودن 
ریسک اعتباری کشور و سهم اندک سرمایه گذاری خارجی، سهم باالی بنگاه داری و مالکیت دولتی و بخش عمومی و ضعف بنگاه داری خصوصی 
تنگنا و محدودکننده رشد اقتصادی در اقتصاد ایران محسوب می شوند.

رشد اقتصادی در تنگنا
چرا رشد پایدار اقتصادی برای اقتصاد ایران ضرورت دارد؟

ـه
ـان
ـه
دست یابی به رشد اقتصادی پایدار برای اقتصاد ایران ضرورت دارد. اقتصاد ایران برای رفع مشکل ب

بیکاری، تامین رفاه خانوار و حفظ جایگاه خود در منطقه و جهان به رشد اقتصادی باال نیاز دارد. در 
این مقاله سعی شده چرایی این الزام و تنگناهاي پیش پای این هدف بررسی شود.

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 
الزام رشد اقتصادی 
باال و چالش های 
پیش روی این الزام 
بدانید، خواندن این 
مقاله به شما پیشنهاد 
می شود.

نکته هایی که باید بدانید

با توجه به حساسیت جامعه به قیمت های بازار انرژی، دولت ها با پرداخت یارانه به حامل های 	]
انرژی سعی در کاهش قیمت حامل های انرژی داشته اند.

بازارهای مالی در ایران با ناکارایی مواجه است و این مسئله یکی دیگر از تنگناهای رشد 	]
اقتصادی است. وجود مشکالت ساختاری در نظام بانکی کشور منجر به انجماد دارایی بانک ها و 

کاهش توان تسهیالت دهی سیستم بانکی شده است.
با کاهش توان مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، جهش نرخ ارز اتفاق افتاده و تعادل جدید 	]

برقرار شده است. این مسئله نیز تبعاتی چون کاهش انگیزه سرمایه گذاری، ایجاد نااطمینانی در 
بازارها و بی ثباتی اقتصاد کالن را به دنبال داشته است.

برخی مداخله های دولت در قیمت گذاری ها و برخی سیاست های حمایتی دولتی موجب 	]
ناکارایی در تخصیص منابع اقتصاد شده است.

دســت یابی به رشد اقتصادی باال و پایدار از ابعاد مختلف برای اقتصاد ایران 
ضرورت دارد. اقتصاد ایران برای ایجاد اشــتغال، افزایش رفاه خانوار و همچنین 
حفظ جایگاه خود در منطقه و جهان به رشــد اقتصادی باال نیاز دارد. با وجود 
اين، برخی عوامل و تنگناها، موجب تضعیف و محدودیت رشد اقتصادی بودند 
و همچنان هســتند. در این یادداشت مروری بر تنگناها و موانع رشد اقتصادی 

در ایران می شود.

J تورم مزمن
اقتصاد ایران طی چهار دهه گذشته با تورم مزمن مواجه بوده است. میانگین 
نرخ تورم در این چهار دهه بیش از ۲۰ درصد بوده است. تورم مزمن در اقتصاد، 
به عنوان یکی از موانع جدی رشــد اقتصادی پایدار نقش ایفا کرده است. تورم 
مزمن در ایران، ریشه ها و زمینه های مختلفی دارد. از جمله مهم ترین ریشه های 
تورم ســاختاری و مزمن در اقتصاد ایران، فقدان یک قاعده مالی مناسب برای 
مدیریت درآمدهای نفتی و همچنین سیاست های نادرست تأمین مالی دولت 
است که منجر به انتقال چالش ها و مشــکالت بودجه ای دولت به متغیرهای 
کالن پولی و افزایش تورم شــده است. از سوی دیگر مشکالت ساختاری نظام 
بانکی و عدم استقالل کافی بانک مرکزی در حل آن چالش ها، مانع دیگری برای 
کاهش پایدار تورم بوده است. تورم مزمن موجب بی ثباتی اقتصاد کالن و کاهش 
سرمایه گذاری در اقتصاد می شود. در شرایط تورم مزمن، انگیزه سوداگری در بازار 
دارایی ها افزایش می یابد و سرمایه ها از چرخه فعالیت های مولد خارج می شوند. 
تورم مزمن، موجب کاهش اثربخشــی سیاست های اقتصادی دولت مي شود و 
امکان برنامه ریزی های بلندمدت را از دولت و بنگاه ســلب می کند. نظریه های 
اقتصادی و تجربه های مختلف جهانی نشــان می دهند که یکی از الزامات مهم 

حمید آذرمند
تحلیل گر اقتصادی

پایه ای داریم، اقلیم و جغرافیای متفاوت چه تنوع شغلی اي را ایجاب 
می کند، چه زیرساخت های فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی اي نیازمند 
اســت و چه داریم. همه اینها به همراه سیاســت های مناسب دولت 
می تواند توسعه اشتغال برای کشاورزی )تا حد ظرفیت اشتغال زایی( را 
به همراه داشته باشد. به نظر نگارنده سؤال مهم این است که بپرسیم 
آیا اشتغال زایی و توسعه اشتغال بخش کشاورزی و کسب و کارهای 
آن با توجه به نگرش آمایش سرزمینی در کشور دنبال می شود؟ مهم تر 
از آن استراتژی توسعه اشتغال در بخش کشاورزی و کسب و کارهای 
آن چیســت؟ چشم انداز آینده آن چیست؟ انتظار ما از توسعه شغل 
و اشــتغال زایی از بخش کشاورزی و کســب و کارهای آن از کجا تا 
کجاست؟ بخش کشاورزی متولی چیست؟ پرچم کدام هدف توسعه 
بر دوش بهره برداران بخش کشاورزی است؛ تولید، امنیت غذایی، حفظ 
منابع، توسعه جنگل، اشتغال زایی، ارزآوری و هزاران هدف مطلوب و 
آرمانی که آرزوی هر جامعه ای است بر دوش جامعه بخش کشاورزی 
گذاشته شده و می شــود که همواره از کمترین حمایت ها بهره مند 
بوده اند. اگر قرار اســت در بخش روستایی و عشایری ایجاد شغل و 
فرصت شغلی بکنیم در بخش کشــاورزی و کسب و کار کشاورزی، 
رویکرد ما چیســت؟ آیا زنجیره ارزش فعالیت دیده شده است؟ این 
زنجیره باید به دنبال چه هدف یا اهدافی باشد؟ آیا این اهداف با هم 
در تضاد نيســتند و تقویت کننده آن اند؟ حفظ منابع پایه و جنگل و 
مرتع چگونه در نظر گرفته می شــود؟ در چه فعالیتی امکان سنجی 
اقتصادی، اجتماعی، فنی و محیط زیستی انجام شده است؟ معیارهای 
انتخاب فعالیت چيست؟ مکانیزم و مدیریت کنترل، نظارت و ارزیابی 
چیست؟ نقش نهادهای مردم نهاد چیست؟ حکمرانی خوب کجاست 
و چگونه ایجاد می شود؟ آیا یک روستایی به تنهایی می تواند فرآیند 
امکان ســنجی تا اجرایی كردن فعالیت مورد نظر و زنجیره ای کردن 
فعالیت خود را با دیگر حلقه های فعالیــت فراهم آورد؟ آیا خألهای 
قانونی و اجرایي دیده شده است؟ الگوی توسعه فرصت های شغلی در 
مناطق روستایی چیست؟ و سؤاالت دیگری که ممکن است به ذهن 
هر خواننده ای بيايد و دنبال پاســخی برای آن باشد. به نظر می رسد 
قبل از تسهیالت اشتغال زایی باید به برخی سؤاالت و ابهامات پاسخ 
داد تا ترسیم مراحل و گام های بعدی با عقالنیت و درایت باشد. شاید 
هم برای برخی سؤاالت پاسخی باشد که هنوز در اختیار افکار عمومی 

قرار نگرفته باشد.
 نکته دیگر در بحث توسعه فرصت های شغلی در بخش کشاورزی، 
توجه به اشــتغال فعالیت های بخش کشــاورزی و کسب و کارهای 
مرتبط با آن همانند حمل و نقل، صنایع فرآوری و تکمیلی، تجارت، 
فروشندگان و خدمات وابسته اســت. آمار و اطالعات منتشرشده از 
اشتغال بخش کشاورزی نشــان می دهد که سهم بخش کشاورزی 
از اشتغال کشــور از ۲9 درصد در ســال ۱36۵، به ۲4.۵ درصد در 
سال ۱37۰، ۲3 درصد در سال ۱37۵، ۱8.6 درصد در سال ۱38۵، 
۱8.6 درصد در سال ۱39۰ و ۱8 درصد در سال ۱39۵ رسیده است 
)مرکز آمار ایران، سالنامه آماری کشور، ۱39۵(. این اطالعات آماری 
تنها تصویری از اشتغال فعالیت های بخش کشاورزی را نشان می دهد 
که در راهبرد توســعه اشتغال در بخش کشاورزی شایسته است که 
کسب و کارهای مرتبط با بخش کشاورزی در رویکرد زنجیره ارزش و 
عرضه هر فعالیت دیده شود و در محاسبات فرصت های توسعه اشتغال 
برنامه ریزی شده و تحقق یافته، بخش کشــاورزی به همراه کسب و 

کارهای مرتبط با آن دیده شود.
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آکــادمـی

تورم مزمن موجب 
بی ثباتی اقتصاد 

کالن و کاهش 
سرمایه گذاری در 

اقتصاد می شود. در 
شرایط تورم مزمن، 
انگیزه سوداگری 
در بازار دارایی ها 
افزایش می یابد و 

سرمایه ها از چرخه 
فعالیت های مولد 
خارج می شوند. 

تورم مزمن، موجب 
کاهش اثربخشی 

سیاست های 
اقتصادی دولت 
مي شود و امکان 

برنامه ریزی های 
بلندمدت را از دولت و 

بنگاه سلب می کند

رشد اقتصادی پایدار، ثبات اقتصاد کالن و کنترل تورم است.

J ناکارایی بازارهای مالی
بازارهای مالی در ایران با ناکارایی مواجه اســت و این مسئله یکی دیگر از 
تنگناهای رشد اقتصادی است. وجود مشکالت ساختاری در نظام بانکی کشور 
منجر به انجماد دارایی بانک ها و کاهش توان تسهیالت دهی سیستم بانکی شده 
اســت. بانک های کشور با چالش هایی مانند سهم باالی تسهیالت غیرجاری و 
مطالبات معوق از بخش غیردولتی، بدهی های انباشته بخش دولتی به بانک ها، 
کمبود ســرمایه، انواع ریسک های عملیاتی و اعتباری، مدیریت ناکارآمد منابع 
و مصارف، مشــکالت مربوط به ترکیب و کیفیت دارایی ها و نیز ســهم باالی 
مستغالت در دارایی بانک ها مواجه هستند و در نتیجه آن، توان تسهیالت دهی 
و کارایی بانک ها کاهش یافته است. عاله بر آن، در بازارهای مالی کشور، بسیاری 
از ابزارهای مالی مورد نیاز برای تأمین مالی بنگاه ها به حد کافی و مناسب وجود 
ندارد. در نهایت می توان گفت ناکارایی بازارهای مالی یکی دیگر از تنگناهای رشد 

اقتصادی را شکل داده است.

J ضعف زیرساخت ها
طی ده ســال گذشته، تحت تأثیر عوامل مختلف از جمله بی ثباتی اقتصاد 
کالن، تحریم های بین المللی، افزایش ریســک سرمایه گذاری و کم توجهی به 
توســعه زیرساخت های اساسی، روند تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران ناپایدار و 
نزولی بوده است. از سال ۱388 به بعد روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد 
ایران آغاز شده است و همچنان تداوم یافته است. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت 
در سال ۱39۱ بدترین وضعیت را داشته است. بر اساس آمارها، در سال ۱394 
رشد تشکیل سرمایه برابر با منفی ۱۲ درصد و در سال ۱39۵ برابر با منفی 3.7 
درصد و در نیمه نخست ۱396 برابر با مثبت ۰.۱ درصد بوده است. طی سال های 
گذشته، با کاهش پس انداز ملی، کاهش پرداخت های عمرانی دولت و در فقدان 
جریان ورود سرمایه خارجی، حجم تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران کاهش 
یافته اســت. کاهش سرمایه گذاری طی دهه گذشته در عمل به صورت ضعف 
زیرساخت های حمل و نقل و ارتباطات و انرژی، فرسودگی ماشین آالت صنعتی 
در بنگاه ها و افزایش فاصله فناوری با رقبای خارجی نمایان شده است. چالش 

سرمایه گذاری یکی از مهم ترین موانع رشد اقتصادی به حساب می آید.

J ناکارایی در تخصیص منابع
در اقتصــاد ایران در برخی حوزه ها،  ناکارایــی در تخصیص منابع در ابعاد 
گسترده وجود دارد. ناکارایی در تخصیص منابع یکی دیگر از عوامل محدودکننده 
رشد اقتصادی است. یکی از حوزه هایی که موجب شکل گیری ناکارایی در ابعاد 
کالن در اقتصاد شــده است، بخش مسکن و مستغالت است. در اقتصاد ایران، 
عواملی مانند تورم مزمن و محدودیت بازار ســرمایه در جذب پس انداز خانوار 
و نیز سیاست های نادرست شهرداری ها در فروش تراکم، موجب افزایش بازده 
بخش مسکن و مازاد ســرمایه گذاری در این بخش شده است. عوامل مذکور، 
بازار مسکن و مستغالت را به عرصه سوداگری و سرمایه گذاری های مازاد تبدیل 
کرده و موجب انباشــت دارایی ها در بخش مسکن شهری شده است. طی دو 
دهه گذشــته، بخش عمده ای از پس انداز خانوار، دارایی شرکت ها و بانک ها به 
مســتغالت اختصاص یافته و بخش عمده ای از تسهیالت دریافتی از بانک ها 
به جای ســرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی به ســوی سرمایه گذاری در 
مستغالت سوق یافته اســت. این پدیده موجب خروج سرمایه ها از بخش های 
مولد اقتصاد و انباشته شدن آن در بخش مسکن شهری شده است. نتیجه این 
مســئله، کاهش منابع مالی و کاهش انگیزه برای سرمایه گذاری در بخش های 
مولد اقتصاد و در نهایت کاهش رشــد اقتصادی کشور بوده است. عالوه بر آن، 

برخی مداخله های دولت در قیمت گذاری ها و برخی سیاست های حمایتی دولتی 
نیز موجب ناکارایی در تخصیص منابع اقتصاد شده است. به عنوان مثال، برخی 
سیاست های حمایتی دولت از برخی بخش های کم بازده اقتصاد، موجب خروج 
منابع مالی از بخش های پربازده به ســوی بخش های کم بازده تر اقتصاد شــده 
است. انواع دخالت های دولت در توزیع تسهیالت بانکی و الزام بانک ها به اعطای 
تسهیالت تکلیفی نیز موجب ناکارایی در تخصیص منابع است. عامل دیگری که 
کارایی تخصیص منابع را در اقتصاد کاهش داده است، سهم باالی بخش عمومی 
در بنگاه داری است که عمالً مالکیت و مدیریت تعداد زیادی از بنگاه های بزرگ 
اقتصادی را در اختیار یک بخش با کارایی کمتر، در مقایسه با بخش خصوصی، 

قرار داده است.

J سیاست های ارزی
سیاســت های ارزی در مقاطع مختلف موجب تاثیرگذاری منفی بر رشــد 
اقتصادی بوده است. در برخی مقاطع با سرکوب نرخ ارز و تثبیت نرخ ارز اسمی 
توســط سیاست گذار، عمالً قدرت رقابت پذیری بنگاه های داخلی کاهش یافته 
است که نتیجه آن، کاهش صادرات و در نهایت کاهش رشد اقتصادی بوده است. 
در مقابل در برخی مقاطع دیگر، با کاهش توان مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، 
جهش نرخ ارز اتفاق افتاده و تعادل جدید برقرار شده است. این مسئله نیز تبعاتی 
مانند ترویج سفته بازی و کاهش انگیزه سرمایه گذاری، ایجاد نااطمینانی در بازارها 
و بی ثباتی اقتصاد کالن را به دنبال داشته است. تکرار مستمر این چرخه معیوب، 
منجر به کاهش رشد اقتصادی شده است. در مجموع می توان گفت سیاست های 
ارزی کشور و تکرار اشتباهات گذشته، به شکل های مختلف اثری منفی بر رشد 

اقتصادی کشور داشته است.

J سیاست های بازار انرژی
سیاست گذاری در بازار انرژی، چه در حوزه بنگاه و چه در حوزه خانوار، همواره 
با حساسیت های زیادی همراه بوده است. در ادوار مختلف، با توجه به حساسیت 
جامعه به قیمت های بازار انرژی، دولت ها با پرداخت یارانه به حامل های انرژی 
سعی در کاهش قیمت حامل های انرژی داشته اند. از سوی دیگر، سیاست گذار 
اغلب برای حمایت از بنگاه های اقتصادی )به ویژه صنعتی و کشاورزی( و با هدف 
جبران هزینه های ناشی از ضعف زیرساخت ها و محیط کسب و کار نامناسب، 
اقدام به فروش حامل های انرژی به بنگاه ها با بهایی پایین تر از قیمت تمام شده 
كرده اســت. این سیاســت، در اغلب دولت ها به شکل های مختلف تکرار شده 
است. از جمله تبعات این سیاست،  هدر رفتن منابع مالی دولت و فشار بر بودجه 
عمومی و کاهش توان ســرمایه گذاری دولت در زیرساخت های اقتصادی بوده 
اســت. عوارض دیگر این سیاست، تشویق بنگاه ها و خانوار به مصرف بیشتر و 
کاهش انگیزه برای سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر و فناوری های جدید 
با کارایی انرژی باالتر، بوده است. در مجموع سیاست های بازار انرژی، همواره در 
جهت اتالف منابع زیرزمینی و اتالف منابع بودجه ای و کاهش منابع مورد نیاز 
برای ســرمایه گذاری های جدید و کاهش انگیزه برای ارتقای کارایی در اقتصاد 

بوده است.

J سایر عوامل تاثیرگذار
عالوه بر آنچه گفته شد، عوامل دیگری مانند نامساعدی محیط کسب و کار، 
موانع موجود در تعامل با بازارهای جهانی، مشکالت ارتباطات بانکی با نظام مالی 
بین المللی، باال بودن ریسک اعتباری کشور و سهم اندک سرمایه گذاری خارجی، 
ســهم باالی بنگاه داری و مالکیت دولتــی و بخش عمومی و ضعف بنگاه داری 
خصوصی نیز تنگنا و محدودکننده رشــد اقتصادی در اقتصاد ایران محسوب 

می شوند.
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اگر بخواهیم باالبودن آمار چک های برگشتی را نشانه ا

تا هشــتادوچهار سال پیش، توسعه مفهوم امروز را 
نداشت و ابزاری برای ســنجش آن در دسترس نبود. 
سیاستمداران جهان به علت نبود آمار و اطالعات الزم 
هیچ آگاهی و کنترلی بر توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی 
کشورهایشــان نداشــتند. همین ســردرگمی سبب 
هرج ومرج اقتصادی و تصمیم گیری های بی پایه ای شد 
که درنهایت به رکود اقتصادی دهه ۱93۰ منجر شــد. 
تا اینکه در سال ۱934 و در اوج رکود اقتصادی امريكا 
که به اروپا و آســیا هم سرایت کرد، از طرف پروفسور 
سایمون کوزنتس۱ لزوم محاســبه ساالنه درآمد ملی۲  
و تعیین »شــاخص تولید ناخالص داخلی«3 و شــیوه 
محاسبه آماری آن به کنگره امريكا پیشنهاد شد. نتایج 
تکان دهنده و درخشان کاربرد شاخص تولید ناخالص 
ملی به سرعت به سایر کشورهای جهان سرایت کرد و تا 
امروز، همچنان از شاخص های قوی، کارآمد و بنیادین 

اقتصادی شناخته مي شود.
نکته بسیار مهم و جالب گزارش کوزنتس که پس از 
نزدیک شصت سال، در دهه های اخیر به آن توجه شده، 
عبارت کوتاه و پرمعنایی اســت که در مقدمه گزارش درج شده بود و نشان دهنده قدرت 
پیش بینی و آینده نگری کوزنتس بوده است: »سعادتمندی و کامیابی یک ملت به دشواری 

از اندازه گیری های درآمد ملی قابل استنتاج است.«
منظور کوزنتس این بوده که رشــد تولید ناخالص ملی و افزایش قدرت مالی کشور، 
لزوماً به معنی سعادتمندی و کامیابی مردم کشور نیست. تا سال های اخیر کمتر به مفهوم 
اخطار هوشــمندانه کوزنتس توجه شده و همواره با مقایسه آمار ساالنه تولید ناخالص، 
قدرت اقتصادی، پیشــرفت و توسعه یافتگی کشورها مورد داوری قرارگرفته است. تولید 
ناخالص ملی یا تولید ناخالص داخلی نشــان دهنده چگونگی توزیع ثروت بین الیه های 
جامعه نیست و چه بسا که با تعمیق شکاف غنی و فقیر سبب از دست دادن پایداری و 

سالمت اقتصاد کشور هم بشود.
اگر مردم کشــوری با تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه باال، با فقر، بیماری، بیکاری، 
نابرابری، بی عدالتی و فقدان حقوق شهروندی دست به گریبان باشند، نمی توان آن کشور را 
توسعه یافته شمرد. کما اینکه هم اکنون کشورهايی با درآمد سرانه باال با نابرابری های ژرف 
اجتماعی روبه رو هستند، درحالی که در برخی کشورهای با درآمد سرانه پایین نابرابری 
کمتر دیده می شود. این موضوع مرهون درایت، تدبیر و عقالنیت مدیریت ثروت ملی در 
کشورهای دسته دوم است. ازاین روی، از اواخر قرن بیستم بود که رفته رفته انسان، محور 
توسعه و توسعه انسانی کانون توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی شناخته 
شــد. زیرا الزمه گوهر انسانی و کرامت انســان، بهبود و ارتقای »نیک بودی4« و کیفیت 
زندگی است. ازاین روی اهمیت شکوفایی استعدادها و پرورش ظرفیت ها و توانمندی ها، 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 
توسعه یافتگی و دالیل 
توسعه نیافتگی ایران 

بدانید، به شما خواندن 
این مقاله پیشنهاد 

می شود.

کدام یک: توسعه نیافتگی یا توسعه ناپذیری؟
توسعه نیافتگی؛ ناتوانی فکری و روحی جامعه

سبب شد تا انسان در کانون توسعه قرار گیرد و توسعه، »انسان محور« تعبیر شود.
ازاین روی در سال های اخیر تنها شــاخص های اقتصادی مالک توسعه و رفاه مردم 
شناخته نمی شــود و کارشناســان، جامعه شناســان و اقتصاددانان، توسعه یافتگی یا 
توسعه نیافتگی را با استفاده از بیش از یکصد شاخص گوناگون اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، 
آموزشی، زیستی، حقوق انسانی و نظایر آنها که از سوی مؤسسات معتبر جهانی هرسال 
اعالم می شود، می سنجند. برای نمونه در جدول زیر رتبه و وضعیت ایران در ۱۰ شاخص 

انتخابی سال ۲۰۱7 در میان کشورهای منتخب نشان داده شده است.

تعداد کشورهارتبهشاخص
۱4۰۱44شکاف جنسیتی

۱۲4۱9۰فضای کسب وکار

۱3۱۱76درک فساد

۱۰8۱۵۵نیکبختی

88۱۲8پیشرفت اجتماعی

69۱88توسعه انسانی

۱4۰۱44مشارکت اقتصادی

۱۰۰۱44دسترسی به آموزش

۱36۱44توانمندسازی سیاسی

۱3۵۱44سالمت

به طوری که در جدول دیده می شود، در تمامی موارد ایران در انتهای جداول رتبه بندی 
جای گرفته و نشــان از توسعه نیافتگی یا به سخن درست تر نشان از »توسعه ناپذیری« 
مدیریت کشور دارد. مجموعه شاخص های جهانی، وضعیت سالمتی، بیماری، پایداری و 

ناپایداری هر کشور را نشان می دهد.۵
ایــران بر طبق آمار بانک جهانی بــا 4۱9 میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی در بین 
۱98 کشور جهان رتبه ۲۵ را احراز کرده، که این درآمد یا تولید با ضریب جینی 37/4 
ســازگاری ندارد و حکایت از سوءمدیریت توزیع درآمد و تولید ثروت در کشور می کند. 
یکی از مهم ترین آثار سوء تورم، بدتر شدن الگوی توزیع درآمد در جامعه و افزایش شکاف 
طبقاتی به نفع گروه های پُردرآمد است. تورم باالی سال های اخیر ایران تأثیر نامطلوبی بر 

توزیع درآمد داشته است.
صرف نظر از اینکه مؤلفه نهایی بیش از یکصد شــاخص حامل پیام توسعه نیافتگی 
ایران در شرایط کنونی است، چند سالی است نشانه های مستند و بسیار ملموس میدانی 
در عرصه جامعه و کشور از توسعه نیافتگی یا توسعه ناپذیری در انبوه کتاب ها و مقاالت 
تخصصی، روشنفکری، دانشگاهی و در همایش ها، سخنرانی ها، میزگردها و مصاحبه های 

ـه
ـان
ـه
ب

ما توسعه یافته ایم يا توسعه نیافته؟ جزو کدام دسته قرار می گیریم؟ مشخصات هر گروه چیست و چه خصوصیاتی بر ما حاکم است؟ با این بهانه این مقاله نوشته شده است تا درباره راه توسعه 
بگوید. راهی دشوار که بنای قدم گذاشتن در آن بر تحول روحی و فکری و تحوالت انسانی آن جامعه است.

احمد آل یاسین
پژوهشگر ارشد حوزه آب

Ghazale
Typewritten Text
www.irpublicpolicy.ir
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آکــادمـی

کارشناسان و خبرگان کشــور، حتی در اظهارات مقامات باالی نظام و در بین الیه های 
جامعه درباره ابربحران های دیرپای کشور آمده که اکثراً به موارد زیر اشارات نگران کننده 

داشته اند:
کم آبی و بحران مدیریت آب

ناپایداری زیست محیطی، ریزگردها، آلودگی آب و هوا، و زوال تنوع گونه های جانوری 
و گیاهی، و جنگل تراشی

بحران صنعت زدایی
روند افزایش جمعیت فارغ از اصول توسعه پایدار، آمایش سرزمین و منابع موردنیاز

تخلیه منابع نفت و گاز با غفلت از سرمایه گذاری های ملی از درآمدهای حاصل از آنها 
برای رفاه نسل های بعد.

مهاجرت روستايیان به حاشیه شهرها )نزدیک به ۱9 میلیون حاشیه نشین شهرها و 
کارتن خواب و ۲۰ میلیون زیر خط فقر(

آسیب های اجتماعی افسردگی، ناامیدی، بی تفاوتی و انواع بی اخالقی ها و بزهکاری ها 
در اقشار جامعه

اعتیاد به مواد مخدر )4 میلیون نفر(، ناپایداری خانواده ها و افزایش طالق
بیکاری بیش از ۲۵ درصد از جوانان تحصیل کرده و افزایش ســاالنه ۵۰۰ هزار بیکار 

دیگر به ارقام قبلی، و معضل کودکان کار و خیابانی
اقتصاد تمام عیــار دولتی همراه با انحصار دولتی، فقدان الزامات و محیط مناســب 

کسب وکار بخش خصوصی رقابتی و توانمند در عرصه اقتصاد،
ورود ساالنه 6۰ میلیارد دالر کاالی قاچاق توسط صاحبان نفوذ

تورم اقتصادی شــکننده به همراه معضالت پیچیده نظام بانکی با بیش از ۲۱۰ هزار 
میلیارد تومان معوقات بانکی

تخلیه ذخایر صندوق های بازنشستگی، تأمین اجتماعی و فرهنگیان
شرایط نامناسب برای سرمایه گذاری خارجی و نبود اعتماد برای سرمایه گذاری داخلی 

و خارجی
وام های هزاران میلیارد تومانی بدون پشتوانه

حقوق نجومی و واگذاری امالک و شرکت های دولتی
اختالس های هزاران میلیارد تومانی

رشوه، تبانی، رانت خواری
قانون گریزی مسئوالن و مدیران کشور و پاسخ گو نبودن آنها به مردم

گسترش فقر، بیکاری و از همه مهم تر ناامیدی
و بسیاری موارد دیگر

مشــکالت انباشته باال که به شــکل دیگری در جدول صد مسئله کشور در گزارش 
آینده پژوهــی آینده بان نهاد اســتراتژیک رئیس جمهور در ســال ۱396 آمده اســت، 
نشــان دهنده ژرفای توسعه نیافتگی است و جامعه را به سويی می برد که مهار این همه 
مصیبت و بحران به یقین در ظرفیت و توان نظام، دولت و کارگزاران آن نیست. متأسفانه 
همه این ابربحران ها به تنهایی نشانه واقعی و ریشه توسعه ناپذیری کشور نیست و دشواری 

و مانع جای دیگری است.
توسعه نیافتگی در 4 دهه گذشته به سبب نبود اعتبارات، کمبود کارشناس و متخصص 
ایرانی و به جهت نبود منابع و تجهیزات نبوده، بلکه مدیریت نامنســجم، خودمحوری 
مسئوالن، انکار دانشگاهیان و خبرگان، و نادیده گرفتن شایسته ساالری همراه با بی رنگی 
مسئولیت پذیری و آینده نگری عامل اصلی عدم پیدایش اندیشه سیاسی و اندیشه توسعه 

در کشور بوده است..
در شــرایط کنونی مدیریت کشور، ایران تا آســتانه یا تا دروازه توسعه فاصله زیادی 
دارد، زیرا در نبود اندیشــه توسعه، بســتر توسعه، ابزار توسعه و الزامات توسعه است که 
توسعه پذیری غیرممکن شده است. هنوز مفهوم و معنای توسعه از محدوده کارشناسی و 
نواندیشی فراتر نرفته و سازوکاری در کشور فراهم نیامده تا مفهوم و معنای توسعه و ثمرات 
آن در دل مسئوالن و سیاست گذاران بنشیند و دغدغه مند توسعه کشور باشند. حتی این 
مفهوم هنوز اجتماعی نشده و از سوی دیگر تخصص ها و دانشگاهیان به جز عده کم شماری 

نیز درک نشده اند. خروج فله ای دانش آموخته های دانشگاهی با مدرک کارشناسی ارشد و 
دکترا و بدون آشنایی با حوزه توسعه، مصداق بارز این ادعاست. دانشگاه ها هنوز نتوانسته اند 
جز صدور مدارک تحصیلی، انســان توسعه گرا، وظیفه شناس و مسئولیت پذیر، متفکر و 
سنجشگر پرورش دهند. زیرا آموزش وپرورش ما سیاست گذاری برای چشم انداز مطلوب 
آینده کشور ندارد. هنوز برای نهاد آموزش وپرورش و دانشگاه ها معلوم نیست کشور به چه 
انسان ها و تخصص ها و دانایی هایی نیاز دارد و معلوم نیست برای چه اهدافی دانشجو در 
مقاطع کارشناسی و دکترا می پذیرند. زیرا ارتباط ارگانیکی بین جامعه و دانشگاهیان از 
یک  سو و دولت و دانشگاهیان از ديگر سو برقرار نشده و انجام کار میدانی دانشگاهیان در 

البه الی اقشار جامعه جز به همت شخصی بعضی اساتید در کشور، نهادینه نشده است.
از ســوی دیگر غلبه مدیریت فردمحور، سلیقه ای و شخصی نگر در دامن بوروکراسی 
دست و پاگیر ناکارآمدی که دور از شفافیت و پاسخ گویی 39 سال به اداره کشور پرداخته، 
سبب شده تا اندیشه توسعه، ثمرات و مزایای آن در کشور اجتماعی و همگانی نشود. پنج 
برنامه پنج ساله جمهوری اسالمی به عالوه سند آرمانی چشم انداز بیست ساله و بیش از 
پنجاه فقره سیاســت های کالن نظام، ناتمام بدون هیچ ارزیابی و پاسخ گویی به بایگانی 
راکد سپرده شد. حاصل شیوه مدیریت دولت، جامعه اندوهگین، نابرابر، ناامید، دردمند 
و حق باخته ای اســت که به طور طبیعی نمی تواند صاحب تفکر و اندیشه توسعه باشد. 
در چنین جامعه اي جای تفکر علمی، واقع گرا، مســتدل و مستند خالی است و به تبع 
آن فرهنگ سنجشگری، پرسشگری، کنجکاوی و شک پدیدار نمی شود. به دانشگاهیان، 
سرمایه های ملی، خبرگان، نهادها و انجمن ها اعتنایی نمی شود و از آنها برای مشارکت 
در فرایند توسعه کشــور دعوت نمی شود. به ســخن دیگر تملق، اطاعت، چاپلوسی و 

چندچهرگی جای اندیشیدن، رشد عقالنیت و خردورزی نشسته است.
حقیقت تلخ و واقعیت دردآلود در کمرنگی عقالنیت و خرد جمعی در تفکر توسعه، 
در بیان شیوای فیلسوف نامدار، اســتاد ممتاز دانشگاه، دکتر رضا داوری اردکانی، عضو 
فرهنگستان علوم و عضو شورای انقالب فرهنگی، فیلسوفی که به سان سي سال پیش 
دیگر در نزاع با غرب و مدرنیته نیست آمده، که در زیر گزیده ای از مصاحبه ایشان درزمینه 

توسعه نیافتگی نقل می شود:

نکته هایی که باید بدانید

رشد تولید ناخالص ملی و افزایش قدرت مالی کشور، لزوماً به معنی 	]
سعادتمندی و کامیابی مردم کشور نیست. تا سال های اخیر کمتر به این 
مفهوم توجه شده و همواره با مقایسه آمار ساالنه تولید ناخالص، قدرت 

اقتصادی، پیشرفت و توسعه یافتگی کشورها مورد داوری قرارگرفته است.
راه توسعه، راهی بسیار دشوار و حتی دشوارتر از راهی است که اروپای 	]

غربی پیموده است. گشایش این راه موقوف و مسبوق به آمادگی فکری و 
روحی و اخالقی برای بنای نظم »توسعه« است.

اهمیت شکوفایی استعدادها و پرورش ظرفیت ها و توانمندی ها، سبب شد 	]
تا انسان در کانون توسعه قرار گیرد و توسعه، »انسان محور« تعبیر شود. در 

سال های اخیر تنها شاخص های اقتصادی مالک توسعه و رفاه مردم شناخته 
نمی شود.

 توسعه نیافتگی عیِن ناتوانی و ندانم کاری، ناهماهنگی، آشوب، فساد 	]
در کارها و دوری دست ها و زبان ها از هم است. جهاِن توسعه نیافته محیط 

مناسبی برای افروختن آتش اختالف ها، جنگ ها و خونریزی هاست.
 توسعه نیافتگی معّلق بودن در فضای تهی است. توسعه نیافتگی یک وضع 	]

غیرعادی و حتی منافی با اقتضای وجود انسان است؛ چراکه اقتضای وجود 
انسان، بازمان بودن است، ولی جهان توسعه نیافته زمان ندارد، بلکه زمانش 
همان زمان مکانیک و تقویم است. توسعه نیافتگی، سّنتی بودن و به گذشته 

 تعّلق داشتن نیست.
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 اگر مردم کشوری با تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه باال، با فقر، بیماری، بیکاری، نابرابری، بی عدالتی و فقدان حقوق 
شهروندی دست به گریبان باشند، نمی توان آن کشور را توسعه یافته شمرد. کما اینکه هم اکنون کشورهايی با درآمد سرانه باال با 
نابرابری های ژرف اجتماعی روبه رو هستند، درحالی که در برخی کشورهای با درآمد سرانه پایین نابرابری کمتر دیده می شود.

J توسعه نیافتگی چیست؟
توسعه نیافتگی یک حادثه مهم و عام تاریخی است. توسعه نیافتگی “ناتوانی” از فهم جهان 
ساخته بشری و سستی در پیمودن راه “توسعه” در عین بستگی صوری و سطحی به آن است. 
توسعه نیافتگی ناتوانِی فکری، روحی و اخالقی است. توسعه نیافتگی، تشخیص ندادن الزم از 
غیرالزم، مهم از غیرمهم، امروزی از دیروزی، آســان از مشکل، سودمند از مضر و حتی زیبا 
از زشــت است. توسعه نیافتگی عیِن ناتوانی و ندانم کاری، ناهماهنگی، آشوب، فساد در کارها 
و دوری دســت ها و زبان ها از هم است. جهاِن “توسعه نیافته” محیط مناسبی برای افروختن 
آتش اختالف ها، جنگ ها و خونریزی هاست. جهاِن توسعه نیافته بسیار حرف می زند و شاید 
زحمت هم می کشد، اما کاری که باید، انجام نمی دهد. جهان توسعه نیافته میانه اش با پرسش، 
طلب و تحقیق هم چندان خوب نیست. توسعه نیافتگی حاصل و انعکاس جلوه ای است که 
برخورداری های جهان متجدد ]را[ در دل وجان آســیایی ها، افریقایی ها و التینی ها گذاشته، 
بی اینکه در وجود آنها اراده به علم و تکنولوژی پدید آمده باشد. توسعه نیافتگی تجدِد علیل و 

ناتوان است. 
جایگاه توســعه نیافتگی در تاریخ را به یک اعتبار می توان بــه دو دوره “مدرن” و “پیش 
از مدرن” تقســیم کرد و جایی برای توســعه نیافتگی منظور نشده است. توسعه نیافتگی نه 
وضــع زندگی در فضای آغاز دوران “مدرنیته” اســت و نه مرحله پایانی “تاریخ قدیم”، بلکه 
به ســربُردن در فضای تیره وتهــِی “نه این و نه آن” و “هم این و هم آن” اســت که گاهی از 
جهاتی به هردو شباهت دارد. توسعه نیافتگی مرحله ای میان دو تاریخ نیست، بلکه بی جایگاه 
بودن و بی تاریخ بودن اســت و این بی تاریخی اســت که مایه آشفتگی، سرگردانی، تنهایی 
و نومیدی و... می شــود. توســعه نیافتگی معلّق بودن در فضای تهی اســت. توسعه نیافتگی 
یک وضــع غیرعادی و حتی منافی با اقتضای وجود انســان اســت؛ چراکه اقتضای وجود 
انســان، بازمان بودن اســت، ولی جهان توســعه نیافته زمان ندارد، بلکه زمانش همان زمان 
 مکانیک و تقویم اســت. توســعه نیافتگی ســّنتی بودن و به گذشــته تعلّق داشتن نیست.

شرط خروج از توسعه نیافتگی تاریخ تابع میل و خواست کسی نیست، بلکه “اراده” به پیشرفت 
شرط دگرگون سازی اســت. وقتی مردمی با این اراده در راهی قرار گرفتند، با کار و همت و 
تدبیرشان باید آن  را طی کنند. اگر اراده به خروج از توسعه نیافتگی نباشد، بیشتر کوشش های 
سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بی ثمر می ماند. راه توسعه، راهی بسیار دشوار و حتی دشوارتر از 
راهی است که اروپای غربی پیموده است. گشایش این راه موقوف و مسبوق به آمادگی فکری 

و روحی و اخالقی برای بنای نظم توسعه است.«
شــگفتی در این است که چرا با حضور فخیم اســتاد در مهم ترین کانون های فرهنگی، 
سیاسی، علمی و آموزشی کشور، شناخت توسعه و ضرورت های آن ترویج و کارآمد نشده است. 
درهرحال اصالح وضعیت نابسامان کشور و بهبود جامعه مستأصل روبه زوال از مسیر »اصالح 
حاکمیت« و شــهامت پذیرش تغییرات اساسی در ســاختار مدیریت کشور می گذرد. راهی 
سخت، پردست انداز و ناهموار با انواع موانع. عقالنیت، خرد، تدبیر، خویشتن داری، مشارکت 

خبرگان همراه با صبوری و متانت پیش نیاز این تغییر هستند.
توسعه پذیری نیاز به اندیشه و فهم توسعه، درک کرامت جامعه و چشم انداز جهانی، غلبه بر 
ناتوانی و بی فکری، سپس عزم و اراده برای توسعه یافتن دارد. زمانی که دولت و جامعه بپذیرند 
که کشور ثروتمند نیست، هنوز توسعه پذیر نشده و بستر توسعه هم گسترده نیست، می توان به 

عزم حاکمیت و اراده ملی برای کار و کوشش در راستای توسعه یافتگی دل بست.
فقدان اندیشه سیاسی، فرهنگ واقع گرایی، سنجشگری و پرسشگری در دولت و جامعه 
با توجه به نشــانه های عقب ماندگی باال، تنش جامعه را تشدید کرده است. نارضایتی عمیق 
و طوالنی مدت از انباشــت ابربحران های یادشده با تشــدید نابرابری ها و افزایش فاصله بین 
طبقه »اشراف تازه« و انبوه الیه های طبقه متوسطی که فرودست تر شده، رو به ازدیاد گذارده 
اســت. مردم به ویژه قشــر کم درآمد و بی درآمد از آستانه خستگی عبور کرده، ذله شده و به 
آســتانه ناآرامی نزدیک شده اند. اما واقعیت تلخ این است که رویارویی مؤثر و کارآمد با انواع 
ابربحران های ریشه دار یقیناً و بدون تردید از ساختار کنونی مدیریت سلیقه ای غیرسیستمیک 
کشور ساقط است. دولت تبدیل شده به دولت توسعه ناپذیر و برنامه ناپذیر. ازاین رو برای خروج از 
این تنگناها و برای اینکه کشور قابلیت اجرای برنامه های توسعه را پیدا كند و در مسیر توسعه 
فراگیر، موزون و همه جانبه در همه بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی قرار 

گیرد، به الزامات و تغییراتی در ساختار دولت نیاز است که به برخی از مهم ترین آنها به شرح 
زیر اشاره می شود:

جایگزینی فعالیت ها و سیاست های برون مرزی با تمرکز بر بحران های پیچیده، پرهزینه و 
زمان بر داخلي

 بازســازی دیوان ساالری ناکارآمد، قانون گریز، بدون شفافیت و بدون پاسخ گویی از طریق 
اصالحات ساختاری در نظام اداری و مدیریتی کشور؛ تبدیل ساختار ناکارآمد کنونی به مدیریت 

سیستمیک و الکترونیک شفاف و پاسخ گو، و تصمیم گیری سیستم به جای فرد
 بازیابی اهداف آرمانی سند چشم انداز ۲۰ ساله که به فراموشی سپرده شده

 اجرایی شدن بیش از ۵۰ فقره سیاست های مصوب کلی نظام که به اجرا درنيامده اند
اصالحات ژرف و شفاف در دادگستری و نظام قضایی کشور برای ایجاد اعتماد در مردم و 

امنیت سرمایه گذاران خارجی
 مشارکت دانشگاهیان، نهادهای مدنی و بخش خصوصی در اداره امور کشور

بازنگری بنگاه های اقتصادی ویژه مانند آستان قدس، بنیاد مستضعفان، انحصار دولتی و نظایر 
آنها به سان هر نهاد اقتصادی دیگر کشور

تقویت بخش خصوصی رقابتی با واگذاری خدمات تصدیگری دولت به این بخش همراه با 
کاهش اندازه دولت

حمایت از نهادهای مدنی و انجمن های صنفی و تخصص و تقویت سرمایه اجتماعی و دعوت 
آنها به کار خالق جمعی

 بازبینی مبانی نظری برنامه چهارم توسعه جمهوری اسالمی )۱384-۱388( که مغفول 
انگاشته شده است

فراهم آوردن شرایط پیدایش سرمایه اجتماعی کارآمد و نهادهای مدنی تأثیرگذار
توجه و تکریم سرمایه های ملی و نمادین کشور

مبارزه جدی و علنی با پدیده قاچاق
مبارزه علنی و شفاف با اختالس و بازگشت بیت المال به خزانه کشور
 برنامه ریزی کاهش آسیب ها و شکاف های ژرف اجتماعی و اقتصادی

به طورکلی اقدام به فهرست صد مسئله کشور.
عزم و اراده حاکمیت برای تغییرات در بستری از شفافیت، صداقت و پاسخ گویی آزادمنشانه 
می تواند سرآغاز بهبودبخشی وضعیت عمومی و ایجاد بارقه امید در مردم باشد. یکی از مهم ترین 
موانع توســعه نیافتگی، عدم استمرار سیاست های کالن و عدم اجرای آنهاست که با تغییر هر 
دولتی و با تغییر هر وزیری و تغییر هر مجلسی، اولویت های مصوب پیشین با اولویت های تازه 
جایگزین می شود. این وضعیت معلول فقدان اندیشه و سیاست گذاری درازمدت و جامع ملی 
در حوزه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و جهانی است. به سخن دیگر سیاست های متضاد 
در مدیریت بحران های عدیده و پیچیده موجود، ناشی از اتخاذ سیاست های متضاد در مدیریت 

شناور کشور است.
در رهگذر اصالح بنیادین حاکمیت، باید دانست که جامعه از انبوه نوشتن، گفتن، میزگرد، 
پژوهش، همایش و بیانیه ها عبور کرده و بایگانی ها مملو از هزاران برگ استدالل و پیشنهادهایی 
است که حتی یک بار توجه حاکمیت به آنها جلب نشده است. شاید چاره دیگر تجمیع نهادهای 
مدنی موجود، انجمن های صنفی و تخصص، جوامع و شخصیت های دانشگاهی و خبرگان باشد 
که با تشکیل سلول های تفکر و رایزنی و تقویت سرمایه اجتماعی و عقالنیت جمعی به کمک 
حاکمیت بشــتابد و باب گفت وگو و چانه زنی با مقامات را باز كند تا اندیشه توسعه و ترسیم 

چشم انداز کشور و تبیین جایگاه معتبر جهانی برای ایران فراهم شود. 

پي نوشت
1 - Simon Kuznets
2 - National Income
3 - Gross National Product
4- Well Being

۵- کتاب »ایران و شــاخص های جهانی توســعه« )۱394(، احمد آل یاســین، ناشر: جامعه 
مهندسان مشاور ایران
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آکــادمـی
کیوسک ماه

اکونومیست

3 فوریه 2018
آیا داده های کالن فردی 
و اجتماعی ما می توانند 
به وضعیت سالمتی مان 

کمک کنند؟

آخرین شماره مجله اکونومیست در 3 فوریه، عکس صفحه 
اول خود را به شــمار زیادی از قرص ها و کپسول ها اختصاص 
داده که به صورت صفر و یک چیده شده اند و تیتر زده است: 
»دکتر شما«. موضوع این تیتر و جلد این است که چطور داد ه ها 
می توانند وضعیت سالمتی ما را بهبود بخشند. پوپولیسم در 
اروپا و بی اعتبار شدن مدارک دانشگاهی از جمله گزارش های 
دیگر این شماره است. گزارشــی درباره ترزا می، نخست وزیر 
بریتانیا، نیز در این شماره نوشته شده است که تیترش چنین 

است: »ترزا می: زن مرده ای که هنوز ایستاده است«.

بلومبرگبیزینسویک
5 فوریه 2018

شرکت هایی که به 
صورت مجتمع های 
تجاری عظیم عمل 

می کنند دیگر به خوبی 
از پس کارها برنمی آیند

شماره ۵ فوریه بلومبرگ بیزینس ویک عکس یک یخچال 
ســاخته شــرکت جنرال موتورز را در یک بیابان روی جلد 
گذاشته با این تیتر: »ســراب جنرال موتورز«. در این شماره 
گزارشی منتشر شده است درباره اینکه شرکت های چندکاره 
کــه به صورت مجتمع های عظیم تجــاری درمی آیند، مثل 
همین شرکت جنرال موتورز، چطور دیگر نمی توانند به خوبی 
کار کنند و با مشکل مواجه می شوند. گزارش دیگری در این 

شــماره در همین باره چاپ شده که می گوید جنرال موتورز 
از یک شــرکت الگوی امريكایی به یک بی نظمی باورنکردنی 
تبدیل شده است. در این شماره، مطلبی نیز منتشر شده درباره 
زنانی که دره سیلیکون را پیشرفت داده اند اما حاال این مکان 
که قلب فناوری جهان است تبدیل به جایی مردانه شده است.  

نیویورکر

29 ژانویه 2018
ژانویه: فصل 

سرماخوردگی، طوفان 
یخ و گرفتاری های دیگر

روی جلد شــماره ۲9 ژانویــه نیویورکر طرحی خنده دار 
از کسی اســت که کنار خیابان در ســرمای ژانویه ایستاده 
و ورق های تمام روزهای آن ماه او روی ســاختمان خانه اش 
چسبانده شده است. هرکدام از روزها یک گرفتاری برای فرد 
مزبور دارد: چند روز سرماخوردگی، چند روز طوفان و سرما، 
و هزار گرفتاری دیگر. در این شــماره یک گزارش هم نوشته 
شــده است درباره روابط رازآلود جارد کوشنر، داماد ترامپ، با 

مقامات چینی. 

تایم

12 فوریه 2018
برای رقابت با روسیه، 

امريكا دوباره هسته ای 
می شود

آخرین شــماره مجله تایم در ۱۲ فوریه عکس یک قارچ 
حاصل از انفجار بمب اتمی را روی جلد گذاشــته و با تقلید 

شعار ترامپ، برای تیتر نوشته است:  »امريكا را دوباره هسته ای 
کنیم«. امريكا به دلیل اینکه بتواند با روسیه رقابت کند و قدرت 
بازدارنده بمب های اتمی را احیا کند، تصمیم گرفته اســت 
بمب های هسته ای کوچک تولید کند که روسیه دیگر تصور 
نکند نمی خواهد از آنها استفاده کند. مجله تایم نگاه انتقادی 
به این مســئله دارد و آن را قمار جدید ترامپ خوانده است. 
گزارش دیگری در این شــماره از تایم چاپ شده که بررسی 
می کند کارشناسان سابق شوروی در کارخانه های بمب سازی 
به ساخت بمب هســته ای در کره شمالی کمک کرده اند. در 
این مجله گزارش مبسوطی از المپیک زمستانی نیز منتشر 

شده است. 

نیوزویک

9 فوریه 2018
جنگ بر سر کالج در 

میان دانشجویان کنونی 
جدی است

نیوزویک در آخرین شماره خود در 9 فوریه، تصویرسازی ای 
از یک کاله فارغ التحصیلی دانشجویی که آتش گرفته چاپ 
کرده و تیتر زده اســت: »جنگ بر ســر کالج«. موضوع این 
گزارش شــهریه ها و وام های دانشجویی و رقابت بر سر رفتن 
به دانشــگاه هاي معتبر و باکیفیت است. در همین مورد در 
این شماره، گزارش بلندی هم منتشر شده است درباره اینکه 
قشر فعلی دانشجویان کیســتند و درباره ترامپ چطور فکر 
می کنند. در نیوزویک این شماره به بهانه اکران فیلم »پست« 
به کارگردانی استیون اسپیلبرگ، گزارشی منتشر شده است 
درباره دروغ هایی که در دوران نیکسون و بعدتر درباره جنگ 

ویتنام به مردم و رسانه ها گفته شد.

فورچون

فوریه 2018
رقابت بر سر جذب 

استعدادها همه 
شرکت ها را درگیر کرده 

است

ماهنامه فورچون در شماره فوریه طرح جلد خاصی ندارد 
و با جمالت و کلمات توانسته نوعي کار گرافیکی بکند. تیتر 
اصلی فورچون چنین است: »استخدام شده اید«. گزارش اصلی 
این شــماره مجله درباره این است که چطور شرکت ها برای 
جذب استعدادهای حوزه کاری خود با یکدیگر رقابت می کنند 
و این رقابت ها گاهی به قدری جدی می شــود که عمال برای 

قاپیدن آدم ها نقشه می کشند. 

امريكا، دوباره به فکر بمب هسته ای
رقابت با روسیه و خصومت با کره شمالی ترامپ را به فکر قمار انداخته است

مجالت انگلیسی زبان در اواخر ژانویه و اوایل فوریه باز هم امریكا را در مرکز توجهات 
قرار داده اند که با کارهای عجیب وغریبی که ترامپ انجام می دهد و تغییر سیاست های 

استراتژیک این کشور، چندان تعجب برانگیز هم نیست. روی جلد بسیاری از شماره های 
مجالت خارجی در روزهای اولیه فوریه، مربوط به بحث ساختن بمب های کوچک در امریكا 

برای رقابت با روسیه است. این اتفاق چیزی است که »قمار ترامپ« خوانده شده است. 
 

ساعد یزدانجو
دبیر بخش کتاب ضمیمه
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پرونده  ویژه آینده نگر
درباره مناقشات دالر دونرخی

صداهایی که 
شنیده نمی شود  
 سوداگران محیط زیست 
یا سوداگران مرگ؟

گوشت قربانی  
پروژه های عمرانی 

در ایران جدی گرفته 

نمی شود؟

 حال خوش 
اقتصاد ایران 
بعد از برجام  
پیش بینی آینده برجام

به روایت 
بیزینس مانیتور

حال و روز بازار ارز این روزها زیاد خوب نیســت. البته کاسبان و دالالن بازار از 
این آب های گل آلود ماهی های زیادی صید کرده اند. اما جهش های بی حساب و 
کتاب در مدت زمان کوتاه موجب شده تا پیش بینی های بسیاری از کارشناسان 
هم اشتباه از آب درآید. البته بازار ایران گرگ باران دیده است و این نخستین بار 
نیست که چنین وضعیتی را تجربه می کند. اما گویا برای سیاست گذاران مواجهه 
با چنین شرایطی تعریف نشده یا اگر تعریف شده، تمایلی به اجرای آن نداشته اند. 

»آینده نگر« نوسانات ارزی چند ماه اخیر را بررسی می کند

بازار ملتهب
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Typewritten Text
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روایت

بمانجان ندیمی
دبیر بخش روایت

جهش اشتباه
سیاست های ارزی در ایران نادرست است؟!

ایران از اواســط دهه 80 به بعد هر از گاهی دچار جهش ارزی مي شود. 
نوســانات ارزی در ایران دیگر برای برای جامعه غیرقابل پیش بینی نیست. 
این هم به  دلیل شــوک های ارزی متعددی است که در ادوار مختلف اتفاق 
افتاده و دولت ها نتوانسته اند نرخ ارز را با سیاست های درست مدیریت کنند. 
نوسانات نرخ ارز در سال جاری از اوایل پاییز آغاز شد. به گونه ای که ظرف 4 
ماه نرخ ارز حدود 800 تومان رو به افزایش گذاشت )به نمودار مراجعه شود(. 
اما این سوال مطرح مي شود که چرا بازار ارز ایران چنین تالطماتی را تجربه 
مي کند؟ سرکوب نرخ ارز در دوره های مختلف را مي توان یکی از علل جهش 
ارزی عنوان کرد. نگاه اشتباه سیاستمداران به نرخ ارز در دوره های مختلف 
مانع از افزایش آن بوده اســت. به گونه ای که ثبات ارزی همیشه به عنوان 
نقطه مثبت کارنامه دولت ها محسوب شده و دولتی موفق تر دانسته مي شده 

که افزایش کمتری را در نرخ ارز ایجاد کند. این در حالی است که بر اساس 
نظرات کارشناسی، افزایش  نرخ ارز باید با توجه به مابه التفاوت تورم داخلی و 
میانگین جهانی باشد تا انرژی تورم داخل نرخ دالر متراکم نشود. به این معنی 
که افزایش تدریجی در نرخ ارز ایجاد شــود. اما گویا اعمال این فرمول برای 
سیاست گذاران چندان رضایت بخش نیست. آنچه بدیهی به نظر مي رسد این 
است که هرگاه تقاضا برای ارز در بازار باال مي رود و در مقابل، عرضه آن کاهش 
مي یابد، قیمت ها نیز با جهش مواجه مي شود. بررسی ها نیز نشان مي دهد که 
میزان معامالت ارزی کشــور و میزان تقاضا در سال جاری نسبت به سال 
گذشته  افزایش داشته و نقل و انتقاالت ارز از سال های گذشته بیشتر بوده 
است. البته تشنج های بین المللی مانند پیش بینی شدت گرفتن محدودیت ها 

هم بر بازار ارز بی تاثیر نیست. 
پژوهش ها نشان مي دهد که عوامل بنیادین این وضعیت )نوسانات ارزی( 
در گذشته شکل گرفته است. به طور کلی بر مبنای نظریات اقتصادی، عوامل 
بنیادین، روند بلندمدت نرخ های برابری پول کشورها را تعیین مي کند. اگر 
در کشــوری نرخ رشد اقتصادی كم شود، نرخ تورم افزایش یابد، عرضه پول 
داخلی آن کشور به دلیل سیاست های انبساطی پولی افزایش یابد، کسری 
بودجه دولت زياد شود یا کسری تجارت خارجی در آن افزایش یابد، در آن 
صورت ارزش پول آن کشور در مقابل سایر پول ها کاهش خواهد یافت )مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی(. با توجه به آنچه گفته شد آیا هنوز هم 
تصور مي کنید شــرایط الزم برای ارتقای ارزش پول ملی وجود دارد؟ اغلب 
متغیرهای نام برده در جهت کاهش ارزش پول ملی پیش رفته اســت. روی 
دیگر نوســانات ارزی هم به کاهش درآمدهای نفتی دولت بازمي گردد که 

موجب کاهش عرضه ارز مي شود. 
کارشناســان بر این باورند که ریشه تحوالت ارزی که هر چند سال رخ 
مي دهد، سیاســت های دولت و بانک مرکزی مبنــی بر لنگر قراردادن نرخ 
اسمی ارز است؛ از تبعات چنین سیاستی این مسئله خواهد بود که به میزان 
تالش دولت برای حفظ ارزش مشخص، کنترل کمتری بر متغیرهای پولی 
وجود خواهد داشت. این امر زمینه ساز تورم و کاهش نرخ ارز حقیقی خواهد 
شد که افزایش تدریجی تقاضا برای ارز خارجی را در پی دارد. ضمن اینکه 
رقابت پذیــری قیمتی صنایع داخلی را نیز کاهش مي دهد. در نتیجه بعد از 
چند ســال تقاضا برای ارز بیش از توان کنترل بانک مرکزی و بازار ملتهب 
مي شــود. بر این اســاس به نظر مي رسد سیاست مناسب، حفظ ثبات نرخ 
حقیقی ارز است. در قانون برنامه پنجم توسعه نیز به این موضوع اشاره شده 
که نرخ ارز باید بــا توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و 
با مالحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شــرایط اقتصاد کالن از جمله 
تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود. بنابراین کارکرد دولت در 
این باره فقط کاهش ارزش پول ملی به اندازه تفاوت نرخ های تورم در داخل با 
تورم در خارج از کشور نیست؛ بلکه کارکرد اصلی دولت تنظیم سیاست های 
تجاری - پولی و مالی و هماهنگ ســاختن آن جهت دست یابی به اهداف 
اقتصادی کشور است. در این چارچوب است که سیاست های دولت در حفظ 
ثبات نرخ ارز معنا پیدا مي کند  )مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی(.

آنچه مســلم اســت جهش نرخ ارز نمی تواند چشــم انداز درستی را به 
فعاالن اقتصادی ارائه دهد. بنابراین تعدیل نرخ ارز مهم ترین مسئله در این 
زمینه اســت. کاهش مداخالت دولت در بازار ارز نیز مورد تاکید بسیاری از 

کارشناسان است. 
البته اقتصاد ایران از معضل دیگری به نام دونرخی بودن ارز نیز رنج مي برد. 
معضلی که برخالف وعده های رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تک نرخی 
شــدن ارز، هنوز محقق نشده است و همچنان فاصله دو نرخ ارز )مبادله ای 

و آزاد( فاحش است و زمینه های ایجاد رانت و فساد را فراهم مي آورد.   
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ارز مبادله ای تبعاتی دارد. یکی از مشکالت ارز مبادله ای وجود رانت در آن است. در ارز 
مبادله ای حداقل 20 درصد رانت وجود دارد. به دلیل فسادی که در دستگاه دولتی موجود 
است، چنانچه کسی آشنایی در سیستم داشته باشد،  مي    تواند کار خود را پیش ببرد.

شاید بهتر باشد از گروهی که متقاضیان ارز هستند، شروع کنیم؛ 
یکی از متقاضیان عمده ارز، صادرکنندگان هستند که عمده صادرات 
ما امروزه، پتروشیمي    اســت. صنایع دیگر بسیار کم صادر  مي شوند 
و ســهم اندکی در صادرات دارند. دولــت نیز برای صادر کردن نفت 
و گاز خــود به ارز نیاز دارد و یکی دیگر از متقاضیان ارز محســوب 
 مي شــود. البته سهم دولت بیشتر و تعیین کننده تر است. دولت  مي    
تواند با سیاست هاي خاص خود، قیمت ارز را باال ببرد، پایین بیاورد 
یا ثابت نگه دارد. البته گاهی کنترل وضعیت ارز از دست دولت خارج 
 مي شــود، ولی این وضعیت کوتاه مدت اســت و به تحوالت هیجانی 
مانند ناآرا مي هایی که چند هفته گذشته سپری کردیم، منجر خواهد 
شد. در شرایط ناآرام هرچقدر دولت ارز به بازار تزریق کند نمي تواند 
وضعیت را کنترل کند. البته دولت برنامه ریزی و مدیریت ارز به صورت 
شناور را در دستور کار خود قرار داده است و  مي خواهد ارز به صورت 
تدریجی افزایش پیدا کنــد. اما ارز تا کجا باید افزایش پیدا کند؟ در 
تئوری اقتصادی نرخ ارز تا جایی قابلیت افزایش دارد که کل صادرات 
با واردات برابر شــود. زیرا اگر این اتفاق نیفتد، واردات با نرخ ارزان ارز 
زیاد خواهد شد و بازار صادرات نیز از رونق  مي افتد؛ اما از سوی دیگر 
هرچقدر ارز گران شود به صادرات ما کمک خواهد کرد. البته این در 
شــرایطی است که موانع دیگر بر سر راه تجارت و صادرات نباشد. اما 
متاسفانه موانعی چون تحریم و بوروکراسی بانکی نظم بازار را به هم 

 مي زند و برنامه هاي دولت را دچار مشکل  مي کند. 
اگــر بخواهیم امروزه ارز را متعادل کنیــم، به نحوی که صادرات 
غیرنفتی با واردات برابر باشــد، نرخ آن باید به بیش از 5 هزار تومان 
افزایش پیدا کند. اما چون دولت از عواقب آن یعنی تورم و نارضایتی 
عمو مي    هراس دارد، نمي گذارد ارز به سرعت افزایش پیدا کند و این 
شرایط را حفظ  مي    کند. البته تا اندازه ای شرایط را حفظ  مي    کند که 
به نقطه بحرانی نرسد. دولت آقای احمدی نژاد فشار چندساله ای برای 
پایین نگه داشــتن قیمت ارز وارد کرد و به صورت ناگهانی واکنش 
نشــان داد و ارز را به ســه برابر قیمت اولیه رساند. دولت کنونی این 
اشــتباه را تکرار نمي کند. فکر  مي کنم دولت سعی  مي    کند ظرف دو 
تا ســه سال ارز را به نرخ تعادلی برساند. از سوی دیگر باید مشکالت 
نقل و انتقال در عرصه بین المللی حل شود. تا زمانی که شرایط فعلی 
پابرجاســت، دولت نمي تواند این کار را انجام دهد. از مشکالت پیش 
روی اقتصاد ایران محدودیت هایی است که امریکا ایجاد کرده و مانع 
دریافت و پرداخت هاي ایران در عرصه بین المللی شده است. در این 
محدودیت هاي امریکایی کشورهای دیگری نیز به آنها کمک  مي کنند، 
مانند چین که حســاب تجار ایرانی را  مي بندد و وجوهات نفت را به 
صورت ارز آزاد تحویل نمي    دهد. این کشور فشار  مي آورد تا به جای ارز 

کاالی چینی خریداری شود. 
به اعتقاد نگارنده دولت در چنین شرایطی پذیرای ریسک تک نرخی 
شدن ارز نیست. تا وقتی که تحریم ها برداشته نشده، این کار عاقالنه هم 
نیست. وقتی ارز تک نرخی  مي شود، یعنی خریدار ارز باید به قیمتی که 

احمد حاتمي    یزد
کارشناس امور بانکی

دالر باید 5 هزار تومان باشد
متقاضیان ارز چه گروهی هستند؟

در تئوری 
اقتصادی نرخ ارز 
تا جایی قابلیت 

افزایش دارد که کل 
صادرات با واردات 
برابر شود. زیرا اگر 
این اتفاق نیفتد، 

واردات با نرخ ارزان 
ارز زیاد خواهد شد 
و بازار صادرات نیز 
از رونق  مي    افتد؛ 
اما از سوی دیگر 

هرچقدر ارز گران 
شود به صادرات ما 
کمک خواهد کرد

دولت تعیین  مي کند، آن را دریافت کند. اما وقتی ارز خریداری شــود و 
بانک نتواند آن را انتقال دهد، خرید معنایی ندارد. از طرفی افزایش نرخ 
ارز، اثر تور مي    نیز دارد. به همین دلیل دولت آهسته و پیوسته در این مسیر 
قدم بر مي دارد و نمي   گذارد ارز به صورت ناگهانی افزایش داشته باشد و به 

تدریج و ساالنه حدود 10 درصد اجازه افزایش نرخ ارز را  مي دهد. 
البته ارز مبادله ای تبعاتی نیز دارد. یکی از مشکالت ارز مبادله ای 
وجود رانت در آن است. در ارز مبادله ای حداقل 20 درصد رانت وجود 
دارد. به دلیل فســادی که در دستگاه دولتی موجود است، چنانچه 
کسی آشنایی در سیستم داشته باشد،  مي تواند کار خود را پیش ببرد؛ 

اقتصاد ما عمال رفاقتی است. 
در حال حاضر قیمت ارز افزایش چشمگیری دارد و انتظار  مي    رود 
که در یک تا دو ماه آینده، کاهش پیدا کند. البته با نزدیک شدن به ایام 
عید تقاضای ارز افزایش پیدا  مي کند، اما اگر آرامش در جامعه حاکم 
شود، ولو اینکه تقاضا افزایش پیدا کند، دولت آن قدر منابع ارزی دارد 
که ارز کافی به بازار عرضه کند و نیاز متقاضیان برآورده شود. دولت 
از نظر تامین ارز مورد نیاز مشــکلی ندارد. اما در ناآرا مي ها هیچ کس 
نمي داند نرخ منطقی ارز چقدر است. عده ای هم ارز  مي خرند تا ارزش 
پولشان را حفظ کنند و از ارز به عنوان کاالی سرمایه ای استفاده کنند. 
در نهایــت قطعا ثبات ارز، تک نرخی شــدن ارز و تغییرات کم و 
محدود آن به نفع اقتصاد، تولید و تجارت است. زیرا فعاالن اقتصادی 
بهتر  مي توانند شرایط را پیش بینی کنند و بدانند چه زمانی چه مقدار 
ارز خریداری کنند و چه زمانی بفروشند. اگر این انتظار به وجود آید که 
ارز تغییرات چشمگیری خواهد داشت، سرمایه گذار دست نگه  مي دارد 
و فعالیت را متوقف  مي    کند. در این شــرایط سرمایه گذاری متوقف 
 مي    شود، سودآوری تحت تاثیر قرار  مي گیرد و در نهایت سرمایه گذار 
ریسک  مي    کند و نمي داند که پیش بینی درست است یا خیر. اگر نرخ 
ارز ثابت باشــد یا حتی تک نرخی شود، پیش بینی بازار برای تجار و 
تولیدکنندگان آسان تر است. در این شرایط  مي    توانند برنامه ریزی کنند 
و با حداقل سرمایه حداکثر کار را انجام دهند. اما در شرایط تغییر نرخ 
ارز فســاد زیادی سراسر اقتصاد را آلوده و همه را درگیر  مي کند و در 

نهایت بحران هاي پی درپی اقتصاد را فلج  مي    کند.  

نکته هایی که باید بدانید

قطعا ثبات ارز، تک نرخی شدن ارز و تغییرات کم و محدود آن به نفع اقتصاد، تولید و تجارت 	]
است.
در شرایط تغییر نرخ ارز فساد زیادی سراسر اقتصاد را آلوده و همه را درگیر  مي کند.	]
اگر آرامش در جامعه حاکم شود، ولو اینکه تقاضا برای ارز افزایش یابد، دولت آن قدر منابع 	]

ارزی دارد كه به بازار عرضه کند.
اقتصاد ما عمال رفاقتی است.	]
دولت برنامه ریزی و مدیریت ارز به صورت شناور را در دستور کار خود قرار داده است.	]
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روایت

 شــاخص رقابت پذیری در اقتصاد ایران در وضعیت نابسامانی قرار دارد و این 	�
موضوع توسط افراد مختلف در حوزه های مختلف مطرح مي شود. چرا بعد از سال ها 

نتوانستیم فضای رقابتی را در اقتصاد کشور ایجاد کنیم؟
در این زمینه چند اصل مهم وجود دارد که باید به آنها توجه کنیم. واقعیتی که در مورد 
اقتصاد وجود دارد، این است که هرچقدر فضای اقتصاد رقابتی تر باشد، احتماال بنگاه ها بهتر 
مي توانند خود را با شرایط وفق دهند و رفاه مصرف کننده در این وضعیت افزایش مي یابد. 
وقتی شرایط غیررقابتی بر اقتصاد حاکم است، بنگاه های اقتصادی تالش مي کنند به دنبال 
رانت هایی باشــند که سود آنها را در فضای غیررقابتی افزایش مي دهد و لزوما به دنبال 
افزایش سود از طریق افزایش کارایی کارگاه نیستند. اگر در عمل شرایط اقتصادی رقابتی 
نباشــد، تمرکز بنگاه ها بر این موضوع خواهد بود که منافع خود را در شرایط غیررقابتی 
از مکانیزم های دیگر افزایش دهند. اما در شرایط رقابتی، بنگاه ها روی افزایش بهره وری 
خود متمرکز مي شوند و کارایی اقتصادی خود را افزایش مي دهند. فکر مي کنم این یک 
اصل مهم است که حتی در موضوعات دیگر مغفول مي ماند و کمتر به آن توجه مي شود. 

به نظر شما تا چه اندازه شرایط در کشور فراهم است که اقتصاد ما به سمت اقتصاد 	�
رقابتی پیش رود؟ سیاست های ما تا چه اندازه نیل به این هدف را هموار مي کند؟ 

اصلی ترین سیاستی که باید دنبال کنیم، بهبود فضای کسب و کار است. همجنین 
بنگاه ها باید تجربه کنند که از رانت نمی توانند منفعتی برای خود کسب کنند. باید این 
موضوع برای بنگاه ها تبیین شود که رانتی در اقتصاد وجود نخواهد داشت. بنگاه ها باید 
بدانند که تصمیمات جلسات دولتی هم شفاف است و هم اینکه آن تصمیمات نمی تواند 
خارج از رقابت با سایر بنگاه ها، سودی برای آنها به همراه داشته باشد. اما االن این گونه 
نیست. در حال حاضر بنگاه های مختلف مي توانند تالش کنند که جلوی ورود رقبا را، از 
طریق البی کردن، بگیرند یا بتوانند قدرت بازاری برای خودشــان فراهم کنند. حتی در 
سطح بین المللی ممکن است برخی از کشورها شرایط غیررقابتی برای بنگاه های خود 
فراهم کنند. یعنی موانع غیرتعرفه ای و تعرفه ای را در مقابل کشورهای رقیب از بین ببرند 

تا در آن شرایط رقابتی بتوانند عملکرد بهتری داشته باشند. 
ضرورت وجود شفافیت در حال حاضر بسیار حس مي شود. برخی اعتقاد دارند 	�

یکی از دالیل رقابت ناپذیری و عدم شفافیت در اقتصاد ایران، چندنرخی بودن قیمت 
ارز اســت. زمانی قیمت ارز حتی بیش از دو نرخ داشــته و زمینه رانت فراوان بوده 

است. چندنرخی بودن ارز چه تاثیری در شرایط اقتصاد دارد؟ به نظر شما این شرایط 
مي تواند رقابت را مختل کند یا خیر؟

مســلما یکی از اصول مهمي که مي تواند جلوی این گونه رانت ها را در اقتصاد بگیرد، 
شــفاف بودن فضای اقتصادی و فضای تصمیم گیری اســت. یعنی وقتی سیاست گذار 
تصمیماتش را در فضای شفاف بگیرد، آن گاه تصمیمات به نفع گروهی که انحصار دارند یا 
دارای قدرت سیاسی هستند، متمایل نمی شود. از همین رو، شفافیت از این جنبه بسیار 
مهم است. درمورد نرخ ارز مي توان گفت، زمانی که در کشور نرخ دستوری ارز وجود دارد 
و عمال  ارز مي تواند در مکانیزمی غیر از مکانیزم بازار تخصیص پیدا کند، توجه بنگاه ها به 
استفاده از تفاوت نرخی که وجود دارد، معطوف مي شود. یعنی وقتی به عنوان مثال تفاوت 
نرخ ارز را مي توان در صنعت پتروشیمی شاهد بود، و به عنوان مثال ارزی که بنگاه ها با 
آن خوراک اولیه را دریافت مي کنند با نرخ ارز مبادله ای حساب مي شود و گروهی از این 
بنگاه ها مي توانند محصوالتشــان را با نرخ آزاد صادر کنند، این اختالف نرخ، بنگاه های 
پتروشــیمی را به تالش در جهت کسب منافعشان خارج از سازوکارهای درونی بنگاه از 

طریق ارتقای کارایی وامي دارد.
یعنی همان اتفاقی که در ابتدای صحبت اشــاره کردید که بنگاه ها در چنین 	�

شرایطی به رانت متصل مي شوند نه کارایی. در زمانی که ارز چندنرخی بوده شرایط 
چگونه بود؟

واقعیت این اســت که ما نرخ های متعددی برای ارز داشتیم و عمال فرقی نمی کند که 
تعداد نرخ ارز چقدر باشد. وقتی نرخ دستوری و اداری وجود دارد، افراد انگیزه دارند که برای 
نرخ های دستوری مختلف تالش کنند. در این راستا حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز 
از موارد اصلی اســت که باعث مي شود خدمات و کاالهایی که در اقتصاد کشور با تجارت 
بین الملــل ارتباط دارند، چه از طریق صادرات و چه از طریق واردات، عاليم مناســب تری 
دریافت  کنند. یعنی ســیگنال ها معتبر مي شوند. زیرا در این شرایط توان رقابت بنگاه ها با 
بنگاه های کشــورهای دیگر با شرایط مشخصی بررسی مي شود. اما وقتی این عالمت ثابت 
وجود ندارد، نمی توان برآورد کــرد که چه اندازه رقابت پذیر بودن بنگاه های ایرانی حاصل 
توانایی شرکت ها است و چه اندازه مربوط به سیستم چندنرخی ارز. هنگامی که نرخ ارز، نرخ 
تعادلی بازار نباشد، عمال خود بنگاه ها هم نمی توانند ارزیابی درستی از توانایی خود در برابر 
شرکت های خارجی داشته باشند و این موضوع موجب مي شود آنها هم به اشتباه قضاوت 

فرشاد فاطمی چالش های رقابت را در اقتصاد ایران تشریح مي کند 

رانتی به نام ارز دونرخی
رانت های اقتصادی در ایران، ایجاد فضای رقابتی را با موانعی مواجه ساخته  است. از این 

رو در گفت وگویی با فرشاد فاطمی، اقتصاددان،  ضمن بررسی دست اندازهای رقابت، 
گریزی هم به تاثیرگذاری نرخ ارز بر رقابت پذیری زده ایم. او بر این باور است که اگر 
سود بنگاه ها در فضای غیررقابتی افزایش یابد، افزایش بهره وری و کارآیی اقتصادی 

در بنگاه ها، بی معنی مي شود. چراکه هر بنگاه سعی مي کند از طریق دست یابی به 
رانت های موجود، برنده میدان شود. مسلما یکی از اصول مهمي که مي تواند جلوی 

رانت ها را در اقتصاد بگیرد، شفاف بودن فضای اقتصادی و فضای تصمیم گیری است. 
یکی از رانت هایی که در این فضا وجود دارد مي تواند همین ارز دونرخی باشد. بنگاه های 

اقتصادی برای استفاده از ارز ارزان تر، تالش مي کنند و در جهت کسب منافعشان 
خارج از سازوکارهای درونی بنگاه از طریق ارتقای کارایی برمی آیند. در ادامه مشروح 

گفت وگوی »آینده نگر« با فرشاد فاطمی را مي خوانید. 
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هرچقدر فضای اقتصاد رقابتی تر باشد، احتماال بنگاه ها بهتر مي توانند خود را با شرایط وفق دهند و رفاه مصرف کننده در این 
وضعیت افزایش مي یابد. وقتی شرایط غیررقابتی بر اقتصاد حاکم است، بنگاه های اقتصادی تالش مي کنند به دنبال رانت هایی 
باشند که سود آنها را در فضای غیررقابتی افزایش مي دهد و لزوما به دنبال افزایش سود از طریق افزایش کارایی کارگاه نیستند.

نکته هایی که باید بدانید

اصلی ترین سیاستی که باید دنبال شود، بهبود فضای کسب و کار است.	]
یکی از اصول مهمي که مي تواند جلوی رانت ها را بگیرد، شفاف بودن 	]

فضای اقتصادی است.
وقتی نرخ دستوری و اداری وجود دارد، افراد انگیزه دارند که برای 	]

نرخ های دستوری مختلف تالش کنند.
بنگاه ها باید تجربه کنند که از رانت نمی توانند منفعتی برای خود کسب 	]

کنند.
در بنگاه هایی که دولت تصدی آنها را بر عهده دارد، هنوز برخی از 	]

بدرفتاری ها اتفاق مي افتد. 
اگر بناست اقتصاد بزرگ شود، باید مطمئن باشیم که با اتکا بر توسعه 	]

بخش خصوصی این اتفاق مي افتد نه با سرمایه گذاری دولت.
بخشی از عدم پیش بینی پذیری اقتصاد به دخالت های دولت بازمي گردد.	]
در شرایط اقتصادی نابسامان هر بنگاه فارغ از اینکه مالکیت آن دولتی 	]

است یا خصوصی ضربه مي خورد.

کنند. این در حالی است که بنگاه باید قدرت رقابتی اش را به درستی ارزیابی کند. در این 
خصوص نیز قاعدتا نباید تفاوتی بین بنگاه های دولتی و خصوصی وجود داشته باشد. چراکه 
هر بنگاهی که یک کاال تولید مي کند، باید رقابت پذیر باشد. اما شاید بهتر باشد به این موضوع 
بپردازیم که چرا هنوز بعد از گذشت سال ها که از خصوصی سازی صحبت مي کنیم، بنگاه های 
دولتی همچنان فعال هستند و از رانت های نزدیک بودن به دولت برخوردارند. برخی از این 
بنگاه ها ممکن اســت به طور مستقیم زیر نظر دولت باشند یا در زیرمجموعه ای باشند که 
دولت آن را اداره مي کند.  وقتی درمورد عملکرد اقتصادی یک بنگاه صحبت مي کنیم، فرقی 
نمی کند که دولتی باشد یا غیردولتی. اما این واقعیت است که در بنگاه هایی که دولت تصدی 

آنها را بر عهده دارد، هنوز برخی از بدرفتاری ها اتفاق مي افتد و عملکرد بدی دارند. 
در حال حاضر بیشترین مشــکلی که بخش خصوصی دارد، وجود بنگاه های 	�

ناکارآمد شبه دولتی است. بخش خصوصی مدعی است که حضور چنین بنگاه هایی 
رقابت را برای آنان مشکل کرده است. آیا شبه دولتی ها واقعا ناکارآمد هستند؟

واقعیت این اســت که گفتن اینکه همه آنها ناکارآمد هستند یا اگر در اختیار بخش 
خصوصی بودند، با شــرایط بهتری اداره مي شدند، سخت است و نیاز به اطالعات دقیق 
و مطالعه دارد. نکته ای که وجود دارد این اســت که در فرآیند خصوصی ســازی، تعداد 
بنگاه هایی که واقعا به بخش خصوصی واگذار شــد و االن با ساز و کار بخش خصوصی 
اداره  مي شود، محل سوال است و هنوز مطالعه دقیقی از این جنبه نداریم. بسیاری از این 
بنگاه ها همچنان در ساختارهایی اداره مي شوند که شبه دولتی هستند و بعضا نظارتی که 
اداره دولتی به عنوان وظیفه حاکمیتی بر آنها اعمال مي کرد، انجام نمی شود و این محل 
اشــکال است. البته ارائه نظر دقیق و درســت در این مورد، مطالعه ارزیابی عملکرد این 
بنگاه ها در قبل و بعد از واگذاری را طلب مي کند. اما نکته بدیهی که به نظر من در این 
موضوع مغفول مي ماند این است که فضای کسب و کار باید برای توسعه و گسترش بخش 
خصوصی فراهم شود، فارغ از اینکه بنگاه های فعلی را چطور اداره مي کنیم. یعنی اگر این 
شرایط فراهم شود و ما بخواهیم رشد قابل توجهی در اقتصاد داشته باشیم، مطمئن باشیم 
این رشد اقتصادی از طریق بنگاه های جدید رخ مي دهد و خودبه خود بنگاه های دولتی 
و شبه دولتی در اصول و قاعده بازار با بنگاه های بخش خصوصی رقابت مي کنند. پس در 
این شرایط نگرانی وجود نخواهد داشت. زیرا بنگاه های دولتی نیز مجبورند در یک فضای 
کسب و کار رقابتی با سایر بنگاه ها رقابت کنند. نگرانی اصلی زمانی است که بنگاه های 
موجود فارغ از اینکه دولتی اند یا شبه دولتی، مي توانند شرایط را برای ورود سایر بنگاه ها 
سخت کنند. یا اگر سایر بنگاه ها وارد شدند، مي توانند شرایط را به نفع خودشان تغییر 
دهند. این نگران کننده است. اگر ما جایی اهتمام مي کنیم برای این است که شرایط رقابتی 
را برای تمام بنگاه هایی که در اقتصاد هســتند، ایجاد و موانع ورود را برای همه بنگاه ها 
رفع کنیم. اگر بناست اقتصاد بزرگ شود، باید مطمئن باشیم که با اتکا بر توسعه بخش 

خصوصی این اتفاق مي افتد نه با سرمایه گذاری دولت.
نوسانات اقتصادی بنگاه های خصوصی را بیشتر تحت تاثیر قرار مي دهد؛ درست است؟	�

دقیقا، زیرا بنگاه های دولتی به دلیل نزدیکی به مراجع ذی ربط مي توانند تمهیداتی 
بیندیشــند که خود را در مقابل نوسانات تا حدی ایمن کنند. یا حتی اگر ضربه ای هم 

بخورند، از مکانیزم های دیگر مي توانند جبران کنند. 
پس اینکه بخش خصوصی درمورد نوسانات صحبت مي کند و بخش دولتی تقریبا 	�

در این مورد سکوت کرده، به دلیل این آسیب پذیری آنهاست؟
دقیقا، البته بنگاه های بخش دولتی که تصدی هم مي کنند، از این نوســانات لطمه 
مي بینند. یعنی لطمه دوجانبه است. شاید دلیل این اظهارنظر بخش خصوصی این است 
که بیشتر نگران کارایی بنگاه خود است.  در حالی که مدیر بخش دولتی به شدِت بخش 
خصوصی نیاز به پاسخ گویی به سهام دار ندارد. اما در شرایط اقتصادی نابسامان هر بنگاه 

فارغ از اینکه مالکیت آن دولتی است یا خصوصی ضربه مي خورد.
به نظر شما چه عواملی باعث مي شود که اقتصاد در ایران پیش بینی پذیر نباشد؟ 	�

بخشی از پیش بینی نا پذیری به دخالت های دولت بازمي گردد. وقتی دولت در جاهای 
زیادی مداخله کرد، خطای تصمیم گیری افزایش پیدا مي کند. بخشی از آن به مداخله 
زیاد دولت بازمی گردد. البته بخشی هم به شرایط بین المللی و ریسک هایی که در مقابل 

ما قرار دارد، برمی گردد، که بخشی از این شرایط از قدرت تصمیم گیران ما خارج است. اما 
مي توانند اقداماتی کنند که تاثیر بخشی از این نوسانات بیرونی بر اقتصاد ما کمتر شود. 

به مسایل سیاسی و بین المللی اشاره کردید. هرگونه نوسانی در فضای بین المللی 	�
ایجاد مي شود، ابتدایی ترین تاثیر خود را بر نرخ ارز مي گذارد و این بازار را متشنج 
مي کند. از سویی اعتقاد بر این است که در این شرایط منفعت برخی از گروه ها نیز 

حاصل مي شود. در این مورد نظر شما چیست؟
کسی که درآمد ارزی دارد و هزینه هایش به ریال است، از افزایش حتی مقطعی نرخ ارز 
منفعت خواهد برد. در این شکی نیست. اما نکته اساسی این است که نوسانات شدید نرخ 
ارز برنامه ریزی را برای صادرکننده هم سخت مي کند. یک کسب و کار نیاز به برنامه ریزی 
بلندمدت دارد. برای برنامه ریزی بلندمدت باید عدم قطعیت های محیطی کاهش یابد. به 
نظر من مهم تر از نوسانات، مشخص نبودن سیاست ارزی است که مي تواند کسب و کارها 
را دچار مشکل کند. بنگاه ها نمی دانند که قاعده مداخله بانک مرکزی در بازار ارز چیست. 

مشخص شدن آن قاعده مهم تر است.
این قاعده مداخله را چه کسی باید مشخص کند؟	�

سیاست گذار ارزی باید مشخص کند، یعنی بانک مرکزی. سیاست گذاری ارزی ما باید 
قاعده مشخصی داشته باشد. همچنین نیاز به سیاست ارتباطی مشخصی  با مردم دارد. 
یعنی بگوید که اگر نرخ ارز را از این ابعاد نوسان خارج کند با این قاعده و ترتیب و تا این 
اندازه مداخله مي کند. این در خیلی از کشورهای دنیا انجام مي گیرد. سیاست گذاری ارزی 
مشخص مي کند که قاعده مداخله بانک مرکزی در بازار ارز چیست. تمام حرف ما این 
است که سیاست گذاری ارزی باید با این قاعده انجام گیرد و وقتی مدتی با این روش انجام 
شد، مردم مي دانند این قاعده قابل اتکا است و مي توانند بر اساس آن برنامه ریزی بلندمدت 
داشته باشند. البته سیاست گذاری ارزی در تمام کشورها کار پیچیده ای است و در کشور 
ما که منابع نفتی هم داریم پیچیده تر خواهد بود. سیاست گذاری ارزی یکی از دشوارترین 

سیاست گذاری هاي اقتصادی برای اقتصادهای متکی به نفت است.
فکر مي کنید ما تا به امروز در سیاست گذاری ارزی موفق بوده ایم یا خیر؟	�

ارزیابی این موضوع به دلیل نبود اطالعات مشکل است. یعنی یکی از مشکالت این 
اســت که ما نمی دانیم قدرت بانک مرکزی در هر لحظــه به منظور مداخله در بازار ارز 
چقدر اســت. چون این اطالع را نداریم، ارزیابی بر اســاس قدرت مداخله برای ما دشوار 
است. اما از لحاظ شفافیت تصمیم گیری مي توانیم بگوییم موفق نبوده ایم. یعنی شفافیت 
تصمیم گیری های ارزی ما خیلی خوب نبوده اســت. اما درمورد مدیریت بازار به واسطه 
اینکه اطالعات ندارم نمی توانم بگویم چقدر مناســب یا نامناســب بوده است. از طرفی 

امکانات سیاست گذار را هم نمی دانم که این موضوع را ارزیابی کنم. 
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روایت

دونرخي شدن ارز در کشور ما دو مقطع دارد. مقطع نخست 
از اوایل انقالب تا سال 81 در زمان دولت آقای خاتمی بود که در 
آن زمان با توجه به شرایط جنگ، کاهش درآمدهای نفتی ما و 
نیازهای اصلی کشور و نگاه ها و رویکردهای دولت هاي وقت، برای 
اینکه در تامین نیازهای کشور اولویت بندی کنند، ارز چندنرخي 
شــد. ارز دولتی به کاالها و موارد خاص دولتی تعلق مي گرفت. 
ارزهای ویژه ای وجود داشت که بر اساس موافقت هاي اصولی به 
تامین ماشین آالت و مواد اولیه کارخانه جات اختصاص مي یافت. 
ارز دیگری هم بود که متعلق به دانشــجویان و همین طور اعزام 
بیماران به خارج از کشور بود و نهایتا ارز آزاد که برای سایر مصارف 
غیرضروری استفاده مي شد. بنابراین حتی زمانی بوده که بنا به 
اظهار آگاهان و دســت اندرکاران، شش یا هفت نرخ ارز در کشور 
وجود داشت. این امر نشان مي دهد که در آن زمان بیشتر نگاه ها 
معطوف به این بود که منابع ارزی را به این شیوه مدیریت کنند 
که به کاالها و خدمات ضروری ارزهای ارزان قیمت و متناسب با 
آن هرچه غیرضروری تر باشــد ارز گران قیمت تر و در نهایت ارز 

آزاد تعلق گیرد. 
در زمان ریاست جمهوری مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
یک بار برای تك نرخي کردن ارز تالش شــد. اما به دالیل آماده 
نبودن زیرساخت ها این کار موفق نشد و عمال باعث ایجاد ترس 
و هــراس در دولت وقت و حتی دولت هاي دیگر برای حرکت در 
مســیر تك نرخي کردن ارز شــد. اما در زمان ریاست جمهوری 
خاتمی این اتفاق افتاد؛ زیرا پیش زمینه هاي آن آماده بود و اقتصاد 
به ثبات رسیده بود و از رشد نسبتا خوبی برخوردار بود. حتی نرخ 
تورم نیز کنترل شده بود. روابط بانکی ما هم با دنیا برقرار بود. پس 
این کار انجام شد و موفقیت آمیز بود و عمال در زمان خود و حتی 
در کل تاریخ اقتصاد ایران بعد از انقالب یکی از اقدامات اساسی، 
چشمگیر و ماندگار است و موجب جمع شدن بساط بسیاری از 
رانت جویی ها و رانت خواری ها،  تضییع حقوق و منابع عمومی و 
شفاف شدن اقتصاد کشــور و افزایش شرایط و زمینه رقابت در 

اقتصاد کشور شد. 
این موضوع ادامه داشت تا زمانی که تحریم هاي پی درپی علیه 
ایران وضع شد. متاسفانه دولت وقت یعنی دولت آقای احمدی نژاد 
نســبت به این تحریم ها بی تفاوت بود و عموما آن را به مضحکه 
مي گرفت و ادعا مي کرد که این مسائل هیچ ارزشی ندارند؛ اما به 
تدریج فشار این تحریم ها بر اقتصاد ایران افزایش پیدا کرد. روابط 
ایران محدود و محدودتر و پس از آن عمال قطع شــد. تنها چند 
کشور خاص، به طور مشــخص ترکیه، هند و چین، نفت ایران 
را خریــداری مي کردند، اما باید ارز حاصل از فروش نفت را نگه 
مي داشتند و به نوعی این ارزها برای تامین کاالها استفاده مي شد. 
آنها استفاده از این ارز را بابت تامین کاال از کشور خودشان مجاز 
مي دانستند. این در شــرایطی بود که روابط بانکی ما با بانک ها 

محدود شد. این محدودیت روابط بانکی منجر به اين شد که ارز 
از نظر مرغوبیت تفاوت پیدا کند. یک نوع ارز، ارز مرغوب جهان روا 
بود که مي توانست به همه جای دنیا حواله شود. این ارز بیشتر به 
صادرات کاالهای غیرنفتی و بعضا محصوالت پتروشیمی مربوط 
بود و از طریق صرافی ها جابه جا مي شــد و به نوعی منشأ ارز که 
مربوط به خریــد کاال از ایران بود با جابه جایی در صرافی ها گم 
مي شد. این ارز امکان ارسال به همه نقاط دنیا را داشت. بنابراین به 
جهت آزادی دسترسی به آن توسط کشورها ارز مرغوب محسوب 
می شد. یک نوع ارز هم ارز نامرغوب بود که در سیستم بانکی ما 
قابل تخصیص و فقط به چند کشور ذکرشده قابل حواله بود. در 
این شــرایط دالالن ارزی و صرافان، ارز نامرغوب را با کارمزد باال 
در این چند کشــور تحویل مي گرفتند و منشأ آن را به واسطه 
چرخش در بانک هاي محلی و بین المللی غیرقابل دسترســی و 
به کشــورهای دیگر حواله مي کردند. کارمزد این کار 12 یا 14 
درصد افزایش پیدا مي کرد. این ارز نامرغوب که قابلیت مصرف 
در کشورهای دیگر دنیا را نداشت، برای قابل مصرف شدن باید 
کارمــزد کالنی دریافت مي کرد، مطلوبیت کمتری پیدا مي کرد 
و طبیعتا نرخ پایین تری هم داشــت. البته در این شرایط دولت 
وقت تالش مي کرد تــورم دورقمی و روزافزونی را هم که در آن 
زمان ایجاد شده بود مدیریت کند. به همین جهت سعی کرد ارز 

کاالهای اساسی را با نرخ دولتی تامین کند. 
بعد از آنکه ادامه اين سیاســت ديگر مقــدور نبود، دولت ارز 
مبادله ای دیگری را تعریف کرد. در آن زمان بازار، سه نرخی شد. 
چــون ارز آزاد هم طبیعتا همان زمان وجود داشــت؛ رانت هاي 
عدیده، فسادهای فراوان و بیش اظهاری هاي فراوان در ورود کاالی 
گمرکی برای خروج غیرقانونی ارز پیامدهای این سیاست گذاری 
بود. اما بعد با یک فاصله زمانی، در یک اقدام درســت ارز مرجع 
حذف شد و ارز سه نرخی به دونرخي تقلیل پیدا کرد. این شرایط 
به دولت یازدهم به ارث رســید. در ابتــدای کار دولت یازدهم، 
مسئوالن مختلف به ویژه رئیس بانک مرکزی، ابراز مي کردند که 
ارز را بــه زودی تك نرخي خواهند کــرد و تا به امروز این اتفاق 
نیفتاد. اینکه دولت یازدهم و حاال دولت دوازدهم تاکنون نتوانسته 
ارز را تك نرخي کند به این مســئله برمي گردد که انتظار بانک 
مرکزی این بود که ما با گروه 1 +5 به توافق مي رسیم و به سرعت 
روابط بانکی مان با دنیا برقرار و بازیابی مي شود و شرایط بانکی به 
شرایط قبل از تحریم برمی گردد. اما انتظار بانک مرکزی بیش از 
حد طوالنی شد. زیرا امضا و اجرایی شدن برجام بیش از دو سال 
طول کشید. متولیان تصورشان از برقراری سریع روابط بانکی به 
دالیل مختلف درست نبود و هنوز هم روابط بانکی ما محدود به 
ارتباط با تعداد مشخصی از بانک هاي کوچک و متوسط است. از 
ایــن رو آن میزان ارز جهان روا برای تعامالت ارزی به ایران تعلق 
نمی گیرد تا ارز را با یک قیمت در همه جای دنیا یا حداقل در اکثر 

پدرام سلطانی
نایب رئیس اتاق ایران

ما ارز را با دو 
مرغوبیت داریم. 

هنوز بانک مرکزی 
ما منتظر این 

است که روابط 
بانکی مان در حدی 
توسعه پیدا کند 
که برای عموم 

تقاضاهای ارزی 
بتوانیم ارز را از 
مسیر بانکی، 

تامین و دریافت 
کنیم. تا آن زمان 

سیاست تک نرخي 
کردن ارز محقق 

نخواهد شد

مداخله به جا
ارزهای چندنرخي از کی به وجود آمدند؟
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 در هر مقطعی که در مورد نرخ ارز قضاوت مي شود، اول باید به این سوال پاسخ داده شود که آیا اقتصاد ایران در وضعیت قوی قرار دارد و در مسیر تقویت 
است یا در وضعیت ضعیفی قرار دارد و در مسیر تضعیف است؟ اگر پاسخ این است که اقتصاد در مسیر قوی قرار دارد باید انتظار داشت که نرخ ارز پایین آید 
و اگر بالعکس، باید انتظار داشته باشیم نرخ ارز باال رود.

بازارهای متعاملمان بتوانیم تحویل بدهیم. بنابراین هنوز هم ما ارز 
را با دو مرغوبیت داریم. پس فکر مي کنم هنوز بانک مرکزی ما 
منتظر این است که روابط بانکی مان در حدی توسعه پیدا کند که 
برای عموم تقاضاهای ارزی بتوانیم ارز را از مسیر بانکی، تامین و 
دریافت کنیم. تا آن زمان سیاســت تك نرخي کردن ارز محقق 

نخواهد شد. 
هنر بانک مرکزی در چنین شــرایطی مي تواند این باشد که 
نــرخ ارز مبادله ای را تا حد امکان به ارز آزاد نزدیک کند. برخی 
اعتقاد دارند که باید ارز مبادله ای حذف شود ولی به اعتقاد نگارنده 
اینکه عنوان کنونی حذف شود، شدنی است؛ اما در نهایت حذف 
آن باعث مي شــود نرخ ارزی که بانک هــاي ایرانی مي توانند در 
جای جای دنیا تحویل دهند به نرخ ارز بازار آزاد نزدیک شــود؛ 
ولی با آن یکسان نمی شود. زیرا ارز بازار آزاد در محیطی تحویل 
داده مي شود که خارج از محیط صرف کردن ارز بانک هاي ایران 
است. فرض کنید در انگلستان یا امارات و جاهایی که روابط بانکی 
ما برقرار نشده یا محدود است، بانک هاي ما نمی توانند این ارز را 
تحویل دهند اما صرافــان ما مي توانند. بنابراین ارزی که صراف 
تحویل مي دهد باز هم گران تر از ارزی اســت که بانک ها در آن 
کشورها تحویل مي دهند. اما این شکاف بین ارز مرغوب و نامرغوب 
مي تواند مدیریت شود و این فاصله کاهش یابد تا جایی که تفاوت 
آنها به معنا و مفهوم دونرخي شدن ارز نباشد. در عین حال باید 
برای ارزیابی و به دست آوردن قیمت واقعی ارز در بازار بر اساس 
مدل هاي اقتصادسنجی عمل شود. اما نتیجه استفاده از هر روشی 
که برای تعیین نرخ ارز به کار گرفته مي شــود، متفاوت از روش 
دیگر است.  بنابراین این طور نیست که روش هاي اقتصادسنجی 
همگی یک نرخ ارز را تعیین کنند. آنچه در کشور ما اتفاق مي افتد 
این است که نرخ ارز هم در بازار و هم با مداخله بانک مرکزی رقم 
مي خورد. بنابراین اینکه میزان مداخله بانک مرکزی در بازار چقدر 
است و تا چه اندازه ارز به بازار تزریق کند، مهم است. البته بخشی 
از تعیین نرخ ارز نیز به تراز ارزی کشور برمي گردد. به عبارتی با 
افزایش صادرات و قیمت فروش نفت، تراز ارزی مثبت مي شود و 
این مسئله مي تواند اثر کاهنده بر نرخ ارز داشته باشد و اگر تراز 
منفی شود، اثر افزاینده دارد. بنابراین نمی توان حکم واحدی داد 

که نرخ ارز چه نرخی باید باشد. 
اما آنچه که مورد تاکید نگارنده است به این مسئله برمي گردد 
کــه در نظــام ارزی موجود در کشــور که نظام ارزی شــناور 
مدیریت شده نام گذاری مي شود، روشی که باید بانک مرکزی در 
پیش گیرد و به واســطه آن، هم توانایی مدیریت بازار را داشته 
باشد هم از عهده مدیریت ذخایر ارزی خود برآید، به گونه ای باید 
طراحی شود که در پایان یک سال مداخله این متولی ارزی کشور، 
موجب از بین رفتن ذخایر و افزایش ذخایر ناشی از مداخله - نه 
ناشی از درآمد- نشود. به زبان ساده اگر در مقاطعی، بانک مرکزی 
به واسطه تقاضا، ارز را به بازار تزریق مي کند در مقاطعی هم باید 
ارز را از بازار جمع کند. طوری که جمع جبری آنها در پایان سال با 
اثر صفر مداخله ارزی بانک ارزی مساوی باشد؛ این روش درستی 
است. اما بانک مرکزی هیچ گاه این روش را پیش نگرفته و عموما 
در مرحلــه تزریق در بازار مداخله کرده و هربار که قیمت ارز باال 
رفته، ارز را به بازار تزریق کرده ولی در هیچ مقطع زمانی ارز را به 
منظور ایجاد تحرک در بازار در وضعیتی که قرار است ارز پایین 

بیاید يا ثابت باشد، از بازار جمع آوری نکرده است. بنابراین در واقع 
بانک مرکزی تاکنون بازار ارز را مدیریت نکرده؛ بلکه اقداماتی که 
انجام داده، تنها دخالت به معنای جلوگیری از افزایش نرخ ارز بوده 
است. این عملکرد نیز اثرات خود را بر ذخایر بانک مرکزی گذاشته 
و حتی گاهی تا مراحل بحرانی نیز پیش رفته است. همچنین این 
موضوع اثر خود را بر شیوع قاچاق، واردات و کاهش رقابت پذیری 
صادرات کشور گذاشته است. زیرا در بسیاری مواقع قیمت ارز را به 
صورت غیرواقعی پایین نگه داشته است. اگر بانک مرکزی مکانیزم 
خود را تغییر دهد، نرخ ارز در بازار معلوم مي شــود و الزم نیست 
ما نیز بر سر نرخ ارز واقعی بحث کنیم. نرخ ارز واقعی باید نرخی 
باشد که بازار مطالبه و اقتصاد ایران اقتضا مي کند. یکی از عوارض 

یک اقتصاد ضعیف، کاهش ارزش پول ملی است.
بنابراین در هر مقطعی که در مورد نرخ ارز قضاوت مي شود، اول 
باید به این سوال پاسخ داده شود که آیا اقتصاد ایران در وضعیت 
قوی قرار دارد و در مسیر تقویت است یا در وضعیت ضعیفی قرار 
دارد و در مسیر تضعیف است؟ اگر پاسخ این است که اقتصاد در 
مسیر قوی قرار دارد باید انتظار داشته باشیم که نرخ ارز پایین آید 
و اگر بالعکس، باید انتظار داشــته باشیم نرخ ارز باال رود. نرخ ارز 
یک معلول بوده و انعکاسی از وضعیت اقتصادی کشور است. برخی 
اعتقــاد دارند تغییرات نرخ ارز همواره به نفع یک گروه و به زیان 
گروه دیگر است. اما در همین مقطع اگر از هر دو گروه این سوال 
را بپرســید که که آیا وضعیت اقتصاد ایران در شرایط قوی یا رو 
به قدرت گرفتن است، پاسخ همگی منفی است. در این شرایط، 
بدیهی و طبیعی است که عارضه چنین اقتصادی باال رفتن نرخ ارز 
باشد. اتفاقی که در خصوص نرخ ارز در این چند ماه افتاده، انعکاس 
درستی از اقتصاد ایران است و به اعتقاد نگارنده، بانک مرکزی نیز 
اقدام درستی انجام داده که وارد اقدام جدی در این باره نشده است. 
البته بخشی از دالیل افزایش نرخ ارز نیز به واسطه هیجاناتی است 
که به بازار وارد مي شــود. هیجان ناشی از ناآرامی هاي موجود در 
کشور یکی از عوامل بود. هیجان ناشی از رفتارهای نامعقول ترامپ 
نیز بر این بازار تاثیرگذار است. اتفاقا اینجاست که بانک مرکزی باید 
ورود کند و اثر هیجانی بازار را کنترل کند. ولی در بقیه موارد که 
بازار در مسیر اقتصاد حرکت مي کند و شرایط اقتضا مي کند که 

نرخ ارز باال رود یا پایین بيايد، بانک مرکزی نباید مداخله کند. 

در نظام ارزی 
موجود در 

کشور که نظام 
ارزی شناور 
مدیریت شده 

نام گذاری مي شود، 
روشی که باید 

بانک مرکزی در 
پیش گیرد و به 
واسطه آن، هم 

توانایی مدیریت 
بازار را داشته 

باشد هم از عهده 
مدیریت ذخایر 

ارزی خود برآید، 
به گونه ای باید 
طراحی شود که 
در پایان یک سال 

مداخله این متولی 
ارزی کشور، 

موجب از بین رفتن 
ذخایر و افزایش 
ذخایر ناشی از 

مداخله - نه ناشی 
از درآمد- نشود

نکته هایی که باید بدانید

 نرخ ارز یک معلول و انعکاسی از وضعیت اقتصادی کشور است.	]
اتفاقی که در خصوص نرخ ارز در این چند ماه افتاده، انعکاس درستی از اقتصاد ایران است.	]
بانک مرکزی اقدام درستی انجام داده که وارد اقدام جدی در این باره نشده است. 	]
هنوز بانک مرکزی ما منتظر این است که روابط بانکی مان در حدی توسعه پیدا کند که برای 	]

عموم تقاضاهای ارزی بتوانیم ارز را از مسیر بانکی، تامین و دریافت کنیم.
شکاف بین ارز مرغوب و نامرغوب مي تواند مدیریت شود و این فاصله کاهش یابد تا جایی 	]

که تفاوت آنها به معنا و مفهوم دونرخي شدن ارز نباشد.
آنچه در کشور ما اتفاق مي افتد این است که نرخ ارز هم در بازار و هم با مداخله بانک مرکزی 	]

رقم مي خورد.
اینکه میزان مداخله بانک مرکزی در بازار چقدر است و تا چه اندازه ارز به بازار تزریق کند، 	]

مهم است.
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روایت

اصوال مواردی چون دست یابی به قیمت واقعی دالر در اقتصاد، 
زمانی که همه شــاخص های اقتصادی در تعادل اســت و اقتصاد 
شــرایط مالیم و متوازنی را مي گذراند، قابل بحث و بررسی است . 
در زمان بحران اقتصادی، تحریــم و نیازهای ارزی، نمي توان نرخ 
ثابتی برای دالر تعیین کرد. وقتی نیاز ارزی باالیی در کشور وجود 
دارد، عرضه و تقاضا قیمت را تعیین مي کند و کسی نمي تواند نرخ 
درستی را برای ارز تعیین کند. بدیهی است در شرایطی که تقاضا 
زیاد و عرضه کم باشــد، نرخ ارز نیز باال مي رود. همیشه در مواقع 
تحریم و پیش بینی شدت گرفتن محدودیت ها و موارد مشابه دیگر 
که به بحران اقتصادی منجر مي شود، میزان تقاضای ارز به صورت 

ناگهانی افزایش پیدا مي کند. 
با بررسی میزان معامالت ارزی کشور در سال گذشته و مقایسه 
آن با سال جاری، درمي یابیم که میزان تقاضا افزایش داشته و نقل 
و انتقاالت ارز از سال های گذشته بیشتر بوده است. البته پیش بینی 
مي شد که نیاز ارزی کشور کمی افزایش داشته باشد. هرچند تالش 
شد نرخ آن پایین نگه داشته شــود، اما بازار ارز تالطم داشت. در 
حــال حاضر تورم هم نمي تواند نرخ ارز را تغییر دهد. این موضوع 
در شرایطی صدق مي کند که اقتصاد متعادل و روان است. در این 
صورت تورم داخلی و خارجی نرخ ارز را متعادل مي کند. از سویی 
عنوان مي شود که افزایش نرخ ارز تاثیرات مثبتی بر صادرات خواهد 
داشت. در سال های گذشته ما شاهد افزایش نرخ ارز از هزار تومان 
بــه 2 هزار و 500 تومان آن هم ظرف مــدت 5 ماه بودیم، اما در 
این مقطع افزایشی در صادرات دیده نشد. بنابراین افزایش نرخ ارز 
زمانی مي تواند در این بخش تجارت خارجی تاثیرگذار باشــد که 
اقتصاد در شرایط بهینه ای قرار داشته باشد و متعادل شود. در این 
شرایط مي توان نظریه پردازی کرد و نرخ ارز را به سمت نرخ مطلوب 

هدایت کرد. 
امروزه با مســائلی مواجه هســتیم که از ســوی امریکا برای 
ایران ایجاد شــده است. خروج از برجام و تهدیدهایي که از طرف 
کشــورهایی همچون امریکا اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار مي دهد، 
 تعادل را به هم می زند. بدیهی اســت که در حال حاضر نمي توان 
برای مسئله نرخ واقعی ارز و جایگاه اصلی آن تصمیم گرفت و نظر 
درستی ارائه داد. چند هفته گذشته شاهد افزایش بی رویه  قیمت 

دالر  ظــرف چند روز بودیم و به تبــع آن تورم نیز طی آن روزها 
تغییر کرد. این اتفاق به دلیل تحوالت بین المللی، تحریم ها و مسائل 
حاشیه آن مي افتد. در این شرایط بازار ایران احساس مي کند برای 
ورود مواد در آینده به ارز بیشتری نیاز دارد. پس تقاضا برای ارز زیاد 
مي شود. حال آنکه در سه الی چهار ماه اخیر ارز زیادی برای واردات 
نیاز نداشتیم. به اعتقاد نگارنده در حال حاضر کشور ما در مقطع 
زمانی اي قرار دارد که نمي توان گفت ارز باید در چه شرایطی باشد. 
از طرفی نرخ ارز مستقیما بر تورم کشور اثر دارد. زیرا قیمت کاالی 
وارداتی ما افزایش خواهد داشت. شکی در این نیست که افزایش 
کاالی وارداتی، تورم را در پی خواهد داشت. بنابراین مي بینیم که 
تورمی که به ســمت 8 درصد سوق داشــت، با افزایش 10 - 15 
درصدی نرخ دالر در فاصله زمانی ۳ یا 4 ماه رشــد پیدا مي کند. 
عالوه بر این زمانی که اقتصاد در آرامش بوده، دولت وعده تك نرخي 
کردن ارز را داده اســت. اما در زمان اجرایی شدن آن، با پدیده ها و 
تحوالت اقتصادی و لغو یا تشدید تحریم ها مواجه شده و تحقق این 
وعده را امکان پذیر نساخته است. زمانی که کشور با کمبود ارز مواجه 
اســت، نمي توان به تك نرخي کردن ارز فکر کرد. وقتی تقاضا باال 
مي رود و دولت نتواند نیاز ارزی را تامین کند، نرخ ارز تغییر مي کند 
و ثبات نخواهد داشــت. اگر بتوانیم صادرات و واردات را با هم تراز 
کنیم یا صادرات از واردات سبقت بگیرد، بدون شک تعادل برقرار 
مي شود و تك نرخي کردن ارز عملی است. اما وقتی نیاز واردات بر 
صادرات ما رجحان پیدا مي کند، تقاضا برای نیاز ارزی باال مي رود و 
نرخ ارز تغییر مي کند. اخیرا شاهد بودیم که وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، صد قلم کاال و خدمات را از ارز مبادله ای حذف کرد. پیش 
از این تصمیم، نرخ ارز بازار و نرخ ارز اعالم شده 400 تومان تفاوت 
داشت. اما پس از آن گروهی که از دریافت ارز مبادله ای محروم شده 
بودند، تقاضای خود را به بازار انتقال دادند و از آن سو ارز كه در بازار 

با کمبود مواجه بود، نرخ آن افزایش پیدا کرد. 
اما در مجموع ثبات در هر شــاخص اقتصادی، باعث آرامش 
مي شود. در ارز نیز این موضوع صادق است. اما اینکه چه نرخی 
داشــته باشد و چطور تامین شود به شرایط دولت بستگی دارد. 
باید دید آیا دولت امکان تامین حجم زیادی ارز برای بازار را دارد 
یا خیر؟  در برخی محافل گفته مي شود که دولت نیاز باالیی به 
ارز دارد و تمایل دارد ارز خود را با نرخ باال عرضه کند تا کسری 
بودجه خود را تامین کند. اگر این طور باشد دولت عالقه مند به باال 
رفتن نرخ ارز خواهد بود. اما از سوی دیگر مي بینیم که برای پایین 
آوردن نرخ تورم برنامه ریزی کرده و بانک مرکزی تورم تک رقمی 
و ثبات آن را در دســتور کار خود قــرار داده و باال رفتن نرخ ارز 
به زیان این برنامه ریزی است. ثبات ارز نه تنها برای اقتصاد ایران 
آرامش ایجاد مي کند، بلکه برای ســایر کشورها نیز مفید است. 
بی ثباتی افراد را به تغییر و تحوالت مشکوک مي کند و آنها را به 

دودلی وامي دارد.  

انحراف از برنامه
آمادگی تك نرخي شدن ارز را نداریم

حسین سلیمی
عضو هیئت نمایندگان اتاق 

بازرگانی تهران

نکته هایی که باید بدانید

 در حال حاضر نمي توان برای مسئله نرخ واقعی ارز و جایگاه اصلی آن تصمیم گرفت.	]
باال رفتن نرخ ارز به زیان برنامه ریزی های دولت است.	]
نرخ ارز مستقیما بر تورم کشور اثر دارد؛ زیرا قیمت کاالی وارداتی ما افزایش خواهد داشت.	]
زمانی که کشور با کمبود ارز مواجه است، نمي توان به تك نرخي کردن ارز فکر کرد.	]
وقتی تقاضا باال مي رود و دولت نتواند نیاز ارزی را تامین کند، نرخ ارز ثبات نخواهد داشت.	]

 وقتی نیاز ارزی 
باالیی در کشور 

وجود دارد، عرضه 
و تقاضا قیمت را 
تعیین مي کند و 
کسی نمي تواند 
نرخ درستی را 
برای ارز تعیین 

کند. بدیهی است 
در شرایطی که 
تقاضا زیاد و 

عرضه کم باشد، 
نرخ ارز نیز باال 

مي رود
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صداهایی که 
شنیده نمی شود

سوداگران محیط زیست یا سوداگران مرگ؟
سری کوچک، بدنی نحیف و زار با چشمانی گریان، چهر ه ای تکیده و نزار که 
شاید آخرین دقایق خود را به انتظار نشسته باشد. انتظار برای نابودی که با 
نابودی اش جان های بسیاری به مرز نابودی روان خواهد شد. این قصه پرغصه 
محیط زیست در ایران است. رودخانه ها و تاالب های خشکیده، هوای آلوده، 
ریزگردهای آواره در هوا و مسئوالنی که هربار با شعار محیط زیست به مسند 
می رسند و ضد آن عمل می کنند. راستی چه در انتظار محیط زیست ایران 
است و چرا صدای ناله  محیط زیست را سوداگران آن نمی شنوند؟ شاید آنها 

سوداگران مرگ باشند نه احیاگران طبیعت!
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توسعه

تاریخ توجه به 
محیط زیست با 

تاریخ برنامه ریزی 
در ایران همگام 
نیست. توسعه 
در ایران با رشد 

اقتصادی و تولید 
ناخالص ملی 

گره خورده بود 
و استانداردهای 
محیط زیست و 
رعایت آن کمتر 

مورد توجه بود یا 
اصاًل مورد توجه 

نبود

سیزدهم بهمن ماه همایش روز جهانی تاالب ها در رامسر برگزار شد؛ 
عیسی کالنتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست سخنران اصلی 
این مراسم بود. او در اين نشست در میان فعاالن محیط زیست گفت: 
»تمامی تاالب های ثبت شده ایران یا محو شده اند یا در حال نابودی 
هســتند. تاالب های هامون، جازموریان، پریشان و بختگان مردند و 
شادگان، هورالعظیم، میانکاله و ارومیه نیمه جان هستند. حدود ۴۰ 
سال پیش یک تاالب و آن هم تاالب گاوخونی در معرض تهدید قرار 
داشت، اما امروز بیشتر تاالب های موجود در کشور در معرض تخریب 
قرار گرفته و نیمه جان شده اند.« این شرح وضعیت تاالب هایی است که 
کالنتری در این مراسم از آن می گوید. اما در همان نشست در مواجهه 
با سؤال مسعود موالنا، دبیر شبکه تشکل های مردم نهاد محیط زیست 
و منابع طبیعی مازندران، که پرسید: »چرا بدون ارزیابی محیط زیستی 
با استقرار پتروشیمی در میانکاله و انتقال آب از کاسپین به سمنان 
موافقت کردید؟« با لحنی تمســخرآمیز پاسخ داد: »همین شماها 
هستید که اجازه اشــتغال به مملکت را نمی دهید!« شاید کالنتری 
فراموش کرده بود که در طول ســخنرانی خــود از مرگ تاالب های 
ارزشمند کشور گفت. اما چرا سیاستمدارها و سیاست گذارهای ما در 
حوزه محیط زیست این گونه عمل می کنند؟ آیا آنها چهره ناالن محیط 
زیست را می بینند و سکوت می کنند یا نمی بینند؟ شاید هم سابقه 
مدیریتی برخی از آنها در حوزه ســازه های آبی، همچنان در سازمان 
محیط زیستی به یاری شان آمده باشد؛ مدیریتی که نتیجه آن، پیدایش 

بحران آب است نه حل بحران بیکاری.
سال 1316 بود که اولین بارقه های برنامه ریزی با توجه به پیشرفت 
عمرانی در کشور پدید آمد؛ همان زمان عصر اصالحات میجی در ژاپن 
و عصر اصالحات کمال آتاتورک در ترکیه شروع شده بود. همان زمان 
رضاشاه نیز مانند بسیاری دیگر از دیکتاتورها عالقه زیادی به طرح های 
عظیم عمرانی داشت. به همین دلیل در مورد اجرای طرح های عمرانی 
به اعضای دولت فشار زیادی وارد می آورد. معروف است در زمان عقد 
قرارداد کارخانه ذوب آهن کرج با شــرکت آلمانی »دماگ-کروپ« 
)1316( او که طبق عادت هرساله برای تماشای مسابقات اسب دوانی 
به ترکمن صحرا رفته بود سرلشگر جهانبانی رئیس اداره صناعت را 
که جزو همراهان وی بود احضار كرد و گفت تا زمان بازگشــت او از 
سفر ترکمن صحرا باید قرارداد نهایی شود. این فرمایش همایونی )!( 
چالش بزرگی برای دولت بــه وجود  آورد به طوری که طرف ایرانی 
از ترس شاهنشــاه بدون پیش بینی محل بودجه پروژه، دولت ایران 
را در برابر شــرکت آلمانی 23 میلیون مارک کــه در آن زمان پول 
هنگفتی بود متعهد كرد. البته این طرح به دلیل فقدان مطالعه دقیق 
و نقطه گذاری غلط محل احداث کارخانه هرگز به طور کامل به اجرا 
درنیامد. سیاست های روزمرگی، تصمیمات شتاب زده و فقدان یک 
استراتژی منسجم باعث شد که به  زودی فکر برنامه ریزی در ایران نیز 

شکل بگیرد. یکی از نخستین کسانی که در این مورد دست به اقدام 
عملی زد ابوالحسن ابتهاج، دولتمرد بنام سال های نخست حکومت 
پهلوی دوم بود. وی به مدت 8 ســال )1329-1321( ریاست بانک 
ملی ایــران را که عمالً وظایف بانک مرکزی را انجام می داد برعهده 
داشت. او پس از آن نیز به عنوان نخستین رئیس سازمان برنامه ایران 
منصوب شد. تنها خوش شانسی رضاشاه و آن دوره از تاریخ ایران شاید 
این باشد که ابتهاج چون دیگران فکر نمی کرد و داشتن برنامه را ارج 
مي نهاد و بدان می اندیشــید: »]من[ معتقد بودم که کشوری مانند 
ایران، با امکانات مالی و نیروی انسانی محدود و احتیاجات نامحدود، 
باید دارای برنامه باشد. استدالل می کردم که مملکتی مانند ایران، با 
خصوصیاتی که به آن اشاره کردم، قادر نیست در ظرف مدت کوتاهی 
کلیه احتیاجــات خود را تأمین کند و بنابراین باید دید مهم ترین و 
ضروری ترین کارهایی که می توان در مدتی معین با بودجه ای معین 
انجام داد کدام هســتند.« ابتهاج ایده خود را در مورد برنامه ریزی با 
حسین عال، رئیس وقت اداره کل تجارت در میان می گذارد )1315( 
و او نیز این مطلب را به رضاشــاه انتقــال می دهد. در عین ناباوری 
این دو، رضاشاه با این فکر موافقت می کند. در پی آن و به پیشنهاد 
اداره کل تجارت، »شورای اقتصاد« به وجود می آید. نخستین جلسه 
این شورا که ابوالحسن ابتهاج ریاست دبیرخانه آن را برعهده گرفت، 
برای تصویب اساســنامه آن در فروردین 1316 تشکیل می شود. در 
نتیجه فعالیت این هیئت و استخراج مشکالت و کمبودهای بر سر 
راه برنامه ریزی در کشــور از سوی آن، دولت تصمیم گرفت تا برای 
پیشــبرد امور مربوطه در مرداد 1325 هیئتی به نام »هیئت عالی 

برنامه« تشکیل دهد.
برنامه عمرانی اول در بهمن 1327 به تصویب مجلس رســید اما 
هرگز به طور کامل به اجرا درنیامد. شمار این برنامه ها در کشور تا سال 
1356 به شش برنامه عمرانی رسید که با وقوع انقالب، برنامه ششم 
عملیاتی نشد. اما تاریخ توجه به محیط زیست با تاریخ برنامه ریزی در 
ایران همگام نیست. توسعه در ایران با رشد اقتصادی و تولید ناخالص 
ملی گره خورده بود و استانداردهای محیط زیست و رعایت آن کمتر 
مورد توجه بود یا اصالً مورد توجه نبود. جهان از سال 1972 هم زمان 
با کنفرانس اســتکهلم به محیط زیست توجه کرد و در سال 1992 
در کنفرانس ریودوژانیرو بر نقش محیط زیست در برنامه های توسعه 
انگشــت گذاشت و تاکید کرد که مهم ترین هدف آن جهت دادن به 
برنامه های توسعه در راستای اهداف توسعه پایدار و توجه به محیط 
زیســت و حفاظت از منابع طبیعی اســت. با این همه اما تا امروز در 
ایران، برنامه ها راه خود را می روند و محیط زیست به راهی دیگر رفته 
است. در این میان آنچه فراموش شده است اصول حفاظت از محیط 
زیســت است که پس از سال ها تالش در برنامه های مختلف پیش و 
پس از انقالب گنجانده شده، اما اجرایی نمی شود یا اجرای آن بدقواره 
بوده اســت. اما کارشناسان محیط زیست از مشکالت دیگری سخن 
می گویند. آنها می گویند محیط زیســت در ایران نه با اراده و اعتقاد، 
که در رقابت با کشورهای توسعه یافته تأسیس شده است. برای همین 
هرگز در نظام مدیریتی، سازمان حفاظت محیط زیست جایگاه واقعی 
خود را پیدا نکرده است. برای همین آنچه در این سازمان مورد غفلت 
قرار گرفته است، اهداف توسعه ای محیط زیست است و آنچه همیشه 
در رأس قرار گرفته اســت ارجحیت نگاه تکنوکراتی و پوپولیستی بر 
اهداف محیط زیست بوده است؛ هنوز هم صدای محیط زیست شنیده 

نمی شود. 

چرا باید خواند:
محیط زیست چه 

ارتباطی با توسعه دارد؟ 
جایگاه آن در برنامه های 

توسعه کجاست و 
مشکل سازمان محیط 
زیست چیست؟ پاسخ 
این پرسش ها را در این 

گزارش بخوانید

محیط زیست در حاشیه
سازمان حفاظت از محیط زیست نمایشی است

لیال ابراهیمیان
دبیر بخش توسعه
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این سازمان تحت تأثیر ذهنیت مقامات ارشد سیاسی، اغلب هر زمان که پای محیط زیست ایستاده مؤاخذه شده است. به رؤسای سازمان حفاظت 
محیط زیست که توجه کنید، غیر از خانم ابتکار که ایشان هم تخصص آکادمیکش محیط زیست نیست، بقیه آدم های محیط زیستی نبوده اند و مهم تر 
آن که در سابقه شان توجه جدی به حفظ محیط زیست وجود ندارد.

رویکردهــای ایدئولوژیک، فقدان بخش خصوصی، اقتصاد دولتی و مجموعه آن چیزی که 
اسمش را می شود ناکارآمدی حکمرانی گذاشت، به کشوری تبدیل شدیم که در آن سطح 
توسعه و فناوری و توانمند شدن با نیازهای جامعه و باالخص نیاز به اشتغال سازگار نیست. 
نتیجه این وضعیت آن است که یک راهکار ایجاد شده و آن هم فشار بیشتر بر منابع است. 
شما در هر استان کشور - صرف نظر از ظرفیت های اکولوژیکش- که پا بگذارید اولین کاری 
که دولت ها و نماینده های مجلس و امام جمعه ها خواسته اند این است که چون زمین هست، 
آب تخصیص دهید که کشاورزی توسعه یابد. یعنی کشاورزی به عنوان سازوکار و ابزار حل 
کردن مســئله اشتغال بروز پیدا کرده است. پس یک بخشی از این تخریب محیط زیستی 

ناشی از این مسئله است.
نکته سوم این اســت که در چارچوب همین عنصر عقب ماندگی فناوری و دور بودن از 
صنعت جهان هم نهایتا ما به نقطه ای رسیدیم که با صنایع و سطحی از فناوری کار می کنیم 
که این سطح از فناوری در جهان مخرب محیط زیست تلقی می شود. یعنی ما صنعت فوالد 
و صنعت خودرو سازی مان و صنعت نفتی و صنایع شیمیایی مان عقب ماندگی گسترده ای از 

صنایع جهان دارند و هریک سهمی درخور در تخریب محیط زیست دارند. 
نکتــه چهارم، الگوی توســعه و تعریف پروژه هاســت. بســیاری از پروژه های مخرب 
محیط زیست بدون رعایت کمترین مالحظات محیط زیستی، تحت فشارهای سیاسی و بدون 
مالحظه کارآمدی اقتصادی اجرا شده اند. ضعف جامعه مدنی هم سبب شده که جامعه نتواند 
از حقوقش در زمینه محیط زیست دفاع کند. نتیجه نهایی همه اینها تخریب گسترده است. 

شما گفتید در سطح نظری سیاســت گذارهای ما به اهمیت محیط زیست نه از  �
لحاط دانش علمی و نه از لحاظ دانش عملی آشــنایی ندارند، در حالی که سال هاست 
سازمان حفاظت از محیط زیست تشکیل شده و هم مسئله محیط زیستی وارد برنامه های 
توسعه ای ما شده است، اینکه اآلن و بعد از این همه مدت صحبت  از این موضوع کنیم که 

سیاست گذارهای ما دانش نظری ندارند به نظر توجیه عقالنی دارد؟
اگر شما اوج توانمندی های حفاظت از محیط زیست کشور را در سازمان حفاظت از محیط 
زیست در نظر بگیرید، خوب است بپرسیم چرا سازمان حفاظت محیط زیست سازمانی است 

با توجه به اینکه محیط زیست یکی از چالش های  �
اصلی کشور است، چقدر در سیاست گذاری های عملی به 

این چالش توجه می شود؟
قبــل از اینکه به این ســوال بپردازیــم که چقدر به 
محیط زیست در سیاست گذاری های عملی و در اجرا توجه 
می شود، باید به این بپردازیم که چه زمینه و امکانی وجود 
دارد که به محیط زیســت توجه شود. من سعی می کنم 
در دو، ســه سطح تحلیل کنم. یک سطح، سطح نظری 
و ذهنیت ها و نگرش هایی اســت که مدیران و آدم های 
تاثیرگذار عرصه سیاست گذاری دارند. اکثریت آدم هایی 
که در سیاست گذاری جامعه ایران موثرند، دانش و دغدغه 
محیط زیســتی و هیچ ارتباطی با رسانه ها و احزابی که 
محیط زیســت برایشان مهم اســت ندارند و فهم آنها از 
محیط زیست بدوی است. جماعت سیاست گذاری که در سی، چهل سال اخیر با آنها مواجه 
بوده ایم محیط زیست نفهم هستند، یعنی دانششان از محیط زیست هیچ یا ناچیز است، و در 
سطح نگرش و باور، اعتقادی به محیط زیست و اهمیت آن ندارند. مکانیزم های محیط زیستی 
را هم نمی شناســند و عواقب تخریب آن را نمی دانســتند و اکنون هم غالباً نمی شناسند. 
حساســیتی هم که اآلن ایجاد شده به دلیل عواقب محیط زیستی اقدامات گذشته است، 
مثل خشکیدن رودخانه ها و سایر پیکره های آبی که باعث بیابان زایی و ریزگردها شده است. 

بنابراین در سطح نظری با کم فهمی از محیط زیست مواجه هستیم. 
نکته دوم به ســاختاری که آنها در آن تصمیم می گیرند مربوط است. این ساختار چند 
ویژگی دارد. ما در این کشور با وضعیتی مواجهیم که به دالیل مختلف نتوانستیم متناسب با 
افزایش جمعیت نیازهایش را برطرف کنیم. ما باید به اندازه افزایش جمعیت رشد فناوری و 
اشتغال صنعتی می داشتیم و ارزش افزوده ای ایجاد می کردیم که بتواند نیاز های این جمعیت 
را برآورده کند. به دالیل مختلف از جمله سیاســت  های غلط، تنش در سیاست خارجی، 

چرا باید خواند:
چگونه می توان 

دغدغه های محیط 
زیستی را به عرصه 

عمومی آورد؟ آیا 
سیاست گذاران این 

عرصه، دانش نظری و 
عملی محیط زیستی 

دارند یا نه؟ تحلیل 
محمد فاضلی، تحلیل گر 

جامعه شناسی را 
بخوانید.

نگاهجامعهشناس [  [

بزرگ ترین رانت توزیع شده  در 
کشور، رانت محیط زیست است

محمد فاضلی از مشکالت محیط زیست در ایران می گوید

از سیاستمداران که می گوید ناامید است؛ معتقد است که آنها دانش نظری و عملی کافی در مواجهه 
با مسائل محیط زیستی ندارند و نظام بروکراتیک را مانع بزرگتری پیش پای تغییر محیط زیست 
می داند. اما محمد فاضلی، استاد جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی به مردم و نهادهای مدنی 

دلخوش کرده است. او می گوید شاید این ها بتوانند موضوع محیط زیست را در فضای عمومی مطرح 
کنند و حساسیت ها را نسبت به آن برانگیزانند؛ اگرچه معتقد است هنوز در ابتدای راهیم و باید 

خیلی تالش کرد.
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توسعه

که با حدود 3۰۰ میلیارد تومان بودجه یکی از کمترین بودجه  های کشور را می گیرد که تازه 
این اعتبار مصوب آن است و معلوم نیست تخصیص آن چقدر بوده است. من بارها این را هم 
از کارشناسان سازمان حفاظت از محیط زیست و هم از سازمان هایی که با آنها کار می کنند 
شنیده ام که این سازمان حتی قادر نیست نیروهای متخصص باکیفیت خودش را نگه  دارد، 
به دلیل آنکه نمی تواند حقوق مناســب بپردازد و آدم های متخصص محیط زیست جذب 
شرکت های خصوصی می شوند یا مثال جذب شرکت هایی می شوند که آنها هم کار محیط 
زیســتی انجام می دهند و عمالً این سازمان برخالف چیزی که تصور می شود یک سازمان 
کامال تکنوکراتیک، بوروکراتیک، فنی، حرفه ای، تخصصی و دارای ویژگی های مناسب سازمان 

حاکمیتی برای حفظ محیط زیست نیست.
دوم، این سازمان تحت تأثیر ذهنیت رؤسای جمهور و اعضای کابینه ها، اغلب هر زمان 
که پای محیط زیست ایستاده مؤاخذه شده است. شما به تاریخ رؤسای سازمان حفاظت از 
محیط زیســت که توجه کنید، غیر از خانم ابتکار که ایشان هم از حوزه تخصصی محیط 
زیســت نیامده بود و بعدا محیط زیستی شد، بقیه نه آدم های محیط زیستی هستند و نه 
در سابقه شان توجه جدی به حفظ محیط زیست وجود دارد. در اصل این سازمانی ضعیف 
نگه داشته شده است که مولد دانش محیط زیستی نیست و در واقع تصور ما از اين سازمان 
با توانمندی هایش تطابق ندارد. من خودم ســاختارگرا هستم اما به هر حال نگرش ها مهم 
هستند . گاهی یک دولت و مجموعه سیاسی محیط زیست را به محیط ایست تبدیل می کنند 
و خود سازمان هم قادر به برقراری پیوند با اقتصاد و توسعه نخواهد بود. تولید دانش آن کم 
بوده اســت و نگرش ها با تولید دانش تغییر می کنند. مثال ما در زمینه بحران آب در چهار 
سال گذشته دانش زیادی هم در سطح عمومی و هم در سطح تخصصی تولید کردیم و این 
دانش ایجادشده نگرش های جامعه را تغییر داده است. در عرصه محیط زیست همین مقدار 

دانش تولید نشده است.
محیط زیست در این چند دهه چقدر توانسته است با مشخصه توسعه پایدار این  �

نگرش را در بین مدیران و دولتی ها نهادینه کند؟
ما نباید خیلی از آن سازمان ضعیف  نگه داشته  شده انتظار داشته باشیم. مدیرانش هم اغلب 
مقصر نیستند، ساختار حکمرانی به چنین سازمانی اهمیت نمی دهد. سازمان به شدت تحت 
فشار سیاسی از طرف نماینده ها و دولتی ها است تا مانع توسعه ای که کل نظام سیاسی دنبال 
می کند، نشود. یعنی هرکجا سازمان محیط زیست روی یک مسئله واقعا ایستاده و مقاومت 
کرده با انواع حمله ها و هجمه ها مواجه شــده است. این ساختار اجازه نمی دهد تا سازمان 
حفاظت از محیط زیست جایگاه مستقلی از منظر استقالل بوروکراتیک داشته باشد و بتواند 

مسئله محیط زیست خودش را دنبال کند و اغلب در واقع تابع مالحظات سیاسی است.
در واقع سازمان از دو طرف تحت فشار است: یکی از طرف سیاسیون و دیگری از  �

طرف خود اقتصاد.
بله، آن اقتصادی که یک طرفش دولتی اســت. آن اقتصادی که رانتی اســت. اگر شما 
به صنعت فوالد بروید مشاهده می کنید که صنعت فوالد با رانت های انرژی روپا است. اگر 
سیمان و پتروشیمی دارید همه اینها به نوعی رانت های محیط زیست هستند. به نظر من 
بزرگ ترین رانتی که در کشور توزیع شده، رانت نفت نیست، اگرچه نفت هم خودش جزو 
محیط زیست است؛ رانت تمام آن چیزهایی است که ما به آن می گوییم منابع محیط زیستی، 
مثل رانت زمین، جنگل، انرژی. شما وقتی برق را زیر قیمت می فروشید یعنی دارید اکسیژن، 
تغییر اقلیم، گازهای گلخانه ای و منابع آب و خاک را تخریب می کنید. بزرگ ترین رانتی که 

در کشور توزیع شده، رانت محیط زیست است.
به نظر شما برای آنکه سیاست گذاری های حوزه محیط زیست به معنای واقعی در  �

خدمت محیط زیست باشد، از چه سطحی به چه سطحی باید عبور کرد و پیش نیازهایی 
که الزم است چیست؟

دو، سه سطح را در اینجا می شود تحلیل کرد. یک سطح، دانش است. ما باید بتوانیم از 
طریق مکانیزم های دانشگاه، سازمان حفاظت از محیط زیست و متخصص ها سطح دانش 
محیط زیستی کشور را باال ببریم. شرکت های مشاوره محیط زیست باید بتوانند دانش تولید 
کنند و این دانش در اختیار نظام تصمیم گیری قرار گیرد. این دانش در صورت های مختلف 
باشــد نه فقط دانش آکادمیک. اینکه ما دارایی های محیط زیستی کشور را ارزش گذاری و 

قیمت گذاری کنیم، خودش یک دانش است چون امروز وقتی می خواهیم میزان خسارت 
محیط زیســتی را در یک پروژه لحاظ کنیم، دارایی های محیط زیستی کشور ارزش گذاری 
نشــده، پس این دانش تولید نشده است بنابراین محاسبه خسارت محیط زیستی نا ممکن 

شده  است.
نکته دوم عمومی کردن این دانش اســت. ما به میزانی که بتوانیم دانش محیط زیست 
و حساسیت محیط زیستی را توســعه و در سطح عمومی جامعه گسترش دهیم، قادر به 
ایجاد فشــار هنجاری هستیم یعنی جامعه را به عنوان وزنه متعادل کننده در مقابل منافع 
خاص قرار داده ایم. نکته سوم تولید شفافیت است. بسیاری از پروژه هایی که توجیه می شود 
و ضدمحیط زیســتی هستند همچنین بسیاری از سیاســت هایی که تصویب می شوند و 
ضد محیط زیست اند، فقط در جایی که شفافیت وجود نداشته باشد امکان پذیر هستند. مثال 
در پروژه انتقال آب نه بخش اقتصادی آن مشخص است و نه خسارت های محیط زیستی آن 
شفاف می شود. وقتی شفاف نمی شود جامعه هم قادر نیست در مقابل این پدیده ها واکنش 
نشان دهد. مثال سال ها در این کشور بنزین پتروشیمی توزیع شده ولی هنوز نه ماهیت آن 
بنزین پتروشیمی مشخص است و نه معلوم است که در چه فرآیندی تصمیم گیری شد و 
نه مشخص است که آن بنزین پتروشیمی حاوی چه بود و چه پیامد هایی داشته است. چه 
به ســر آن مردمی که بنزین را استنشاق کردند می آید. تا آن مسئله شفاف نشود ناممکن 
کردن توزیع دوباره پتروشیمی ممکن نخواهد شد؛ تا عواقب پروژه های انتقال آب، سدسازی، 
کشــاورزی و راه سازی و همه سیاست ها شفاف نشود نمی توان جامعه را نسبت به این نوع 
سیاست ها آگاه کرد. شفاف سازی مکانیزمی است که حتما باید در کنار تولید دانش دنبال 

شود.
مــا نیاز بــه اصالحات حقوقی هم داریــم. در قوانین مربوط به محیط زیســت رعایت 
استاندارد ها، آشکارسازی و شفاف کردن نتایج ارزیابی های محیط زیستی نیاز به اصالحات 
حقوقی دارند. تقویت سازمان حفاظت از محیط زیست هم ضروری است یعنی از لحاظ بودجه 
و توان سازمانی باید تقویت شود. نمی شود کشوری بحران محیط زیستی داشته باشد و بودجه 

سازمان آن به 3۰۰ میلیارد هم نرسد.
یکی از شــعارهای اصلی دولت یازدهم و دوازدهم توجه به محیط  زیست بود که  �

چالش محیط  زیست را  در عرصه عمومی و به عنوان چالش اساسی کشور مطرح کرد. 
چقدر دولت توانست به این چالش پاسخ دهد و چقدر در اجرای سیاست هایش موفق 

بوده است؟
پاســخ دو وجه دارد که یک وجه آن این اســت که آیا دولت قصد داشته محیط زیست 
را جدی بگیرد. در مورد شخص رئیس جمهور می توان این حرف را تأیید کرد. بارها تاکید 
کرده و کمیته احیای دریاچه ارومیه تشــکیل داده و سیاســت های سازه ای گذشته را نقد 
کرده است. وزیر نیروی قبلی خیلی تالش کرد سدهای زايد را حذف کند و سازه ها را تغییر 
دهد. خانم ابتکار در سازمان حفاظت از محیط زیست تالش هایی برای گسترش عقالنیت 
محیط زیستی و جلب مشارکت های مدنی کرد. مرکز بررسی های استراتژیک خیلی تالش 
کرد تا مسئله محیط زیست در دستور کار سیاست گذاری قرار گیرد و مسئله آب جدی دیده 
شود. گفت وگو های راهبردی تشکیل شد. سازمان برنامه و تاکیدهای رئیس جمهور محیط 
زیســت را یکی از اولویت های برنامه شان قرار داد. اینها در سطح گفتمانی و آگاهی رسانی 
اتفاق افتاده ولی این که چقدر موفق بودند جا به جا فرق می کند اما کلیتش این است که به 
دلیل همان عللی که در بخش اول صحبت هایم طرح کردم، یعنی علل ذهنی، ساختاری و 
نبود مکانیزم های بازار، موفقیت چندان نبوده. یعنی اگر نتیجه نهایی این باشد که بگوییم آیا 
آب خوان ها را متعادل کردیم، آیا توانسته ایم مدیریت تقاضا در نهادهای محیط زیستی داشته 
باشیم، آیا پیکره های آبی احیا شدند و وضع بهتری پیدا کردند، آیا توانستیم سیاست های 
توســعه نامتوازن مثل توسعه صنایع پرآب را برنامه ریزی کنیم، خب جواب این سوال ها نه 
است. اما پروژه های انتقال آب هنوز صورت نگرفته و به تعویق افتاده اند، البته از دستور کار 
خارج نشده اند. موفقیت های این دولت بیشتر در سطح گفتمانی و افزایش آگاهی ها و حساس 
شدن و وارد کردن محیط زیســت به سیاست گذاری هاست ولی آیا اینها موفق شدند و به 

دستاورد های عملی رسیدند؟ ارزیابی دقیق و بسته به مورد الزم است. 
چرا با وجود تفاوت فرهنگ ها، ســطح درک  متفاوت و سطح مواجهه  با تجربیات  �
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متعدد مردم، راحت تر می توانیم در مورد پذیرش آنها  نسبت به یک نوع چالش صحبت 
کنیم اما وقتی از سیاست گذارها صحبت می کنیم آنها عقب تر از مردم می ایستند؟ چرا 
چنین اتفاقی به لحاظ تحلیلی، علمی و جامعه شناســی می افتد؟ در حالی که به نظر 

می رسد باید برعکس آن اتفاق بیفتد.
دو، سه دلیل دارد. یک دلیل این است که هر سیاستمداری غیر از آنچه  که می فهمد 
با آنچه که پیش  رویش دارد هم مواجه است.  یعنی موانعی پیش رویش وجود دارد. مثال 
منافعی حول شیوه  های قبلی شکل گرفته است. خیلی از شرکت های پیمانکاری هستند 
که با همان شیوه قبلی می توانند درآمد داشته باشند. اشتغال  های زیادی شکل گرفته که 
با مدل قبلی فشار بر منابع امکان تداوم حیات دارند و بعد یک سیاستمدار با تغییر سبک 
زندگی خودش مواجه نیست بلکه با اعمال تغییرات برای تغییر سبک و شیوه زندگی یک 
جامعه چندمیلیونی مواجه اســت و این به سادگی رخ نمی دهد. بنابراین سیاستمدارها 
کم کم با این مواجه می شوند که گویی نمی توان وضع موجود را تغییر داد و وقتی نمی توانند 
قهرمان تغییر باشــند پس سعی می کنند حداقل قهرمان همان بازی ادامه وضع موجود 
باشند. مثل این است که سال ها سیاستمدارها فوتبال بازی کردند و االن وضعیتی ایجاد 
شده که باید والیبال بازی کنند. اگر فوتبال  را ادامه دهند می توانند کاپیتان و قهرمان همان 
بازی فوتبال باشند چون بازی فوتبال را بلدند اما اگر بخواهند بازی والیبال را انجام دهند 
با چند مشــکل مواجه  اند. باید همه آنهایی را که در استادیوم جمع شده بودند تا فوتبال 
تماشا کنند متقاعد کنند که والیبال دوست داشته باشند. شبکه های ماهواره ای را هم باید 
متقاعد کنند که به جای پخش فوتبال، بازی والیبال پخش کنند. باید مهارت های والیبال 
یاد بگیرند. در فوتبال 22 نفری بازی می کردند اما در والیبال کال 12 نفر در زمین هستند. 
باید داور بازی والیبال پیدا کنند. تغییر از فوتبال به والیبال خیلی کار سختی است. ممکن 

است شما دیگر بازیگر های سابق را نخواهید.
شما راهی برای اصالح نهاد بوروکراتیک دارید؟ چه کار باید کرد تا نهاد بوروکراتیک  �

در خدمت سیاست های توسعه پایدار باشد؟   
نهاد بوروکراتیک حداقل ســه منبع مهم دارد: یک منبع نیروی انسانی آن است، منبع 
دیگر تامین مالی آن اســت و منبع سوم قواعدی است که بر اساس آن عمل می کند. شما 
باید بتوانید هرسهتا را تغییر دهید یعنی اگر نهاد بوروکراتیک حس کند درآمدهایش از ادامه 
دادن مسیر قبلی است، مسیر قبلی را می رود مگر اینکه قواعدی را که درآمد برایش تعریف 
می کند عوض کنید. زمانی هم شما باید آدم هایش را عوض کنید. باالخره در یک تیم فوتبال 
که در زمین نتیجه نمی گیرد، مربی و بازیکن ها را عوض می کنند. نیروی انسانی نهاد های 
بوروکراتیک به تدریج باید تغییر کند، یعنی خیلی از نهاد های بوروکراتیک ما با این آدم ها 
همین مسیر را می روند. این آدم ها فقط همین مسیر را بلدند و با منافعی- ذهنی، سیاسی، 
اداری و اقتصادی- در همین مسیر گره خورده اند. این سیستم دام مسیر طی شده را با خود 

دارد. 
یعنی در واقع جا به جایی نخبه ها باید صورت پذیرد؟ �

حتما. هرکسی که در نهاد بوروکراتیک قرار می گیرد دو، سه چیز با خودش می آورد. اول 
سابقه  ذهنی، تربیت و ایده ها و منش و اخالق و رویکردش را و بعد هم شبکه آدم هایش را 
با خودش می آورد. به خصوص در سیستم هایی مثل ما که استقالل بوروکراتیک هم وجود 
ندارد. بعضی جاها یک آدم که می آید فقط خودش است و هیچ کس را نمی تواند با خود بیاورد 
و خیلی قواعد سلسله مراتب و بوروکراتیک دست و پایش را بسته است. در مدل بوروکراسی 
ما که هرکسی می تواند با خودش شبکه اش را هم بیاورد، آدمی که از پنجاه  سال پیش می آید 
احتماال شبکه اش هم از همان آدم های پنجاه سال پیش  هستند. بنابراین این سه تا باید در 
نظام بوروکراتیک ما تغییر کند. هم نظام تامین مالی، هم نظام نیروی انسانی و هم قواعدی که 
بوروکراسی بر مبنای آن عمل می کند، وگرنه به همان موانعی برمی خوریم که شما می گویید.

برخی از مردم یا سیاســت گذارها فکر می کنند که االن دغدغه محیط زیستی  �
دغدغه اولویت دار مردم نیست چون مردم دغدغه معاش و اقتصاد و بیکاری را دارند. 
فکر می کنید چقدر این درست است و برای اینکه محیط زیست به یک دغدغه اصلی 

تبدیل شود، چه باید کرد؟
دو، سه دهه قبل حتما این گونه بوده که برای سیاست گذار ها اشتغال دغدغه های اصلی  تر 

برای مردم اشتغال مهم تر است. تجربه هم نشان می دهد که در یک شهرستان مردم بین کارخانه ای که آلودگی دارد و اشتغال 
هم دارد، اشتغال را انتخاب می کنند. مهم هنر سیاست مداران است که بتوانند زمینه ساز ایجاد اشتغالی باشند که همزمان مردم 
و محیط زیست تخریب نشوند.

بوده اما تصورم این نیســت که االن هم دقیقاً چنین باشد. شاید برای مردم اشتغال مهم تر 
است. تجربه  هم نشان می دهد که در یک شهرستان مردم بین کارخانه ای که آلودگی دارد 
و اشتغال هم دارد، اشــتغال را انتخاب می کنند. مهم هنر سیاستمداران است که بتوانند 
زمینه ســاز ایجاد اشتغالی باشــند که هم زمان مردم و محیط زیست تخریب نشوند چون 
محیط زیست مسئله ای است که فقط می توان در کوتاه مدت به تعویق انداخت ولی اگر به آن 
بی توجه باشیم به تدریج خود محیط زیست یقه مان را می گیرد. مثال در مسئله آب بی توجه 

بودیم و االن پیامدهای متعدد آن  را تحمل می کنیم.  
حلقه مفقوده برای حل این بحران های درهم تنیده محیط زیستی چیست؟ �

یک حلقه وجود ندارد، چندتا حلقه هست. یک حلقه، حلقه دانش است یعنی باید دانش 
کافی وجود داشته باشد برای این که بدانیم اگر می خواهیم مسیرمان را تغییر دهیم به چه 
ســمتی و با چه برنامه ای پیش رویم. نکته بعد گشایش هایی است در عرصه های دیگر که 
مستقیماً محیط زیستی نیستند؛ مثال حتما عرصه سیاست  خارجی به محیط زیست ربط 
دارد. اگر بخواهید صنعتی بشوید و با نهاده های طبیعی و آلودگی کمتری، اشتغال بیشتر 
تولید کنید، باید بتوانید سرما یه گذاری خارجی را جلب کنید که این به سیاست  خارجی ربط 
دارد. حتی اگر سرمایه داخلی تان در داخل کار می کند و اطمینان برای سرمایه  گذاری وجود 
داشته باشد، حتماً باید احساس امنیت کنيد و تا وقتی احساس امنیت به سیاست  خارجی 
شما ربط دارد، سرمایه داخلی هم کار نمی کند. ما باید اصالحات حقوقی هم انجام دهیم. 
سرمایه گذاری بیشتر نیازمند به رسمیت شناختن حقوق مالکیت و مداخله باکیفیت دولت در 
اقتصاد است. ما اگر نتوانیم صنعتی شویم و این صنعتی شدن را با ویژگی های خاصی انجام 

دهیم، این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد.
در نهایت برای هم گرایی و هم افزایی در این حوزه  چه باید کرد؟  �

نهاد های مدنی خیلی مهم اند و تا همین  مرحله کار که آگاهی ایجاد شده  است، نهاد های 
مردمی نقش مهمی داشــته اند. جایگاه نهاد های مدنی حتما باید تقویت شود. خودبه خود 
هم تقویت خواهد شد اما ما نیاز به اصالحاتی داریم که جایگاه نهاد های مدنی به رسمیت 
شناخته شود. نهاد های مدنی به دو شکل کار می کنند: زمانی فقط قیل و قال می کنند که 
محیط زیست تخریب شد؛ زمانی هم دانش تولید می کنند، گزارش می  دهند، با مردم صحبت 
می کنند و وارد رسانه می شوند و مستدل سخن می  گویند. وجود کارگزارانی در دولت که به 
این عرصه ها اعتقاد دارند هم مهم است. نگرش سیاستمدار ها و تصمیم گیرنده هایی که در 
جایگاه تصمیم گیری هستند اهمیت دارد. این هم یک مکانیزم است که باید تعداد آدم های 
بیشتری از این عرصه وارد دولت شوند. رسانه ها می توانند نقش فعالی ایجاد کنند. کم کم این 
اتفاق افتاده که مثال فیلم سازان و عکاسان محیط زیست و خبرنگاران پیدا شده اند. اینها به 
تدریج می توانند کمک کنند. در اصل باید نوعی هم گرایی اجتماعی و فشار اجتماعی با هم 

صورت گیرد تا بتوان در حوزه محیط زیست کاری کرد.

نکته هایی که باید بدانید

نهادهای مدنی خیلی مهم اند و تا همین مرحله کار که آگاهی ایجاد شده 	]
است، نهادهای مردمی نقش مهمی داشته اند. جایگاه نهادهای مدنی حتمًا 

باید تقویت شود.
 باید در نظام بوروکراتیک ما سه اصل تغییر کند؛ نظام تأمین مالی، نظام 	]

نیروی انسانی و قواعدی که بوروکراسی بر مبنای آن عمل می کند وگرنه 
به موانعی بر می خوریم.

 نهاد بوروکراتیک حداقل سه منبع مهم دارد. یک منبع نیروی انسانی 	]
آن است و منبع دیگر تأمین مالی آن است و منبع سوم قواعدی است که بر 

اساس آن عمل می کند.
اکثریت آدم هایی که در سیاست گذاری جامعه ایران موثرند، دانش 	]

و دغدغه محیط زیستی ندارند و ارتباط وثیقی با رسانه ها و احزابی که 
محیط زیست برای شان مهم است ندارند و شناخت آنها از محیط زیست ناچیز 

است.
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توسعه

محمدابراهیم رئیسی
تحلیل گر اقتصاد محیط زیست

نگاهاقتصاددان [   [

اقتصاد محیط زیست؛ راهی برای نجات
آب و محیط زیست در یک نظام اقتصادی- محیط زیستی

تولیدکنندگان در مقابل سرمایه و نیروی کاری که عرضه می کنند پاداشی 
به شــکل سود، بهره، اجاره یا دســتمزد دریافت می کنند. این مدل ساده با 
اضافه کردن بخش دولت به عنوان کنترل کننده گسترش می یابد. در یک نظام 
اقتصادی-زیست محیطی بین نظام اقتصادی و نظام زیست محیطی واکنش 
وجود دارد. ارتباط بین نظام محیط زیســتی و نظام اقتصادی در شکل يك 

نشان داده شده است.
محیط زیست در این نظام سه نقش مهم را ایفا می کند:

1( تأمین مواد خام برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان
2( به عنوان یک مخزن برای ضایعات تولیدکنندگان و مصرف کنندگان

3( تأمین کننده تفریحات برای آحاد جامعه.

J رشد اقتصادی و محیط زیست
ســه جریان عمده فکری در جهان در خصوص رابطه رشــد اقتصادی و 
کیفیت محیط زیست وجود دارد. جریان اول رشد فعالیت های اقتصادی بشر 
را خطری برای محیط زیست عنوان می کند. طبق این نظریه هرچه در خالل 
فرایند توسعه اقتصادی افزایش سطح درآمد اتفاق می افتد در مقابل استخراج 
بیشتر منابع طبیعی و افزایش تخریب های زیست محیطی باعث کاهش رفاه 
بشــر می شــود. طرفداران جریان دوم اعتقاد دارند که مسیر بهبود کیفیت 
زیست محیطی به موازات رشد اقتصادی است و به منظور بهبود استانداردهای 
زیســت محیطی باید در جریان رشد اقتصادی گام نهاد. چراکه اصوالً سطح 
باالتری از درآمد، باعث افزایش تقاضا برای کاالیی می شود که از سطح کمتری 
از مواد استفاده می کند و نیز اینکه افزایش درآمد باعث افزایش تقاضای کیفیت 
محیط زیســت می شــود و این به معنی پذیرش معیارها و ضوابط حفاظتی 
زیست محیطی است. اما جریان سوم جدیدی توسط کوزنتس بیان شد که 

به نوعی هردوي این نظریه ها را تأیید می کرد.
از دهه 9۰ به بعد برخی از مطالعات تجربی نتایجی را ارائه داد که نشان 
از آن داشــت که یک رابطه Uشکل معکوس بین رشد اقتصادی و تخریب 
محیط زیســت وجود دارد که این رابطه به منحنی زیست محیطی کوزنتس 
منجر شد. این رابطه نام خود را از سیمون کوزنتس )برنده جایزه نوبل 1955( 
گرفته اســت که برای اولین بار به رابطه بین سطح درآمد و توزیع درآمد به 

شکل U معکوس پی برد.
نمودار نشان می دهد که در مرحله اول همگام با رشد اقتصادی کشورها، 
میزان آلودگی منتشرشده به ازای هر واحد تولید ناخالص ملی افزایش یافته 
است سپس در طول زمان به نقطه اوج خود رسیده و بعدازآن سرانه آلودگی 
کاهش می یابد. طی مطالعه ای که برای 67 کشور در جهان انجام شده است 
منحنی زیســت محیطی کوزنتس برای دو گروه کشــورهای با درآمد باال و 
کشورهای با درآمد متوسط و پایین رسم شده است. ایران نیز در این بررسی 
در گروه کشورهای با درآمد متوسط موردتوجه قرارگرفته است. براساس نتایج 
به دست آمده کشورهای با درآمد باال در مرحله دوم این منحنی و کشورهای 
با درآمد متوســط در مرحله اول این منحنی قرار می گیرند. این بدان معنی 
است که در کشور ما همانند سایر کشورهای با درآمد متوسط و پایین، رشد 

اقتصادی با تخریب محیط زیست همراه است.

چرا باید خواند:
زنگ خطر در حوزه 
محیط زیست ایران 
نواخته شده است؛  
عده ای راهکارهای 

فرهنگی را تبلیغ می کنند 
و عده ای به راهکارهای 

عملیاتی  و سریع 
توجه دارند. اقتصاد 
محیط زیست یکی از 

راهکارهای عملیاتی و 
غایب است. این مقاله و 

تبیین این راهکار را برای 
حفاظت از محیط زیست 

بخوانید.

J محیط زیست و منابع محیط زیستی
محیط زیســت مجموعه ای از عوامل فیزیکی، شیمیایی و حیاتی )مانند 
آب و هوا، خاک و موجودات زنده( اســت که بر یک ارگانیسم یا یک جامعه 
اکولوژیک عمل و در نهایت شــکل و بقای آن را تعیین می کند. به طورکلی 
محیط زیست شامل دو نوع منبع تجدیدپذیر1 و غیرقابل تجدید2 است. منابع 
طبیعی تجدیدپذیر منابع بیولوژیکی هستند که امکان تجدید دارند. جنگل ها، 
حیوانات و میکروارگانیســم ها مثال هایی از این گونه منابع به شمار می روند. 
ازلحاظ نظری منابع تجدیدپذیر قابلیت ایجاد خدمات را به میزان نامحدود دارا 

هستند، اما امکان وارد شدن فشار بیش ازحد به آنها وجود ندارد.
در یک تقسیم بندی کلی می توان منابع را به شکل زیر تقسیم كرد:

الف( منابع پایان پذیر3 مانند زغال سنگ، نفت خام و بوکسیت. این منابع ازنظر 
میزان عرضه محدودند.

ب( منابع قابل بازیافت۴ مانند اغلب فلزات ازجمله قلع، مس، آلومینیوم و طال
ج( منابع تجدیدپذیر بــا جریان خدمات قابل تجدید مانند زمین، آب )دریا، 

رودخانه و آب هاي زیرزمینی(.

J محیط زیست و اقتصاد
امروزه نمی توان از محیط زیســت صحبت کرد بدون آنکه به جنبه های 
اقتصادی آن اشاره کرد. یک نظام اقتصادی با استفاده از منابع محیط زیست 
تولیدات و خدماتی را توسط تولیدکنندگان عرضه و نیازهای مصرف کنندگان 
را فراهم می کند. بدین ترتیب نظام اقتصادی-زیست محیطی شکل می گیرد. 
تولیدکنندگان، مصرف کننــدگان و بازارها اجزای اصلی یک نظام اقتصادی 
سنتی را شامل می شوند. بنگاه های تولیدی به وسیله نیروی کار و سرمایه ای 
که توسط مصرف کنندگان عرضه می شود کاال و خدمت تولید می کنند. این 
کاالها و خدمات در بازار ارائه و توســط مصرف کنندگان خریداری می شود. 

شکل یک: نظام اقتصادی- محیط زیستی

محیط زیست

تولیدکنندگان

مصرفکنندگان

نیروی کار 
سرمایه

دستمزد، 
اجاره سود، 

بهره
کاال 

و خدمات
مواد

بازیافت

ضایعات

بازیافت

انرژیخورشیدی جهانهستی

انرژیخورشیدی
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امروزه نمی توان از محیط زیست صحبت کرد بدون آنکه به جنبه های اقتصادی آن اشاره كرد. یک 
نظام اقتصادی با استفاده از منابع محیط زیست تولیدات و خدماتی را توسط تولیدکنندگان عرضه و 
نیازهای مصرف کنندگان را فراهم می کند. بدین ترتیب نظام اقتصادی-زیست محیطی شکل می گیرد.

نکته هایی که باید بدانید

تغییرات کیفیت آب در طول رودخانه های مهم به وضوح نشان دهنده اثرات تخلیه 	]
پساب های شهری و صنعتی و زهاب های کشاورزی به این رودخانه هاست.

استفاده از پساب در احیای آبخوان ها می تواند مشکالت مهمی برای کیفیت خاک و منابع 	]
آب زیرزمینی در پی داشته باشد.

باید منابع محیط زیستی را در دسته منابع کمیاب قرارداد و بدیهی است که در این شرایط 	]
باید محدودیت هایی را برای استفاده از آن وضع كرد.

منابع محیط زیستی به عنوان پذیرنده آلودگی های ناشی از فعالیت های تولیدی اقتصادی 	]
یا مصرفی جامعه دارای حد مشخصی از ظرفیت هستند که فشار بیش از آن می تواند موجب 

نابودی منابع زیست محیطی شود.

نمودار یک: رابطه بین رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست

مرحلهاول مرحلهدوم

تغییراتدرآمد

آلودگیمحیطزیست

)تخریبمحیطزیست(

رشداقتصادی

J آب و محیط زیست در ایران
آب به عنوان یکی از منابع مهم محیط زیست نقش زیادی در حیات بشر و 
سایر موجودات زنده دارد. بزرگ ترین تمدن های جهان در کنار منابع آبی به 
وجود آمده اند و امروزه نقش آب در فرآیند توسعه بر هیچ کس پوشیده نیست.

آب در مصارف مختلف شــامل شرب، صنعت و کشــاورزی تأمین مواد 
خام را برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به عهده داشته و درعین حال 
پســاب ناشی از این مصارف به منابع آب سطحی و زیرزمینی وارد می شود. 
چشــم اندازهای آبی نیز از تفریحگاه های مهم جامعه هســتند که خدمات 

تفرجگاهی خود را در اختیار جامعه قرار می دهند.
اما این منبع محیط زیســتی در ایران در چه شرایطی است؟ آیا در نظام 
اقتصادی- محیط زیستی ایران استفاده از این منبع در حال تعادل است؟ ما 
در این قســمت براساس گزارش رسمی منتشرشده به بررسی وضعیت آب 
ازنظر کمی و کیفی در سال های اخیر می پردازیم. این امر می تواند سبب شود 

با شناسایی بهتر مسائل برای بهبود وضعیت در جست وجوی راه هایی باشیم.
در بررسی شرایط کمی آب در کشور طی سال های اخیر مشاهده می شود 

که:
  میزان بارش، کاهش یافته اســت به طوری که در 9 ساله اخیر این مقدار 
با 1۴ درصد کاهش نســبت به میانگین بلندمدت )2۴2 میلی متر( به 2۰7 

میلی متر رسیده است.
  میزان آب تجدیدشونده در اثر کاهش بارش، افزایش تبخیر و تغییر الگوی 
بارش )شــدت- مدت- فراوانی و نیز تغییر نوع بارش ها و پدیده تغییر اقلیم( 
از متوسط درازمدت 13۰ میلیارد مترمکعب در سال، با کاهش 1۴ میلیارد 

مترمکعب به 116 میلیارد مترمکعب در سال رسیده است.
مصرف ساالنه آب کشور حدود 1۰۰ میلیارد مترمکعب است که ۴۰درصد 
آن از منابع آب ســطحی و 6۰درصد از منابع آب زیرزمینی تأمین می شود. 
بزرگ ترین مصرف کننده آب در کشور، بخش کشاورزی است که 9۰درصد آب 
مصرفی را به خود اختصاص می دهد، بعدازاین مصرف کننده بزرگ؛ 8درصد 
آب کشور در بخش شــرب و 2درصد در بخش صنعت به مصرف می رسد. 
سیاست های کشور در راستای افزایش تولیدات بخش کشاورزی سبب شده 
اســت تا به منظور دسترســی به این هدف سطح زیر کشت محصوالت آبی 
افزایش یابد. این افزایش ســطح زیر کشت و سوءمدیریت منابع آب ازجمله 
عوامل رشد مصرف آب در چند دهه اخیر بوده و علی رغم سهم زیاد مصرف 
آب در بخش کشاورزی، بازدهی اقتصادی و بهره وری از عوامل و منابع تولید 

بسیار پایین است.
این سیاســت بحران دیگری را نیز به همراه داشته است. حفر چاه های 
مجاز و غیرمجاز و برداشــت های بی رویه موجب افت تراز و کاهش کیفیت 
آب زیرزمینی، نشست زمین در تعدادی از دشت ها و پایین آمدن محسوس 
آب دهی چاه ها شده و تعدادی از آبخوان های کشور را در معرض نابودی قرار 
داده است. کاهش چشمگیر منابع آب به ویژه تراز آب زیرزمینی بیش از آنکه 
متأثر از خشک سالی و تغییر اقلیم باشد، منشأ انسانی و مدیریتی دارد. اگرچه 
بی شــک کاهش میزان روان آب های ســطحی می تواند سبب شود در دوره 
خشک سالی میزان برداشت ها افزایش یابد، اما قیمت های پایین حامل های 
انرژی و مجازسازی چاه های غیرمجاز و سیاست های بی فرجام مدیریتی وزارت 

نیرو، بیش از خشک سالی ها در این بحران مؤثرند.
اما کیفیت آب نیز در سال های اخیر تحت تأثیر فشارهای جمعیتی، افزایش 
تولیدات محصوالت کشــاورزی و صنعتی و تولید پساب های آلوده به شدت 
تحت تأثیر قرارگرفته  اســت. براساس گزارش اندیشکده آب، محیط زیست، 
امنیت غذایی و منابع طبیعی وابسته به مرکز الگوی اسالمی، ایرانی، پیشرفت 

این چالش ها عبارت اند از:

  روند کاهش کیفیت منابع آب در سال های اخیر تشدید یافته است و عالوه 
بر رشد جمعیت، گسترش شهرنشینی و افزایش پساب ها، خشک سالی های 
اخیر و کاهش روان آب ها تأثیر شدیدی بر کاهش کیفیت منابع آب داشته اند. 
سازمان حفاظت محیط زیست بیش از 29 رودخانه آلوده را در کشور شناسایی 
کرده اســت. تغییرات کیفیت آب در طول ایــن رودخانه های مهم به وضوح 
نشان دهنده اثرات تخلیه پساب های شهری و صنعتی و زهاب های کشاورزی 

به این رودخانه هاست
 به طور متوســط هرروز بالغ بر 5۰ هزار تن مواد زائد جامد در کشور تولید 
می شود. از این میزان، ۴۴ هزار تن در روز به صورت نامناسب و بدون رعایت 
کامل استانداردهای محیط زیستی دفع می شود. شیرابه این زباله ها )در حدود 
15۰۰ مترمکعــب در روز( که حاوی انواع ترکیبات خطرناک شــیمیایی و 
بیولوژیکی اســت زیان های جبران ناپذیری را به منابع آب وخاک و نهایتاً بر 
سالمت انسان و دام وارد می سازد. ضمناً ساالنه معادل یک میلیون و 2۰۰ هزار 
بشکه نفت در فعالیت های نفتی کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان از 
طریق کشتی ها و شبکه های انتقال به دلیل عدم رعایت استانداردها، وارد دریا 
می شود. غلظت هیدروکربن های نفتی در آب های خلیج فارس سه برابر بیشتر 
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توسعه

از دریای شمال و دو برابر بیشتر از دریای کارائیب است.
 آنالیزهای شــیمیایی بر روی رســوبات خلیج فارس حاکی از آن است که 
غلظت عناصر ســنگین و آالینده در این پهنه آبی حدود 1/5 برابر استاندارد 
است. همچنین شکل گیری سولفیدهای آهن و منگنز نشان دهنده کاهش 
اکســیژن محلول در این پهنه آبی اســت. متأســفانه عدم تصفیه مطلوب 
فاضالب های شهری، صنعتی و گسترش نامناسب سیستم فاضالب در کنار 

عدم مدیریت صحیح، از عوامل مؤثر در افزایش آلودگی در این حوضه است.
 ارزیابی وضعیت شــوری آبخوان های کشــور نشــان می دهد که هدایت 
الکتریکی بیش از 5۰ درصد مســاحت آبخوان های کشــور بیش از 2۰۰۰ 
میکروزیمنس بر سانتی متر اســت؛ با توجه به اینکه بیش از 55 درصد آب 

مصرفی کشور از منابع آب زیرزمینی تأمین می شود.
 بر اســاس تحلیل های انجام شــده در مطالعات جامع آب کشــور، حجم 
پساب های شهری، روستایی و صنعت و معدن در سال 1۴2۰ به ترتیب برابر با 
1615، 1۴83 و 2298 میلیون مترمکعب خواهد بود. این موضوع نشان دهنده 
افزایش قابل توجه حجم پساب ها در مقایسه با آب های قابل استفاده با کیفیت 

مناسب است.
 بر اساس برنامه های موجود، در سال های آتی استفاده از پساب ها در بخش 
کشــاورزی رشد زیادی خواهد داشت. با توجه به فرایندهای تصفیه موجود، 
پســاب های تولیدی دارای میکروآالینده هایی ماننــد تخم انگل، هورمون و 
آنتی بیوتیک ها هستند و استفاده از آنها در تولید محصوالت خوراکی می تواند 
مشکالت بهداشتی و محیط زیستی پیش بینی نشده ای در پی داشته باشد. 
حتی استفاده از پساب در احیای آبخوان ها نیز می تواند مشکالت مهمی برای 
کیفیت خاک و منابع آب زیرزمینی در پی داشــته باشد. بنابراین الزم است 
استفاده از پساب در بخش کشاورزی با احتیاط و دقت بیشتری صورت گیرد 
و طرح های پژوهشی بیشتری درزمینه اثرات محیط زیستی استفاده از پساب 

در بخش های مختلف تعریف و اجرا شوند.

J نقش اقتصاد در مدیریت منابع زیست محیطی
همان طور که پیش تر اشــاره شد محیط زیست در یک نظام اقتصادی 
محیط زیستی تأمین کننده مواد خام برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
و تأمین کننده تفریحات برای آحاد جامعه اســت و درعین حال به عنوان 
یک مخزن برای ضایعات تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نقش آفرینی 
می کند. اما در این خصوص دو نکته حايز اهمیت است. اول اینکه ظرفیت 
محیط زیســت برای جذب ضایعات محدود اســت. اگر میزان ضایعات از 
میزان قابلیت جذب محیط زیســت بیشتر باشد، توانایی محیط زیست در 
تأمین سه نقش پیش گفته با مخاطره مواجه می شود. دوم اینکه الزم است 
ارزش محیط زیست در قالب نظام اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد. این امر 
سبب می  شود تا هزینه های ایجادشده برای جامعه مشخص  و جهت گیری 
سیاست های کالن کشور برای حفظ منافع جامعه براساس آن مشخص و 
منابع مالی آن متناسب تأمین شود. علم اقتصاد محیط زیست می کوشد با 
به کارگیری ابزارهای اقتصادی در بهینه سازی استفاده از منابع طبیعی در 
جهت دست یابی به توسعه پایدار مؤثر باشد. با توجه به مصرف بیش ازحد 
منابع محیط زیستی این منابع را باید کمیاب به حساب آورد و این کمیابی 
سبب می شود که در چارچوب علم اقتصاد بتوان آنها را ارزش گذاری کرد. 
به عنوان مثال وجود یک نظام قیمت گذاری درست برای آب با توجه به ارزش 
اقتصادی آن در مصارف گوناگون، هزینه تمام شده و با در نظر گرفتن قدرت 
پرداخت جامعه می تواند در مدیریت مصرف آب مؤثر باشد. اما در خصوص 
آب زیرزمینی جدا از مسئله قیمت گذاری، باید به طور خاص پاسخ مسئله 
را خارج از بخش آب جســت وجو کرد. آنجا که یارانه های قابل توجه روی 

انواع حامل های انرژی سبب شده است تا هزینه های استحصال آب از منابع 
زیرزمینی به طور واقعی مشخص نشود. بدیهی است که در چنین شرایطی 
هرگونه سیاســت گذاری برای آب زیرزمینی در داخل وزارت نیرو به نتایج 

موردنظر خود نخواهد رسید.
درعین حال ورود انواع آلودگی ها به محیط زیست سبب می شود آثار منفی 
را برای کسانی ایجاد کند که اصوالً در منافع یا رفاه ناشی از ایجاد این آلودگی 
توسط تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نقشی نداشــته اند. این آثار را آثار 
خارجی می نامند. این اثر وقتی منفی می شــود که شخص متأثر و متحمل 
زیان در مطلوبیت شود و این زیان جبران نشود. آلودگی آب از اثرات خارجی 
منفی اســت که هزینه های خارجی را برای جامعه موجب می شود. در حال 
حاضر زهاب اراضی کشاورزی که حاوی مقادیری از کود و سم است وارد منابع 
آب سطحی و زیرزمینی و سبب می شود تا این منابع آلوده شوند. درعین حال 
فاضالب های انسانی و صنعتی نیز از دیگر منابع آلوده کننده هستند که باید به 
آنها توجه شود. عدم محاسبه خسارت های ناشی از این موارد و سایر مواردی 
که در خصوص وضعیت کیفی منابع آب در ایران بیان شد سبب خواهد شد 
این هزینه ها در محاسبات اقتصادی مربوط به استفاده های تولیدی یا مصرفی 
آب در ایران وارد نشود. بدون محاسبه این هزینه ها و آگاهی داشتن در مورد 
مقدار آنها سیاست گذاری و برنامه ریزی مناسبی برای منابع زیست محیطی 
ممکن نخواهد بود. در صورت ارزش گذاری اقتصادی آثار آلودگی استفاده از 
ابزارهای اقتصادی نظیر دریافت بهای آلودگی، یارانه ها و مشوق ها و پرداخت 

بابت خدمات زیست محیطی ممکن خواهد شد.

J جمع بندی و نتیجه گیری
در این مقاله ســعی شد تا رابطه منابع محیط زیستی با اقتصاد در قالب 
یک نظام اقتصادی- محیط زیســتی نشان داده شود و درعین حال وضعیت 
کمــی و کیفی آب به عنــوان یک منبع مهم محیط زیســتی دراین ارتباط 
موردبررســی قرار گرفت. امروزه دیگر باید منابع محیط زیستی را در دسته 
منابع کمیاب قرار داد و بدیهی است که در این شرایط باید محدودیت هایی 
را برای اســتفاده از آن وضع كرد. درعین حال منابع محیط زیستی به عنوان 
پذیرنده آلودگی های ناشی از فعالیت های تولیدی اقتصادی یا مصرفی جامعه 
دارای حد مشخصی از ظرفیت هستند که فشار بیش از آن می تواند موجب 
نابودی منابع زیست محیطی شود. علم اقتصاد و شاخه های آن نظیر اقتصاد 
محیط زیست می تواند به ایجاد این محدودیت ها کمک کند. ابزارهای اقتصادی 
می تواند مکمل ابزارهای نهادی، مقررات، فنی و انواع دیگر ابزارهای به کاررفته 
در بخش آب و محیط زیست باشد. ابزارهای اقتصادی در کنار ابزارهای موجود 
نظیر ابزارهای تغییر اجتماعی، ابزارهای تنظیمی و ابزارهای ارزیابی مي تواند 
به موفقیت سیاســت ها کمک کند. مطالعاتی که ابزارهای مدیریتی را ارائه 
می کنند اشاره به این نکته دارند که ابزارهای اقتصادی ممکن است مزیت هایی 
نسبت به سایر ابزارها، مانند فراهم آوردن مشوق برای تغییر رفتار، درآمدزایی 
برای کمک به تأمین مالی اصالحات ضروری، تعیین اولویت مصرف کنندگان 
و دست یابی به اهداف کلی یکپارچه نگری با حداقل هزینه برای جامعه داشته 
باشند. بی شک ابزارهای اقتصادی در ترکیب با راهکارهای پشتیبانی کننده 

دیگر، بهترین عملکرد را خواهند داشت. 

پی نوشت 
1. Renewable Resources
2. Non-renewable Resources
3. Exhausable Resources
4. Recyclable Resources

سه جریان عمده 
فکری در جهان در 

خصوص رابطه رشد 
اقتصادی و کیفیت 
محیط زیست وجود 

دارد. جریان اول 
رشد فعالیت های 
اقتصادی بشر 
را خطری برای 

محیط زیست عنوان 
می کند. این نظریه 

عقیده دارد هرچه در 
خالل فرایند توسعه 
اقتصادی افزایش 
سطح درآمد اتفاق 
می افتد در مقابل 
استخراج بیشتر 
منابع طبیعی و 

افزایش تخریب های 
زیست محیطی باعث 

کاهش رفاه بشر 
می شود
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با توسعه روزافزون طی سال های متمادی، تهران با افزایش جمعیت و پدیده کم آبی روبه رو شد و دیگر نه قنوات شهری که آب 
خود را از زالل آب های البرز جنوبی و دیواره توچال تأمین می کردند و نه تنبوشه و راه آب و آب انبارها و به عبارتی مدیریت 
دموکراتیک و محلی آب، هیچ کدام پاسخ گوی نیازهای جدید آبی شهر نبودند.

تهران، قریه دیروز و کالن شهر امروز، تاریخ پرفراز و نشیبی از 
تغییر و تحوالت آب گذرها و قنوات را پشت سر گذاشته است. 
در قدیمی ترین نقشة شهر تهران، به عنوان نخستین نقشة 
مصوب تهران در ســال 12۰5 ه.ش و در زمان فتحعلی شاه 
قاجار، شــواهدی مبنی بر حضور رودخانه درون شهر وجود 
ندارد و تنها یک شاخه )رودخانة پس قلعه شمیران( وارد ارگ 
شاه می شــود. بقیة رودخانه ها از طریق خندقی در اطراف 
باروی شــهر )که در زمان ناصرالدین شاه به دور شهر تهران 
کشــیده شــده و به حصار ناصری معروف است(، به سمت 
دشــت ورامین به عنوان آخرین مقصد خود گســیل داده 

می شده اند.
در دورة سلطنت قاجارها، از 121۴ ه.ش )دورة محمدشاه، 
سومین شــاه قاجار( تا دورة ســلطنت پهلوی ، بسیاری از 
زمین های منطقة شمیران به سفارت ها و فرنگی های مقیم 
در شهر فروخته شــد؛ آنچه آغازی بود بر پراکنش شهری 
در اطراف رودخانه های دربند، سعدآباد، اوین- درکه و دیگر 
رودخانه های شــمیران، از سال  132۰ )معتمدی، محسن، 
»جغرافیای تاریخی شــهر تهران«، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، 1391(. در روند این 
تغییر و تحوالت کالبدی، هم راســتا با سیاست های جهانی ســازی و ایجاد کاربری های محرک 
توســعه در مقیاس شهری، منطقه ای و کشوری از گذشته تاکنون، تهران، زمین های کشاورزی 
و چراگاه هایش تبدیل به دانشــگاه شهید بهشتی، نمایشگاه بین المللی، مجموعه انقالب، هتل 
استقالل، شهرک سئول، شهرک فجر، و شهرک تلویزیون شد و پس از آن هم که بزرگراه چمران 
و یادگار امام و پدیده پارک وی به وجود آمد؛ به خصوص در دو دهه بعد از انقالب، به یکباره شاهد 
توسعه ساخت و ساز شدیم و به مرور زمان تصویر امروز خیابان ها )شامل معابر پوشیده از آسفالت 
با حداکثر فضا برای حرکت وسایط نقلیه و استفاده حداقلی برای فضاهای همگانی( و بافت فشرده 
شهری پدیدار شد. با توسعه روزافزون طی سال های متمادی، تهران با افزایش جمعیت و پدیده 
کم آبی روبه رو شد و دیگر نه قنوات شهری که آب خود را از زالل آب های البرز جنوبی و دیواره 
توچال تأمین می کردند و نه تنبوشه و راه آب و آب انبارها و به عبارتی مدیریت دموکراتیک و محلی 
آب، هیچ کدام پاسخ گوی نیازهای جدید آبی شهر نبودند. چنان که گسیل آب رودخانه های اطراف 
تهران به سمت شهر و ایجاد سدها آغاز شد. در آبان 133۴، پروژه لوله کشی آب شهر تهران مورد 
بهره برداری قرار گرفت که تحولی عظیم در ایجاد منابع آب پاکیزه در شهر تهران بود )اسماعیل 
عباســی، »آبنامه تهران«، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، 1387(؛ اما این پدیده باعث وقوع 
تحوالت زنجیره واری در شــهر شــد که به مرور استخوان بندی جدید تهران را رقم زد. قنوات و 

آب گذرهای شهری جای خود را به لوله های فلزی و پلیمری در زیر زمین داد.
در مصاحبه ای با کارگروه محله گرایی و محیط زیست مؤسسه رخداد تازه )1395( دکتر سید 
مهدی اعرابی )دبیر شورایاری محله اوین( در شرح سابقه مدیریت آب در شهر اشاره کرد: عالوه 
بر تعیین زمان های تقسیم آّب و مدیریت حقابه ها برای باغات در مذاکره با محله های همسایه، 
الیروبی نهرها، مسیل ها و قنوات نیز بر عهده میراب بود؛ اما سنت میراب پس از شهرشدگی اوین، 
به دست نابودی سپرده شد چرا که دیگر نفی شخصی برای محله در میان نبود و صرفاً باغاتی که از 
ساخت و ساز شهری جان سالم به در برده اند تنها خواهان حقابه های خود برای آبیاری درختانشان 
هستند؛ و شبکه نهر 7۰۰ ساله ای که مسیر تاریخی درختان چنار اوین را مشایعت می کند نیز 
بر اثر تغییر و تحوالت در این منطقه پر از رسوبات و گل و الی شده است و هیچ نظارتی برای 

استفاده درست از آنها وجود ندارد. در آن بازدید، آخرین میراب محله اوین را هم مالقات کردم و 
عکسی گرفتم غافل از اینکه آخرین عکس زندگی او می شود.

امروز تنها مظاهر باقی مانده از تاریخ آب در شهر تهران، رودخانه ها و مسیل های منشعب شده 
از 7 رود- دره شمال تهران است که طی این سالیان گسترش شهر، مبدل به کانال های زه کشی 
آب های سطحی و کنترل سیالب شده اند. این آب گذرهای شهری شده، علی رغم وجود متولیان 
مختلف آب در شهر از شهرداری و معاونت فنی و عمرانی، حوزه معاونت معماری و شهرسازی و 
سازمان ها و واحدهای زیر مجموعه آنها، وزارت نیرو و سازمان ها و اداره جات تابع و اخیراً وزارت راه 
و شهرسازی و شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهر تهران، هنوز بالتکلیف مانده اند. در 
این میان البته سازمان محیط زیست گویا هنوز عالقه ای به ورود کارشناسانه به این موضوع ندارد 
و قرار است فعالً فکری به حال هوای آلوده تهران کند! با تمام این پلشتی ها و زشتی ها که بر جان 
و سیمای شهر ما نشسته است، اگرچه پراکنش شهری و تغییرات کاربری اراضی و فشار آنها بر 
وضعیت اکولوژیکی حاصل از سیاست های نابخردانة مهار سیالب و توسعة انتقال آب، هزینه های 
اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی گســترده ای را بر شــهر تحمیل کرده و سطح آسیب پذیری 
را افزایش داده اســت، در عین حال، امروز در شــهر تهران، شــاهد پدیده ای نوظهور هستیم و 
آن»رودخانه های شهری« است. ساخت چشم انداز جدید آخرین طرح جامع شهر تهران )138۴(، 
بر پایة شبکة سبز روددره ها و تعریف انواع طرح های موضعی و موضوعی در ذیل آن و پروژه های 
مرتبط نیز یکی از نتایج پذیرش حضور این عوارض جدید شهری است. این موجودیت جدید، 
دیگر رودخانه ای طبیعی نیست و با توجه به حجم ساخت و سازها و توسعه شهری، بازگرداندن 
آن به حالت پایه ای و طبیعی منطقی به نظر نمی آید، اما می توان طبیعتی ثانویه برای آن تعریف 
کرد. این طبیعت ثانویه حاصل تعامل روزانه شهروند با این عنصر طبیعی شهری شده در فضای 
زیست شهری است که ارزشی جدید ناشی از تعلق خاطر و در نتیجه، تولید انگیزه در حفظ کیفیت 
آن ایجاد می کند. ایجاد چنین منظرهایی فرهنگی )cultural landscape( در شهر قاعدتاً با 
توجه به ساختار صلب و ناکارآمد حوزه های کارفرماهای شهری و به تبع آن ساختار کارفرمامحور 
حال حاضر مهندسین مشاور، فرایندی فرسایشی است اما ما متخصصان و دغدغه مندان مسئله 

آب در شهر و اکولوژی شهری قطع به یقین می توانیم در دو حیطه اصلی نقش آفرینی کنیم:
1-کمک به بهبود کیفیت طرح ها و پروژه های تعریف شده در حوزة سازمان های متولی آب در 

شهر با به کارگیری توانایی های دانشی و تخصصی در اقدامات پایه ای زیر:
  تهیه سند راهنمای طبقه بندی تیپولوژی رودخانه های شهری در تهران و ایران

  تعریف عملیاتی حریم اکولوژیک رودخانه شهری و ارائه ضوابط و مقررات دقیق و اجرایی آن 
در بررسی تطبیقی با دو حریم کیفی و کمی وزارت نیرو

  تدوین دســتورالعمل عملیاتی و بومی شده تکنیک های مهندسی بیولوژیک حفاظت کرانه 
غیرسازه ای

  تدوین دستورالعمل برداشت و تحلیل وضعیت اکولوژی رودخانه شهری
  تدوین شیوه نامة پایش مردمی کیفیت رودخانه و قنوات شهری

2- بهره گیری از قدرت های حمایتگری و تسهیل گری، در شکل گیری ساختارهای عملکردی 
مشارکت مردمی با توجه به مفاهیم حکمروایی چندسطحی با هدف تشکیل کانون های مدیریت 

محلی رودخانه ها و قنوات در شهر.
بنابراین در حوزة شهری تهران، ما با گشتار منظر طبیعی به سوی منظر شهری روبه رو هستیم 
که این نوع گشتار به ما ظرفیتی می دهد به عنوان نقطة آغازین درک نوینی از رودخانه در بستر 
شهر که تاکنون تجربه نشده است؛ نقطة آغاز نوینی که حاصل شرایط غیرقابل دفاع اکولوژیکی، 
اقتصادی و اجتماعی نظام حال حاضر شهری است! )عزیزی، شادناز، »هشتی تهران«: نشر بنگاه، 

 )1396

تهران در گذر زمان؛ گذر از منظر طبیعی به شهری
امروز آب گذرها و قنوات شهر چه روزگاری می گذرانند؟

شادناز عزیزی
فعال محیط زیست

چرا باید خواند:
وقتی از محیط زیست 

گفته می شود شاید یکی 
از وجوه مورد بررسی، 

مطالعه و مقایسه 
وضعیت شهرها و 

طبیعت شهری قبل از 
ظهور مظاهر مدرنیته 

و بعد از آن باشد. در 
این مقاله وضعیت 

آب راه های شهر تهران 
بررسی شده است. آن را 

بخوانید.
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توسعه

سکانس اول: برف می بارد؛ چشم ها خوشحال اند، شب به نیمه 
نرسیده شهر به هم می ریزد... ماه هاست به عنوان داوطلب و فعال 
محیط زیست چشم بر آسمان داریم تا بارش های زمستانه دلهره 
روزگاران خشک و بی آب را مرهمی نهد. از سر شب برف شدت 
گرفته و نویدبخش است. سناریوی دانه ریزی برای پرندگان در 
اولین جمعه پیش رو کلید می خورد. به قدر کفایت در این زمینه 
تجربه داریم. کافی است سوت بزنی تا تعدادی داوطلب از سر و 
کولت باال بروند، الباقی مرور کارشناسی فرآیند است، تهیه دانه 
و پیش بینی مکان مناسب و نحوه اصولی کار با چاشنی گام های 

استوار که در برف یارت باشند.
سکانس دوم: در اتاق پرویز بختیاری؛ نشانی اش این روزها 
آسان است: باغ پرندگان. در وهله اول ما را از چنین کاری برحذر 
می دارد، نگران است و نگرانی اش بی مورد نیست؛ مرور تجربه 
تلخ دانه ریزی طرفداران محیط زیست در حاشیه جنگل های 
شمال که منجر به خروج ناامن قرقاول ها از مناطق بکرتر 
زیستگاهشان و افزایش چشمگیر شکار و به دام افتادگی شان شده 
بود. فلسفه کار کامالً روشن است؛ دانه ریزی در شهر آری، در 
مناطق حفاظت شده و بکر طبیعی ممنوع! نباید در کار طبیعت 

حتی المقدور اخالل ایجاد کرد.
سکانس سوم: متقاعد می شود، متقاعد می شویم؛ برایش توضیح می دهم که چند سالی است 
دستی در کار داریم و جوانب امر را سنجیده ایم، جلسه توجیهی آموزشی و مرور فرآیند با دکتر کهرم 
داشته ایم، به زیستگاه ها و مناطق حفاظت شده نمی رویم، همین چهار گوشه شهر پایت را که به اندازه 
یک وجب از نقشه شهر بیرون می گذاری زیستگاه های عجیب و البته فقیری هست از حیوانات و 
البته پرندگانی که تالش می کنند تا بقایای نسل های در حال انقراض خویش را در تطابق پذیری با 
غول زیستگاه انسان ساخت )شهر( از مرگ نجات دهند. و روزهای برفی خطر را برایشان دوچندان 
می سازد چراکه نه در دل زیستگاه اند و نه چنان اهلی پارک های شهر و دیوار خانه ها. می پذیرد، به 

شروطی که می پذیریم بی  هیچ شرطی!
سکانس چهارم: مغازه پرنده فروشی خاک سفید تهرانپارس؛ این روزها بعضی صنوف را در 
هرجای شهر گیر نمی آوری! پرنده بازهای شهر البته خوب به نشانی ها اشراف دارند، ده کیلو گندم، 
کیلویی چند؟ 15۰۰ تومان، چه ارزان! بکنش بیست کیلو. قره ماش گران تر از بقیه. 23۰۰ تومان، 
ظاهراً چربی ساز است در این فصل به ویژه در بدن پرندگان. 5 کیلو، ارزن 5 کیلو، ذرت خردشده 
5 کیلو، امیدوارم تراریخته نباشد! و دست آخر ظروف فلزی دانه ها به تعداد الزم، هر ظرف 5۰۰۰ 
تومان، به همراهی فروشنده اجناس تا داخل خودرو حمل و بار زده می شود. آیا یاری سبز داوطلبان 

هزینه ها را تا اینجا مستهلک خواهد کرد؟
سکانس پنجم: استرس غالب می شود؛ سه روزی است پوستر برنامه در فضای مجازی دست به 
دست گشته است. همه الیک می کنند. بعضی ها هم غش و ریسه! تعداد تماس های جدی اندک است. 
دست به کار می شوم و به پایه ثابت ها زنگ می زنم، نکند ندیده باشند! کسی قول می دهد که می آید، 
دیگری پوزش می خواهد که نمی آید. تهیه بسته های کاه و حملشان هم داستانی است. تمایز رنگ 
بستر دانه پاشی با بستر سفید برف الزم است. به همت دوستان و البته به همت عالی فراهم می شود، 
ظاهراً تعدادی برای دانه ریزی در منطقه بویین زهرا، همگام و همسو با ما داوطلب شده اند. می بایست 
دانش و اطالعات تکثیر شود و انتقال یابد. اینجا فضای مجازی واقعاً کارساز است. به طرفه العینی 

همه چیز تکثیر و منتقل می شود. حال درست و غلطش با خداست!

سکانس ششم: هشِت صبح جمعه میعادگاه عزیمت؛ حتی نمی دانم اصالً کسی می آید یا 
خیر! تا پاسی از شب جماعت پی درپی کنسل مي كنند و سپس تعداد دیگری نوید آمدن می دهند. 
صبح هم که چشم های پف کرده حاصل از بی خوابی را باز مي كنم، گوشی حامل پیام های متناقض 
بیشتری است. اندک اندک جمع یاران می رسند... تعدادی را با زنگ گوشی از خواب بیدار می کنم؛ 
تعدادی می گویند خود تا عرصه می آیند. چه بر سر انسجام سازمانی ما آمده است! صندلی عقب 
ماشین پر از شیرینی و نارنگی است. آیا تا ظهر خورده می شود یا خودم باید همه شان را یک تنه با 

حسرت و آه میل کنم؟
سکانس هفتم: جان می گیرم، جان می گیریم، فعالیت های داوطلبانه هنوز زنده است؛ 
تا مقصد حداقل شش خودرو به ما پیوسته اند و پیرمردی که قبل از حرکت دبه های دانه اش را 
به دست ما می رساند و پوزش می خواهد که کفش هایش مناسب نیست. در جمع به 17 نفر 
رسیده ایم و از همه پرانرژی تر دو کودکی که بیشترین شوق را به همگی تزریق می کنند. در چشم 
بر هم زدنی دانه ها و کاه ها حمل می شوند، زمین می خوریم و گلی می شویم و دانه ها در امتداد 
مسیر دره در نقاط مناسب پخش می شوند. به ظهر نرسیده از یک پیاده روی نیمه سنگین دوساعته 

بازگشته ایم، سرخوش بودن...
سکانس هشتم: بیانیه برنامه دانه ریزی جمعیت داوطلبان سبز؛ با دستی کاله به سینه 
فشرده ایم؛ با دست دیگر ارزن به مشت گرفته ایم؛ پیاده به آستان آمده ایم. ما برای زیارت آمده ایم، 
درودش می دهیم، ندایمان می دهد، از آستانه می گذریم، او را می بینیم که در میانه حیاط صندلی 
گذاشته و زیر آفتاب چهارفصل نشسته است. او مادر ماست و ما همسایه شانه به شانه - اما بسیار 
دورافتاده- مادر خویشیم. مادر هر روز آنجا، زیر آفتاب چهارفصل، روی صندلی می نشیند، بهارها، 
عشقه ها به دور مچ پایش پیچ می خورند، پرستوها زیر طاق ابروهای گشاده اش النه می سازند و جیغ 
و داد می کنند و در آشفتگی برهم بافته موهایش، اقاقی ها شاخه به شاخه گل می دهند. تابستان که 
می شود، در دشت های هموار پیشانی اش یوزهای بالغ از این سر تا به آن سر می دوند، و در برکه 
چشمانش، نهنگ های جوان کوچ بزرگ را آغاز می کنند، که تا تابستان سال دیگر محیط مردمک را 
یک دور کامل بزنند و در جنگل مژه هایش، شب که می شود، زنجره ها رشته های آوازشان را هزارهزار 
در هم می تنند، پاییزها، گلسنگ های روییده روی ناخن هایش رنگ می گیرند، باران می بارد، در گودی 
کف دستش آب جمع می شود، مارال ها کنارش می نشینند، می نوشند، آرام می گیرند و زمستان که 
بیاید، سنجاب ها میان چین دامنش به خواب می روند، مارها بی حوصله زیر یقه  پیراهنش چمباتمه 
می زنند و سارها و گنجشک ها و دم جنبانک های سرگردان، در میان شیارهای سرانگشتانش به 
دنبال دانه های ارزن می گردند و او خود آنجا میان آن سرما نشسته و رویای گرم بهاری تازه را در 
فکر خود می نوشد، زمستان است، ما برای دیدار آمده ایم، سالمش می دهیم، لبخند می زند، دست 
می گشاید، سرانگشتمان را بر سرانگشتش می کشیم، چند سار و چند گنجشک و چند دم جنبانک 
از میان شیارهای سرانگشتانش می پرند، چند دانه ارزن در شیاری از بی شمار شیارهای سرانگشتش 
می اندازیم، پرنده ها برمی گردند؛ امروز ما نه چیزی از عشقه های لگدکوب شده می گوییم و نه چیزی 
از نهنگ های در آب مرده و نه از رگه رگه زخم دشنه ها بر صورتش، از کم و بیش روزگار امروز فقط 
دیدار تازه می کنیم و آن سارها و گنجشک ها و دم جنبانک هایی را که پرانده بودیم به سرانگشتانش 

برمی گردانیم، بهمن 96.
سکانس پایانی: فعالیت های داوطلبانه به کجا می رود؛ نگرانم، این بار نه نگران پرنده ها و 
حیات وحش، بلکه نگران انقراض فعالیت های داوطلبانه! چه بر سر ما آمده است؟ کار فضای مجازی 
است یا عقوبت نسلی که به آنها نیاموختم؟ زمانی با یک به اصطالح سوت زدن صدها داوطلب مهیا بود، 
امروزه هرچه دامنه اطالع رسانی گسترده تر شده کمتر می یابیم! یا که شاید از شدت اثر مخرب های 
زیست محیطی مغز و سایر ارگان ها ِسر شده اند! به هر روی چالش و بحران های زیست محیطی به 

طرزی هولناک از دایره واکنش های تأثیرگذار ما پیشی گرفته اند. 

مرور یک تجربه
نقدی بر فعالیت های داوطلبانه نمادین در طبیعت

هادی کاشانی
جمعیت داوطلبان سبز

چرا باید خواند:
شاید بخواهید دغدغه 
یک فعال NGO را بدانید؛ 

اینکه او درباره محیط 
زیست چه می اندیشد 

و به دنبال چیست؟ این 
تجربه را با همدیگر 

مرور کنیم.
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................................ راهربد ................................

بودجه های عمرانی هر سال مانند گوشت قربانی صرف کسری بودجه دولت در بخش های مختلف می شود. حال آنکه تعداد طرح های نیمه تمام که 
چندین سال است رسوب کرده، کم نیست. اما به نظر می رسد دولت برنامه درست و مدونی برای اتمام این طرح ها ندارد و آنچه می گوید و در بودجه 
تخصیص می دهد، فقط وعده است و روی کاغذ می آید. با بررسی بودجه های محقق شده برای طرح های عمرانی حتما به این موضوع پی خواهید برد. 
آنچه در بودجه عمرانی سال آینده آورده شده، از این موضوع حکایت دارد که قرار است بخشی از طرح های عمرانی به بخش خصوصی واگذار شود. 

گفته می شود تدابیری نیز برای تخصیص اعتبار در این باره اندیشیده شده است. اما اطالعات این پروژه ها هنوز در دست نیست. 

پروژه های عمرانی در ایران جدی گرفته نمی شود؟!

گوشت قربانی
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راهربد

بمانجان ندیمی
دبیر بخش راهبرد

در مورد طرح هایی 
که قرار است 

توسط دولت به 
بخش خصوصی 
واگذار شود، هنوز 
اطالعاتی از سوی 

دولت منتشر 
نشده است. البته 
فعاالن اقتصادی 
به تحقق تبصره 
19 الیحه بودجه 
سال 97 امیدوارند 

که به موجب 
آن 10 درصد از 
ورودی صندوق 

توسعه ملی در سال 
آینده به عنوان 

اعتبار طرح های 
تملک دارایی های 
سرمایه ای منتخب 

لحاظ مي شود

اپیدمی رسوب طرح های عمرانی
»آینده نگر« بودجه تخصیص یافته سال آینده  به بخش عمرانی را بررسی کرد

طرح های بی حساب و کتاب عمرانی که در سال های گذشته 
تعریف شده، مانند یک اپیدمی است که هنوز هم گریبان گیر اقتصاد 
کشور است. دولت ها پس از انقالب پروژه هایی را برای استان ها و 
شهرهای مختلف تعریف مي کردند که به اعتقاد کارشناسان چند 
ایراد اساســی داشت: نخست اینکه این پروژه ها زیادتر از ظرفیت 
کشور بود. به این معنی که نیاز به این تعداد پروژه عمرانی در ایران 
احساس نمی شد. اما به دلیل سیاست های نادرست و مردم پسند 
به خصوص در دولت نهم و دهم، کلنگ زنی های بی اساسی صورت 
گرفت و دولــت وقت و دولت های بعد هــم از پِس تکمیل این 
پروژه ها برنیامدند. در نتیجه توده ای از پروژه های نیمه تمام عمرانی 
در کشــور به وجود آمد. دوم اینکه این پروژه ها با در نظر گرفتن 
توان مالی دولت تعریف نشــد. دولت ها هیچ گاه نتوانستند منابع 
مورد نیاز را برای تکمیل این پروژه ها تهیه کنند. در نتیجه تامین 
مالی پروژه ها نیز خود معضلی دیگر بود. ســومین مسئله هم به 
بودجه هایی برمی گردد که هرساله به طرح های عمرانی تخصیص 
مي دهنــد. اما این بودجه ها هیچ گاه به طور کامل به این پروژه ها 
تخصیص نیافته و اغلب دولت ها وقتی با کســری بودجه مواجه 
مي شوند، از بودجه تخصیص يافته به طرح های عمرانی، آن کسری 
را جبران مي کنند. بنابراین مي تــوان گفت بودجه های عمرانی 

همیشه روی کاغذ افزایش یافته و هیچ گاه محقق نشده است. 
در گزارشــی که از ســوی مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اســالمی در مورد بودجه عمرانی ســال 97 منتشــر شد، آمده 
است: یکی از اصلی ترین کانال های سرمایه گذاری دولت در ایجاد 
ظرفیت هــای جدید تولیدی و خدماتی در کشــور، طرح تملک 
دارایی های سرمایه ای است. در میان انبوه مشکالتی که طرح های 
عمرانی با آن روبه رو است، کمبود اعتبار یکی از مشکالت عمده 
عنوان مي شود. بر این اساس، در 21 سال گذشته حدود 67 درصد 
از اعتبارات عمرانی محقق شده است؛ این در حالی است که درصد 
تحقق اعتبارات هزینه ای به طور متوسط 97.3 درصد بوده است. 
همچنين نســبت عملکرد اعتبارات عمرانی به هزینه ای در دوره 
1396-1376 روند نزولی داشته و از 45 درصد در سال 1376 به 

19 درصد در سال 1396 رسیده است. 
برخی از صاحب نظران بر این باورنــد که واگذاری پروژه های 
نیمه تمام به بخش خصوصی مي تواند بخش عمده ای از مشکالت 
به وجودآمده در خصوص طرح های عمرانی را برطرف کند. هرچند 
دولت همواره بر این واگذاری ها تاکید مي کرد اما هیچ گاه این وعده 
محقق نشــد. ولي بر اساس بودجه عمرانی ســال 97 قرار است 
بخشی از این پروژه ها به بخش خصوصی واگذار شود. این پروژه ها 
»طرح های قابل اجرا با مشارکت بخش خصوصی« عنوان دارد که 
ساز و کاری هم برای جلب مشارکت بخش خصوصی برای اجرای 
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در نظر گرفته شده است.  
بر این اساس، از منابع ورودی سال 97 صندوق توسعه ملی حدود 

6 هزار میلیارد ریال اعتبار در قالب ســپرده گذاری در بانک های 
عامل و به صورت اهرمی، برای اجرای طرح های عمرانی در سال 
آینده در نظر گرفته شده است. اما کارشناسان مي گویند در مورد 
طرح هایی که قرار اســت توسط دولت به بخش خصوصی واگذار 
شود، هنوز اطالعاتی از سوی دولت منتشر نشده است. البته فعاالن 
اقتصادی به تحقق تبصره 19 الیحه بودجه ســال 97 امیدوارند 
کــه به موجب آن 10 درصد از ورودی صندوق توســعه ملی در 
سال آینده به عنوان اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای 
منتخب لحاظ مي شود. بررسی های الیحه بودجه 97 در خصوص 
طرح های عمرانی نشان مي دهد اعتبارات طرح تملک دارایی های 
سرمایه ای در این بودجه، برابر با 604 هزار میلیارد ریال است که 
نســبت به قانون بودجه سال 1396، 15 درصد کاهش و نسبت 
به عملکرد قانون بودجه ســال 96 حدود 34 درصد رشد داشته 
است. این امر نشان مي دهد که همواره بی توجهی به بودجه های 
تحقق یافته در این الیحه وجود دارد. از سویی در سال 96 قرار بود 
تعــداد 299 طرح اعتباری معادل 18.150ميليارد ریال به اتمام 
برسد که از این تعداد 46 طرح با اعتبار 916 میلیارد ریال به اتمام 
رسید و 53 طرح با اعتباری بالغ بر 9.819 میلیارد ریال برای سال 
97 و اعتباری برابر 65.292 میلیارد ریال برای سال های آتی به 

الیحه بودجه 97 منتقل شده اند. 
آنچه کارشناسان و فعاالن اقتصادی به آن اذعان دارند حاکی از 
آن است که طرح های نیمه تمام عمرانی در دولت دوازدهم هم به 
اتمام نخواهد رسید. رسوب این طرح ها در سال های طوالنی رخ 
داده و در سه یا چهار سال تکمیل نخواهد شد. حتی در خصوص 
بدهی های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی نیز این موضوع 
عنوان مي شود. این بدهی ها هم مانند طرح های عمرانی قدمتی 
چندساله دارد. البته دولت روحانی سعی داشته تا در طول سال های 
گذشته مکانیزم های مختلفی را برای پرداخت این بدهی ها تدوین 
کند. آنچه اخیرا از سوی رئیس اتاق تهران مطرح شده حاکی از 
آن است که  پرداخت 100 هزار میلیارد تومان از کل بدهی های 
دولت به بخش خصوصی در قسمت های مختلف، از بودجه کل 
کشور در سال آینده به صحن علنی مجلس رفته است. او عنوان 
کرده که 50 هزار میلیارد تومان از این بدهی به بنگاه های صنعتی، 
تولیدی، دارویی و پیمانکاران بخش خصوصی پرداخت خواهد شد. 
همچنین اختصاص این اعتبار از طریق پرداخت بدهی بانک ها به 
بانک مرکزی و پرداخت بانک مرکزی به دولت انجام مي شود. به 
این ترتیب با پرداخت این بدهی امکان ایجاد فرصت های جدید 
شغلی در کشور فراهم خواهد شد. وزیر اقتصاد نیز خبر داده بود 
که دولت قصد دارد بخشی از بدهی خود را به بخش خصوصی از 
طریق بدهی بخش خصوصی به بانک ها تهاتر کند. این موضوع 
موجب شده تا فعاالن اقتصادی چشم امید به سال آینده بدوزند و 

در انتظار بمانند.  
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چند هزار پروژه اعالم شده از سوی دولت، همگی توجیه اقتصادی دارد. پس بخش خصوصی انگیزه ورود به این پروژه ها را خواهد داشت. دولت هم در قانون بودجه 97 منظور 
کرده که بخش خصوصی مجاز است از طریق تسهیالت بانکی و جذب سرمایه از بازار سرمایه برای اتمام این پروژه ها هزینه کند و مجوزهای الزم برای این موضوع نیز صادر 
شده است. بنابراین بخش خصوصی انگیزه دیگری هم دارد که مي تواند در تامین منابع برای این پروژه ها، در چارچوب قانون از منابع و تسهیالتی که پیش بینی شده، استفاده کند.

وزیر اسبق مسکن تاریخچه انباشت پروژه های نیمه تمام را تشریح می کند

کلنگ زنی های بی اساس
به نظر شــما وضعیت پروژه هــای عمرانی  �

نیمه تمام در سال آینده، با توجه به شرایطی که 
امروز وجــود دارد و بودجه ای که به این پروژه ها 

اختصاص داده شده، چطور خواهد بود؟
بر اســاس تصمیماتی که گرفته شده، برای اتمام 
پروژه های نيمه تمــام قرار نیســت از بودجه دولتی 
استفاده شــود و سیاست دولت این است که تکمیل 
این پروژه ها را به بخش خصوصی واگذار کند. دولت نه 
منابع این کار را دارد و نه بودجه ای برای اتمام آنها در 
اختیارش است. تاکنون هم نام حدود 14 هزار پروژه 
به بودجه سال 97 پیوست شده که دولت مجاز نیست 
برای آنها هزینه کند و باید به بخش خصوصی واگذار 
شود. سایر پروژه های نيمه تمام عمرانی نیز در سال های 

بعد به بخش خصوصی واگذار مي شوند. 
چطور به این جمع بندی رسیده اند که دولت  �

نباید در این پروژه ها هزینه کند؟ 
ایــن موضوع به همان کاهــش تصدیگری دولت 
برمي گــردد. در واقع دولت مي خواهد با این کار خود 

را چابک تر کند. 
به نظر شما بر اســاس این تصمیم، بخش  �

خصوصی از این پروژه ها استقبال مي کند؟ آیا این 
پروژه ها برای آنها به لحاظ اقتصادی جذابیت دارد؟

نخســت اینکه این چند هزار پروژه اعالم شده از 
سوی دولت، همگی توجیه اقتصادی دارد. پس بخش 
خصوصی انگیزه ورود به این پروژه ها را خواهد داشت. 
دوم اینکه دولت هم در قانون بودجه 97 منظور کرده 

که بخش خصوصی مجاز است از طریق تسهیالت بانکی و جذب سرمایه از بازار سرمایه 
بــرای اتمام این پروژه ها هزینه کند و مجوزهای الزم برای این موضوع نیز صادر شــده 
است. بنابراین بخش خصوصی انگیزه دیگری هم دارد؛ که مي تواند در تامین منابع برای 
این پروژه ها، در چارچوب قانون از منابع و تسهیالتی که پیش بینی شده، استفاده کند و 
پروژه ها را به اتمام برساند. به اعتقاد من با این کار، پروژه ها مورد استقبال بخش خصوصی 

قرار مي گیرد.
پس دولت این پروژه ها را برای بخش خصوصی جذاب کرده است؟ �

بله، این جذابیت نیز به واسطه همین ساز و کارهای تسهیالتی برای این پروژه ها ایجاد 
شده است.  
با توجه به آنچه در فضای اقتصادی کشــور شاهد هستید، فکر مي کنید با این  �

شرایط، پروژه های عمرانی نیمه کاره در این دولت به پایان مي رسد؟
قطعا خیر؛ این پروژه ها خوراک دولت برای ده ســال بوده، آن هم در شــرایطی که 
دولت منابع کافی برای انجام آنها را داشته باشد. باید 500 هزار میلیارد تومان برای این 
پروژه ها هزینه شــود. در حال حاضر کشور ظرفیت این را ندارد که این بودجه را در سه 
ســال برای پروژه های عمرانی صرف کند. این هزینه بسیار سنگینی است و با توجه به 
اینکه دولت مي خواهد این را به بخش خصوصی واگذار کند و باید انگیزه الزم ایجاد شود، 

در خوش بینانه ترین حالت 6 سال زمان مي برد تا این 
اتفاق بیفتد و پروژه ها به سرانجام برسد  

پروژه های عمرانی از چه زمانی نیمه تمام ماندند؟  �
از ســال های اول انقــالب که ما هــر روز کلنگ 
پروژه هــای جدید را به زمین مي زدیم، اســاس این 
پروژه های نيمه تمام را گذاشتیم. مخصوصا در دولت 
آقای احمدی نژاد پروژه های زیادی بی حساب و کتاب 
شروع و درنتیجه امکان تکمیل این پروژه ها از دولت 
گرفته شــد و به شرایطی رســیدیم که دولت امروز 

مجبور به واگذاری آنها شده است. 
چرا دولت وقت به فکر واگذاری این پروژه ها به  �

بخش خصوصی نیفتاد؟
 آن زمــان دولت به چه چیز فکــر مي کرد که به 
واگذاری پروژه ها فکر کنــد! دولت آقای احمدی نژاد 

اصال بخش خصوصی را قبول نداشت. 
یعنی بخش خصوصی در آن زمان کمرنگ بود و  �

تمام پروژه ها را دولت باید انجام مي داد؟ 
بله، همین طور است. 

آیا این پروژه ها با توجه به بودجه دولت طراحی  �
نشــده بودند که امروز شاهد این حجم از پروژه هاي 
ناتمام هستیم؟ بودجه ای که به این پروژه ها اختصاص 

داده شده بود چه سرنوشتی داشت؟ 
بخشی از این بودجه صرف هزینه های جاری شد، 
اما درکل، بودجــه ای هم که تخصیص مي دادند کم 
بود. در آن زمان دولت چندین برابر ظرفیت اعتباری 
خود پروژه تعریف کرد. در سفرهای استانی و تصویب 
لیست های بلندباال از طرح های عمرانی، فکری برای تامین اعتبار آنها نشده بود. در واقع به 
نوعی برای جلب رضایت مردم و دیگران این پروژه ها را طراحی کرده بودند. فکر مي کردند 

که خدا کمک مي کند و این پروژه ها تکمیل مي شود. 
درواقع کلنگ زنِی بی اساس داشتند؟  �

بله، شک نکنید که اینها همه بدون پایه فکری بود.  
این پروژه ها بیشتر در چه بخشی بود؟ �

70 هزار پروژه نيمه تمام از دولت قبل باقی مانده که حدود 6 هزار پروژه ملی و بقیه 
استانی است. 

بدهی دولت به بخش خصوصی نیز یکی دیگر از چالش هایی است که در حال  �
حاضر با آن مواجه هستیم. به نظر شما این بدهی ها تا پایان دولت دوازدهم تسویه 

مي شود؟
بنده اطالعی از مبلــغ بدهی دولت به پیمانکاران ندارم. ولــی مي دانم که دولت به 
پیمانــکاران خود بدهی دارد. اما اینکه آیا منابع پرداخت آن را دارد یا نه، باید بگویم که 
در دو سال گذشته نتوانسته آنها را پرداخت کند. من هم نمی دانم که چه تمهیداتی را 
برای این کار قرار است فراهم کند. به هر حال مشکل به نظر مي رسد که بخواهد همه این 

بدهی ها را بپردازد ولی قطعا تالش مي کند که بخشی از این بدهی را پرداخت کند.  

علی عبدالعلی زاده، وزیر اسبق مسکن، در گفت وگو با »آینده نگر« 
وضعیت پروژه های عمرانی نیمه تمام را تشریح کرده است. به گفته 
او، پروژه های نیمه تمام حاصل کلنگ زنی های بی اساسی است که از 

ابتدای انقالب آغاز شد. البته بیشترین طرح هایی که امروز به صورت 
نیمه تمام است، حاصل سفرهای استانی رئیس جمهور دولت نهم و 

دهم است که بدون ارزیابی های کافی، کلنگ این تعداد پروژه را به 
زمین کوبیده است. او معتقد است که این پروژه ها در دولت دوازدهم 
پایان نمی پذیرد، چراکه این پروژه ها برای 10 سال طراحی شده بودند 

آن هم در صورتی که منابع کافی برای انجام آن وجود داشته باشد. 
اما در حال حاضر منابع موجود در کشور ظرفیت انجام این پروژه ها 
را ندارد. از سوی دیگر قرار است 14 هزار پروژه در راستای کاهش 

تصدیگری دولت به بخش خصوصی واگذار شود که برای این موضوع 
هم تدابیری اندیشیده شده که این پروژه ها برای بخش خصوصی 

جذاب باشد. در ادامه مشروح گفت وگو با او را مي خوانید. 
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راهربد

نکته ای که هرساله با آن مواجه هستیم این است که مبلغی که 
به عنوان بودجه روی کاغذ نوشته شده، اساسا محقق نمی شود. 
ما هر سال مبلغی را تصویب مي کنیم و عدد دیگری محقق 
مي شود. این موضوع مشکل ایجاد مي کند. همچنین، شیوه ای 
که ما با اعتبارات موجود برخورد مي کنیم، مشکل ساز است. 
بودجه عمرانی مانند ظرفی اســت که شما مي خواهید آن را 
پر کنید. این ظرف دارای روزنه هایی اســت که این روزنه ها 
روش های نادرست اجرا، انتخاب پروژه، قرارداد و عوامل پروژه 
اســت. به عبارتی موارد گفته شده، روزنه های بودجه عمرانی 
اســت.  هرچند اعتبار الزم در این خصوص تامین نشده، اما 
همیشه تصور مي شــود که اگر بودجه را بیشتر کنیم، ظرف 
بودجه پر مي شود. این در حالی است که این عملکرد باعث بزرگ تر شدن روزنه ها مي شود. بنابراین 
در وهله اول باید ساز و کارهای خود را اصالح کنیم و جلوی هدررفت بودجه را بگیریم و بعد بتوانیم 
با افزایش منابع مسئله را حل کنیم. ولی ما تنها به افزایش منابع فکر مي کنیم که این افزایش نیز 
صوری و تنها روی کاغذ است و واقعیت ندارد. ما در این شرایط نمی توانیم به بهبود وضعیت امیدوار 
باشیم. اصالح این ساز و کارها قسمت سخت مسئله است که معموال به آن نمی پردازیم. در واقع 

شیوه های کار، انعقاد قرارداد، ارزیابی و... همان ساز و کارهایی است که باید اصالح شود. 
تصور بر این است که با نوشتن روی کاغذ، کارها انجام مي شود. درصورتی که این طور نیست. ما 
در بخشی که باید اصالح ساز و کارها انجام شود، به برنامه بلندمدت، پیگیری و نظارت نیاز داریم. 
ولی ما این کارها را انجام نمی دهیم و هرساله برنامه هایی را روی کاغذ مي نویسیم و آرزو مي کنیم 
که انجام شود؛ ولی انجام نمی شود. اگر بررسی کنیم که برنامه استراتژیک سازمان برنامه و بودجه 
کشــور برای اصالح طرح های عمرانی در یک دوره ده ساله چیست، مي بینیم هیچ برنامه ای وجود 
ندارد. در بودجه سال قبل عددی نوشته شده که بر اساس مفهومی به نام تورم، در بودجه سال بعد 
بیشتر مي شود و اعالم مي کنند که بودجه عمرانی را افزایش دادیم. در پایان سال تنها درصدی از 
این بودجه محقق مي شود. یعنی این اعداد براساس بودجه محقق شده نوشته نمی شود و تنها روند 

بودجه ای را که در سال های قبل نوشته شده ادامه مي دهند.
البته امسال برای اولین بار مي بینیم که دولت بودجه عمرانی را افزایش نداده است. گاهی آن قدر 
وضعیت بحرانی است که خود دولت شاکی مي شود. امسال به همین دلیل بودجه را افزایش ندادند. 
در مرکز پژوهش های مجلس بودجه ای که هر سال محقق مي شود، بررسی شده است اما متاسفانه 
استفاده ای از آن نمی شود و همچنان بر همان روش های گذشته اصرار داریم. اگر هم ساز و کارهای 
جدی توسط گروهی مطرح شود، گروه دیگری آن را نقد و به سمت هم گوجه فرنگی های سیاسی 

نکته هایی که باید بدانید

اولین چیزی که بخش خصوصی برای اطالع از توجیه اقتصادی باید در 	]
دست داشته باشد، طرح های توجیهی این پروژه ها است.

ما هر سال مبلغی را تصویب مي کنیم و عدد دیگری محقق مي شود.	]
امسال برای اولین بار دولت بودجه عمرانی را افزایش نداده است.	]
توجیه اقتصادی پروژه های قابل واگذاری،  برای دولت نیز مشخص نیست.	]
افرادی که این چندهزار پروژه را برای واگذاری به بخش خصوصی معرفی 	]

کردند، باید درمورد توجیه اقتصادی آنها صحبت کنند.

قربانیان بودجه
سوال ها در مورد پروژه های عمرانی بی پاسخ مي ماند

شهرام حالج 
کارشناس مرکز پژوهش های 

مجلس

پرت مي کنند. اینها باعث مي شود که ما به نتایج خوبی نرسیم. این به این معنا نیست که من که 
مي گویم باید روش درست را استفاده کنیم، تافته جدابافته هستم و به درستی عمل مي کنم. گاهی 
هم آنچه که مي گوییم، در حد ادعا است. بنابراین باید با صبر و حوصله با هم صحبت کنیم و به جلو 
برویم و ببینیم که کجا مي توانیم دیدگاه های خود را به هم نزدیک کنیم، که این نیازمند گذر زمان و 
صبر است. باید ببینیم چه کسی حرف حساب مي زند و کدام راه بهتر است تا همان را انتخاب کنیم 
و با صبر و شکیبایی آن را پیش بگیریم. گاهی در هیاهوهای منفعتی حرف درست را نمی شنویم و از 
اینجا به بعد از حوزه فنی و اجرایی به حوزه اقتصاد سیاسی وارد مي شویم که پایه مسائل و مشکالت 
همین است. کتابی که دولت در کنار بودجه سال 97 ارائه داده و نام آن پروژه های در دست واگذاری 
به بخش خصوصی ذکر شده، نشان مي دهد که دولت عزم خود را برای واگذاری جزم کرده است. 
اما اینکه این پروژه ها چطور مطالعه شدند و چگونه به این فهرست رسیدند، محل چالش و پرسش 
اساســی است. از این دست، چندین فهرست تنظیم شده است و یک فهرست هم به بودجه سال 
97 پیوست شد. پیش از این نیز در سایت سازمان برنامه و بودجه و سازمان های دیگر فهرست های 
دیگری قرار داده شده بود. سوال اینجاست که چرا این فهرست ها با هم مغایر است؟ این پروژه ها 
براساس چه مطالعاتی منتشر شده اند؟ چرا بخش خصوصی باید اینها را انتخاب کند؟ چرا نباید سایر 

پروژه ها را انتخاب کند؟ چه کسی این طرح ها را برای بخش خصوصی انتخاب کرده است؟ 
اینها مواردی است که باید به آنها پاسخ داده شود. ولی وقتی سوال مي کنیم، به جای پیدا کردن 
راه حل، گاهی کنش های تندی مي بینیم. اما منطق انتخاب این پروژه ها مهم تر از نام و تعداد آنها 
است. ما که با این مسائل سر و کار داریم، با محدودیت های زیادی به این اطالعات مي توانیم دست 

پیدا کنیم و نمی دانیم این پروژه ها چطور انتخاب مي شوند. 
افرادی که این چندهزار پروژه را برای واگذاری به بخش خصوصی معرفی کردند، باید درمورد 
توجیه اقتصادی آنها صحبت کنند. اگر توجیه داشته باشد، یعنی هزینه های خود را تامین مي کند. 
این ادبیاتی است که باید روی آن تفاهم داشته باشیم. در ظاهر هر طرح عمرانی زمانی کلید مي خورد 
که توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی داشته باشد. پس بر اساس فرضی که روی کاغذ نوشته 

شده، این طرح های عمرانی توجیه اقتصادی دارند. 
اولین چیزی که بخش خصوصی برای اطالع از توجیه اقتصادی باید در دســت داشته باشد، 
طرح های توجیهی این پروژه ها است. کسی که مي خواهد در این پروژه ها سرمایه گذاری کند، حق 
استفاده از این اطالعات را دارد. ولی سرمایه گذار گزارشی را دریافت نمی کند. سال گذشته نمایندگان 
مجلس این موضوع را مطرح کردند کــه اگر دولت مي خواهد پروژه ها را واگذار کند، باید گزارش 
توجیهی این پروژه ها را روی سایت قرار دهد. قرار بر این شد که تا پایان سال گزارش 100 پروژه 

روی سایت قرار داده شود. اما سال به پایان رسید و گزارشی روی سایت قرار داده نشد. 
به نظر مي رســد که هنوز توجیه اقتصادی این پروژه ها برای دولت نیز مشخص نیست. گاهی 
برنامه هایــی مدنظر داریم. به عنوان مثال مي خواهیم طرح های عمرانی را واگذار کنیم، آموزش و 
پرورش را اصالح کنیم و کارهایی از این دست، اما آیا آرزوهای خودمان و دیگران را نقل مي کنیم یا 
برنامه قابل قبولی برای این کار تعیین کرده ايم و قرار است این کارها اتفاق بیفتد؟ وقتی صحبت از 
برنامه مي شود باید اول بپرسیم که این برنامه کجاست و چطور مي خواهد با سیستم اجرایی کشور 
هماهنگ شود؟ چه کسانی مي خواهند این کار را انجام دهند؟ وقتی این سوال ها مطرح مي شود، به 
جای اینکه همدلی ببینیم و درمورد آنها فکر کنیم، عده ای فریاد مي زنند که چرا چوب الی چرخ 
دولت مي گذارید و اخالل مي کنید. اینجاست که مي فهمیم قرار نیست تحولی اتفاق بیفتد و همان 
ســوال اول مطرح مي شــود که آیا تحولی در روش های ما اتفاق افتاده یا تنها داریم منابع نفتی را 
مصرف مي کنیم؟ به اعتقاد نگارنده هنوز تغییر جدی در رویکردها در این زمینه مشاهده نمی شود و 
با توجه به درآمدها و شرایطی که وجود دارد، بودجه ای که برای طرح های عمرانی پیش بینی شده، 
محقق نخواهد شد. درآمدها و هزینه ها در بودجه با یکدیگر تراز نیست؛ مي بینیم که این درآمدها 
کفاف هزینه ها را نمی دهد. وقتی هم که مي خواهند هزینه ها را کاهش دهند، معموال پروژه های 
عمرانی را حذف مي کنند. بخشی  به این دلیل است که هزینه های هنگفتی در بخش هایی صرف 
مي شود که نمی توانیم جلوی آنها را بگیریم، پس درآمدها را بزرگ نمایی مي کنیم. متخصصان بودجه 
باید در این امر ورود کنند، زیرا حرف های جدی برای گفتن دارند. برای اصالح نظام بودجه مي توان 
سرنخ هایی را پیشنهاد داد، اما اجزای این پازل به هم وابسته است. درآمد و هزینه ما با هم باالنس 
نیست و دچار کسری های جدی هستیم. این کسری را هم نمی خواهیم ببینیم و به همین دلیل 

اعداد را روی کاغذ تغییر مي دهیم تا آن را پنهان کنیم.  
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 دولــت یازدهم و دوازدهم با حجــم باالیی از پروژه های 
نیمه تمام مواجه شــد. این پروژه ها از 12 ســال پیش به 
وجود آمده و در سیستم دولتی رسوب کرده است. علت 
نیمه تمام ماندن آنها نیز نبود و کمبود بودجه دولت های 
وقت بوده و با وجود فروش باالی نفت و قیمت مناســب 
ارز، همیشه در اجرای پروژه ها تاخیر داشته ایم و با کمبود 
بودجه مواجه بوده ایم. همچنین مطرح شدن پروژه هایی 
بیش از توان دولت ها یکی دیگر از آســیب هایی است که 
منجر به رســوب کردن طرح های عمرانی در ســال های 
گذشته شده است. البته بعد از انقالب اسالمی همیشه با 
این مسئله مواجه بوده ایم. اما در این شرایط در سال های اخیر بودجه ای نیز برای طرح های 
عمرانی تخصیص داده نشده که پروژه های جدید تعریف شود. بخش های عمرانی نیز طرح 

جدیدی ارائه نمي دهند و پروژه های عمرانی را محدود کرده اند. 
اما آنچه نباید فراموش شود این است که آنچه در این سال ها در بخش پروژه های عمرانی 
رســوب کرده، کم نیست و بعضی از آنها حدود 12 سال سابقه اجرا دارد. ولی عدم دقت در 
برنامه ها و ناتوانی به لحاظ مدیریت و تامین مالی منجر به این شرایط شده و طرح ها بیش 
از ظرفیت ملی تعریف شده است.  پروژه های عمرانی اسیر کمبود بودجه برای طرح تملک 
دارایی ها است. در سال های اخیر نیز بودجه ای برای این کار نداشتند. در خصوص این پروژه ها 
صحبت از 20 تا 30 هزار میلیارد تومان بوده که بســیار کمتر از نیاز کشــور برای اجرای 
طرح های عمرانی است. به همین دلیل مطابق قانونی که در شورای اقتصاد تصویب شد، قرار 
بر این شد که برای تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام، از منابع بخش خصوصی استفاده شود. 
حال آنکه تمهیداتی در قانون و دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد اندیشیده شده است که 
بخشــی نیز در قانون بودجه 96 آمد ولی از ظرفیت آن استفاده نشد. این موضوع در قانون 
بودجه 97 هم مطرح شــده که امیدوارم مجلس آن را تصویب کند تا بتوانند برای تکمیل 
طرح های عمرانی از منابع بخش خصوصی استفاده کنند و طرح های نیمه تمام به سرانجام 
برسد. بنابراین تصمیم واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی گرفته شده اما هنوز 
ساز و کارهای تامین مالی آن فراهم نشده و تاکنون پروژه های عمرانی بسیار کمی به بخش 
خصوصی واگذار شده است. این در حالی است که ساز و کار تامین مالی این تصمیم نیز مهم 
است و طرح هایی هم برای ارائه تامین مالی آن ارائه شده است. بخشی از مصوبه شورای اقتصاد 
که در مردادماه سال جاری تصویب شد، به این موضوع اختصاص یافت. بخشی از طرح های 
تامین مالی نیز در قانون بودجه 97 آمده است که امیدواریم بتوانند این کار را در سال آینده 
انجام دهند. طرح های عمرانی که بر زمین مانده و به عنوان طرح های نیمه تمام مطرح شده، 
ارزش تقریبی 500 هزار میلیارد توماني دارد. این ارزش حجم بزرگی است که حدود 3 میلیون 
اشتغال در کشور تامین مي کند. ولی حدود یک چهارم آن قابلیت اجرا دارد و به شرطی که این 

طرح ها عملی شود، حدود 700 هزار نفر را مي تواند شاغل کند. 
البته بودجه عمرانی سال آینده نسبت به سال های گذشته کاهش چشمگیری داشته است. 
اما قرار نیست که طرح های عمرانی با بودجه دولتی محقق شود. تصمیم بر این است که از 
منابع نقدینگِی در اختیار بخش خصوصی، این طرح ها انجام شود. انتقال پروژه های نیمه تمام 
به بخش خصوصی یک انتقال تاریخی است. با این روش بخش خصوصی مالکیت و اجرای 
طرح های عمرانی را به عهده مي گیرد. این پروژه ها ممکن است سودآور باشد؛ ولی مانع اساسی 
پیش روی واگذاری آنها به بخش خصوصی وجود دارد که بیشتر، ذهنی است . بخش خصوصی 
سال های زیادی عادت کرده که دولت از فروش نفت پول به دست آورد و کارفرما شود تا مردم 

به عنوان پیمانکار، پول بگیرند و کار کنند. دولت نیز به کارفرما بودن عادت کرده است. این 
عادت، یک مانع است. برای رفع این اشکال، تشکیل گروه های واگذاری را تصویب کرده اند که 

وظیفه شناسایی طرح ها  با کمک دستگاه های اجرایی و انجام آنها را به عهده دارند. 
امید مي رود که پروژه های نیمه تمام در باقی مانده سال های دولت دوازدهم به اتمام برسد . 

البته این در شرایطی محقق مي شود که در این باره خوب عمل شود .
در طرح هایی که قرار اســت به بخش خصوصی واگذار شــود، به جای اینکه دولت برای 
طرح های عمرانی هزینه کند، آنها را به توان بخش خصوصی یعنی مردم منتقل مي کند تا 
از نقدینگی باالی 1300 هزار میلیارد تومانی که در اختیار مردم است، استفاده کند. اما در 
بهترین حالت بخش کوچکی را که حدود 10 درصد آن مي شود مي تواند به سمت طرح های 
عمرانی هدایت کند. ما باید قبول کنیم که بخش خصوصی وارد این عرصه شود و این اتفاق 
بیفتد، زیرا دولت ناچار به انجام این کار است و بودجه ای برای اجرای طرح های عمرانی ندارد. 
در دولت کسانی هستند که مي خواهند این اتفاق بیفتد. اما آیا بدنه دولت آمادگی این تغییر 

را دارد یا خیر. این سواِل مهم و تاثیرگذاری است. 
بخش خصوصی طبیعتا از این موضوع سود چندجانبه ای مي برد. هم اشتغال فعالی ایجاد 
مي شود که به نظر نگارنده در دور اول، ظرف یک سال، حدود 700 هزار اشتعال جدید ایجاد 
مي کند. از طرفی درآمد زیادی برای بخش خصوصی به همراه خواهد داشت. اما این تحولی 
است که بخش خصوصی به آن عادت ندارد. برای اینکه این تحول اتفاق بیفتد باید تمهیداتی 
اندیشید که جذابیت ابتدایی ایجاد شود. اگر بخش خصوصی را برای تامین مالی کمک کنیم، 
جذابیت طرح های عمرانی بیشــتر مي شود و ریســک و خطر انجام آن را مي پذیرد. بخش 
خصوصی پروژه را اجرا مي کند و این روش انجام طرح های عمرانی پذیرفته مي شود. از طرفی 

نیازی نیست دولت از نقدینگی جامعه استفاده کند و این طرح ها را اجرا کند. 
در حال حاضر بیشترین پروژه های نیمه تمام در بخش های راه و شهرسازی، نفت، ورزش 
و بهداشت است اما تقریبا همه وزارت خانه ها طرح های نیمه تمام زیادی دارند. که جمع آنها 
رقم بزرگی است و چیزی حدود نیمی از نقدینگی کل کشور، ارزش طرح های نیمه تماِم بر 

زمین مانده است. 
البتــه وزارت خانه ها تمایلی به واگذاری طرح های نیمه تمام خود به بخش خصوصی 
ندارند. به همین دلیل طرح واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی با دشواری هایی روبه رو 
است. حتی وزارت خانه ها، طرح های نیمه تمام خود را اعالم نمي کنند. اما قرار بر این است 
که ســازمان برنامه و بودجه و گروه های واگذاری، اطالعات طرح های نیمه تمام را جمع 
آوری کنند و تقریبا اجباری ایجاد کنند که این انتقال صورت گیرد و بخش خصوصی این 

پروژه ها را دریافت کند. 

نکته هایی که باید بدانید

آنچه در این سال ها در بخش پروژه های عمرانی رسوب کرده، حدود ۱۲ 	]
سال سابقه اجرا دارد.

وزارت خانه ها تمایلی به واگذاری طرح های نیمه تمام خود به بخش 	]
خصوصی ندارند.

انتقال پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی یک انتقال تاریخی است.	]
تصمیم واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی گرفته شده اما 	]

هنوز ساز و کارهای تامین مالی آن فراهم نشده است.

انتقال تاریخی
پروژه های عمرانی به بخش خصوصی واگذار مي شود؟!

محمدرضا انصاری
نایب رئیس اتاق ایران

 بخش خصوصی سال های زیادی عادت کرده که دولت از فروش نفت پول به دست آورد و کارفرما شود تا مردم به عنوان پیمانکار، پول بگیرند و کار کنند. 
دولت نیز به کارفرما بودن عادت کرده است. این عادت، یک مانع است. برای رفع این اشکال، تشکیل گروه های واگذاری را تصویب کرده اند که وظیفه 
شناسایی طرح ها  با کمک دستگاه های اجرایی و انجام آنها را به عهده دارند.
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راهربد

نکته هایی که باید بدانید

 نکته مثبتی که در بودجه   وجود دارد، تقویت صندوق توسعه ملی است.	]
تنها با استناد به کاهش بودجه عمرانی نمی توان عملکرد دولت را زیر سوال برد.	]
 تنها تخصیص بودجه زیاد باعث رونق در حوزه عمران یا سایر حوزه ها نمی شود.	]
در حال حاضر کسب جایگاه های مدیریتی تنها با شگرد های خاص و سفارش اشخاص برای 	]

اشتغال کرسی ها ممکن است.
پروژه های عمرانی نیمه کاره در دولت دوازدهم به پایان نمی رسد.	]
 اگر بودجه دست مدیر توانمند نباشد مي تواند به هدر رود و نابود شود.	]

بودجه عمرانی 
زمانی مي تواند برای 
طرح های نیمه تمام 
صرف شود که طرح 
خصوصی نباشد. 

اگر دولت مي خواهد 
پروژه ای را تکمیل 

کند و به سازمان های 
مربوطه بدهد، 

مي تواند برای آن 
بودجه عمرانی 

تعریف کند

موتور محرک طرح های عمرانی
به تسویه بدهی ها در دولت دوازدهم خوش بین هستم

حسن روحانی، دولت یازدهم را در حالی تحویل گرفت که حجم زیادی 
از پروژه های آغازشده در دولت دهم نیمه تمام باقی مانده بود و دولت بدهی 
زیادی به پیمانکاران داشــت. با وجود این شرایط آنچه که در الیحه بودجه 
سال 97 برجسته بود، تخصیص اولویت کمتر بودجه های عمرانی نسبت به 
سال های گذشته بود. متاسفانه همواره  دولت ها در وهله نخست نیازهای به روز 
خود یعنی حقوق ها و حق بازنشســتگی ها را پوشش مي دهند و پروژه های 
عمرانــی را در اولویت های بعدی قرار مي دهند تا اگر از بودجه، چیزی باقی 
ماند، به آنها اختصاص دهند. حتی یارانه ای که از حوزه صنعت و مبادی دیگر 
مانند حذف یارانه انرژی به دولت بازمی گردد، به دلیل بزرگی دولت برای رفع 
مشکالت و هزینه های آن صرف مي شود. اما در خصوص تخصیص بودجه به 
طرح های عمرانی، درست است که ظاهرا سهم بودجه عمرانی کم دیده شده، 
اما نکته مثبتی که در این بین وجود دارد، تقویت صندوق توسعه ملی است 
که اگر بتواند مدیریت منابع مالی را به درستی انجام دهد، روال خوبی خواهد 
داشــت. اگر جنبه اقتصادی طرح ها در اولویت قرار بگیرد، یعنی پروژه های 
عمرانی که تعریف مي شود، توجیه اقتصادی داشته باشد و هزینه ای که برای 
هر پروژه صرف مي شــود، برای تعریف پروژه های دیگر به صندوق بازگردد، 
مي تواند روند خوبی را رقم بزند. با این شــرایط پروژه های زیرساختی مانند 

آزادراه ها، بزرگراه ها و بنادر نیز باید جواب گوی سرمایه گذاری باشند. 
این شرایط مي تواند موتور محرک خوبی برای اقتصاد باشد و این بودجه 
مي تواند اشــتغال مورد نیاز بخش عمران را بهبود دهد و تولید را پشتیبانی 
کنــد. از طرفی مي تواند نیازهای این حوزه را از بازارهای داخلی تهیه کند و 
کمک بزرگی به اقتصاد خواهد کرد. تنها با استناد به کاهش بودجه عمرانی 
نمی توان عملکرد دولت را زیر سوال برد. اصل، مدیریت در کشور است و مدیر 
خوب مي تواند در این شرایط نیز تحول ایجاد کند. تنها تخصیص بودجه زیاد 

باعث رونق در حوزه عمران یا سایر حوزه ها نمی شود
. وقتــی با کمبود یک گزاره مدیریتی مانند کمبود بودجه هراســناک 
مي شویم و آینده سیاهی برای یک حوزه مي بینیم، نقص در مدیریت را نشان 

مي دهد. 
در چنین شرایطی، به نظر مي رسد که اصالح نظام مدیریت کشور یک 
ضرورت است. در حال حاضر کسب جایگاه های مدیریتی تنها با شگرد های 

خاص و سفارش اشخاص برای اشتغال کرسی ها است و با این روش کار پیش 
نمی رود. ما از شایسته ساالری دور شده ایم و جابه جایی ها براساس رفاقت و 
آشنایی با اشــخاص صورت مي گیرد. اگر به بهبود این شرایط مي اندیشیم 
باید شایسته ســاالری را در رأس اصالحات خود قــرار دهیم. گاهی دولت 
تصمیمات بنیادی برای اصالح امور اخذ مي کند و با کارشــکنی و فشار از 
طرف افراد ذی نفع مسکوت مي ماند. به عنوان مثال در بحث عدم به کارگیری 
بازنشستگان در پست های مدیریتی، درست است که دولت تصمیم گرفت 
اقدام درســتی انجام دهد، اما هیچ حرکتی نکرد و توجیهاتی برای این کار 
ارائه داد که قابل قبول نبود؛ در حال حاضر افرادی که بازنشســته مي شوند، 
با وجود دریافت حقوق بازنشســتگی، دوباره در همان سازمان دعوت به کار 
مي شوند و منابع مالی زیادی به کشور تحمیل مي شود. اما همین فشارها و 
کارشــکنی ها دولت را وادار به عقب نشینی کرده است. در چنین شرایطی 
سیســتم هنوز جایی برای مراجعه و رفع مشکالت پیدا نکرده است. دولت 
مشــکالت را در شــورای گفت وگو اعالم مي کند. اما برای اجرایی شدن آن 
بخش بزرگی از بدنه خــودش مقاومت مي کند و نمی گذارد کار پیش رود. 
به اعتقاد نگارنده پروژه های عمرانی نیمــه کاره در دولت دوازدهم به پایان 
نمی رســد، اما حرکت های خوبی شروع شده و مســئوالن آگاه، توانمند و 
عالقه مندی انتخاب شده اند. اگر نیمی از این اقدامات نیز پیش رود، بخش 

عمده ای از اشتغال کشور را پیش مي برد.
از طرفی بودجه عمرانی زمانی مي تواند برای طرح های نیمه تمام صرف 
شود که طرح خصوصی نباشد. اگر دولت مي خواهد پروژه ای را تکمیل کند 
و به سازمان های مربوطه بدهد، مي تواند برای آن بودجه عمرانی تعریف کند. 
در غیــر این صورت برای تکمیل طرح های نیمه تمام مي تواند اعتباراتی 
تهیه کند و کســی که طرح را تحویل مي گیرد )بخش خصوصی(، در این 
شــرایط به دولت بدهکار مي شــود و اگر دولت نیاز دارد از حق بهره برداری 
بلندمدت استفاده مي کند؛ اما در غیر این صورت بخش خصوصی مي تواند از 
آن پروژه بهره برداری کند تا سرمایه بالاستفاده و ایستا را تبدیل به سرمایه 
بازده و متحرک ســازد. پس افزایش یــا کاهش بودجه عمرانی را نمی توان 

شاخصی برای ارزیابی عملکرد عمرانی دولت در سال آینده در نظر گرفت.
دولت روحانی تسهیالت خوبی در سال های فعالیت خود دریافت کرده 
است. با تدبیری که در این دوره اندیشیده شد، پیمانکاران طلبکار از دولت، 
بدهــی خود را به بانک مي برند. این بدهــی از طرف بانک با بانک مرکزی 
تهاتر مي شــود و این اقدام بزرگی است که هم آرامش را به محیط عمرانی 
کشــور تزریق مي کند و هم یــک تحرک جدید در ایــن بخش به وجود 
 مــي آورد. دولت باید خوب فکر کنــد تا مجلس هم به خوبی حمایت کند. 
آقــای روحانی دولتی را تحویل گرفت که هم در طرح های عمرانی بدهکار 
بود و هم بیمارســتان ها، داروخانه ها، موسســات و کارخانه ها به طریقی از 
دولت طلبکار بودند و این دولت به رغم محدودیت های مالی توانست با اوراق 
مشارکت و اوراق خزانه ای بدهی ها را به خوبی پوشش دهد و کاری کند که 
این بالتکلیفی ها به پایان برسد. من خوش بین هستم که دولت دوازدهم با 
اقدامات درستی که انجام مي دهد، بتواند تمام بدهی های باقی مانده از دولت 

قبل را تسویه کند. 

محمد امیرزاده 
رئیس کمیسیون خدمات فنی و 

مهندسی اتاق ایران
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........................... آینده مـــا ...........................

حمله به امنیت غذایی
صنعت مرغداری در ایران چه جایگاهی دارد؟

ایران در تولید مرغ و تخم مرغ جزو ده کشــور برتــر جهان قرار دارد. صنعت 
مرغداری با تولید ســاالنه بیش از 3 میلیون تن مرغ و تخم مرغ وظیفه امنیت 
غذایی در این بخش را بر عهده دارد. صنعتی که دهه های گذشــته رشد قابل 
توجهی را تجربه کرده و توانسته تولیدات خود را تقریبا متناسب با قیمت های 
جهانی عرضه کند. در سال های اخیر صادرات مرغ و تخم مرغ نیز عملیاتی شد 
اما طی ماه های گذشته ویروس آنفلوآنزا به جان این صنعت بزرگ افتاد به گونه ای 
که تامین نیازهای داخل نیز با چالش مواجه شد. از آبان 1395 بیش از 18 و نیم 
میلیون مرغ تخم گذار و 1.2 میلیون مرغ مادر معدوم شدند و عملیات کنترل این 

بیماری همچنان ادامه دارد.
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آینده ما

زنده بمان 
پاسخ به 8 سوال در مورد صنعت مرغ و تخم مرغ که این روزها گرفتار آنفوالنزا شده است

محمد عدلی
دبیر بخش آینده ما

در میان بخش های اقتصادی، کشاورزی وفادارترین بخش به شاخص رشد 
اقتصادی شناخته می شود. در سال های گذشته از دهه 1390 که رکود حرف 
اول را در اقتصاد ایران زده است و در اغلب 6 سال گذشته نرخ رشد اقتصادی 
در محدوده صفر یا کمتر از آن نوسان کرده است، نرخ رشد تولید کشاورزی 
مثبت و پایدار بوده است.  طی 6 سال گذشته این بخش رشد 4 تا 6 درصدی 
را در تولیدات ادامه داده اســت تا از متعادل ترین بخش های اقتصادی کشور 
باشد. این روند موجب شده است تا سهم بخش كشاورزی در رشد اقتصادی 
و اشتغال تقریبا پایدار بماند. این ثبات در شرایطی اتفاق افتاده است که بخش 
کشــاورزی به عنوان پرمصرف ترین بخش اقتصادی در زمینه مصرف آب با 

چالش های جدی در زمینه تامین آب مواجه بوده است. 
در میان بخش های مختلف کشــاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی برای 
تقویت زنجیره تولید مورد توجه قرار گرفته است. در سال های اخیر بسیاری از 
صنایع کشاورزی نیز به واسطه بهبود وضعیت تولیدات کشاورزی و برنامه ریزی 
در صنایع وابسته آنها، موفق به خروج از رکود شده اند. صنایع غذایی به عنوان 
تامین کننده نیازهای غذایی کشور نیز بیش از گذشته مورد مورد حمایت قرار 
گرفته که نشانه های آن در صنعت قند و شکر، روغن نباتی و مرغداری نمایان 
شده است. سیاست خودکفایی در محصوالت کشاورزی به خصوص در برخی 
کاالهای استراتژیک نظیر گندم، شکر، روغن، مرغ و تخم مرغ دنبال می شود 
اما با وجود این، هنوز محصوالت کشاورزی سهم باالیی از واردات دارند. حدود 
15 درصد از ارزش واردات کشــور مربوط به 10 قلم کاالی کشاورزی است. 
بخش کشاورزی در صادرات غیرنفتی سهمی حدود 13 درصد دارد. در میان 
بخش های کشاورزی، صنعت مرغ و تخم مرغ طی سال های گذشته با پیشرفت 

قابل توجهی در کشور مواجه شده است. این صنعت تقریبا کشور را از واردات 
مرغ و تخم مرغ بی نیاز کرده و حتی صادرات این محصوالت نیز طی سال های 
اخیر تجربه شده است. در ماه های اخیر اما این صنعت بزرگ با چالشی بزرگ 
به نام آنفلوانزا مواجه شــده که موجب شد محصوالت این صنایع به ویژه در 

بخش تخم مرغ با کمبود همراه شود و واردات را ناگزیر کند. 
بیماری آنفلوانزای پرندگان موجب مرگ بخش مهمی از مرغ های مادر به 
ویژه در بخش تخم گذار شد و تولید تخم مرغ کشور را با چالشی جدی مواجه 
کرد. این بیماری همچنان در کشور ریشه کن نشده و قرار است تا چندین سال 

آینده سیاست های کنترل این بیماری در میان پرندگان اجرا شود. 

1
صنعت مرغداری در ایران چه جایگاهی دارد؟

صنعت مرغداری در ایران حدود 63 سال سابقه دارد و در دهه های اخیر 
رشد قابل توجهی در این بخش رقم خورده است. در سال های پس از انقالب 

این صنعت تغییرات مهمی را تجربه کرد و با رشد ۷00 درصدی همراه شد.
پرورش مرغ به شــكل صنعتی در ایران از ســال 1333 بــا وارد كردن 
جوجه مرغ های یــك روزه یا تخم مرغ های نطفه دار از نژادهای اصالح شــده 
خارجی آغاز شــد و توســعه آن در این مدت به حدی بود كه توانسته است 

بخش قابل توجهی از پروتئین حیوانی كشور را فراهم کند. 
با تبدیل شدن گوشت مرغ به پرمصرف ترین گوشت در میان خانواده های 
ایرانی، این صنعت در ایران رشد تصاعدی را تجربه کرد تا خودکفایی در این 
بخش حاصل شده باشد. در صنعت تخم مرغ نیز اتفاق رخ داد و همپای صنعت 

مرغ گوشتی، رشد صنعت مرغ تخم گذار نیز پیش رفت. 
در شرایط فعلی که با توجه به شیوع بیماری آنفلوانزای پرندگان، تولید مرغ 
و تخم مرغ کشور به طور کنترل شده پیش می رود، ساالنه حدود 2.2 میلیون 

تن مرغ آماده طبخ و حدود 900 هزار تن تخم مرغ در کشور تولید می شود.
سرانه مصرف گوشــت مرغ در ایران دوبرابر سرانه مصرف جهانی است. 
براساس آمارهای رسمی، مصرف سرانه گوشت مرغ در دنیا به طور میانگین 
حدود 11.5 کیلوگرم اســت، درحالی که سرانه مصرف گوشت مرغ در ایران 
برای هر نفر 25 کیلوگرم برآورد می شود. صنعت مرغداری گوشتی کشور با 
11 هزار میلیارد تومان گردش مالی جایگاه ویژه ای در اقتصاد پیدا کرده است. 
ساالنه 14 میلیارد تومان از سوی مردم برای خرید مرغ گوشتی هزینه می شود. 
صنعت مرغداری صدها واحد جوجه کشی، تولید دام، خدمات کشتارگاهی و 

صدها شرکت خدماتی، بهداشتی و دام پزشکی را فعال کرده است. 
به طور کلی تولیدات در بخش دام و طیور کشــور در سال 95 به 13.۷ 
میلیون تن رسید که بیش از 3 میلیون تن آن مربوط به مرغ و تخم مرغ است. 
آمارهای مربوط به صنعت مرغداری کشور نشان می دهد که در حال حاضر 
در بخش مرغ گوشتی 393 میلیون قطعه ظرفیت ساخته شده وجود دارد اما 
ظرفیت در حال بهره برداری در این بخش 300 میلیون قطعه برآورد می شود. 
در بخش مرغ مادر گوشتی ظرفیتی به اندازه 25 میلیون قطعه ساخته شده 
اســت که 14 میلیون آن در حال بهره برداری است. همچنین در بخش مرغ 

چرا باید خواند:
صنعت مرغداری 

در ایران با 63 سال 
سابقه و تجربه رشد 
700 درصدی تولید 

طی4دهه اخیر، با 
سخت ترین حمله 
ویروس آنفوالنزا 

مواجه شده است. از 
طرفی این صنعت باید 
امنیت غذایی را تامین 
کند و از سوی دیگر با 

این بیماری بجنگد.

میزان تولیدات محصوالت کشاورزی طی سال های 1391 الی 1395
متوسط نرخ رشد درصد 1395 1394 1393 1392 1391 نوع محصول

2/5 ۷/82 ۷۷ ۷4 68 5/65 محصوالت زراعی

4/۷ 5/20 4/19 5/16 9/15 9/14 محصوالت باغی

۷/3 ۷/13 13 6/12 9/11 5/11 دام و طیور

3/8 1 98/0 95/0 88/0 ۷4/0 شیالت و آبزیان

4/5 9/11۷ 110 104 ۷/96 6/92 کل تولید

روند صادرات محصوالت کشاورزی- میلیون دالر
ارزش صادرات 

محصوالت کشاورزی
ارزش صادرات 

محصوالت غذایی
ارزش کل صادرات 

کشاورزی و صنایع غذایی سال

4241 1868 6109 1391

3386 1904 5290 1392

4623 2248 68۷1 1393

3988 1954 5942 1394

3922 2364 6286 1395
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 پیش بینی  تولید جوجه یك روزه گوشتی و میزان جوجه ریزی گله های مرغ مادر در  سال    1397 الی1395 
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آمارهای مربوط به صنعت مرغداری کشور نشان می دهد که در حال حاضر در بخش مرغ گوشتی 393 میلیون قطعه ظرفیت ساخته شده 
وجود دارد اما ظرفیت در حال بهره برداری در این بخش 300 میلیون قطعه برآورد می شود. در بخش مرغ مادر گوشتی ظرفیتی به اندازه 25 
میلیون قطعه ساخته شده است که 14 میلیون آن در حال بهره برداری است.

اجداد گوشــتی ظرفیت 581 هزار قطعه ساخته شده که از 420 هزار قطعه 
آن بهره برداری می شود. ماهانه معادل 165 تا 1۷5 هزار تن مرغ گوشتی در 
کشور تولید می شود. پیش بینی شده است که این صنعت در خرداد سال آینده 

به تولید 1۷9 هزار تن برسد.

2
جایگاه صنعت تخم مرغ در ایران کجاست؟

تخم مرغ که در سبد کاالهای اساسی کشور جای می گیرد، طی ماه های 
اخیر جایگاهی ثابت میان اخبار روز پیدا کرده است. افزایش قیمت این کاال 
از شانه ای 12 هزار تومان به حدود 20 هزار تومان موجب شد تا توجه مردم 
و رسانه ها به آن جلب شود. ریشه گرانی این کاال در کمبود آن و دلیل کمبود 
عرضه نیز کاهش تولید به واسطه شیوع آنفلوانزای پرندگان در صنعت مرغ 
و تخم مرغ کشور است. در صنعت مرغ تخم گذار به اندازه 85 میلیون قطعه 
ظرفیت ساخه شده که ۷4 میلیون قطعه از آن مورد بهره برداری قرار گرفته 
اســت. در بخش مرغ مادر تخم گذار ظرفیت 1.2 میلیون قطعه نصب شده 
اســت که 800 هزار قطعه از آن مورد بهره بــرداری قرار دارد. در بخش مرغ 
اجداد نیز ظرفیت 12 هزار قطعه در کشور ساخته شده است که همه آن مورد 
بهره برداری قرار گرفته است. مجموع سرمایه گذاری ثابت در صنعت مرغ و 
تخم مرغ 40 هزار میلیارد تومان برآورد شده است و ارزش تولیدات این صنعت 

نیز 20 هزار میلیارد تومان ارزیابی می شود.
آمارهای کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نشان می دهد که در سال 1394، 
31میلیون و 319 هزار قطعه مرغ تخم گذار جوجه ریزی شده است در سال 
1395 جوجه ریزی مرغ تخم گذار بــه 34 میلیون و 86 هزار قطعه افزایش 
یافته و در 9 ماهه ســال 1396 تعداد 30 میلیون و 386 هزار و 449 قطعه 
جوجه ریزی برای مرغ تخم گذار صورت گرفته است. در این شرایط پیش بینی 
شده است که در سال 1396 میزان تولید مرغ تخم گذار به 938 هزار و 115 
تن برســد و در سال 139۷ نیز تولید مرغ تخم گذار به 942 هزار و 250 تن 
بالغ شود. از سوی دیگر پیش بینی شده است که در سال جاری 950 هزار تن 

تخم مرغ در کشور تولید شود.

3
واحدهای پرورش مرغ مادر چه وضعیتی دارند؟

بر اســاس گزارش مرکز آمار ایران، در سال 1395، تعداد 603 مؤسسه 
پرورش مرغ مادر در كشور وجود داشته است كه از این تعداد 466 واحد فعال 
و 13۷ واحد غیرفعال اســت. همچنین از كل تعداد مؤسسات موجود، 562 

واحد به فعالیت تولید تخم نطفه دار نژاد گوشتی، 18 واحد به فعالیت تولید 
تخم نطفه دار نژاد تخم گذار و 23 واحد نیز به فعالیت تولید تخم نطفه دار نژاد 
بومی اشتغال دارند. همچنین استان های مازندران، آذربایجان غربی و گیالن 

بیشترین تعداد واحد را در كشور به خود اختصاص داده اند.
طبق گزارش مرکز آمار ایران، مؤسســات پرورش مرغ مادر در سال 
1394، تعداد 13۷4 میلیون عدد تخم نطفه دار مرغ گوشتی، 59 میلیون 
عدد تخم نطفه دار مرغ تخم گذار و 12 میلیون عدد تخم نطفه دار مرغ 

بررسی تراز تجاری محصوالت کشاورزی در دوره 1395-1391 )واردات ، صادرات و تراز تجاری(

سال
تراز تجاری ارزش )میلیون دالر( وزن )هزار تن( 

تراز ارزشیوزنی
صادراتوارداتصادراتواردات

1391220244463142236109-1۷561-8114

13921839541241339۷5290-142۷2-810۷

1393234135۷۷81250568۷1-1۷35-5634

139418۷3۷510592115942-13632-3269

13951۷6۷66115904۷6286-8629-2۷61

جایگاه کشاورزی در برنامه ششم اهداف کمی تولیدات دام و طیور

سال 1400واحدعنوان
249۷هزار تنافزایش تولید گوشت طیور

899هزار تنافزایش تولید گوشت قرمز

1103هزار تنافزایش تولید تخم  مرغ )صنعتی و بومی(

11890میلیون تنافزایش تولید شیر

صید و صیادی
42000تنصید در آب های شمال

658000تنصید در آب های جنوب

آبزی  پروری
811000تنآبزی  پروری )با تأکید بر پرورش ماهی در قفس در آب های آزاد(

500میلیون قطعهرهاسازی بچه ماهی و میگو جهت بازسازی ذخایر

ظرفیت صنعت مرغداری- قطعه

بخش ظرفیت در حال 
بهره برداری 

ظرفیت 
ساخته شده

مرغ اجداد گوشتی 420.000 581.000

مرغ مادر گوشتی  14.000.000 25.000.000

مرغ گوشتی 300.000.000 393.000.000

مرغ اجداد تخم گذار 12.000 12.000

مرغ مادر تخم گذار 800.000 1.200.000

مرغ تخم گذار ۷4.000.000 85.000.000
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آینده ما

بومی تولید كرده اند. همچنین در این مؤسسات طی سال یادشده، مقدار 
15 هزار تن تخم مرغ خوراكی، 3 هزار تن ضایعات، 22 هزار تن مرغ و 
خروس حذفی و 135 هزار تن كود تولید شده است. ارزش كل تولیدات 
نیز بالغ بر یک هزار و 345 میلیارد تومان است كه از این مبلغ یک هزار 
و 149 میلیارد تومان مربوط به ارزش تخم مرغ نطفه دار نژاد گوشــتی، 
55.8 میلیــارد تومان مربوط به ارزش تخم مرغ نطفه دار نژاد تخم گذار، 
۷.۷ میلیارد تومان مربوط به ارزش تخم مرغ نطفه دار نژاد بومی و مابقی 

مربوط به سایر تولیدات این مؤسسات است.
بر اســاس مطالعه ای که مرکز آمار ایران انجام داده اســت، در سال 
1394 مقدار 620 هزار تن خوراک مرغ در مؤسسات پرورش مرغ مادر 
مصرف شده است. ارزش كل خوراک مرغ مصرف شده مؤسسات پرورش 
مرغ مادر طی این سال، بالغ بر ۷84 میلیارد تومان است كه از این مبلغ 

31.4 میلیارد تومان مربوط به سایر انواع خوراک مرغ مصرفی است.
تعداد كاركنان شاغل مؤسسات در پرورش مرغ مادر در سال 1394، 
معادل 10 هزار و 518 نفر بوده است كه از این تعداد 10 هزار و 204 نفر 
شاغالن با مزد و حقوق و 314 نفر را شاغالن بدون مزد و حقوق تشكیل 
می داده اند. همچنین بین شاغالن با مزد و حقوق 9۷2۷ نفر كاركن مرد 
و 4۷۷ نفر كاركن زن و از مجموعه شــاغالن بدون مزد و حقوق 298 
نفر كاركن مرد و 16 نفر كاركن زن بوده اند. میزان مزد و حقوق و سایر 
پرداختی های كاركنان با مزد و حقوق در مرغداری های مذكور نیز طی 

این سال 159 میلیارد تومان برآورد شده است. 
بررسی مرکز آمار ایران از تعداد، مساحت و ظرفیت سالن های صنعت 
مرغداری در سال 1395 نشان می دهد که مؤسسات پرورش مرغ مادر 
كشــور در سال 1395 مجموعاً دارای 4838 سالن پرورش با مساحت 
4 میلیون متر مربع و ظرفیت 25 میلیون قطعه مرغ و خروس بوده اند. 
از این تعداد 4552 سالن به مساحت 3.۷ میلیون متر مربع و ظرفیت 
23 میلیون قطعه مرغ و خروس به سیستم دانخوری اتوماتیک مجهز 

هستند. 
با توجه به آمارهای موجود، در ابتدای ســال 1394 در مؤسســات 
پــرورش مرغ مــادر، تعداد 9 میلیون قطعه مــرغ و یک میلیون قطعه 
خروس نگهداری شده اســت. همچنین طی این سال تعداد 8 میلیون 
قطعه جوجه مرغ یــك روزه و یک میلیون قطعه جوجه خروس یك روزه 
به ارزش 141 میلیارد تومان به منظور پرورش در ســالن ها ریخته شده 
است. موجودی آخر سال 1394 مؤسسات مرغ مادر در مورد تعداد مرغ و 
خروس و جوجه  یك روزه نیز بیش از 9 میلیون قطعه مرغ و جوجه مرغ و 

1 میلیون قطعه خروس و جوجه خروس بوده است. 

4
ویروس آنفلوانزا چیست؟

بیماری آنفلوانزای پرندگان که ویروسی واگیردار و کشنده برای پرندگان 
است، اغلب از طریق پرندگان مهاجر وارد می شود و در مرغداری های صنعتی 
کوچک روســتایی گســترش پیدا می کند. پرندگان محلــی و تاالب ها نیز 
می توانند محلی برای انتقال این ویروس باشند. سوابق اپیدمی آنفلوانزای فوق 
حاد پرندگان در ایران نشان می دهد این ششمین سالی است که صنعت مرغ 
و تخم مرغ کشــور با این بیماری درگیر شده است. اولین بار در سال 13۷۷ 
آنفلوانزا در تیپ غیرحاد H9N2 وارد ایران شــد. ۷ سال بعد یعنی در سال 
1384 اما آنفلوانزا در تیپ فوق حاد H5N1 به ایران آمد. پس از آن 4 سال 
بعد در سال 1389 این ویروس تحت تیپ فوق حاد H5N1 در ایران اپیدمی 
شد اما این بار نیز عمر این بیماری در ایران به همان سال ختم شد. 5 سال 
بعد در سال 1394 بار دیگر این بیماری تحت تیپ فوق حاد H5N1 به ایران 
آمد و این بار در کشور ماندگار شد. ریشه کن نشدن این بیماری در سال 94 
موجب شــد که در سال 1395 نیز آنفلوانزا تحت تیپ فوق حاد H5N8 در 
ایران نمایان شود که وضعیت قرمز را برای صنعت مرغداری ایجاد کرد. در سال 
 H5N8 1396 نیز به عنوان سومین سال پیاپی، این بیماری در همان تیپ

خود را نشان داد و کار را در وضعیت قرمز دشوارتر ساخت.

5
آنفلوانزا در دو سال اخیر چه خسارت هایی به صنعت مرغداری وارد 

کرد؟

برآوردهای کارشناســی نشــان می دهد که از آبان 1395 تا پایان همان 
ســال 39۷ کانون آنفلوانزا در کشور شناسایی شده است که 156 کانون در 
بخش های صنعتی، 22۷ کانون در بخش های روستایی و 14 کانون وحشی 
را شامل می شود. پس از دو سال درگیری با این ویروس در اردیبهشت سال 
1396 به سازمان بهداشت جهانی دام OIE اعالم می شود که پایان همه گیری 
در کشور اتفاق افتاده است در حالی که هنوز درگیری ها در مناطق روستایی و 
بومی وجود داشت. از شهریور سال 1396 بار دیگر موج جدید بیماری از یک 
واحد مرغ مادر در مازندران شــروع شد و طی 3 ماه و نیم تعداد 18 میلیون 
و 500 هزار مرغ تخم گذار و 930 هزار مرغ مادر معدوم شــدند. بررسی های 
کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نشان می دهد که در مجموع از آبان 1395 تا 
پایان 9ماهه سال 1396 معادل 30 میلیون مرغ تخم گذار و 2.1 میلیون مرغ 
مادر معدوم شده اند. بنابراین برآورد می شود با وجود سرمایه گذاری های الزم 

1.2
 میلیون

مرغ مادر از آبان 
95 تا آذر 96 به 
دلیل آنفوالنزا 
معدوم شدند

1500 
 میلیارد تومان

برآورد خسارت 
وارد شده به صنعت 
مرغداری در سال 

1396 به دلیل شیوع 
آنفوالنزا

میزان واردات جوجه اجداد مرغ تخم گذار از سال 1382 تا 1395 )قطعه(
8283848586878889909192939495سالعنوان

6۷.368.369.4۷0.5۷1.5۷2.6۷3.6۷4.۷۷5۷6۷۷۷۷.8۷880جمعیت کشور )میلیون نفر(

966853809۷919360101606000104506000-52005200520052005200اجداد مرغ تخمگذار )قطعه(

آمار جوجه ریزی داخلی و واردات جوجه یکروزه مادر تخم گذار سال 1386 تا 1395
86878889909192939495سالعنوان

۷1.5۷2.6۷3.6۷4.۷۷5۷6۷۷۷۷.8۷880جمعیت کشور )میلیون نفر(

1601502232192039994536۷93466663۷91894905۷24466065148386۷8000جوجه ریزی مادر )قطعه(

4160015131۷141۷0012203815۷62013111611۷958858۷818045111۷294واردات جوجه یکروزه مادر )قطعه(

30
 میلیون

مرغ تخم گذار از 
آبان 95 تا آذر 96 
به دلیل آنفوالنزا 

معدوم شدند
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از آبان 1395 تا پایان همان سال 397 کانون آنفلوانزا در کشور شناسایی شده است که 156 کانون در بخش های صنعتی، 227 کانون در بخش های 
 )OIE(روستایی و 14 کانون وحشی را شامل می شود. پس از دو سال درگیری با این ویروس در اردیبهشت سال 1396 به سازمان بهداشت جهانی دام
اعالم می شود که پایان همه گیری در کشور اتفاق افتاده است در حالی که هنوز درگیری ها در مناطق روستایی و بومی وجود داشت.

برای تولید، خسارت های سنگینی به صنعت مرغ و تخم مرغ وارد آمده است. 
عدم تولید 150 هزار تن تخم مرغ در سال 1396 و عدم تولید 100 میلیون 
جوجه یک روزه گوشتی و تخم گذار در این سال به عنوان خسارت های بخش 
تولید برآورد می شود و ارزیابی خسارت ریالی نشان می دهد که خسارت وارده 

به صنعت مرغداری کشور در سال 1396 بالغ بر 1500 میلیارد تومان باشد.
متخصصان معتقدند که مقابله با این بحران همچنان با ادامه حذف کانون 
و معدوم سازی با پروتکل های دقیق و کامل مقابله با آنفلوانزا، امکان پذیر است 

همچنین باید هم زمان واکسیناسیون انجام شود.

6
چه اقداماتی بعد از شیوع آنفلوانزا صورت گرفته است؟

وزارت جهاد کشــاورزی و ســازمان دام پزشکی کشور طی دو سال اخیر 
همراه با مرغداران و فعاالن بخش خصوصی در این صنعت بزرگ، اقداماتی را 
برای مقابله با ویروس آنفلوانزا انجام داده اند و امیدوار به کنترل آن هستند تا 
شاید در سال 9۷ بتوان پایان همه گیری را به طور واقعی به سازمان بهداشت 
جهانی دام اعالم کرد. طی یک ســال گذشــته برای مقابله با این بیماری از 
سوی دولت اعتباراتی در نظر گرفته شده و کمیته هایی مسئول پیگیری آن 
شده اند. تاکنون مجموعا 150 میلیارد تومان به سازمان دام پزشکی و صندوق 
بیمه کشــاورزی به صورت نقد و اوراق خزانه پرداخت شده است. همچنین 
معدوم ســازی کانون های آلوده صورت گرفته است و در چند مورد با تغییر 
در مدیران اجرایی تالش شده جدیت بیشتری به کار برده شود. طی ماه های 
گذشــته که بازار تخم مرغ در کشور با کمبود عرضه و افزایش قیمت مواجه 
شد، دولت مجبور شــد مجوز واردات این کاال را صادر کند، بنابراین واردات 
این کاالی اساســی برای کنترل بازار به عنوان اقدامی در پی شیوع آنفلوانزا 
انجام شده است. از سوی دیگر فعالن بخش خصوصی در اتاق های بازرگانی به 
سازمان دام پزشکی کشور پیشنهاد کرده اند که واکسیناسیون گله های اجداد، 
مادر و تخم گذار انجام شــود اما معتقدند تصمیم راجع به واکسیناسیون با 
توجه به مخاطراتی که در انجام آن وجود دارد باید با مطالعه بیشتر و تعیین 
پروتکل های اجرایی مشخص و قبول مسئولیت های ناشی از اجرای آن اتخاذ 

شود.

7
دولت و بخش خصوصی با چه اقداماتی می توانند با آنفلوانزا مقابله کنند؟

غالمعلی فارغی رئیس کمیســیون کشاورزی اتاق ایران معتقد است که 
راهکارهای مقابله با این بیماری باید با جدیت بیشتری از سوی دولت عملیاتی 
شود. به گفته فارغی باید ستاد ملی مبارزه با آنفلوانزا با حضور رئیس جمهور، 
مقامات اول هر نهاد و تشکل های مرتبط به طور مرتب تشکیل شود. همچنین 
باید بودجه مورد نیاز برای مقابله با بیماری حداقل 500 میلیارد تومان به طور 
نقد تامین شود. همچنین تدوین و اعالم استراتژی مقابله با بیماری با حضور 
متخصصان بیماری های طیور و تشکل ها، توسط سازمان دام پزشکی به عنوان 

اقدامی ضروری در این زمینه پیشنهاد شده است. 
فعاالن بخش خصوصی در صنعت مرغداری معتقدند که باید برخورد بدون 
اغماض با متخلفان در مســیر مبارزه با بیماری اعم از دولتی یا خصوصی در 
دستور کار باشد. همچنین پیشنهاد شده است که برنامه و اقدام برای اصالح 
ساختار صنعت مرغداری به خصوص مرغداری تخم گذار و آیین نامه حقوقی 
برای برخورد با واحدهای غیرمجاز تدوین شــود. کمیسیون کشاورزی اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی پیشنهاد داده است که در بودجه سال 

150 
 هزار تن

تخم مرغ در سال 96 
به دلیل آنفوالنزا از 

تولید بازماند

100 
 میلیون

جوجه یک روزه 
گوشتی و تخم گذار 
در سال 96 به دلیل 
آنفوالنزا از تولید 

بازماند

139۷ منابع کافی برای مبارزه و جبران خسارت تولیدکنندگان آسیب دیده از 
همه گیری آنفلوانزا تخصیص داده شود.

کمیسیون کشــاورزی اتاق ایران پیشنهاد داده است که سازمان محیط 
زیست از صدور پروانه شکار پرندگان مهاجر در مناطق آلوده خودداری كند و 
همکاری الزم را با سازمان دام پزشکی در پایش تاالب ها و طیور بومی غیراهلی 
انجام دهد. همچنین پیشنهاد شده است که نیروهای انسانی و ماشین آالت 
مورد نیاز توسط سازمان پدافند غیرعامل و نیروهای نظامی تامین شود. فعاالن 
بخش خصوصی در صنعت مرغداری معتقدند که ســازمان دام پزشکی باید 
روش های مناسب را برای فراوری کود مرغی و ضایعات کشتارگاهی در راستای 
از بین بردن عوامل بیماری زا و جابه جایی بین استانی با رعایت اصول قرنطینه 

اعالم کند.
از سوی دیگر فارغی معتقد است که وزارت کشور، شورای عالی استان ها 
و شــهرداری ها و همچنین امور اراضی باید نحوه تغییــر کاربری اراضی در 
واحد های مجاور شهرها را بررسی و با استفاده از نظر مهندسین مشاور، برای 
اصالح ساختار مرغداری ها و انتقال واحد ها به محل های مناسب جدید بدون 
اخذ عوارض اقدام کنند. همچنین آموزش در تمام سطوح به عنوان مهم ترین 

عامل در در کنترل بیماری آنفلوانزا معرفی شده است.

8
صنعت مرغداری چه سابقه ای در کشور دارد؟

نخســتین قدم در مورد توسعه مرغداری و دام پروری جدید در سال 
1309 شمســی با تاسیس بنگاه دام پروری کشور برداشته شد. در سال 
1314 موسســه دام پروری حیدرآباد در کرج تشــکیل شد و با دام های 
بومی و اصیل خارجی فعالیت خود را آغاز کرد. در ســال 1316 تعدادی 

برنامه ها، فعالیت ها و اعتبارات جهاد کشاورزی در سال 1397 بر اساس بودجه سال 1397

اعتبارات هزینه ای عنوان برنامهردیف
)میلیون ریال(

سهم از کل
)درصد(

9.23۷0.3برنامه تنظیم و توسعه روابط با كشورها و نهادهای بین المللی1

116.1603.3 برنامه ارتقای ضریب مكانیزاسیون كشاورزی2

338.3809.۷برنامه افزایش محصوالت باغی3

364.04510.4برنامه افزایش محصوالت دام و طیور4

946.5802۷.1برنامه افزایش محصوالت زراعی5

303.0008.۷برنامه بهبود بهره وری آب در عرصه کشاورزی6

88.2202.5برنامه بهبود فراوری و کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی۷

12.3200.4برنامه تنظیم بازار داخلی محصوالت کشاورزی8

19.۷800.6برنامه حمایت از شبکه پیام رسانی ترویجی و شبکه ملی تلویزیون کشاورزی9

80.9302.3برنامه تهیه آمار و اطالعات بخش کشاورزی10

401.50011.5برنامه پوشش بیمه کشاورزی11

برنامه حمایت از فعالیت های تولیدی و توانمندسازی تولیدکنندگان 12
۷50.00021.5بخش کشاورزی

3.5000.1برنامه پژوهش های کاربردی13

59.9501.۷برنامه ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی و ورزشی به ایثارگران14

3.493.602100.0جمع
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آینده ما

150
 میلیارد تومان

خسارت به طور 
نقد و اوراق خزانه 
بابت آنفوالنزا به 
صنعت مرغداری 

پرداخت شد

500
 میلیارد تومان

برآورد نیاز صنعت 
مرغداری برای 
مقابله با آنفوالنزا

دام اصیل از خارج وارد ایران شــده و به موسســه های دام پروری دولتی 
منتقل و نگهداری شد. در شروع کار به علت نبود متخصصان داخلی، از 
متخصص خارجی به ویژه فرانسوی ها استفاده شد، ولی به مرور با بازگشت 
دانشجویان اعزامی کشور، متخصصان ایرانی به کار گرفته شدند. در سال 
1333 ســازمان دام پروری کشور تعداد 60هزار جوجه از نژادهای اصیل 
خارجی مانند »نیوهمشایر«، »ردایلندرد« و »پلیموت روک« وارد ایران 
کرد. این جوجه ها بعدها توسط وزارت کشاورزی بین روستاییان اطراف 
شهرها پخش شد. هم زمان با این عمل در اثر بروز بیماری نیوکاسل که 
برای نخستین بار در ایران ظاهر شده بود، تلفات سنگینی به جوجه ها و 
همچنین گله های بومی وارد شد و این امر، لطمه شدیدی به مرغداری 
بومی ایران و همچنین استقبال کشاورزان از نژادهای اصیل خارجی وارد 

کرد.
در ســال 1334 کارشناسان موسسه رازی موفق به ساختن واکسن 
موثر علیه نیوکاســل شدند. در ســال های 1339 تا 1341 جوجه های 
یک روزه که اغلب از نژاد تخمی بودند، توســط بخش خصوصی و دولتی 
وارد ایران شدند. در سال 1339 با تاسیس موسسه جوجه کشی نارمک 
متعلق به وزارت کشاورزی، صنعت مرغداری نوپای ایران با ماشین های 
جوجه کشی بزرگ و همچنین تشکیالت تجارتی تولید جوجه یک روزه 
به مقیاس وسیع آشنا شد، موسســه نارمک در تیر1340 با ظرفیت 2 
میلیون و 296 هــزار و 160 تخم مرغ مورد بهره برداری قرار گرفت و در 
ســال 1348 ظرفیت آن به 11 میلیون تخم مرغ رسید. این امر موجب 
تشــویق و راهنمایی بخش خصوصی شــد و به مرور، تشکیالت عظیم 
جوجه کشــی و تولید جوجه یک روزه در اطراف شهرهای بزرگ به وجود 
آمد. از سال 1342 وزارت کشاورزی و همچنین بخش خصوصی به جای 
ورود تخم مرغ جوجه کشــی که اغلب مستلزم پرداخت مبالغ زیادی ارز 
و اشــکاالت دیگر بود، شروع به تهیه گله های مخصوص تهیه تخم مرغ 
جوجه کشی یا به اصطالح »گله های مرغ مادر« کرد. این گله ها از نژادهای 
اصیل و خالص خارجی خریداری و در ایران پرورش داده شــد و از آنها 

تخم مرغ جوجه کشی تهیه می شد.
در ســال 1346 صنعت تولید غذای دام در ایران پا گرفت و کارخانه 
غذای طیور توســط وزارت کشــاورزی در سعیدآباد کرج تاسیس شد و 
هم زمان با آن، کارخانه های بزرگ نظیر پارس، پرویمی، دانه داران و... در 

رشته تولید صنعتی غذای دام و طیور به فعالیت پرداختند.
در سال های 1350 تا 1354مجتمع های بزرگ مرغداری توسط بخش 
دولتی و خصوصی تاسیس شدند و شروع به فعالیت و بهره برداری کردند. 
در سال 1356 برای نخستین بار اجداد تخمی توسط شرکت مرغک 
وارد ایران شــد و مورد بهره برداری قرار گرفت و به این ترتیب قسمتی از 
گله های مرغ مادر تخمی در ایران تولید و گامی دیگر در جهت خودکفایی 

برداشته شد.
در سال 1361 تشــکیالت تولید مرغ اجداد )الین(  گوشتی توسط 
وزارت کشــاورزی در بابل کنار مازندران شروع به فعالیت کرد. این طرح 
در سال 13۷0 به بهره برداری رسید و کشور را از نظر تولید گله های مرغ 

اجداد و مرغ مادر گوشتی خودکفا کرد.
در سال 1362 مجتمع پرورش مرغ اجداد گوشتی در موسسه زیاران 
وابسته به وزارت کشــاورزی در نزدیک قزوین به وجود آمد و به صورت 
رضایت بخشی به فعالیت پرداخت و در سال 13۷0 تشکیالت دیگری به 
منظور پرورش مرغ اجداد گوشتی در تبریز به وجود آمد و در سال 13۷1 
به بخش خصوصی نیز اجازه فعالیت در زمینه پرورش اجداد گوشتی داده 
شد. به طور کلی می توان گفت که در سال های پس از انقالب این صنعت 

تغییرات مهمی را تجربه کرد و با رشد ۷00 درصدی همراه شد. 

جایگاه کشاورزی در برنامه ششم اهداف کمی محصوالت باغی

عنوان واحد سال 1400

تولید محصوالت باغبانی میلیون تن 21.9

احداث گلخانه  های جدید هکتار 4600

جایگاه کشاورزی در برنامه ششم اهداف کمی تولیدات زراعی

هدف کمی سال 1400 ) هزار تن(
گندم 14500

جو 3588

شلتوک 3150

ذرت دانه  ای 3000

ذرت علوفه  ای 11154

چغندرقند 10200

حبوبات ۷63

وش 32۷

کلزا 934

سویا 331

سایر دانه  های روغنی 189

نیشکر ۷500

سیب  زمینی 5596

محصوالت علوفه  ای 132۷5

مقایسه ضرایب خود اتکایی محصوالت اساسی کشاورزی در دوره 1395-1391 - درصد
پنبهکنجالهروغنشکرذرتجوبرنجگندمسال
13914/5۷2/543/63۷/248/4926/64/124/80

13924/۷09/442/815/314/40۷/611۷6

13939/588/558/612/211/638/69/96/۷8

13948/۷۷2/6۷1/639/15۷/۷63/3۷/۷8/۷8

13953/1081/۷۷3/۷44/14۷/۷01/63/89/51

397
 کانون

آنفوالنزا در 
کشور شناسایی 

شده است
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یکی از معضالتی که بخش کشاورزی و دام پروری امروز 
در کشــور با آن دست به گریبان است، شیوع بیماری 
فوق حاد پرندگان در میان مرغداری های سطح کشور 
است که از آبان ماه سال گذشته در کشور رواج یافته و 
تاکنون خسارات فراوانی را متوجه فعاالن حوزه مرغداری 

کشور کرده است. 
شدت شیوع و خســارات این بیماری در سال 95 
در مقایسه با سال جاری کمتر بوده است و کانون های 
محدودتری نیز در کشور با این بیماری درگیر بوده اند، به 
طوری که از مهرماه سال جاری تاکنون بیماری توانسته 
۷93 کانون پرورش مرغ در کشور را آلوده كند و تلفاتی 
بالغ بر 23 میلیون قطعه را بر صنعت مرغداری کشور وارد سازد که اکثریت آنها )حدود 
28 درصد( از میان جمعیت مرغ تخم گذار و پولت و حدود 11 درصد مرغ مادر گوشتی 

و تخم گذار بوده اند.
گفتنی است که بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان مختص به مرزهای کشور ما نبوده 
و 66 کشــور دیگر جهان نیز در بازه زمانی ســال 2016 و ابتدای 201۷ با این بیماری 
دست و پنجه نرم کرده اند، به طوری که تعداد 28 کشور اروپایی نیز در میان این کشورها 
بوده و اکثر کانون های درگیر در آنها در میان پرندگان وحشــی و بومی بروز کرده است، 
در حالی که عمده کانون های درگیر در کشــور ما در میــان واحدهای صنعتی و غالباً 
تخم گذار بوده است. حال سوال اینجاست که چه علت یا عواملی سبب شیوع آنفلوانزای 
فوق حاد پرندگان در میان واحدهای صنعتی تخم گذار ما بوده است و چه راهکارهایی برای 
جلوگیری از شیوع چنین بیماری های واگیرداری در دوره های آتی و تکرار چنین تجربیات 

تلخی در کشور وجود دارد؟
اصوالً صنعت مرغداری در دو بخش مرغ تخم گذار و مرغ گوشتی، به علت تفاوت در 
نوع پرورش و زیست آنها، قابل تقسیم و بررسی است؛ و همان طور که قبالً نیز گفته شد 
بیماری آنفلوانزا در میان واحدهای مرغ تخم گذار شیوع بیشتری یافته و واحدهای مرغ 
گوشــتی به طور نسبی از شــرایط بهتری برخوردار هستند. یکی از دالیل اصلی شیوع 
بیماری در میان جمعیت مرغ تخم گذار کشور را می توان در تراکم بیشتر این گونه نسبت 
به مرغ گوشــتی در واحدهای مرغداری جست وجو کرد، به طوری که طراحی طبقاتی 
فضای داخلی محل نگهداری مرغ های تخم گذار در مرغداری ها به گونه ای است که تعداد 
بســیار بیشتری ماکیان در این فضاها جای داده می شوند که این مسئله سبب افزایش 
احتمال ابتال به ویروس در این فضاها می شــود. از ســوی دیگر، فضوالت مرغ تخم گذار 
می بایست به طور روزانه از فضای سالن های مرغداری جمع آوری شود و به بیرون از مزرعه 
انتقال پیدا کند؛ همین مسئله سبب تردد بیشتر ماشین آالت به داخل فضای مزارع به 
منظور خارج کردن فضوالت یا تامین نهاده و خروج تخم مرغ های تولیدی از مرغداری ها 
می شود و احتمال انتقال بیماری به داخل و خارج واحدهای مرغ تخم گذار را تا حد بسیار 
زیادی افزایش می دهد. این درحالی است که در واحدهای مرغ گوشتی عملیات تامین 
نهاده های دان مرغ در ابتدای دوره صورت گرفته و می توان گفت تقریباً تا پایان دوره رشد 
ماکیان، تردد قابل توجهی وجود ندارد؛ تا زمانی که پرندگان به کشتارگاه انتقال می یابند 
و این مسئله احتمال درگیری و ابتالی حیوانات به بیماری های واگیرداری چون آنفلوانزا 

را تا حد زیادی کاهش می دهد. 

دیگر ضعفی که در زمان بروز بیماری های واگیردار پرندگان، شیوع آنها را تا حد زیادی 
افزایش می دهد، جانمایی واحدهای مرغداری اســت؛ به طوری که عمده این واحدها در 
برخی از اســتان های محدود کشور متمرکز شــده اند. به عنوان نمونه یکی از معضالتی 
که ســبب شیوع بیماری آنفلوانزا در اســتان های پرتراکمی چون قزوین می شود، تردد 
ماشین  آالت جمع آوری فضوالت حیوانی در میان این مرغداری هاست. در این راستا، یکی 
از راهکارهایی که می تواند از جانب دولت ها به منظور جلوگیری از شــیوع بیماری های 
واگیردار پرندگان مورد توجه قرار گیرد، ایجاد کارخانه جات کمپوســت برای جمع آوری 
فضوالت حیوانی است؛ این کارخانه جات پس از ایزوله کردن فضوالت، آنها را به صورت 
کود به مزارع ارسال می کنند که این اقدام می تواند تا حد زیادی از شیوع بیماری های دام، 
طیور و پرندگان جلوگیری کند. فقدان چنین کارخانه جاتی در کشور موجبات سرایت 
بیماری های واگیرداری چون آنفلوانزای فوق حاد پرندگان به نقاط مختلف کشــور و در 
مدت کوتاهی شرایط را برای آلودگی مرغداری های سراسر کشور به ویروس فراهم خواهد 
کرد. از این رو در استان هایی با تراکم واحدهای مرغداری باال چون قزوین، که روزانه در 
حدود 300 تا 400 تن فضوالت حیوانی تولید می شــود، لزوم ایجاد خط تولید مکانیزه 
و مدرن این کارخانه جات که قابلیت خشــک کردن، بیماری زدایی و باکتری زدایی این 

فضوالت را به صورت روزانه داشته باشد، به شدت احساس می شود. 
نکته دیگری که در زمان بروز بیماری های واگیرداری چون آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 
به منظور جلوگیری از شــیوع آن می بایســت مورد توجه قرار گیرد، معدوم سازی همه 
ماکیان ها تا شعاع 3 کیلومتری در زمان شناسایی کانون ویروس است. اما به علت فقدان 
بودجه کافی و عدم اطمینان مزرعه دار از دریافت خســارت، مزارعی که هنوز به ویروس 
آلوده نشده اند ولی احتمال آلودگی در آنها وجود دارد، در زمان آلودگی به ویروس، آن را 
بسیار دیر اعالم می کنند، که این مسئله خود یکی از عوامل مهم انتشار بیماری محسوب 
می شــود. همچنین بخش هایی که در مجاورت کانون های آلودگی قرار دارند، در مقابل 
معدوم سازی مقاومت می كنند و نیروهای انتظامی و قضایی نیز برخورد موثر و قاطعی با 
این شرایط از خود نشان نمی دهند و در نهایت شرایط به گونه ای پیش می رود که ویروس 
آنفلوانزا از هر طرف در کشور گسترش پیدا می کند. راهکار اصلی برای حل این بحران، 
همان طور که در بسیاری دیگر از کشورهای جهان نیز دنبال می شود، اطمینان مزرعه دار 
از جبران کلیه خسارات ها در زمان اعالم آلودگی به بیماری است؛ به همین علت اگر در 
شرایط پرداخت خسارت مرغدار تغییراتی ایجاد شود، مزرعه دار برای حمایت از صنعت 
مرغداری به محض مشاهده ویروس مراجع ذی ربط را سریعاً از آلودگی واحد خود مطلع 
خواهد کرد که این اقدام تا حد بســیار زیادی از شیوع بیشتر بیماری جلوگیری خواهد 
کرد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه این بیماری عمدتاً از طریق پرندگان مهاجر آلوده به 
کشور وارد شده است، فقدان بودجه کافی امکان عکس العمل موثر را در زمان آگاهی از 
اولین نشانه های آلودگی در این پرندگان، از سازمان دام پزشکی سلب کرده است. از این 
رو، با توجه به نقش مهم سازمان دام پزشکی در کنترل بیماری های مشترک با بهداشت 
عمومی، صدور مجوزهای الزم جهت دسترسی این سازمان به اعتبارات بخش بهداشت 
عمومی برای مقابله با چنین بحران های گسترده ای، در جلوگیری از شیوع بیماری ها بسیار 

موثر خواهد بود. 
با وجود این، با توجه به ابعاد گسترش چنین بیماری هایی در کشور مقصر دانستن صرفا 
یک یا دو وزارت خانه متولی در این مورد جایز نیست و مقابله با شیوع آنفلوانزا و عبور از این 

بحران با کمترین هزینه ممکن، عزمی ملی و همکاری ای فراوزارت خانه ای طلب می کند.

 یکی از دالیل اصلی شیوع بیماری در میان جمعیت مرغ تخم گذار کشور را می توان در تراکم بیشتر این گونه نسبت به مرغ گوشتی در 
واحدهای مرغداری جست وجو کرد، به طوری که طراحی طبقاتی فضای داخلی محل نگهداری مرغ های تخم گذار در مرغداری ها به 
گونه ای است که تعداد بسیار بیشتری ماکیان در این فضاها جای داده می شوند.

 کاوه زرگران
رئیس کمیسیون کشاورزی 

اتاق تهران

ویروس در جان صنعت استراتژیک
بیماری آنفلوانزا در میان واحدهای مرغ تخم گذار شیوع بیشتری نسبت به واحدهای مرغ گوشتی داشته است
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آینده ما

بیــش از دو ســال از اجرایی شــدن توافق هســته ای ایران و 
کشــورهای 1+5 گذشته است و اولین نشانه های مثبت اقتصادی 
که حاصل از برداشته شدن تحریم های اقتصادی است، در اقتصاد 
کشور از ســال 2018 مشاهده خواهد شــد. این نشانه ها بعد از 
ورود ســرمایه های خارجی، ایجاد فرصت های شغلی تازه، فعالیت 
کارخانه های صنعتی و تولیدی اروپایی در ایران و در نهایت بیشتر 
شدن نرخ رشد اقتصادی مشاهده می شود که خبر خوبی برای افراد 

فعال در اقتصاد ایران است.
 انتظار می رود از فصل دوم ســال 2018 ارزش تولید ناخالص 
داخلــی در ایران افزایش یابد و درون ریز ســرمایه های خارجی به 
کشور بیشتر شود. دلیل این مسئله هم گرم تر شدن رابطه اقتصادی 
ایران با کشورهای آسیایی و روسیه است. کشورهایی که بر طبق 
توافق نامه های اولیه ســرمایه گذار                               ی زیادی در بخش های مختلف 
زیرساختی کشور انجام خواهند داد. این سرمایه گذار                               ی ها که باعث 
توســعه اقتصاد ایران می شود، فرصت های شغلی زیادی در کشور 
ایجاد خواهد کرد و یکی از معضالت مهم اقتصادی این کشور یعنی 
بیکاری را تا اندازه زیادی برطرف خواهد کرد. البته انتظار نمی رود 
شمار فرصت های شغلی تازه ای که ایجاد می شود متناسب با تعداد 

افراد جویای کار باشــد ولی بدون شک بار بزرگی از دوش اقتصاد 
کشــور برداشته خواهد شد و برای شماری از مردم فرصت شغلی 

ایجاد خواهد كرد.
حال این ســوال وجود دارد که آیا مشکالت اقتصادی ایران به 
طور کامل برطرف می شود یا همچنان چالش هایی در مسیر رشد 

اقتصادی وجود خواهد داشت؟
باید در نظر داشت با وجود تغییرات مثبتی که در اقتصاد ایران 
ایجاد خواهد شد، هنوز در سال 2018 چالش هایی در اقتصاد وجود 
دارد که دلیل اصلی وجود این چالش ها تحریم های بانکی امریکا و 
محدودیت عرضه اعتبارات از طریق نظام بانکی بین المللی به ایران 
است. این محدودیت ها در یک سال اخیر به دلیل سنگ اندازی های 
ترامپ در جریان اجرای توافق هسته ای و ایجاد فضای بی ثباتی در 
عرصه بین الملل هنوز به طور کامل برداشــته نشده است. اگرچه 
بانک های زیادی در اروپا به خصوص کشور ایتالیا همکاری با ایران را 
از سر گرفته اند و این همکاری ها به تدریج می تواند به اقتصاد ایران 

کمک کند و رشد را برای کشور به ارمغان بیاورد. 
از دیگر موانعی که برای آغاز دوره رونق در اقتصاد ایران نام برده 
می شود، رشد کند بخش تولید نفت و گاز در ایران است که به دلیل 

 ] آینده برجام به روایت بیزینس مانیتور   [

حال خوش اقتصاد ایران بعد از برجام
از سال جاری به تدریج اثرات مثبت برداشته شدن تحریم ها روی اقتصاد مشاهده می شود

چرا باید خواند:
یکی از مسائلی که 

بارها مطرح شده است، 
این است که ایران از 

منافع برجام کمتر 
ازحد انتظار بهره گرفته 
است. بیزینس مانیتور 
بر این باور است که از 

سال جاری مردم ایران 
می توانند اثرات مثبت 

برجام را در زندگی خود 
حس کنند.

منبع بیزینس مانیتور 

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده پژوهی
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حال سوال این است که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری 
چقدر خواهد بود و آیا این روند رشد تا انتهای دهه جاری میالدی 

ادامه خواهد داشت؟ 
ما انتظار داریم در سال 2018 اقتصاد ایران با سرعت 4.3 درصد 
رشد کند و از سال 2019 تا 2022 متوسط نرخ رشد اقتصادی این 
کشــور به 4.4 درصد در هر سال برسد. این نرخ رشد برای اقتصاد 
ایران، نرخ قابل قبول و خوبی است و می تواند بسترساز اصالحات 
تدریجی و زیرســاختی اقتصاد شــود. باید در نظر داشت در سال 
201۷ اقتصاد ایران با نرخ 3.8 درصد رشد کرده بود. اما تداوم این 
رشــد اقتصادی تا انتهای دهه جاری به سرعِت ورود سرمایه های 

خارجی و تداوم این روند بستگی خواهد داشت.
نکته مهمی که باید مد نظر قرار بگیرد این اســت که اقتصاد 

ده ها توافق نامه اقتصادی و تجاری بین ایران و کشورهای دیگر طی دو سالی که از 
اجرایی شدن برجام می گذرد امضا شده است و ده ها مذاکره هم در جریان است که 
می تواند نویدبخش امضای توافق نامه های آتی شود.

ضعف تکنولوژی و البته کمبود سرمایه خارجی ایجاد شده است. از 
طرف دیگر قیمت نفت هم در بازار چندان باال نیست و به همین 
دلیل درآمد حاصل از فروش نفت به اندازه ای نیست که ایران بتواند 

منابع مورد نیاز برای توسعه زیر ساختی را تامین کند. 
 
J 2018 بهبود تدریجی اقتصاد ایران از فصل آتی سال

انتظار می رود از فصل دوم سال 2018 نرخ رشد اقتصادی ایران 
به تدریــج افزایش یابد و اقتصاد ایران بتواند از اثرات مثبت توافق 
هسته ای برخوردار شود. البته این روند توسعه اقتصادی تدریجی و 
کند خواهد بود ولی همین رشد تدریجی برای کشوری که سال ها 

درگیر رکود بود خبر خوبی است. 
در این فصل ها یک مانع اصلی و بزرگ برای رشد اقتصادی کمبود 
سرمایه گذار                               ی در بخش تولید نفت و گاز طبیعی است. بخش هایی 
که سهم زیادی در اقتصاد ایران دارند و سهم زیادی از بودجه دولت 
و درآمد صادراتی را تامین می کنند. کمبود سرمایه گذار                               ی خارجی 
در بخش نفت و گاز طبیعی، و عــدم ورود تکنولوژی های جدید 
در جریان سال های تحریم اقتصادی باعث شده است تا توان رشد 
تولید ایران محدود شود. هم اکنون ایران توانسته است تولید خود 
را به سطحی که پیش از تحریم های اقتصادی بود برساند ولی برای 
بیشتر کردن حجم تولید نیازمند تکنولوژی و سرمایه های خارجی 

است.
پیش بینی ها حاکی از آن است که پایبندی و تعهد کشورهای 
اروپایی و چین و روسیه به توافق هسته ای باعث شود تا بازیگران 
اقتصــادی خارجی نقش فعال تری در اقتصاد ایــران ایفا کنند و 
سرمایه های بیشتری از این کشورها وارد ایران شود. این سرمایه ها 
از طرف اروپا و روســیه و چین تامین خواهد شد و بسترساز رشد 
اقتصادی در کشور می شــود. برخی بر این باورند که سهم اعظم 
سرمایه وارد بخش تولید خودرو خواهد شد ولی در صورتی که ایران 
بتواند در بخش توسعه تولید نفت و گاز سرمایه جذب کند، پتانسیل 
اقتصادش را برای رشد بیشتر خواهد کرد. رشد سرمایه گذار                               ی در 
ســال جاری با وجود اینکه کمتر از برآوردهایی خواهد بود که در 
زمان اجرای توافق هســته ای انجام شده بود، ولی باز هم می تواند 
ســهم بزرگی از چالش های اقتصادی کشــور را برطرف کند و به 

موتوری برای رشد اقتصادی کشور تبدیل شود.
اما باید در نظر داشت که حتی اگر ســرمایه ها وارد بازار ایران 
شــود و نرخ رشد اقتصادی کشــور هم بیشتر شود، باز هم قدرت 
خرید و هزینه های مصرفی بخش خصوصی رشد قابل مالحظه ای 

نخواهد کرد.
ضعف دیگر اقتصادی در ایران، ضعفی كه حتی اگر نرخ رشــد 
اقتصادی كشور هم بیشتر شــود همچنان باقی می ماند، كمبود 
هزینه های مصرفی خصوصی به خصوص خانوارها اســت. موانع 
توسعه اقتصادی و مشکالت مالی مردم و انتظارات در مورد شرایط 
اقتصادی در کشور باعث می شود که حتی تا پایان سال جاری هم 
شاهد افزایش محسوس هزینه های مصرفی نباشیم. از طرف دیگر 
رشد تورم در این کشور هم معضل دیگری است که اقتصاد را دچار 
مشــکل کرده است. معضلی که در سال های اخیر تا اندازه زیادی 
کنترل شده است ولی هنوز بیش از 10 درصد است و برای مردمی 
که سال ها درگیر رکود و بحران اقتصادی بودند، به منزله افزایش 

فشار بر هزینه ها محسوب می شود.

اقتصاد ایران رشد می کند ولی نباید انتظار رونق ناگهانی داشت

نرخ رشد ساالنه اقتصاد ایران )درصد(
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سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر امریکا(
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آینده ما

ایران در ماه های آتی به صورت تدریجی رشــد خواهد کرد، ولی 
ما شاهد رونق و شکوفایی در اقتصاد ایران نخواهیم بود زیرا هنوز 
پتانسیل شکوفایی اقتصادی در کشور وجود ندارد. انتظار می رود 
تا سال 2022 ســرانه تولید ناخالص داخلی در ایران رشد کند 
و به حدود ۷500 دالر برســد. این در حالی اســت که در سال 
2016 ســرانه تولید ناخالص داخلی حدود 5000 دالر بود. در 
سال 2012 و 2013، یعنی سال هایی که قیمت نفت در دنیا با 
سرعت باالیی در حال افزایش بود، سرانه تولید ناخالص داخلی 
در این کشــور در مرز 8 هزار دالر قرار داشت. رشد سرانه تولید 
ناخالص داخلی در ایران نشان  دهنده افزایش ارزش تولید ناخالص 
داخلی در کشور است و ضرورتا به بهبود شرایط اقتصادی عامه 
مردم منجر نمی شود ولی می توان انتظار داشت در نتیجه ایجاد 
فرصت های شــغلی تازه و افزایش منابع مالی در اختیار دولت، 
امکان تسریع روند بازسازی اقتصادی در کشور فراهم شود و مردم 
به تدریج بتوانند در فضای بازتر مالی و اقتصادی زندگی راحت تری 

داشته باشند.

J سرمایه گذار                               ی خارجی در ایران رشد می کند
انتظار می رود در ســال جاری شــاهد افزایش سرمایه گذار                               ی 
خارجی در ایران باشیم. برآورد ها نشان می دهد علی رغم جنجال های 
رسانه ای که ترامپ در مورد توافق هسته ای ایران ایجاد می کند، هم 
امریکا و هم دیگر کشورهای دنیا به این توافق پایبند باقی خواهند 
بود و پایبندی به این توافق به معنای باز شدن درهای ایران به روی 

اقتصاد وسرمایه های دنیا است.
 عملکرد دولت دونالد ترامپ در یک سال اخیر باعث شد تا عدم 
اطمینان در مورد تداوم توافق هسته ای در دنیا ایجاد شود و بسیاری 
از سرمایه گذار                               ان خارجی در مورد سودآوری سرمایه گذار                               ی در ایران 
تردید داشــته باشند. به همین دلیل ایران نتوانست منافعی را که 
انتظار داشت از توافق هسته ای به دست آورد. ولی مشاهده جدیت 
کشورهای اروپایی و چین و روسیه در مورد توافق هسته ای با ایران 
باعث شد تا این فضای مملو از تردید از بین برود و حتی بسیاری از 
شرکت ها و سرمایه گذار                               ان روسی و چینی بدون توجه به دیدگاه ها 

انتظار می رود از 
فصل دوم سال 

۲01۸ ارزش تولید 
ناخالص داخلی 
در ایران افزایش 
یابد و درون ریز 
سرمایه های 

خارجی به کشور 
بیشتر شود. دلیل 

این مسئله هم 
گرم تر شدن رابطه 

اقتصادی ایران 
با کشورهای 

آسیایی و روسیه 
است

و تصمیمات دولت ترامپ مذاکرات اولیه را برای سرمایه گذار                               ی در 
ایران آغاز کنند. 

به همین دلیل ســال 2018 را می توان ســالی دانســت که 
ســرمایه های غیر امریکایی وارد بخش های مختلف اقتصاد ایران 
می شود و اقتصاد کشــور می تواند از منافع برجام برخوردار شود. 
مطالعات نشــان داده است که دونالد ترامپ نه تنها در میان مردم 
خود محبوبیت پایینی دارد، بلکه در میان سیاستمداران دنیا هم 
طرفداران زیادی ندارد و به همین دلیل نمی تواند دنیا را در مخالفت 
با توافق هسته ای با خود همراه کند. او نه تنها در مورد توافق هسته ای 
ایران، بلکه در مورد بخش زیادی از پیمان های بین المللی معترض 
بوده اســت. او در مورد پایبندی بــه تمامی توافق ها و پیمان های 
تجاری و اقتصادی و سیاســی با دیگر کشورها تردید دارد و حتی 
بارها تاکید کرد به تعهداتی که دولت قبل داده است پایبند نیست.

با وجود اینکه تاکنون ترامپ از پیمان های کمی خارج شــده 
است ولی همین سخنان مطرح شده توسط وی باعث شده است تا 
وجهه سیاسی امریکا تخریب شود و دیگر جایگاه ابرقدرت سیاسی 

را نداشته باشد.
البته بدون شک سنگ اندازی های دولت ترامپ می تواند برخی 
از سرمایه گذار                               ان خارجی را از حضور در بازار ایران منصرف کند و 
به همین دلیل است که نباید انتظار داشت سرمایه های واردشده به 
ایران به اندازه انتظاری باشــد که دولت در سال های گذشته اعالم 
کرده بود. ولی این سیاســت ها نخواهد توانست ایران را به انزوای 

اقتصادی بکشاند.
دولت ایران در برنامه ششــم توسعه که برای سال های 201۷ 
تا 2022 تنظیم شده اســت، نیاز دارد تا ساالنه 50 میلیارد دالر 
سرمایه خارجی جذب کند. این سرمایه برای تحقق رشد اقتصادی 
8 درصدی در کشور ضروری است. دلیل اینکه انتظار داریم کمتر از 
50 میلیارد دالر در سال سرمایه وارد ایران شود، عدم لغو تحریم های 
یک جانبه امریکا است که تبادالت دالری با ایران را سخت می کند و 
کارایی نظام مالی و اقتصادی ایران را به حداقل می رساند. از طرفی 
بانک های بزرگ بین المللی را از تعامل با اقتصاد ایران منع می کند یا 
هزینه تعامل این بانک ها با اقتصاد ایران را افزایش می دهد. از طرف 
دیگر ایران هنوز عضو سازمان تجارت جهانی نیست و نتوانسته است 
ساختار بانک های داخلی را مطابق با استانداردهای بین المللی بانکی 
کند. همین مشکالت بانکی می تواند سرعت اتصال ایران به نظام 

بانکی را کندتر از انتظار بکند.
در سال 2016 و بعد از امضای توافق هسته ای، ایران توانست 
بالغ بر 9 میلیارد دالر ســرمایه خارجی جذب کند که نسبت به 
ســال 2015 رشد 300 درصدی داشت. در ســال 2015 ایران 
کمتر از 2.4 میلیارد دالر سرمایه خارجی جذب کرده بود. انتظار 
می رود در خوش بینانه ترین حالت در فاصله ســال های 201۷ تا 
2022 ایران ساالنه 10 میلیارد دالر سرمایه خارجی جذب کند 
که یک پنجم میزانی است که برای رشد اقتصادی 8 درصدی نیاز 

خواهد داشت.
ایران در ســال 2008، 2.1 میلیارد دالر سرمایه خارجی جذب 
کرد و ورود سرمایه های خارجی به ایران رشد کرد تا اینکه در سال 
2012 به مرز 5 میلیارد دالر رسید. از آن سال تاکنون ما شاهد افت 
ورود سرمایه های خارجی به ایران بودیم تا اینکه این روند در سال 

2016 و بعد از امضای توافق هسته ای تغییر کرد.

سرمایه گذار                               ی مستقیم خارجی در ایران )میلیارد دالر(

 

۰.

۱.

۲.

۳.

۴.

۵.

۶.

۷.

۸.

۹.

۱۰.

۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۶

7500
 دالر

سرانه تولید 
ناخالص داخلي 

ایران تا سال ۲0۲۲

Ghazale
Typewritten Text
www.irpublicpolicy.ir



81 آینده نگر | tccim.ir | شماره شصت ونهم، اسفند 1396

و شــرکت دوو متعلق به کره جنوبی امضا شد و تفاهم نامه توسعه 
خط لوله و ساخت پاالیشگاه و توسعه چندین حوزه نفت و گاز با 

شرکت سایپم متعلق به کشور ایتالیا امضا شد.
توافق نامه های امضاشــده در زمینه خرید انــواع هواپیماهای 
مسافربری از دیگر تحوالتی بود که بعد از برجام اتفاق افتاد و صنعت 

خودرو هم بخش دیگری بود که از برجام نفع باالیی برد.
تنها توافق نامه بانکی امضاشــده بین ایران و یک کشور دیگر، 
توافق تامین مالی مشــترک است که بین ایران و اوبربانک اتریش 
امضا شد و قرارداد تامین اعتبار از ایتالیا به ایران هم به عنوان قرارداد 

تامین مالی بعد از برجام معرفی شد.
در پایان باید گفت که اگر ایران بتواند کســب منافع اقتصادی 
از توافق هسته ای را از سال جاری آغاز کند تا سال 2022 خواهد 
توانســت بحران های مالی را پشت سر بگذارد و با سرعت باالتری 
رشد کند. از آن سال می توان شاهد رونق در اقتصاد ایران، افزایش 
هزینه های مصرفی دولت و مردم، آغاز روند توسعه زیرساخت های 

صنعتی و ارتقای استانداردهای زندگی مردم در کشور بود.

J سطح مصرف رشد نخواهد کرد
در شــرایطی که به دلیل عدم افزایش قابل توجه قیمت نفت، 
ناتوانی ایران در بیشتر کردن تولید و صادرات نفت نسبت به سطح 
کنونی بدون جذب ســرمایه های کالن خارجــی و برخورداری از 
حجم باالی تکنولوژی های روز دنیا، درآمد دولت ایران رشد قابل 
مالحظه ای نخواهد کــرد، ما انتظار داریم دولــت در هزینه های 
مصرفی خود هم صرفه جویی کنــد و مجبور به اجرای طرح های 
ریاضت اقتصادی در کشور شود. تداوم اجرای طرح های هدفمندی 
یارانه هــای حوزه انرژی و افزایش قیمــت حامل های انرژی باعث 
می شــود تا مصرف خصوصی هم امکان رشــد نداشته باشد زیرا 
توانایی مالی فعاالن در این بخش بســیار کم اســت. رشد تورم و 
معضل نرخ بهره بانکــی و تغییرات مداوم آن معضلی جدی برای 
مصرف کنندگان خصوصی یعنی خانوارها و صاحبان کسب و کارها 

محسوب می شود.
بنابراین با وجود اینکه اقتصاد ایران در سال جاری و سال های 
پیش رو رشــد خواهد کرد و بر شــمار فرصت های شغلی اضافه 
می شود ولی مردم و مصرف کنندگان خصوصی به اندازه ای منابع 
مالی در اختیار نخواهند داشــت که هزینه های مصرفی را افزایش 
دهند و دولت هم برای کاهش کســری بودجه مجبور به کاهش 

هزینه های مصرفی خواهد بود.
از آنجا که بخش اعظم سرمایه ها در حوزه انرژی جذب می شود و 
اشتغال زایی در این بخش به اندازه دیگر بخش های اقتصادی نیست، 
مــا انتظار داریم همچنان نرخ باالی بیکاری یک معضل اقتصادی 
ایــران تا انتهای دهه جاری میالدی باقی بماند. طبق برآورد مرکز 
مطالعات بیزینس مانیتور، در سال 2018 نرخ بیکاری در ایران بالغ 
بر 12 درصد خواهد بود و در خوش بینانه ترین حالت تا انتهای دهه 

جاری در مرز 10.5 درصد قرار می گیرد. 

J توافق نامه های امضاشده از زمان اجرایی شدن برجام
دهها توافق نامه اقتصادی و تجاری بین ایران و کشورهای دیگر 
طی دو سالی که از اجرایی شدن برجام می گذرد، امضا شده است 
و ده ها مذاکره هم در جریان است که می تواند نویدبخش امضای 

توافق نامه های آتی شود.
یکی از مهم ترین توافق ها، توافق امضاشده بین ایران و شرکت 
توتال فرانســه برای توســعه حوزه گازی پارس جنوبی است. این 
توافق اولین توافق ایــران در زمینه انرژی بعد از اجرای برجام بود 
و توتال بزرگ ترین شرکت بین المللی انرژی بود که همکاری خود 
را با ایران از سر گرفت. امضای این توافق نامه و قرارداد نهایی برای 
ایران اهمیت زیادی داشت زیرا هم رابطه اقتصادی ایران و فرانسه را 
مستحکم کرد و هم یکی از شرکت های مطرح نفتی دنیا را در یک 

پروژه صنعتی با خود همراه کرد.
اما توافق توتال تنها توافق نامه در حوزه نفت و انرژی نبود. ایران 
توافق نامه ای برای مطالعه و امکان سنجی در حوزه نفتی چنگوله با 
شــرکت DNO نروژ امضا کرد و برای توسعه حوزه های نفت و گاز 
طبیعی یادآوران و آزادگان جنوبی توافق نامه هایی با شرکت هلندی/ 

بریتانیایی شل امضا شد.
چندین تفاهم نامه برای توسعه حوزه های نفتی و گازی دیگر با دو 

کشور روسیه، نروژ، اتریش و آلمان امضا شده است.
تفاهم نامه ها برای ساخت پاالیشگاهی در بندر جاسک بین ایران 

مذاکرات و تفاهم نامه و توافق نامه های بعد از برجام
بخشتوافقشریک

نفت و گازتوسعه نفت و گاز پارس جنوبیتوتال )فرانسه(

نفت و گازامکان سنجی حوزه نفتی چنگولهDNO )نروژ(

نفت و گازتوسعه حوزه نفت و گاز یادآوران و آزادگان جنوبیشل )بریتانیا و هلند(

نفت و گازامکان سنجی روی حوزه های نفت و گاز غرب ایران زاروبرزنفت )روسیه(

نفت و گازمدرن کردن تجهیزات صنعت نفتآکر سولوشن )نروژ(

نفت و گازتوسعه پروژه های نفت و گاز زاگرس/ فارسOMV )اتریش(

نفت و گازسرمایه گذار                               ی در نفت و گازوینترشال )آلمان(

پتروشیمیساخت پاالیشگاه بندر جاسکدوو )کره جنوبی(

توسعه خط لوله و ساخت پاالیشگاه نفت، توسعه حوزه Saipem )ایتالیا(
پتروشیمی و خط لولهگازی توس 

پتروشیمیتوسعه حوزه نفتیالک اویل )روسیه(

هواییخرید 20 هواپیما برای ایران ایر ATR )اروپا(

هواییخرید 30 هواپیما برای خط هوایی آسمانبوئینگ )امریکا(

هواییخرید 80 هواپیما برای ایران ایربوئینگ )امریکا(

هواییخرید 28 هواپیما برای خط هوایی زاگرسایرباس )اروپا(

هواییخرید 45 هواپیما برای ایران ایر تورایرباس )اروپا(

ریلی- برقی سازیساخت خط ریلی پرسرعتFdS )ایتالیا(             

ریلی ساخت خطوط تازه متروآلستوم )فرانسه(

ریلیارتقای شبکه خطوط ریلیزیمنس )آلمان(

خودروساخت خودرو با شریک محلیپژو )فرانسه(

خودروساخت خودرو با شریک محلیرنو )فرانسه(

خودروصادرات خودروکامیون های مرسدس بنز )آلمان(

خودروتولید خودرو با شریک محلیفولکس واگن )آلمان(

بانکیتامین مالی مشترکاوبربانک )اتریش(

سال ۲01۸ را 
می توان سالی 

دانست که 
سرمایه های غیر 

امریکایی وارد 
بخش های مختلف 

اقتصاد ایران 
می شود و اقتصاد 
کشور می تواند 
از منافع برجام 
برخوردار شود

رشد سرانه تولید ناخالص داخلی در ایران نشان  دهنده افزایش ارزش تولید ناخالص داخلی در کشور است و ضرورتا به بهبود شرایط اقتصادی عامه مردم منجر نمی شود 
ولی می توان انتظار داشت در نتیجه ایجاد فرصت های شغلی تازه و افزایش منابع مالی در اختیار دولت، امکان تسریع روند بازسازی اقتصادی در کشور فراهم شود و مردم 
به تدریج بتوانند در فضای بازتر مالی و اقتصادی زندگی راحت تری داشته باشند.
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آینده ما

بــا وجود اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا بارها در مورد بر هم 
زدن توافق هسته ای ایران و کشورهای 1+5 صحبت کرده است ولی شواهد 
نشان می  دهد که این توافق پابرجا خواهد ماند. ما انتظار داریم تا انتهای سال 
2018 میالدی دولت امریکا از این توافق خارج نشــود زیرا سیاست گذاران و 
قانون مداران این کشور بارها از دولت ترامپ خواسته اند تا به توافق پایبند باقی 
بمانــد. آنها پایبندی به توافق را به نفع جامعه جهانی می  دانند و بر این باور 
هستند که با پایبندی به توافق است که می  توان به نظارت بر عملکرد هسته ای 
ایران ادامه داد. از طرف دیگر تاکید می  کنند برای اینکه ایران هم به ادامه این 
روند پایبند بماند باید از منافع اقتصادی ناشی از برجام بهره مند شود. توسعه 
همکاری های اقتصادی و صنعتی کشورهای غربی با ایران، اتصال بانک های 
ایران به نظام بانکی بین المللی و زمینه سازی برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور 
همه از مسائلی است که می  تواند ایران را برای ادامه دادن این راه مصمم کند.

 
J اروپا خواستار تداوم اجرای برجام است

از طرف دیگر اروپایی ها هم تمایل دارند که این توافق ادامه پیدا کند. آنها 
ســال ها زمان و هزینه کالنی را که برای رسیدن به توافق نهایی صرف شده 
اســت دلیل خوبی برای پایبندی به این توافق می دانند و بر این باور هستند 
که در دنیایی که تنش های سیاسی بین کشورها کمتر است، احتمال توسعه 
و رونق اقتصادی باالتر است. اما خطراتی هم این توافق را تهدید می کند که 
تمامی آنها از جانب دولت امریکا است. خطراتی از قبیل وضع تحریم های تازه 
به بهانه هسته ای یا غیرهسته ای علیه ایران، افزایش فشارهای اقتصادی امریکا 
روی این کشور آسیایی و نفت خیز و ایجاد فضای تردید در مورد بقا و کارایی 
توافق هسته ای که می  تواند منافع اقتصادی این توافق را برای ایران هرچه کمتر 
کند. تمامی این تالش ها می تواند سبب شود ایران یا امریکا از این توافق خارج 
شوند. اگرچه شواهد نشــان می  دهد ایران در این سال ها بسیار درایتمندانه 
عمل کرده است و تمایلی برای بر هم زدن این توافق ندارد ولی اگر با گذشت 
زمان شاهد این باشد که امضای توافق هسته ای باعث از بین رفتن تحریم ها و 
بازشدن فضای اقتصادی و مالی در ایران نشده است، دیگر دلیلی برای ادامه 

آینده برجام [   [

توافق هسته ای ایران و کشورهای صنعتی باقی می ماند
ارزیابی بیزینس مانیتور از سیاست های ترامپ در زمینه برجام

چرا باید خواند:
آینده توافق هسته ای 

یکی از مهم ترین 
مسائل برای اقتصاد 

ایران است و بیزینس 
مانیتور هم یکی از 

مهم ترین مراکزی است 
که می  تواند اطالعات 

صحیحی در این زمینه 
ارائه دهد.

منبع بیزینس مانیتور 

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده پژوهی

مسیر برجام
ایران و کشورهای 1+5 بعد از بالغ بر یک دهه مذاکره در ژانویه سال 2015 موفق به امضای توافق 
هسته ای شدند. توافقی که در ازای برداشته شدن تحریم های اقتصادی ایران و اتصال شبکه بانکی 
کشور به شبکه بانکی جهانی و مزایای دیگر، فعالیت هسته ای ایران را برای چندین سال محدود کرد 
و سطح نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی را از مراکز هسته ای کشور افزایش داد. یک سال بعد 
از امضای توافق یعنی در ژانویه سال 2016، توافق رسما اجرا شد. تحریم نفتی ایران برداشته شد 
و سرمایه گذاری خارجی در کشور رشد کرد ولی به دلیل نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری در 
امریکا و روی کار آمدن ترامپ، نرخ رشد سرمایه گذاری خارجی در ایران کمتر از انتظار بود. اما ایران 

توانست میزان صادرات نفت خود را به سطحی که پیش از تحریم ها بود بازگرداند.

راه وجود نخواهد داشت.

J امریکا نمی خواهد از توافق خارج شود
بســیاری از تحلیل گران بر این باورند که سنگ اندازی های دولت ترامپ 
در مســیر توافق هسته ای و تهدید های پی درپی او با هدف پر کردن آستانه 
تحمل ایران و خارج شدن این کشور از توافق هسته ای است. آنها به مطالب 
عنوان شده توســط ترامپ در جریان رقابت های انتخاباتی اشاره می کنند و 
می گویند او از زمان رقابت های ریاســت جمهوری بارها اعالم کرد که از این 
توافق خارج می  شــود و کارایی آن را زیر ســوال برد. ولی زمانی که وارد کاخ 
ســفید شد با این واقعیت روبه رو شد که خروج امریکا از توافق به معنای زیر 
سوال بردن اعتبار دولت این کشور است. به این معنا که توافق های بین المللی 
با امریکا معتبر نیست زیرا دولت های بعدی می توانند به سادگی توافق قبلی 
را زیر پا بگذارند. به همین دلیل شــروع به افزایش سختگیری، ایجاد فضای 
تردید و بی ثباتی در مورد آینده توافق، افزایش فشــار اقتصادی و سیاسی بر 
ایران و ایجاد جو تنش علیه ایران در رسانه های امریکا کرد. فضایی که سبب 
شد تا ایران از توافق خارج شود و بار این مسئولیت به دوش ایران باشد. ولی 
بررسی ها نشان می  دهد که ایران این بازی را به خوبی تشخیص داده و با ترامپ 
در این مســیر همراه نشده است. ترامپ اخیرا اعالم کرده است که کنگره با 
پیشنهاد دادن اصالحاتی برای توافق هسته ای، می تواند به بقای آن کمک کند. 
مسئله ای که کنگره در دوره گذشته هم زیر بار آن نرفت. ارزیابی ما این است 
که کنگره امریکا هم تمایلی به برهم خوردن این توافق ندارد و به همین دلیل 
در مسیری حرکت نمی کند که این توافق را بر هم بزند. بنابراین تا انتهای سال 

جاری امریکا به تعلیق تحریم ها ادامه خواهد داد.
 
J روسیه و چین با امریکا همراه نیستند

نکته مهم دیگر این است که حتی اگر امریکا به بهانه های غیرهسته ای، 
اقــدام به وضع تحریم های تازه ای علیه ایران کنــد، باز هم تاثیرگذاری این 
تحریم ها به اندازه تحریم های قبلی نخواهد بود. زیرا کشورهای دیگر از جمله 
روسیه و چین با امریکا همراه نخواهند شد و حتی سایت اویل پرایس به نقل 
از شرکت های چینی خریدار نفت از ایران نوشته است که چین رسما اعالم 
کرد حتی در صورت وضــع محدودیت های تازه علیه ایران به خرید نفت از 
این کشــور ادامه می دهد. از طرف دیگر، ایران در سال های اخیر استراتژی 
افزایش همکاری اقتصادی با کشــورهای آسیایی را در پیش گرفته است تا 
دیگر تحت تاثیر سیاست های کشورهای غربی قرار نگیرد. باید در نظر داشت 
اروپایی ها هم طی یک سال اخیر بارها بر ضرورت تداوم برجام و عدم همکاری 
با ترامپ در مســیر بر هم زدن بزرگ ترین دســتاورد سیاسی دنیا در عرصه 
بین الملل تاکید کرده اند و تاکنون زیر بار فشارهای دولت ترامپ علیه این توافق 
نرفته اند. به همین دلیل می  توان در مورد بقای توافق هسته ای در سال 2018 
با اطمینان بیشتری صحبت کرد ولی باید در نظر داشت که امریکا همچنان به 
سنگ اندازی و ایجاد فضای ناامن در تجارت دنیا ادامه خواهد داد. مسئله ای که 

می  تواند منافع ایران از این توافق را کاهش دهد. 

300
 درصد

نرخ رشد جذب 
سرمایه هاي 
خارجي بعد از 
اجراي برجام
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ایران بیست وهفتمین کشور 
در شاخص رشد و توسعه جامع است

طبق گزارش سال ۲۰۱8 مجمع جهانی اقتصاد و در میان کشورهای در حال توسعه

چرا باید خواند:
رشد و توسعه پایدار 
نشان می دهد که 
اثرات رشد اقتصادی 
در کشور تا چه اندازه 
روی زندگی مردم 
نمود پیدا کرده است. 
مطالعه این گزارش 
می تواند تصویری از این 
عملکرد را نشان دهد.

منبع مجمع جهانی اقتصاد  مجمع جهانی اقتصاد گزارشــی با عنوان رشــد و توسعه جامع 
اقتصادی ارائه کرده است و در این گزارش به بررسی 12 فاکتور مهم 
اقتصادی که باعث می شود تا تاثیر رشد اقتصادی روی زندگی افراد 
مشــاهده شود پرداخته است. طبق این گزارش در سال های اخیر با 
وجود مشاهده افزایش نرخ رشد اقتصادی دنیا، استاندارد زندگی مردم 
رشــد قابل مالحظه ای نکرده است و حتی در بسیاری از کشورها ما 
شاهد افزایش نابرابری اقتصادی و بیشتر شدن فاصله طبقاتی بودیم. 
به همین دلیل است که گفته می شود امروزه، نابرابری اقتصادی یک 
معضل بزرگ و جدی در جهان است و برای مقابله با این معضل باید 

تالش کرد.
مجمع جهانی اقتصاد در گزارش رشد و توسعه اقتصادی جامع که 
در ابتدای سال 2018 منتشر کرده است، نوشت: رشد اقتصادی به 
منظور افزایش رفاه اقتصادی در دنیا یک امر ضروری است ولی کافی 
نیست. برای اینکه مردم بتوانند از سطح رفاه باالتر و استاندارد باالتری 
از زندگی برخوردار باشند، باید فاکتورهای دیگری هم در اقتصاد وجود 
داشته باشد. فاکتورهایی که تاثیر رشد اقتصادی کشور را روی زندگی 
مردم افزایش دهد و این اثر مثبت را در هزینه ها و درآمدهای آنها به 

نمایش بگذارد.
حال در مرحله اول و قبل از اینکه رده بندی کشورها را بر مبنای 
این شاخص بیان کنیم، باید بگوییم که شاخص رشد و توسعه جامع 
چگونه محاسبه می شود و در چه گستره ای قرار می گیرد. برای تهیه 
شــاخص رشد و توسعه پایدار سه دسته از عوامل مد نظر قرار دارند. 
اول عوامل سازنده رشد و توسعه که شامل سرانه تولید ناخالص داخلی 
در یک کشور، میزان بهره وری نیروی کار، سطح اشتغال و نرخ بیکاری 
و در نهایت امید به زندگی سالم در کشور است. این چهار فاکتور در 

مجموع شاخص رشد و توسعه را ایجاد می کنند.
در مرحله بعد شــاخصی باید تهیه شود که نشان دهنده سطح 
برابری اقتصادی در کشور یا میزان دسترسی افراد، گروه ها و طبقات 
مختلف اقتصادی به رشد اقتصادی و مزایای آن باشد. در این بخش 
هم چهار مسئله مورد بررسی قرار می گیرند که عبارت اند از متوسط 
درآمد خانوار، ضریب جینی درآمدی خانوارها در کشور، ضریب جینی 
ثروت خانوارها و نرخ فقر در کشــور. در بخش ســوم عوامل سازنده 
شاخص برابری بین نسلی و پایداری اقتصادی مد نظر قرار می گیرد 
که شامل چهار زیربخش پس انداز خالص، نرخ وابستگی اقتصادی، 
بدهی دولتی بر مبنای سهم بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی 
و در نهایت شدت تولید کربن نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور 
می شود. در واقع این فاکتورها نشان می دهد که آیا نشانه های رشد 
اقتصادی در کشور در درآمد مردم و کاهش نرخ فقر یا افزایش اشتغال 

مشاهده شده است یا خیر. در صورتی که مردم جامعه ای اثرات مثبت 
رشد افتصادی را در زندگی روزمره حس نکنند، نمی توان این رشد 

را عاملی موثر در اقتصاد و زمینه ساز افزایش رفاه و رضایت دانست.
 
J فاکتورهای سازنده شاخص چگونه محاسبه می شود؟

اول، سرانه تولید ناخالص داخلی: سرانه GDP بر مبنای قیمت 
ثابت سال 2010 و با توجه به آمارهای سال 2016 تهیه شده است و 
روند رشد سرانه تولید ناخالص داخلی هم متوسط نرخ رشد این آمار 

طی 5 سال اخیر را مورد بررسی قرار می دهد.
دوم، بهــره وری نیروی کار: میزان تولید به ازای هر واحد نیروی 
کار بــه عنوان نهاده را اندازه گیری می کند. این رقم به صورت ارزش 
تولید ناخالص داخلی تقسیم بر تعداد افراد شاغل در کشور محاسبه 

می شود.
سوم، امید به زندگی سالم: متوسط سال هایی که انتظار می رود 
یک فرد زندگی ســالمی داشته باشــد. البته ناراحتی های جزئی و 
کوچک در این محاســبه وارد نمی شود. روند تغییر شاخص امید به 
زندگی سالم به متوسط طول عمر انتظاری افراد در فاصله سال های 

2011 تا 2015 اشاره دارد.
چهارم، اشتغال: نسبت نیروهای شاغل به کل جمعیت یک کشور 
را در بر می گیرد. در محاسبه تعداد جمعیت افراد باالتر از 15 سال در 
نظر گرفته می شود. افرادی که در سن اشتغال قرار دارند. روند تغییر 

در میان 74 کشور در حال توسعه، ایران جایگاه 27 را به خود اختصاص 
داده است. شاخص رشد و توسعه جامع در کشور برابر با 4.0۸ است که 
نسبت به پنج سال قبل 0.92 درصد کاهش یافته است.
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اشتغال هم تغییرات نرخ اشتغال در فاصله سال های 2011 تا 2016 
را مد نظر قرار می دهد.

پنجم، ضریب جینی درآمد خالص: این معیار به اندازه گیری توزیع 
خالص درآمد بعد از کســر مالیات بین افــراد و خانوارها می پردازد. 
ضریب جینی صفر نشان دهنده برابری کامل در توزیع درآمد است 
و شاخص 100 حداکثر نابرابری را نشان می دهد. روند تغییر ضریب 
جینی هم تغییرات این شاخص را در فاصله سال های 2011 تا 2016 

نشان می دهد.
ششــم، نرخ فقر: در تعریف نرخ فقر در کشــورهای مختلف، 

معیارهای متفاوتی استفاده می شود. در میان کشورهای صنعتی نرخ 
فقر برابر است با ســهم جمعیتی که کمتر از نصف متوسط درآمد 
کشور درآمد دارند و برای کشورهای در حال توسعه نرخ فقر به سهم 
جمعیتی اطالق می شود که متوسط درآمد روزانه آنها کمتر از 3.20 
دالر است. روند تغییر نرخ فقر در فاصله سال های 2011 تا 2016 هم 

در بخش روند لحاظ می شود.
هفتم، ضریب جینی ثروت: این ضریب تفاوت در توزیع ثروت را 
نشــان می دهد. ضرایب باالتر نشان دهنده نابرابری بیشتر در توزیع 
ثروت است. ضریب یک نمایش دهنده حداکثر نابرابری است و ضریب 
صفر حداکثر برابری در توزیع ثروت را نشان می دهد. روند تغییرات 
این شــاخص به بررســی آن در فاصله ســال های 2013 تا 201۷ 

پرداخته است.
هشتم، متوسط درآمد خانوار: متوسط درآمد خانوارها در سال 
2016 را نشان می دهد. برای مطالعه روند تغییرات متوسط درآمد هم 

شاخص از سال 2011 تا سال 2016 محاسبه می شود.
نهــم: پس انداز خالص ملی: تصویری از نحوه اســتفاده از منابع 
طبیعی در یک اکوسیستم را نشان می دهد. این شاخص را می توان از 
طریق جمع پس انداز خالص ملی با هزینه های آموزش و کسر کردن 
میزان مصرف و عوامل ایجادکننده تخلیه منابع طبیعی و انرژی در 

هر کشور محاسبه کرد.
دهم، شدت مصرف کربن به تولید ناخالص داخلی: شدت مصرف 
کربن معیاری اســت که نشان می دهد برای ایجاد هر واحد از تولید 

ناخالص داخلی در یک کشور چه میزان کربن منتشر می شود.
یازدهم، سطح بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: این شاخص 
هم برای سال 2016 در نظر گرفته شده است و تمامی تعهدات مالی 
و سودهایی که باید بازپرداخت شود در این بخش لحاظ می شود. روند 
تغییر بدهی به میزان تغییر سهم بدهی به تولید ناخالص داخلی در 

فاصله سال های 2011 تا 201۷ می پردازد.
دوازدهم: نرخ وابستگی اقتصادی »به معنای سهم افراد کمتر از 
15 ســال یا بیش از 64 سال به کل جمعیت در سن کار در کشور 
است«: در این مطالعه نسبت افراد وابسته به هر 100 نفر از افراد در 
سن اشتغال و در فاصله سنی 15 تا 64 سال در نظر گرفته شده است. 
برای بررسی روند تغییر این شاخص، شاخص مذکور از سال 2011 تا 

2016 در نظر گرفته می شود. 
 شاخص تهیه شده عددی بین1 تا ۷ است به این معنا که بهترین 
کشــور از نظر شاخص رشد و توسعه جامع شاخص هفت را به خود 
اختصاص می دهد . ولی بررسی های انجام شده روی 103 کشور در 
حال توســعه و توسعه یافته نشــان می دهد که هیچ یک از کشورها 
نتوانسته اند شــاخص ۷ را به دست آورند. مجمع جهانی اقتصاد به 
منظور مقایسه بهتر اقتصادهای دنیا، کشورها را به دو دسته کشورهای 
در حال توسعه و اقتصادهای صنعتی تقسیم کرده است. ۷4 کشور در 
رده کشورهای در حال توسعه قرار گرفته اند و با هم مقایسه شده اند و 
29 کشور هم در رده کشورهای صنعتی و توسعه یافته با هم مقایسه 

شده اند.

J باالترین شاخص در جهان متعلق به کدام کشور است؟
طبق این گزارش باالترین شاخص رشد و توسعه جامع اقتصادی 
به کشور نروژ اختصاص دارد. این کشور دارای عملکرد اقتصادی بسیار 
خوبی است و شــرایط زندگی مردم در این کشور کامال تحت تاثیر 

اجزای شاخص رشد و توسعه جامع ایران
عملکرد در مقایسه با دیگر 

کشورها
شاخص در سال 

فاکتورها2018

روند نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی )درصد(1.6 -20 درصد پایین

روند نرخ رشد بهره وری نیروی کار )درصد(0.2 -20 درصد پایین

روند امید به زندگی سالم )سال(2.5بین 60 تا 80 درصد

روند اشتغال )درصد(201.4 درصد باال

روند ضریب جینی درآمد خالص2.5 -20 درصد پایین

روند نرخ فقر )درصد(202.5 تا 40 درصد

روند ضریب جینی ثروت200.5 درصد پایین

روند تغییرمتوسط درآمد خانوارها )دالر(0.4 -20 درصد پایین

روند پس انداز ملی )درصد(--

شدت انتشار کربن )درصد تولید ناخالص داخلی(2033.5 درصد پایین

روند بدهی دولتی )درصد(2023.2 درصد پایین

روند نسبت وابستگی اقتصادی )درصد(1.2بین 20 تا 40 درصد

اجزای شاخص رشد و توسعه جامع ایران
عملکرد در مقایسه با 

فاکتورهاشاخص در سال 2018دیگر کشورها

 سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر(  605۷58 تا 80 درصد

بهره وری نیروی کار )دالر(2055814 درصد باال

امید به زندگی سالم )سال(6066.5 تا 80 درصد

اشتغال )درصد(2039.۷ درصد پایین

ضریب جینی درآمد خالص4039.۷ تا 60 درصد            

 نرخ فقر )درصد(2038.8 درصد باال

ضریب جینی ثروت602.5 تا 80 درصد

متوسط درآمد خانوارها )دالر(206۷.3 درصد باال

روند پس انداز ملی )درصد(--

شدت انتشار کربن )درصد تولید ناخالص داخلی(20313.4 درصد پایین

 بدهی دولتی )درصد تولید ناخالص داخلی(6035 تا 80 درصد

نسبت وابستگی اقتصادی )درصد(2040.6 درصد باال
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در میان 74 کشور در حال توسعه ای که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند، شش کشور اروپایی در صدر هستند. کشورهای لیتوانی، مجارستان، لتونی، لهستان، 
کرواسی و رومانی در میان ده کشور اول این فهرست قرار دارند. عملکرد این کشورها در بخش رشد و توسعه اقتصادی بسیار خوب بوده است و بعد از پیوستن به اتحادیه 
اروپا توانستند جامعیت اثرگذاری این رشد اقتصادی روی مردم را افزایش دهند.

رشد مثبت اقتصادی در کشور و موفقیت های مالی دولت قرار دارد. 
نکته جالب این گزارش در این است که کشورهای کوچک اروپایی 
بهترین عملکرد اقتصادی را داشــتند. شاخص رشد و توسعه جامع 
ســال 2018 در ایسلند برابر با 6.0۷ است و این کشور جایگاه دوم 
فهرســت را به خود اختصاص داده است و کشورهای لوکزامبورگ و 
ســوئیس و دانمارک در این رده بندی جایگاه سوم تا پنجم را دارند. 
در میان ده کشــور اول این فهرســت، تمامی کشورها در اروپا واقع 
شده اند و تنها استرالیا که نهمین کشور این فهرست است، غیراروپایی 
محسوب می شود. سیستم تامین اجتماعی همگانی در این کشورها 
در کنار نرخ پایین بیکاری و نرخ باالی خدمات رسانی شهری باعث 
شده است تا مردم ساکن در قاره سبز از مزایای رشد اقتصادی در این 

کشورها منتفع شوند.
در میان کشــورهای گروه هفت، آلمان در باالترین جایگاه یعنی 
جایگاه دوازدهم این فهرست قرار گرفته است. کانادا دومین کشور این 
گروه از نظر بزرگی شــاخص رشد و توسعه جامع است که با داشتن 
شاخص 5.06 جایگاه هفدهم فهرست کشورهای صنعتی را به خود 
اختصاص داده اســت. فرانسه در جایگاه 18، بریتانیا در جایگاه 21، 
امریکا در جایگاه 23، ژاپن در جایگاه 24 و ایتالیا در جایگاه 2۷ این 

فهرست قرار گرفته است.
البته باید در نظر داشت که رده بندی کشورها بر مبنای هریک از 
سه بخش مهمی که در شکل گیری شاخص شرکت داشتند متفاوت 
از رده بندی کلی آنها اســت. مثال امریکا بر مبنای شــاخص رشد و 
توسعه جامع جایگاه 23 فهرست را به خود اختصاص داده است ولی 
از نظر شــاخص رشد و توسعه اقتصادی در میان 29 کشور صنعتی 
جایگاه 10 را دارد ولی از نظر برابری اقتصادی بین نسلی و پایداری 
اقتصادی جایگاه 26 را به خود اختصاص داده اســت و از نظر برابری 
اقتصادی یا تاثیرگذاری کلی رشــد روی زندگی مردم جایگاه 29 را 

دارد.
مجمع جهانی اقتصاد نوشت: اغلب کشورهای صنعتی و توسعه یافته 
در بخش اول که شاخص های رشد و توسعه است عملکرد خوبی دارند 
ولی در بخشی که باید شمول تمامی مردم در فرآیند رشد را بررسی 
کند عملکرد ضعیفی دارند. این نشــان می دهد که رشد اقتصادی 
باال در این کشــورها موجب بهبود اوضاع اقتصادی و شرایط زندگی 
تمامی مردم نشده است بلکه تنها یک گروه و طبقه خاص از این رشد 
بهره مند شده اند. در این شرایط پتانسیل ایجاد ناآرامی های اقتصادی 
و اجتماعی و بحران های انسانی در کشورهای مختلف افزایش می یابد. 
در واقع کشورهایی که نتوانستند رشدی ایجاد کنند که زمینه ساز 
بهبود شــرایط اقتصادی تمامی مردم شود ممکن است در آینده ای 
نه چندان دور با بحران های مالی و اقتصادی مواجه شوند. بحران هایی 

ناشی از نرخ باالی بیکاری و قدرت خرید پایین مردم و غیره.

J  باالترین شاخص در میان کشورهای در حال توسعه
متعلق به چه کشوری است؟

در میان ۷4 کشــور در حال توســعه ای که در این مطالعه مورد 
بررسی قرار گرفته اند، شش کشور اروپایی در صدر هستند. کشورهای 
لیتوانی، مجارســتان، لتونی، لهستان، کرواسی و رومانی در میان ده 
کشور اول این فهرست قرار دارند. عملکرد این کشورها در بخش رشد 
و توسعه اقتصادی بسیار خوب بوده است و بعد از پیوستن به اتحادیه 
اروپا توانستند تا جامعیت اثرگذاری این رشد اقتصادی روی مردم را 

افزایش دهند. به این معنا که استاندارد زندگی مردم در این کشورها 
در سال های اخیر با سرعت باالیی رشد کرده است و این مسئله باعث 
ارتقای جایگاه کشورهای مذکور در شاخص رشد و توسعه جامع شده 
است. کشورهای امریکای التین سه کشور از مجموع ده کشور اول در 
میان کشورهای در حال توسعه را به خود اختصاص داده اند. در این 
رده بندی پاناما جایگاه شش، اروگوئه جایگاه هشت و شیلی جایگاه 

نه را دارد.

 کشورهای منتخب از نظر شاخص رشد و توسعه جامع
تغییر طی 5 سال  شاخص نام کشور رتبه

2.48 4.26 ترکیه 16

0.48 4.20 روسیه 19

2.94 4.09 چین 26

- 0.92 4.08 ایران 2۷

2.59 4.06 آلبانی 28

2.5۷ 3.95 اندونزی 36

۷.56 3.55 پاکستان 4۷

6.5۷ 3.30 تاجیکستان 54

2.29 3.09 هند 62

- 2.۷3 2.9۷ چاد 68

- 1.۷3 2.63 لسوتو ۷3

- 12.38 2.4۷ موزامبیک ۷4

برترین کشورهای در حال توسعه از نظر شاخص رشد و توسعه جامع در سال 2018
تغییر طی 5 سال  شاخص نام کشور رتبه

4.90 4.86 لیتوانی 1

8.10 4.۷4 مجارستان 2

- 2.0۷ 4.69 آذربایجان 3

8.60 4.6۷ لتونی 4

3.39 4.61 لهستان 5

4.80 4.54 پاناما 6

2.69 4.48 کرواسی ۷

1.65 4.46 اروگوئه 8

1.۷6 4.44 شیلی 9

4.21 4.43 رومانی 10

2.1 4.41 بلغارستان 11

- 0.1۷ 4.32 کاستاریکا 12

2.40 4.30 مالزی 13

- 1.40 4.29 پرو 14

0.35 4.26 قزاقستان 15
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در میان کشورهای BRICS وضعیت مشابهی مشاهده نمی شود. 
مثال روسیه جایگاه نوزدهم این فهرست را دارد در حالی که کشورهای 
چین و برزیل به ترتیب جایگاه 26 و 3۷ این فهرست را دارند و هند 
و افریقای جنوبی به ترتیب شصت و دومین و شصت و نهمین کشور 
این فهرست اند. جایگاه های متفاوت این کشورها نشان می دهد آنها 
نتوانسته اند روند مشابه و یکسانی در رشد و توسعه اقتصادی به دست 
آورند و حتی اگر نرخ باالی رشــد اقتصادی را به دست آورده باشند، 
نتوانسته اند این رشد را در زندگی مردم جاری کنند و تاثیر آن را در 

افزایش استانداردهای زندگی مردم مشاهده کنند.
به عنوان مثال کشور چین در این گروه عملکرد بسیار خوبی در 
رشد اقتصادی دارد. این کشور طی پنج سال اخیر به طور متوسط با 
نرخ 6.8 درصد رشــد کرده است و نرخ رشد بهره وری نیروی کار در 
این کشــور هم برابر با 6.۷ درصد بود که آمارهای بسیار خوبی است 
ولی مردم عادی نتوانسته اند تحت تاثیر این رشد اقتصادی قرار بگیرند 
و ارتقای استاندارد زندگی را شاهد باشند. در واقع هنوز قدرت خرید 
مردم در این کشور چندان رشد نکرده است و ضریب جیبی از نابرابری 

درآمد و ثروت در کشور گزارش می دهد.
در میان دیگر کشورهای در حال توسعه باید به ترکیه و اندونزی 
اشــاره کرد که به ترتیب جایگاه 16 و 36 این فهرســت را به خود 

اختصاص داده اند.
 
J ایران در کجای این فهرست است؟

در میان ۷4 کشــور در حال توسعه، ایران جایگاه 2۷ را به خود 
اختصاص داده است. شاخص رشد و توسعه جامع در این کشور برابر 
با 4.08 است که نسبت به پنج سال قبل 0.92 درصد کاهش یافته 
اســت. طبق این گزارش عملکرد ایران در شــاخص رشد و توسعه 

جامع طی پنج ســال اخیر مطلوب بوده است. ایران در سال 2012 
در میان ۷4 کشــور مورد مطالعه جایگاه 50 را داشت. در این سال 
جایگاه ایران از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی در میان کشورهای 
در حال توسعه، جایگاه آخر بود ولی در گزارش سال 2018 ایران از 
نظر سرانه تولید ناخالص داخلی در میان کشورهای در حال توسعه 
جایگاه 28 را داشته است. رشد اقتصادی ایران بعد از اجرای توافق 
هسته ای کمک بزرگی به موفقیت ایران در این زمینه کرد. ایران در 
میان کشــورهایی قرار دارد که سرانه تولید ناخالص داخلی آنها در 
سال های اخیر رشد کرده اســت. از طرف دیگر در رده کشورهایی 
قرار گرفته است که شمولیت رشد اقتصادی اش یعنی تالش برای 
توزیع بهتر درآمد ها و ثروت های کشــور را در دستور کار قرار داده 
است و در این زمینه با سرعت بسیار کم در حال پیشرفت است. از 
دیگر کشورهای این دسته می توان به چین و نپال و آلبانی و پاراگوئه 
اشاره کرد. اما کشورهای لیتوانی و مجارستان و لتونی و آذربایجان در 
رده کشورهایی قرار دارند که با سرعت زیادی در این زمینه پیشرفت 

می کنند.
در شاخص سال 2018 متوسط سرانه رشد تولید ناخالص داخلی 
ایران برابر با منفی 1.6 درصد، نرخ رشد بهره وری نیروی کار برابر با 
منفی 0.2 درصد، روند رشد امید به زندگی سالم در کشور 2.5 سال 
و در نهایت نرخ اشتغال برابر با 1.4 درصد بوده است. این چهار عامل 
تشکیل دهنده شاخص رشد و توسعه بودند که در کنار شاخص های 
دیگر مورد بررســی و مورد مطالعه، شاخص رشد و توسعه جامع را 

ایجاد کرده بودند.
طبق این گزارش در پنج ســال اخیــر روند ضریب جینی برای 
درآمد خالص 2.5 درصد کاهش یافته اســت. در حالی که نرخ فقر 
2.5 درصد افزایش یافت و روند ضریب جینی ثروت 0.5 درصد رشد 
کرد. متوسط درآمد مردم ایران طی این پنج سال 0.4 درصد کاهش 
یافته است. این چهار فاکتور هم سازنده شاخص برابری و شمولیت 
مردم در رشــد اقتصادی کشور بودند. در بخش سوم که برابری بین 
نسلی و پایداری است روند پس انداز خالص تعدیل شده، شدت تولید 
کربــن به تولید ناخالص داخلی، روند بدهی دولتی و در نهایت روند 
نسبت وابســتگی اقتصادی ایران مورد ارزیابی قرار گرفته که برای 
فاکتور اول اطالعاتی موجود نیست ولی شدت تولید کربن در ایران 
برابر با 33.5 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است، روند بدهی 
دولتــی در ایران برابر با 23.2 درصــد تولید ناخالص داخلی و روند 
نسبت وابستگی برابر با 1.2 درصد اعالم شده است. ایران از نظر سرانه 
تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد بهره وری نیروی کار، نرخ فقر، متوسط 
درآمد خانوارها، شدت انتشار کربن و در نهایت بدهی دولتی در میان 

کشورهایی قرار دارد که وضعیت بسیار بدی دارند. 
 ایران از نظر بزرگی شاخص رشد و توسعه جامع وضعیتی شبیه 
کشــور چین و آلبانی دارد. در انتهای فهرســت کشورهای در حال 
توسعه موزامبیک و لسوتو قرار دارند که شاخص رشد و توسعه جامع 
این دو کشور به ترتیب برابر با 2.4۷ و 2.63 اعالم شده است . شاخص 
رشد و توسعه جامع این دو کشور نسبت به پنج سال قبل به ترتیب 
12.38 درصد و 1.۷3 درصد تنزل داشــته است. باالترین نرخ رشد 
شاخص در 5 ســال مورد بررسی به کشور مقدونیه اختصاص دارد. 
نرخ رشد این شاخص در 5 سال اخیر در مقدونیه برابر با 9.24 درصد 
بوده است و موزامبیک هم رکورددار باالترین نرخ کاهش شاخص در 

5 سال اخیر بود. 

شاخص تهیه شده 
رشد و توسعه 

عددی بین 1 تا 7 
است به این معنا که 
بهترین کشور از 

نظر شاخص رشد 
و توسعه جامع 

شاخص هفت را 
به خود اختصاص 

می دهد. ولی 
بررسی های 

انجام شده روی 
103 کشور در 
حال توسعه و 
توسعه یافته 
نشان می دهد 
که هیچ یک 
از کشورها 

نتوانسته اند 
شاخص 7 را به 

دست آورند

برترین کشورها از نظر شاخص رشد و توسعه جامع در سال 2018
تغییر طی 5 سال  شاخص نام کشور رتبه

-0.۷۷ 6.08 نروژ 1

12.58 6.0۷ ایسلند 2

0.15 6.0۷ لوکزامبورگ 3

1.92 6.05 سوئیس 4

4.۷6 5.81 دانمارک 5

0.48 5.۷6 سوئد 6

0.43 5.61 هلند ۷

9.28 5.44 ایرلند 8

0.46 5.36 استرالیا 9

- 0.1۷ 5.35 اتریش 10

- 2.92 5.33 فنالند 11

1.۷2 5.2۷ آلمان 12

1.04 5.25 نیوزیلند 13

0.24 5.14 بلژیک 14

2.68 5.09 چک 15
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.................................. نگـاه ..................................

نسخه خصوصي سازي چرا جواب نداد؟

یک خطای درمانی  
تالش بیست و چند ساله برای خصوصي سازي واحدهای 
دولتی به جای خوبی نرســید. امروز اما ســخن از موج 
نوی خصوصي ســازي و الغر کردن خصولتی ها به میان 
آمده اســت. راســتی چرا صنایعی مثل هپکو قربانی 
خصوصي سازي شدند؟ شستا با شرکت هایش چه مي کند؟ 

ان
ری

عط
ا م

ض
: ر

س
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نگـاه

»یکی از هدف هــای ما در دولت دوازدهم این اســت که بنگاه های 
اقتصــادی به مردم واگذار شــود و فکر می کنم که غیــر از دولت، بقیه 
آنهایی که بخش های عمومی و غیردولتی هستند، یا نیروهای مسلح، آنها 
هــم باید واگذار کنند. در این زمینه در این دولت با مقام معظم رهبری 
هم صحبت کردم و ایشــان کامالً موافق اند که همه اینها به مردم واگذار 
شود. بنابراین این باعث رونق اقتصادی مي شود و در اقتصاد تحول ایجاد 
می کند.« این بخشی از سخنان رئیس دولت دوازدهم در آخرین ماه پاییز 
سال جاری با مردم است. مردمی که به موجب قانون و طی فرایندی به 
نام خصوصي سازي باید صاحبان غیردولتی بنگاه های صنعتی و اقتصادی 
شناخته مي شدند اما بیشتر تبدیل به نظاره گرانی خاموش شدند.  یک 
ســال پیش در پاییز علی اکبر ناطق نوری، رئیس ســابق دفتر بازرسی 
رهبری، در جمع فعاالن اقتصادی در اتاق تهران حاضر شد و از این گفت 
که خصوصي ســازي آن چیزی که انتظار مي رفت از آب درنیامده است. 
ناطق نوری از شیر بی یال و دم خصوصي سازي گفت که باعث شده بود 
بخش هایی از اقتصاد به صندوق های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی، 
ســتاد اجرایی فرمان امام )ره( یا بنیاد مستضعفان واگذار شود و دیوان 
محاسبات نتواند مثل یک شرکت دولتی بر کار این واحدها نظارت کند. 

غبار زمان بر چهره خصوصی سازی 
آسیب شناسی گذشته به کمک خواهد آمد؟

زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

چرا باید خواند:
واگذاری بنگاه های 

دولتی به بخش 
خصوصی چرا به 
نتیجه ای که باید 

نرسید؟  بخوانید تا 
بدانید.

دو ســال پیش از این تاریخ هم، عبــاس آخوندی وزیر تکنوکرات دولت 
یازدهم از ناقص الخلقه به دنیا آمدن خصوصي ســازي در ایران گفته بود 
و اینکه آمار 10 ســال اخیر از خصوصي سازي نشان مي دهد که بخش 
عمومی غیردولتی 36 درصد ســهم از خصوصي سازي دارد و  25 درصد 
از شــرکت ها با آرایش جدید به دولت بازگشــته است. به گفته وزیر راه 
19.4 درصد به سهام عدالت تخصیص داده شده است، بخش خاکستری 
اقتصاد سهم 13 درصدی دارد و سهم بخش خصوصی هم تنها 4.6 درصد 
است. البته آخوندی خصوصي سازي را تنها موجود ناقص الخلقه اقتصاد 
ایران ندانســته بود؛ او خصوصي سازي را حراج سرمایه ملی خوانده و در 
گفت وگوی دیگری آن را شــبیه به جوک دانسته بود. دیگر وزیر منتقد 
دولت اول روحانی به فرایند خصوصي ســازي علی طیب نیا وزیر اقتصاد 
بود که مي گفت خصوصي ســازي در قالب تهاتر افتضاحی اســت که او 
ترجیح مي دهد در تاریخ به نامش ثبت نشود. به گفته طیب نیا واگذاری 
سهام 60 شرکت به سهام عدالت بی صاحب کردن آنهاست. به گفته وزیر 
اقتصاد سابق تنها 2 تا 3 درصد واگذاری ها تا سال 92 به بخش خصوصی 
واقعی انجام شده است. خصوصي سازي در ایران تا اندازه ای منتقد دارد که 

نقل قول کردن از آنها تمامی نخواهد یافت.

خصوصي سازي یک بانک دولتی 

سخت بود یا وقت نبود؟
خصوصي سازي بانک ملت با عرضه سهام این بانک در بهمن ماه سال 87 در بازار سرمایه 
کلید خورد. قرار بر این بود که 40 درصد از بانک ملت به سهام عدالت، 20 درصد به دولت، 
5 درصد آن به کارکنان بانک و 5 درصد هم در بورس عرضه شــود. مدیرعامل وقت سازمان 
خصوصي ســازي کرد زنگنه اعالم کرد که در سال 86 مطالبات دستگاه های مختلف و طلب 
صندوق های بازنشســتگی، تامین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی لشکری و کشوری، 
نیروهای مســلح و جوایز صادراتی بازرگانان از دولت به 2 هزار و 700 میلیارد تومان رسیده 
و دولت تصمیم دارد برای بازپرداخت طلب تامین اجتماعی 20 درصد از سهام بانک ملت را 
به تامین اجتماعی واگذار کند. در جریان عرضه سهام اما ماجرا قدری پیچیده شد. مدیر بازار 
بورس در زمان عرضه ســهام بانک ملت از این خبر داد که 340 میلیون سهم بانک ملت به 
ارزش هر ســهم 105 تومان معامله شده اما با توجه به معامله حدود 50 درصد از حجم کل 
عرضه اولیه، قطعیت این معامله محرز نشده است. در لحظات پایانی عرضه سهام بانک ملت در 
بازار سرمایه، یک نهاد عمومی دولتی یا شبه دولتی هر برگ سهم بانک ملت را که قیمتش به 
40 تومان رسیده بود، 105 تومان خریداری کرد و به اولین روز عرضه سهام اولین بانک دولتی 

درحال خصوصی شدن پایان داد.
655 میلیون ســهم بانک ملت در آخرین روز بهمن ماه درحالی عرضه شد که تنها 340 
میلیون تومان آن به قیمت هر سهم 105 تومان به فروش رسیده بود. همه این ارقام گویای 
عدم استقبال خریداران از سهام بانک ملت بود. نکته دیگر اینکه آن روزها در بازار این شایعه 
پیچیده بود که گویا شــرکت پس انداز بانک ملت پس از عدم استقبال خریداران برای نجات 

عرضه اولیه پا پیش گذاشته و 200 میلیون برگه سهم یعنی 63 درصد از سهام عرضه شده را 
خریداری کرده است و اما در ادامه داستان عرضه سهام بانک ملت در سوم اسفندماه معاون 
بانک و بیمه وزارت اقتصاد از فروش 324 میلیون سهم بانک ملت تنها در 28 دقیقه خبر داد. 
به گفته این مقام مسئول همه 655 میلیون سهم بانک ملت در اولین عرضه به این دلیل به 
فروش نرفت که وقت کم بود و پس از گذشت 45 دقیقه و فروش 340 میلیون سهم، امکان 
خرید باقی سهام وجود نداشت. یک سال بعد از فروش سخت بانک ملت،  مدیرعامل این بانک 
در گفت وگویی با باشگاه خبری توانا از افزایش سرمایه این بانک خبر داد و اینکه شاخص های 
کمی و کیفی در بانک ملت پس از خصوصی شدن بهبود یافته است. علی دیواندری اعالم کرده 
که سود سهام پیش بینی شده بانک در سال 87 محقق شده و در اولین سال خصوصي سازي 
19 درصد تعدیل مثبت هم انجام شده است. بانک ملت که در سال خصوصي سازي اش 13 
هزار و 100 میلیارد ریال سرمایه داشت، در سال 92 به 33 هزار و 100 میلیارد ریال رسید. 
کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت با 30 درصد، سازمان تامین اجتماعی 
9.99 درصد،  شرکت ســرمایه گذاری صبا تامین 6.49 درصد،  صندوق تامین آتیه کارکنان 
بانک ملت 4.59 درصد،  سازمان خصوصي سازي- وکالتی 3.96 درصد، شرکت گروه ملی ملت 
3.64 درصد،  شرکت پخش سراسری ایران سهامی خاص 2.15 درصد، شرکت تعاونی معین 
آتیه خواهان 1.73 درصد،  شرکت بین المللی عمران رضوی 1.73 درصد،  شرکت شیرین عسل 
1.46 درصد،  شــرکت ســرمایه گذاری صندوق بازنشســتگی نفت  1.28 درصد و شرکت 

سرمایه گذاری ملی ایران 1.11 درصد از سهام بانک ملت را در سال 92 در اختیار داشتند.
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در سال 86 مطالبات دستگاه های مختلف و طلب صندوق های بازنشستگی، تامین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی لشکری و کشوری، 
نیروهای مسلح و جوایز صادراتی بازرگانان از دولت به 2 هزار و 700 میلیارد تومان رسیده و دولت تصمیم دارد برای بازپرداخت طلب 
تامین اجتماعی 20 درصد از سهام بانک ملت را به تامین اجتماعی واگذار کند.

6.5
 برابر

افزایش تعداد 
کارکنان مخابرات 

پس از واگذاری

8
 میلیارد دالر 
نرخ واگذاری 

مخابرات

Jراهی که قانون پیمود
واگذاری بنگاه های دولتی به ویژه صنایع بزرگی که بیشتر در دهه 40 
خورشــیدی جان گرفته و در جریان انقالب اســالمی مصادره شده و به 
دست دولت رسیده بود، در دولت  هاشمی رفسنجانی مطرح شد. براساس 
سیاســت تعدیل اقتصادی دولت مي بایست بارش را سبک تر مي کرد. با 
وجــود تمام تاکیدات بر واگذاری واحدهای اقتصادی دولت اما داســتان 
جنجالی خصوصي ســازي از اوایل دهه 80 و با شروع دولت نهم آغاز شد. 
یعنی زمانی که  پای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به میان آمد. 
موضوع بازنگری و بازخوانی سیاست های اصل 44 سال 1376 توسط مقام 
معظم رهبری به مجمع سپرده شده بود اما به دلیل اختالف نظرها در مورد 
اداره اقتصاد این بازنگری تا ســال 84 مسکوت ماند. پس از این سال و با 
تالش های صورت گرفته در بدنه اقتصادی دولت و مجلس وقت سیاست های 
کلی اصل 44 در فضای عمومی کشور مطرح و خصوصي سازي انبوه آغاز 
شد. فرایندی که به تولد بخش خصولتی در اقتصاد ایران انجامید. رقابت 
این بخش با بخش خصوصی واقعی تنها مشکل خصوصي سازي های اخیر 
نبود. یکی از بزرگ ترین معضالت خصوصي سازي انجام شده در 20 سال 
اخیر واگذاری شرکت های دولتی در قالب رد دیون به نهادهایی بود که برای 
اداره آن تخصص نداشتند و به دلیل بی انگیزگی ناشی از نبود فضای رقابتی 
تالشی برای توسعه واحدهای واگذارشده نمی کردند.  نهادهای عمومی که 
دنبال سود بیشتر بودند در مجامع شرکت ها با افزایش سرمایه مخالفت 
مي کردند. به دلیل مدیریت غیرمتخصص و نامطلوب امکان تامین منابع 
برای نوســازی واحدهای واگذار شده از نظر تکنولوژیکی وجود نداشت و 
همین مسئله هم به عقب ماندگی این صنایع دامن مي زد. امروز مجموعه 
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی تبدیل به هلدینگی عظیم در اقتصاد 

کشور شده است که در هشت زمینه صنعتی و اقتصادی فعالیت مي کند . 
بیش از 200 شرکت بزرگ به طور مستقیم توسط شستا اداره می شود.. 
این شــرکت ها بهه طور عمده  در تهاتر بدهی دولت به ســازمان تامین 
اجتماعی واگذار شــده و بیشتر آنها، فرسوده و زیان ده بوده اند. غیر از این 
برخی واگذاری ها به عقب گرد صنایع منجر شد که یک نمونه پتروشیمی 
ایران بود. پتروشــیمی پیش از خصوصي سازي رتبه دوم دنیا را داشت اما 
خصوصي ســازي باعث شــد این جایگاه جهانی را از دست بدهد چراکه 
بــا این واگذاری زنجیره خوراک و تولید در این صنعت از هم گسســت. 
همه این نتایج زیان بار در خصوصي سازي نشان مي دهد که شاید اصالح 
ســاختار شــرکت های دولتی باید در اولویت قرار مي گرفت تا هم بخش 
خصولتی شکل نگیرد و هم صنایع در جریان خصوصي سازي به نهادهای 
غیرمتخصص واگذار نشود.  دولت یازدهم در مقابل خصوصي سازي با شیوه 
رد دیون ایستاد و اکنون با گذشت پنج ماه از شروع دولت دوازدهم، تاکید 
رئیس جمهور بر واگذاری بنگاه های اقتصادی در دست دولت و نیرو هاي 
مســلح آغاز فرایند تازه ای در خصوصي ســازي را نشان مي دهد. پس از 
اعالم این مســئله در گفت وگوی رئیس جمهور با مردم در هفتم آذرماه، 
امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از پیگیری 
واگذاری بنگاه های اقتصادی در ارتش و ســپاه خبر داده اســت. به گفته 
امیر حاتمی میزان موفقیت نیروهای مسلح در واگذاری بنگاه هایشان به 
شرایط بازار و امکان واگذاری ها منوط است اما ستاد کل نیروهای مسلح 
تمام تالشش را در این زمینه به کار خواهد بست و بخشی که وزارت دفاع 
باید از آن خارج شود، مربوط به بازار سرمایه است و در این زمینه نیازی 
به استفاده از ظرفیت سازمان خصوصي سازي نیست. وزیر دفاع اسامی 
شرکت ها و بنگاه های درحال واگذاری این وزارت خانه را اعالم نکرده است 

دردسرهای تاریخی ترین خصوصي سازي 

مبهم، اشتباه،  غیردقیق
خصوصي سازي مخابرات با حرف و حدیث های فراوانی همراه شد. اولین عرضه سهام شرکت 
مخابرات ایران در مهرماه سال 87 رخ داد. قرار شد که 5 درصد از سهام شرکت در تاالر شیشه ای 
عرضه شود. هرچند متقاضیان سهام در مدت زمان کوتاهی سهام این شرکت را خریداری کردند 
اما برخالف ادعاهای مسئوالن در دولت نهم خبری از سرمایه گذاران خارجی نبود و دو ماه بعد 
هم نماد این شرکت در بورس متوقف شد. اما همه اینها در واگذاری تاریخی شرکت مخابرات 
ایران حاشیه ای کم اهمیت به نظر مي رسد. در مردادماه سال 87 و زمانی که نماد بازگشایی شده 
و قرار بود بلوک 50 درصدی مخابرات در بورس عرضه شود، در رقابتی نابرابر کنسرسیوم توسعه 
اعتماد مبین که متعلق به نهادهای عمومی در کشور است، دیگر رقبا از بخش خصوصی واقعی 
را کنار زد و در پرداختی استثنایی به ارزش 8 میلیارد دالر امریکا،  سهام مخابرات را از آن خود 
کرد. بزرگ ترین معامله تاریخ بورس ایران البته به مذاق بسیاری تلخ آمد. از جمله این افراد علی 
مطهری نماینده مجلس بود که گفت: »این نحوه واگذاری به معنای واقعی خصوصي ســازي 
نیست.« از سوی دیگر ابهام در واگذاری مخابرات محاسبه سرمایه گذاران را برهم زد تا جایی که 
پس از دو سال و شش ماه از ورود این شرکت به بورس، بازدهی مورد انتظار سهام داران محقق 
نشد. جنجال های مربوط به واگذاری مخابرات پس از روی کار آمدن دولت یازدهم هم ادامه پیدا 
کرد. یکی دیگر از منتقدان جدی به این واگذاری عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت اول 
روحانی بود. او در گفت وگویی با هفته نامه تجارت فردا خصوصي سازي مخابرات را اشتباه دولت 
گذشته خواند و گفت: »ما مخابرات را عرضه کردیم، بدون اینکه به ابعاد آن توجه داشته باشیم. 
بدون اینکه مطمئن شویم خریدار جدید می تواند بهتر از مالک قبلی یعنی دولت عمل کند یا 

اندیشــه ای در نحوه کنترل انحصارات دارد یا خیر، بلکه فقط یک انحصار طبیعی ایجاد شد.« 
محمود واعظی دیگر منتقد واگذاری سهام مخابرات بود که حتی از بازگرداندن سهام این شرکت 
ســخن گفت. وزیر ارتباطات دولت یازدهم اعالم کرد که مخابرات پس از خصوصي سازي هیچ 
سرمایه گذاری جدیدی انجام نداده است و  همچنان فربه مانده و به شیوه دولتی اداره مي شود. 
شمار کارکنان پیمانی مخابرات پس از خصوصي سازي 6.5 برابر شده است و سهام داران شرکت 
بارهــا تالش کرده اند با افزایش تعرفه مکالمات هزینه اداره گران شــرکت مخابرات را از جیب 
مشترکان تامین کنند. این در حالی است که شرکت مخابرات در سال خصوصي سازي تنها 32 
هزار کارمند داشته است. زارعیان،  سخن گوی شرکت مخابرات در گفت وگو با رسانه ها در سال 
94 از این خبر داد که تعداد کارمندان مخابرات کشور به 60 هزار نفر رسیده است و این شرکت 
در سال بیش از یک هزار میلیارد تومان برای پرداخت حقوق هزینه مي کند. گزارش مالی هیئت 
شرکت مخابرات به سازمان بورس هم نشان مي دهد که شمار کارکنان پیمانی این شرکت در 
پایان سال 92،  2 هزار و 797 نفر بوده که در ابتدای سال 93 به 18 هزار و 329 نفر رسیده است.

این انتقادها به وضعیت شــرکت مخابرات در حالی انجام مي شــد که سهام دار عمده این 
شرکت هم نتوانســت به تعهداتش در قبال سازمان خصوصي سازي عمل کند. گالیه سازمان 
خصوصي سازي تا جایی پیش رفت که این سازمان برای فسخ قرارداد واگذاری یک کمیته ویژه 
تشکیل داد هرچند در نهایت از فســخ این قرارداد منصرف شد. اکنون مخابرات به دولت 18 
میلیارد تومان بدهی دارد درحالی که وزیر جوان ارتباطات دولت دوازدهم هم این معامله تاریخی 

را غیردقیق توصیف کرده است.
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نگـاه

واگذاری فوالد خوزستان 

بار سنگین فوالد
فرایند خصوصي ســازي صنعت فوالد را هم بی نصیب نگذاشــته اســت هرچند در 
مورد بعضی از واحدهای صنعتی شــرایط آن گونه که باید پیش نرفته اســت. سهام سه 
شــرکت فوالد خوزستان، فوالد مبارکه و فوالد آلیاژی ایران به طرح توزیع سهام عدالت 
اختصاص یافته است؛ هرچند عرضه سهام آنها در بورس هم برای خود ماجرایی دارد. شاید 
شنیده شده ترین ماجرا در واگذاری های مربوط به صنایع فوالد، داستان عرضه سهام فوالد 
خوزستان است که برای اولین بار یک شخصیت حقیقی توانست در موعد عرضه سهام در 
رقابت با شرکت هایی مثل شستا و صندوق بازنشستگی کشوری پیروز شود. البته خرید 
سهام فوالد خوزستان برای محمد جابریان خوش یُمن نبود چراکه چسبندگی دولت به این 
واحد اقتصادی مانع حضور او در هیئت مدیره و کارخانه مي شد. خریدار فوالد خوزستان 
دست روی دست نگذاشت و به دادگاه شکایت کرد. در نهایت دادگاه به نفع او رأی داد و 
172 میلیارد تومان پیش پرداختی هم بازگردانده شد.  با این وجود جابریان از خرید سهام 
فوالد خوزستان صرف نظر کرد. مهدی عقدایی، معاون سابق سازمان خصوصي سازي بعدها 
درباره مشکالت مربوط به فروش فوالد خوزستان گفت: زمانی که سهام فوالد خوزستان  
روی میز فروش قرار گرفت قیمت فوالد در اوج قرار داشــت و ارزش میل گرد به ١٨٠٠ 
تومان هم رسیده بود. آقای جابریان هم بخش قابل مالحظه ای از واردات فوالد را در اختیار 
داشت و تصمیم گرفته بود در بخش تولید فوالد هم نقش پررنگی داشته باشد. به همین 
علت هم وارد مذاکره با ســازمان خصوصی سازی شد. به این ترتیب با هماهنگی شرکت 
بورس فروش بلوک سهام فوالد خوزستان  آگهی شد تا خریداران وارد رقابت شوند. در روز 
رقابت هم  قیمت پایه ٦٠٠ تومان بود ولی با داغ شدن رقابت به بیش از ١٤٠٠ تومان رسید 
و فروش رفت. اما کمتر از یک ماه بعد موضوع بحران فوالد در بازار امریکا رخ داد و قیمت 

میل گرد به ٤٥٠ تومان سقوط کرد. جابریان هم به عنوان خریدار ناگهان به این نتیجه رسید 
که با این قیمت و کاهش حاشــیه سود سهم را به شدت گران خریده است. بنابراین به 
دنبال بهانه برای فسخ معامله بود، به همین دلیل بحث مدیریتی را پیش کشیدند«. بلوک 
50 درصدی فوالد خوزســتان در اسفندماه سال 91 و به ارزش 3.4 هزار میلیارد تومان 

به فروش رسید. خریدار کسی نبود جز یک شرکت وابسته به صندوق بازنشستگی نفت.
در سال 89، 30 درصد از سهام فوالد خوزستان،  30.2 درصد از سهام فوالد مبارکه 
و 39.5 درصد از فوالد آلیاژی ایران به سهام عدالت اختصاص یافت. غیر از این 6 شرکت 
دیگر از شرکت های فوالدی مشمول سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی شناخته 
شده بودند و اما واگذار نشدند. گزارش مرکز پژوهش های مجلس از خریداران عمده سهام 
سازندگان فوالد نشان مي دهد که کمتر فعال بخش خصوصی به دالیل مختلف تمایل به 
سرمایه گذاری در این زمینه و خرید سهام این شرکت ها داشته است. سازمان گسترش 
و نوسازی صنایع، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی،  صندوق های حمایتی سازمان 
تامین اجتماعی و هلدینگ های ســرمایه گذاری مرتبط با بانک های دولتی و نهادهای 

عمومی مهم ترین خریداران سهام شرکت های فوالدی بوده اند. 
هرچند بخشــی از سهام شرکت های بزرگ فوالدی طی سال های اخیر واگذار شده 
امــا همچنان مدیریت بخش دولتی در این شــرکت ها حاکم اســت و وزارت صنایع و 
معادن درباره مســائل مختلــف در  این واحدها تصمیم مي گیرد. نکته دیگر اینکه غیر 
از طرح توزیع سهام عدالت بخشی از سهام شرکت های فوالدی بابت رد دیون دولت به 
بخش های عمومی از جمله تامین اجتماعی واگذار شده است که مي توان آن را به نوعی 

خصوصي سازي انحرافی نامید.

اما از این خبر داد که این سیاســت، کل نیروهای مسلح یعنی ارتش و 
سپاه را هم شامل مي شود. امیر حاتمی در این باره گفت: »براساس قانون 
اساسی، سپاه و ارتش برای کمک به دولت کارهایی انجام می دهند که 
گاهی این کارها، کار اقتصادی تلقی می شــود، مانند کاری که قرارگاه 
ســازندگی انجام می دهد، اما این کارها از جنس دیگری است و عموماً 
از جنس کارهای پیمانی است که قسمت های سازندگی نیروهای مسلح 
برای کمک به بخش های مختلف به عهده می گیرند و انجام می دهند. 

اگر منظور شما از فعالیت های اقتصادی، اینهاست، باید بگویم این کارها 
می تواند براساس نیاز دولت ادامه پیدا کند یا ادامه پیدا نکند. هرچیزی 
کــه دولت اعالم نیاز بکند، ادامه پیدا می کند.« حاال ســوال بزرگ این 
است که آیا خصوصي سازي واحدهای اقتصادی در اختیار نیروهای مسلح، 
نهادهای عمومی دولت همان موج نویی است که اقتصاد ایران در زمینه 
خصوصي سازي به آن نیاز دارد؟ پاســخ این سوال را مي توان نه فقط از 

گذشت زمان بلکه در آسیب شناسی واگذاری های گذشته نیز یافت. 

 چند تجربه از واگذاری ها 
سال واگذاری شرکت 

صنایع ملی مس ایران
شرکت ملی صنایع مس ایران اولین شرکتی است که براساس اصل 44 قانون اساسی واگذار شد. سهام این شرکت در 19 مهر 85 در بورس پذیرش و عرضه بهمن 85

عمومی آن در 15 بهمن 85 انجام شد. بیش از 7 درصد از سهام شرکت با قیمت 3هزار و 704 ریال به فروش رسید. در ادامه در 23 اسفند 85 حدود 
37 درصد از سهام شرکت به سهام عدالت اختصاص یافت و در سال 86 هم حدود 4/5 درصد از سهام شرکت به کارکنان آن تحت عنوان سهام ترجیحی 

اختصاص داده شد. براساس گزارش ها در سال 91 بیش از 80 درصد سهام شرکت متعلق به بخش خصوصی است. 

خرداد 86آلومینیوم ایران
واگذاری آلومینیوم ایران با حاشیه همراه بود. 40 درصد از سهام این واحد صنعتی بزرگ به موسسه مهر اقتصاد ایران متعلق به بنیاد تعاون بسیج واگذار 

شد درحالی که به دلیل ازدیاد نیروی انسانی به مرز زیان دهی رسیده بود. در برهه ای پس از واگذاری، زیان این کارخانه به 450 میلیارد تومان یعنی دو برابر 
سرمایه آن رسید. اخیرا هم واگذاری واحدهای تولید آلومینیوم المهدی و هرمزال از سوی نمایندگان مجلس مورد تردید قرار گرفته بود.  

مدیریت پروژه های 
شرکت مپنا به آستان قدس رضوی واگذار شده بود اما در سال 95 دوباره به دولت بازگردانده شد. دولت در اسفندماه همان سال این شرکت را در تهاتر شهریور 86 نیروگاهی ایران

بدهی هایش به سازمان خصوصی سازی واگذار کرد.  

کشتی رانی جمهوری 
اردیبهشت 87اسالمی ایران

این شرکت برای تهاتر بدهی های دولت با سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگیکشوری واگذار شد. براساس مصوبه هیئت وزیران 51 درصد از سهام 
کشتی رانی به این سازمان ها سپرده شده است. تقریبا پنج سال بعد رئیس سازمان خصوصی سازی این شرکت را فاقد اهلیت مالی برای خرید سهام دیگر 

شرکت ها شناخت. اظهارات رئیس سازمان خصوصی سازی با واکنش این شرکت مواجه شد.  

نمونهایازواگذاریهایحاشیهساز-3
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شرکت ها                                                                          ی همکار هپکو از جمله برندهای اروپایی و ژاپنی به دلیل تشدید فشارهای 
بانکی قادر به همکاری با هپکو نبودند. هپکو قرارداد واردات نداشت بلکه با شرکای 
خارجی قرارداد تولید مشترک، لیسانس و انتقال تکنولوژی ساخت به کشور بسته بود.

آمار و ارقامی درباره هپکو 
1353سال تاسیس 

1354سال شروع همکاری با برندهای معتبر جهانی 

1363سال آغاز تولید در کنار مونتاژ

3000ظرفیت اولیه تولید ماشین آالت 

1384سال واگذاری 

1396سال شروع اعتراضات کارگری هپکو 

780میلیارد تومان میزان بدهی هپکو 

هپکو با همت محمود رضایی از فعاالن معدنی پیش از 	]
انقالب و برای مونتاژ ماشین آالت عمرانی ایجاد شد.

کارگران هپکو در سال جاری به دلیل عدم پرداخت 	]
دستمزدهایشان دست به اعتراض زدند. تعداد کارگران معترض 

به 900 نفر می رسید. 
با گذشت چند ماه از اعتراضات کارگری در هپکو رسانه ها 	]

از تشکیل کنسرسیومی معدنی برای خرید این بنگاه صنعتی 
خبر دادند. 

وزیر کار در بازدید از هپکو، از تامین منابع برای بازسازی 	]
خطوط تولید هپکو خبر داد.

هپکو یکی از واحدهای صنعتی مهم در کشــور است که در زمینه 
تولید ماشين آالت عمرانی و اجرای پروژه های صنعتی فعالیت مي کند. 
پیش از پیروزی انقالب اسالمی هپکو توسط مرحوم محمود رضایی با 
توجه به فعالیت این خانواده در بخش معدن با رویکرد مونتاژ ماشين آالت 
معدنی ایجاد شــد. با اجرای طرح توسعه هپکو پس از پیروزی انقالب 
اسالمی این شرکت ظرفیت ساخت ماشين آالت را هم پیدا کرد و امروز 
مي توان گفت که هپکو بهترین و بزرگ ترین ظرفیت ساخت و مونتاژ 
ماشين آالت ســنگین و اجرای پروژه های صنعتی را در ایران داراست. 
هپکو همچنین در سال ها                                                                          ی متمادی با برندهای معتبر جهانی همکاری 
کرده است. از جمله این برندها شرکت لیبهر، شرکت ولوو و همچنین 
در ده سال آخر شرکت کماتسوی ژاپن بود که با هپکو در زمینه تولید 
مشترک لودر و بلدوزر سنگین همکاری کرد و محصول این همکاری 

مشترک در سطح وسیعی به معادن در ایران تحویل داده شده است. 
اهداف مورد نظر از خصوصی سازی هپکو بنا به دالیل مختلف تحقق 
نیافت. هپکو تا زمانی که تحت پوشش دولت بود، از حمایت ها                                                                          ی الزم 
تعرفه ای در پشتیبانی بازار محصوالت صنعتی برخوردار مي شد. دولت 
پیش از واگذاری هپکو و خصوصی ســازی آن تعرفه واردات را باال نگه 
مي داشــت و از سوی دیگر با ایجاد تســهیالت برای خریداران و البته 
محدودیت ها                                                                          یی آنها                                                                           را به تامین ماشــين آالت مورد نیاز از هپکو سوق 
مي داد. سوابق نشان مي دهد که پیش از خصوصی سازی مشتریان پس 
از واریز پیش پرداخت  و بستن قرارداد در نوبت خرید انواع ماشین آالت 
قرار مي گرفتند و از راه ها                                                                          ی مختلف تالش مي کردند عوامل فروش هپکو 
را به جلو انداختن نوبت تحویل ماشین ها                                                                           ترغیب کنند. این اقدام سهم و 
نقش مهمی در تامین سرمایه در گردش تولید در هپکو داشت اما پس 
از واگذاری هپکو به بخش خصوصی چند اقدام دولت لطمه سنگینی به 
بازار هپکو وارد کرد. اقدام اول تغییر تعرفه واردات ماشين آالت راه سازی 
بــه نفع واردات بود. پیامد این اقدام این بود که دولت به ماشــين آالت 
کم کیفیت و البته ارزان قیمت چینی اجازه داد تا به راحتی در بازار ایران 
عرضه شوند و در سومین اقدام، دولت واردات ماشين آالت دست دوم به 
کشور را مجاز کرد. این دالیل بازار فروش هپکو را به شدت تحت تاثیر 
قرار داد.  نکته مهم دیگر در مورد تهدید بازار هپکو پایین نگه داشــتن 
قیمت ارز بود. در ســال ها                                                                          ی 85 تا 92 نرخ ارز در ایران با مداخله دولت 
پایین نگه داشته شد. از سال 84 تا 90 تغییرات قیمت ارز در یک دوره 
شش ساله حدودا 35 درصد بوده است اما تورم در این دوره بیش از 100 
درصد رسید. پایین نگه داشتن قیمت ارز با وجود افزایش نرخ تورم به 
این معناست که به راحتی بازار داخل را به طرف خارجی واگذار کرده اید. 
در این شرایط نه فقط واردات ماشين آالت بلکه واردات هر کاالی دیگری 
مقرون به صرفه تر از تولید آن در داخل به ویژه با تنگناها و مشــکالت 
خاص فعالیت اقتصادی در کشــور است. به این ترتیب سیاست گذاران 
بازار پولی و مسئوالن بانکی کشــور با ثابت نگه داشتن نرخ ارز بازار را 
دودســتی تقدیم شــرکت ها                                                                          ی خارجی کردند و به هپکو صدمه زدند.  
هپکو از ســال 91 با تشدید تحریم ها                                                                           تحت فشار بیشتری قرار گرفت. 

شروع تحریم ها                                                                          ی بانکی از نیمه دوم سال 89 فعالیت ها                                                                          ی بین المللی و 
همکاری ها                                                                          ی هپکو را دچار مشکل فزاینده کرد. شرکت ها                                                                          ی همکار هپکو 
از جمله برندهای اروپایی و ژاپنی به دلیل تشدید فشارهای بانکی قادر 
به ادامه  همکاری با هپکو نبودند. هپکو ماشین آالت وارد نمی کرد بلکه 
برای انتقال تکنولوژی ســاخت به داخل کشور قراردادهایی را با طرف 
خارجی بســته بود.  اما از سال 89 با فشار تبلیغاتی و سیاسی موسسه 
امریکایــی )UANI )united against nuclaer iran  و تهدید به 
تحریم شرکت های خارجی در صورت همکاری با هپکو  شرایط تغییر 
کرد و برندهای خارجی همکاری با هپکو را قطع کردند. در همان سال 

ها                                                                          ، به طور مشخص در سال 91 با افزایش نزدیک به سه برابری قیمت ارز 
روبه رو شدیم و این در حالی بود که هپکو باید ارز مورد نیازش را از بازار 
آزاد تهیه مي کرد تا بتواند با اتکا به سیستم صرافی از اروپا خرید کند و 
اگر هم مي خواست از چین و کره جنوبی خرید کند باید از سیستم بانکی 
ارز دریافت مي کرد. در شرایط افزایش نرخ ارز، سیستم بانکی 100 درصد 
قیمت ارز را از هپکو درخواست مي کرد و هپکو ناچار بود 35 درصد مازاد 
بر 100 درصد پول مورد نیاز برای خرید ارز را هم به سیستم بانکی تودیع 
کند تا این اطمینان ایجاد شود که ارز خریداری شده برای واردات کاال 

به ایران استفاده مي شود. 
پیش از این تاریخ یعنی در ســال ها                                                                          ی 85 تا 87 روش خرید هپکو 
به گونه ای دیگر بود. هپکو پیش از این در قرارداد مشترک با برندهای 
معتبر جهانی از ظرفیت ها                                                                          ی  سیســتم بانکی از جمله گشایش اسناد 

لطف اهلل سعیدی
مدیرعامل هپکو از سال 88 

تا 95

چرا باید خواند:
مهم ترین تولیدکننده 
ماشین آالت عمرانی 
و مجری پروژه های 
صنعتی یک سال 
سخت را پشت سر 
گذاشته است. چرا 
هپکو یک دهه بعد از 
خصوصی سازی  اش با 
مشکل رو به رو شد؟

دومینوی مشکالت هپکو 
مهم ترین تولیدکننده ماشین آالت عمرانی چگونه به زمین افتاد؟

در سال 84 تا 91 
ثابت نگه داشتن 
نرخ ارز با افزایش 
نرخ سود بانکی تا 
سقف 30 درصد 

همراه شد و 
هم زمان رقبای 
هپکو در بازار 

جهانی در چین و 
اروپا به اعتبارات 
بانکی با نرخ زیر 5 
درصد دسترسی 

داشتند
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نگـاه

اعتباری یوزانس اســتفاده  و با پرداخت 10 درصد، اقدام به گشــایش 
ال ســی مي کرد. زمانی که کاال وارد گمرک مي شد، 10 درصد دیگر را 
پرداخت مي کردیم و 80 درصد از  مبلغ کاالی خریداری شــده پس از 
ساخت ماشین در کارخانه و فروش آن به خریداران، به سیستم بانکی 
بازگردانده مي شد. در آن زمان با پرداخت 10 درصد از مبلغ کاال ال سی 
باز مي کردیم و پس از آن باید 135 درصد پرداخت مي کردیم درحالی که 
دالر هم از یک هزار تومان به 3 هزار تومان رســیده بود و نیاز هپکو به 
نقدینگی، 30 برابر بیشــتر شده بود. پیامد دیگر 30 برابر شدن نیاز به 
نقدینگی  افزایش قیمت و کاهش تقاضای ماشــين آالت در بازار بود و 
کاهش شــدید بودجه عمرانی دولت در آغاز دهه 90 خورشیدی هم 
به شدت به تقاضای ماشين آالت در بازار صدمه زد. هپکو ماشين آالت 
را برای پیمانکاران طرح ها                                                                          ی عمرانی دولت تولید مي کرد اما با کاهش 
بودجه عمرانی و عدم تخصیص اعتبارات مصوب به طرح ها                                                                           چه کسی باید 
از هپکو ماشین مي خرید؟ پیمانکاری که دولت به آن بدهکار بود؟ این 
هم در کنار دیگر عوامل از جمله کوتاهی ها                                                                          ی مدیریتی در هپکو، هپکوی 
پس از خصوصی سازی را دچار تنگناها و مشکالت زیادی کرد. واقعیت 
فوق الذکر بیانگر این اســت که بنگاه های صنعتی بدون برخورداری از 
خدمات سیستم بانکی در سطح بین المللی امکان خرید، تولید و ارائه 
خدمات را نخواهند داشــت و واقعیتی که در ســال های اخیر و پیش 
از اجــرای برجام با آن رو به رو بودیم، محرومیت کامل در اســتفاده از 
خدمات سیستم بانکی بود. اعتبارات عمرانی دولت در سال هاي                                                                           86 و 87 
خوب بود و درصد باالیی از اعتبارات به طرح ها                                                                          ی عمرانی اختصاص پیدا 
مي کرد. از آخرین سال دهه 80  اعتبارات عمرانی به شدت کاهش یافت 
و در سال ها                                                                          ی 90 و 91 وضعیت بحرانی شد. مدیران وقت هپکو براساس 
آنچه در ســال ها                                                                          ی 85 و 86 تجربه کرده بودند، برای ســال 87 و 88 
برنامه ریزی کردند. هپکو در سال 86 یعنی یک سال پس از خصوصی 
شدن، باالترین رکورد را در تولید و فروش ماشين آالت در تاریخ فعالیتش 
ثبت کرد. میزان فروش ســال 86 بیــش از 260 میلیارد تومان بود و 
مدیران وقت هپکو برای 400 میلیارد تومان تولید و فروش ماشين آالت 
در سال 87 برنامه ریزی کردند. براساس این برنامه ریزی اعتبارات بانکی 
گشایش یافت و در خریدهای کالن قطعات سی کی دی وارد کشور شد. 
در همین زمان بانک مرکزی اعالم کرد که برای مهار تورم تصمیم گرفته 
عرضه پول و نقدینگی را محدود کند. اصطالح ســه قفله کردن بانک 
مرکزی در همان زمان از ســوی مدیریت بانک مرکزی مطرح شــد و 
این تصمیم به کاهش اعتبارات طرح ها                                                                          ی عمرانی دولت انجامید. مدیران 
وقت هپکو که براساس دستاورد سال 86 برای دو سال آینده برنامه ریزی 
کرده بودند، به کمتر از نصف هدف تعیین شده دست یافتند که آن هم 

از طریق فروش نسیه و مدت دار محقق شد.بر این اساس هپکو نتوانست 
در زمان سررسید ال سی ها                                                                           پرداخت الزم به بانک ها را انجام دهد و مانده 
بدهی ها                                                                          یش به سیســتم بانکی افزایش پیدا کرد. مجموعه این عوامل 
به هپکو لطمه ســنگینی وارد کرد، عواملی که با بازنگری در مورد آنها                                                                           
مي توان هپکو را احیا  و زمینه حفظ اشتغال و تداوم فعالیت آن را فراهم 

کرد. 
افزایش 30 برابری نیاز به نقدینگی، افزایش قیمت ارز، کاهش تقاضای 
بازار و تحریم شرکای خارجی دست به دست هم داد و هپکو را به شرایط 
فعلی رساند. این در حالی بود که دولت باید نسبت به خصوصی سازی 
یک واحد زیرساختی و بااهمیت مثل هپکو که نقش حیاتی در طرح ها                                                                          ی 
عمرانی با تامین ماشين آالت ایفا مي کرد، توجه بیشتری مي داشت نه 
اینکه با ایجاد محدودیت ها                                                                          ی مختلف به چالش ها                                                                          ی هپکو در زمانی که 

به بخش خصوصی واگذار شده اضافه کند. 
سیاست عمومی دولت در مورد اشتغال این است که تا جای ممکن 
مانع تعدیل نیرو شود. این سیاست هنگام واگذاری شرکت ها                                                                           به بخش 
خصوصی به عنوان یک شرط مطرح است و هزینه سنگینی روی دست 
شرکت ها                                                                          ی خصوصی شده مي گذارد. هپکو هم با این شرط خصوصی 
شده که تعدیل نیرویی انجام نشود و این موضوع هم از محدودیت ها                                                                          ی 

پیش روی بنگاه ها                                                                          یی است که به بخش خصوصی واگذار مي شوند.  
اکنون که هپکو در آســتانه واگذاری مجدد قرار گرفته بد نیست به 
این ســوال پاسخ دهیم که باید برای احیای هپکو چه کرد؟ بنگاه ها                                                                          ی 
اقتصادی و تولیدکنندگان صنعتی بدون حمایت ها                                                                          ی عمومی دولت ها                                                                           
نمی توانند در بازار کنونی رقابت کنند به خصوص که چینی ها                                                                           در بازار 
داخلی حضور دارند. امروز کسانی که از چین ماشين آالت راه سازی به 
ایران صادر مي کنند 17 درصد جایزه صادراتی مي گیرند و عالوه بر این 
مقیاس تولیــد بزرگ تری را هم در بازار چین در اختیار دارند. بنابراین 
هپکــو و دیگر واحدهای صنعتی بزرگ ایرانی باید در بازار جهانی و در 
برابــر واردات مورد حمایت پایدار قــرار بگیرند. یکی از این حمایت ها                                                                          ، 
حمایت ها                                                                          ی مربوط به بازار و تعرفه ها                                                                          ست و اینکه شرکت ها                                                                          ی خارجی 
در برابر سهمی که از بازار ایران مي گیرند، تکنولوژی را به طرف ایرانی 

منتقل کنند. 
حمایت دیگر مربوط به ثبات نرخ ارز است. در سال 84 تا 91 ثابت 
نگه داشتن نرخ ارز با افزایش نرخ سود بانکی تا سقف 30 درصد همراه 
شد و هم زمان رقبای هپکو در بازار جهانی در چین و اروپا به اعتبارات 
بانکی با نرخ زیر 5 درصد دسترســی داشتند. ابزارها و اهرم ها                                                                          یی که در 
سیستم بانکی تعبیه کردیم و نرخ سودی که برای تسهیالت بانکی در 
ایران در نظر گرفته شده، در عمل دست بخش تولید را مي بندد و بازار 
را به شرکای خارجی واگذار مي کند. برای حمایت از تولید داخل چه در 
مورد هپکو و چه دیگر صنایع بزرگ به اصالح مسائلی مثل تعرفه ها                                                                           و 
نرخ ارز نیاز داریم. نکته دیگر اینکه باید برای احیای هپکو در تخصیص 
ظرفیت ها                                                                          ی بازار راهکارهای مناسبی پیدا کنیم. خوشبختانه دولت در 
سال 93 به بعد در زمینه حمایت از داخل تصمیم ها                                                                          ی خوبی گرفته و 
باید بر فرایند اجرای این تصمیم ها                                                                           نظارت کند.  مســئله آخر در نظر 
گرفتن مسائلی مثل مانده بدهی هپکو به سیستم بانکی است که به دلیل 
اعمال سیاست ها                                                                          ی نادرست پولی و مالی و بازرگانی توسط دولت به این 
شرکت تحمیل شده است. اکنون دولت باید برای رفع جرايم مضاعِف 
اعمال شده و بخشودگی ها                                                                          ی بانکی هپکو مداخله کند و با رفع چالش ها                                                                          ی 
مالی هپکو فرصت حضور دوباره این شرکت در زمینه تولید ماشين آالت 

معدنی و راه سازی فراهم شود. 

نکته هایی که باید بدانید

مسائلی مثل مانده بدهی هپکو به سیستم بانکی به دلیل اعمال سیاست ها                                                                          ی نادرست پولی 	]
و مالی و بازرگانی توسط دولت به این شرکت تحمیل شده است.

سیاست عمومی دولت در مورد اشتغال این است که تا جای ممکن مانع تعدیل نیرو شود.	]
مدیران وقت هپکو که براساس دستاورد سال 86 برای دو سال آینده برنامه ریزی کرده 	]

بودند، به کمتر از نصف هدف تعیین شده رسیدند.
هپکو بهترین و بزرگ ترین ظرفیت ساخت و مونتاژ ماشين آالت سنگین و فلزکاری را در 	]

ایران داراست. هپکو همچنین در سال ها                                                                          ی متمادی با برندهای معتبر جهانی همکاری کرده 
است.

سوابق نشان 
مي دهد که 15 سال 

پیش مشتریان 
پس از پرداخت و 
بستن قرارداد در 
نوبت خرید یک 

دستگاه لودر، غلتک 
یا بیل مکانیکی 

قرار مي گرفتند و 
از راه ها                                                                          ی مختلف 
تالش مي کردند 

عوامل فروش هپکو 
را به جلو انداختن 

نوبت تحویل 
ماشین ها                                                                           ترغیب 
کنند؛ اما پس از 

واگذاری هپکو به 
بخش خصوصی 
چند اقدام دولت 
لطمه سنگینی به 
بازار هپکو وارد کرد

260
 میلیارد تومان 

میزان فروش هپکو 
در سال 86
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به طور طبیعی مدیران باالدستی در شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی انتظار سود بیشتر را دارند. 
این انتظار ایجاب مي کند که مدیران ساختارهای مالی و سازمانی را اصالح کنند و البته چنین 
اصالحی به مدیران متخصص و شایسته نیاز دارد.

واگذاری بنگاه های اقتصادِی در اختیار دولت به بخش خصوصی از 
نگاه فعاالن اقتصادی و حامیان تولید و صنعت یک امر پسندیده است. 
به طور عمده بیشتر حامیان تولید معتقدند که بخش حاکمیتی باید 
بنگاه های اقتصادی و تولیدی را به فعاالن بخش خصوصی بســپارد. 
فرایند خصوصي سازي به منظور تحقق این هدف در ایران آغاز شده 
و همچنان ادامه دارد. یک نکته مرتبط با خصوصي ســازي در ایران 
بدهی دولت ها به بخش خصوصی و نهاهای عمومی است. دولت ها طی 
سال ها به منظور پرداخت بدهی شان به پیمانکاران و نهادها در شیوه 
رد دیون اقدام به واگذاری بنگاه های اقتصادی به طلبکاران کرده اند، 

شیوه ای که همچنان در جریان است. 
مطالبه سازمان تامین اجتماعی از دولت سنگین است. این مطالبه 
قابل توجه به واسطه سهم بیمه ای است که دولت به پرداخت نقدی 
آن متعهد شــده.  از دهه 70 توافقــی بین تامین اجتماعی و دولت 
شکل گرفت که به موجب آن، دولت مي تواند به جای پرداخت نقدی 
بدهی، واحدهای اقتصادی اش را به تامین اجتماعی واگذار کند. پس 
از این توافق بنگاه های صنعتی اعم از تولیدی و حمل و نقل به تامین 
اجتماعی واگذار شد. امروز شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی که 
سال 65 ایجاد شده مدیریت مجموعه واحدهای واگذارشده به تامین 
اجتماعی را برعهده گرفته است و از ذخایر ریالی سنواتی و بین نسلی 
کارگران در این واحدهای تولیدی سرمایه گذاری کرده و ارزش افزوده 
ایجاد مي کند. 35 تا 40 درصد واحدهای تولیدی در اختیار شســتا، 
بنگاه هایی اســت که رد دین شده است اما سوال مهم این است که 

با چه شرایطی؟ 
شرکت های دولتی از نظر استانداردهای مربوط به ساختار سازمانی 
و منابع انســانی با واحدهای بخش خصوصی متفاوت است. دغدغه  
اشتغال برای شرکت های دولتی باعث شده این شرکت ها دو یا سه برابر 
نیروی انسانی مورد نیاز را استخدام کنند. کمبود منابع و سوءمدیریت ها 
به فقدان های تکنولوژیکی و عقب ماندگی فنی این واحدها منجر شده 
است و بهره وری به ویژه در زمینه مصرف انرژی و استانداردهای تولید 

در شرکت های دولتی جایگاهی ندارد. 
بدهــی دولت به تامین اجتماعی رقمی معادل 130 تا 140 هزار 
میلیارد تومان برآورد شده است و 60 هزار میلیارد تومان از آن مورد 
حسابرسی قرار گرفته است. با توجه به تعهد بیمه ای دولت این بدهی 
ساالنه افزایش پیدا مي کند. دولت عالوه بر پرداخت هزینه های جاری 
بیمه ای ناچار اســت تعهداتی را هم که مصوبات مجلس در پرداخت 
بیمه اقشار و صنوف مختلف ایجاد مي کند بپذیرد. با توجه به بدهی 
فزاینده دولت به تامین اجتماعی دریافت مطالبات این ســازمان از 
دولت در قالب رد دیون و تهاتر اجتناب ناپذیر است. رد دین از منظر 
خروج بنگاه های اقتصادی از دایره تصدیگری دولت خوب اســت اما 
ارزش آفرینی در این بنگاه ها که بیش از 60 درصد آنها با ماشین آالت 
کهنه کار مي کنند و به دلیل مصرف باالی انرژی و فرسودگی صنعتی 

دچار مشکالت زیست محیطی اند،  مورد تردید قرار می گیرد.

اگر دولت در پرداخت بدهی هایش واگذاری واحدهای سودده را در 
اولویت قرار دهد، داستان متفاوت خواهد بود. تهاتر بنگاه های سودده 
دو پیامد مثبت دارد. اول اینکه دولت تصدیگری اش را در صنعت کم 
مي کند و چابک مي شود و دیگر اینکه اداره خصوصی این واحدها به 

ارزش آفرینی در صنایع مي انجامد. 
در مورد واحدهای واگذاری شــده به شستا اصل سودده بودن در 
نظر گرفته نشده است. زمانی که مالکیت واحدهای واگذارشده منتقل 
مي شود، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی این اختیار قانونی را 
دارد که خط تولید را به طور کامل تغییر دهد و استانداردسازی کند. 
نکته اما این است که سازمان تامین اجتماعی به دلیل تعهداتش در 
پرداخت خدمات بیمه ای و حقوق بازنشســتگان در سنوات طوالنی 
دچار کســری منابع الزم برای نوســازی واحدهای اقتصادی است. 
تعداد این واحدها قابل توجه است و از سوی دیگر امکان تامین منابع 
ارزان قیمت برای نوسازی ماشین آالت و بهینه سازی فرایند تولید برای 

این سازمان در سال های گذشته وجود نداشته است. 
اکنون اما شســتا تالش کرده واحدهای اقتصادی را که در عرصه 
بین المللی امکان رقابت با شــرکت های دیگر را داشته اند، احیا کند. 
پتروشــیمی ها یک نمونه از تالش های شستا در این زمینه است یا 
پروژه ستاره خلیج فارس که به منظور تولید میعانات گازی و بنزین با 

ظرفیت صادرات ایجاد شده است.  

مرتضی لطفی
مدیرعامل شستا

چرا باید خواند:
شستا برای مدیریت 
شرکت های دولتی شکل 
گرفته است که با رد دیون 
خصوصی شده اند. اکنون 
اوضاع شستا چگونه 
است؟ مدیرعامل شستا 
از برنامه های آینده برای 
بهبود وضعیت شرکت ها 
می گوید.

طلبکار همیشگی و بدهکار بدقلق  
دولت شرکت های زیان ده را به تامین اجتماعی واگذار کرده است

آمار و ارقامی درباره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی                        
1365سال تاسیس 

2 میلیارد تومان سرمایه اولیه شستا 

دهه 70سال توافق برای دریافت بدهی با رد دیون 

400تعداد کل شرکت های شستا به گفته رضا نوروززاده مدیرعامل سابق 

60تعداد شرکت های رد دیون 

275تعداد شرکت های شستا به گفته مرتضی لطفی، مدیرعامل کنونی 

30 هزار میلیارد تومان گردش مالی شستا 

80 هزار میلیارد تومانارزش دارایی ها و گردش مالی شستا در سال 96

یک هزار و 600 میلیارد تومان سوددهی شستا در سال 94 

10 درصد سهم شستا در بورس براساس آمار سال 93  

سود سال 96 شستا درمقایسه با سال 92 ، 50 درصد کاهش یافت. 	]
مدیرعامل سابق شستا علت کاهش سود شستا را واگذاری کارخانه های زيان ده دولت به تامین 	]

اجتماعی اعالم کرده است.
شستا از ابتدای سال گذشته 9 هلدینگ را در اختیار داشت و برنامه دارد تا از بنگاه داری فاصله 	]

بگیرد. 
شستا تا سال 93 در مدیریت 150 شرکت به طور مستقیم دخالت مي کرد و سهم این شرکت در 	]

سهام بقیه شرکت ها زیر 50 درصد بود. 
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نگـاه

نکته هایی که باید بدانید

از دهه 70 توافقی بین تامین اجتماعی و دولت شکل گرفت که به موجب آن، دولت مي تواند 	]
به جای پرداخت  نقدی بدهی، واحدهای اقتصادی اش را به تامین اجتماعی واگذار کند.

با توجه به بدهی فزاینده دولت به تامین اجتماعی دریافت مطالبات این سازمان از دولت در 	]
قالب رد دیون و تهاتر اجتناب ناپذیر است.

بعضی ممنوعیت های زیست محیطی به تعطیلی واحدهای صنعتی شستا منجر شده است، 	]
مثل ممنوعیت تولید محصوالت آزبستی.

در مورد واحدهای واگذارشده به شستا اصل سودده بودن در نظر گرفته نشده است.	]
اين طور هدف گذاري شده كه شستا در پنج سال آینده صرفا در پنج صنعت نفت، گاز، دارو،  	]

بانک، بیمه و آی تی عالوه بر صنایع و معادن فلزی و غیرفلزی باقی بماند و در زمینه آی سی تی 
در اپراتوری فعالیت کند.

هدف شستا این است که با خروج از بخش بزرگی از شرکت های در اختیار و واگذاری آنها به 	]
بخش خصوصی در صنایع بزرگ سرمایه گذاری کند.

در زمینه واگذاری واحدهای کوچک به بخش خصوصی یکی از شروط اصلی، امنیت شغلی 	]
کارکنان است.

شستا با هدف ساماندهی واحدهای در اختیارش در تالش است تا 
دایره فعالیت هایش را منسجم کند. در برنامه راهبردی مدون شستا 
این طور هدف گذاری شــده که این سازمان در پنج سال آینده صرفا 
در پنج صنعت نفت، گاز، دارو،  بانک، بیمه و آی تی عالوه بر صنایع و 
معادن فلزی و غیرفلزی باقی بماند و در زمینه آی سی تی در اپراتوری 
فعالیت کند. امروز شستا هشت هلدینگ را اداره مي کند که این تعداد 
به پنج هلدینگ کاهش پیدا خواهد کرد. فرایند اجرایی شــدن این 
هدف آغاز شده است. اکنون با ادغام هلدینگ انرژی در نفت و گاز به 
بهینه سازی و افزایش ظرفیت های تولید رسیده ایم و تالش دیگر ما 
این است که بیشتر در زمینه صنایع پیشران که سهم قابل توجهی در 
بازار دارند سرمایه گذاری کنیم. منابع الزم برای این سرمایه گذاری ها 
از طریق خروج شستا از واحدهای کوچک به دست مي آید. بنابراین 
بايد از رقابت با بخش خصوصی خارج شــویم و با توجه به ظرفیت 
و نــوع فعالیت، بعضی واحدهای اقتصادی را به اشــخاص حقیقی و 

سرمایه گذاران واگذار کنیم.
در مرحله اول تحقق این هدف 135 واحد را شناسایی کردیم که 
بیشــتر در زمینه پتروشیمی،  صنعت ساختمان،  دارو و دیگر صنایع 
فعالیت مي کنند  و در سه نوبت در جرايد عمومی مزایده این واحدها 
اعالم شده است. مذاکره برای واگذاری 10 شرکت به بخش خصوصی 
را آغــاز کرده ایم و  امیدواریم تا پایان بهمن ماه این واگذاری ها انجام 

شود.  
پــس از لغو تحریم ها و تصویب برجام فضا بــرای ورود به عرصه 
بین المللی برای شــرکت های صنعتی و تولیدی زیرمجموعه شستا 
فراهم شده است. برنامه شستا این است که با واحدها و صنایع مشابه 
بین المللی در بازار خارجی رقابت کند. مسئله ادغام واحدهای صنفی 
و صنعتی به همین منظور دنبال شــده است. برای مثال واحدهای 
پتروشیمی و نفتی را ادغام مي کنیم تا به تولید با کیفیت باال و رقابتی 
برای صادرات برســیم. خروج شستا از 130 شرکت به تامین منابعی 
مي انجامد که برای توســعه سرمایه گذاری های بین المللی به آن نیاز 

داریم.
کشــورهای هم جوار ایران یعنی بازار 400 میلیونی ، نیاز جدی 
به محصوالت صنایعی دارند که پس از پیروزی انقالب اســالمی در 

کشورمان بومی شده است. هدف شستا این است که با خروج از بخش 
بزرگی از شــرکت های در اختیار و واگذاری آنها به بخش خصوصی 
در صنایع بزرگ ســرمایه گذاری کند و در این راه از سرمایه گذاری و 

مشارکت طرف های خارجی هم استفاده خواهد کرد. 
شستا زیرمجموعه ســازمان تامین اجتماعی و وزارت کار است. 
دو سازمانی که به منظور تثبیت فرصت های شغلی و توسعه اشتغال 
فعالیت مي کند. دولت واحدهای اقتصادی اش را با شرط عدم تعدیل 
نیروی انســانی به دیگر بخش ها مي ســپارد. در مورد شرکت هایی 
که به تامین اجتماعی واگذار شــده، این قید پررنگ تر اســت. اصل 
در شــرکت های زیرمجموعه شســتا در جذب نیروی بیشتر است. 
امنیت شغلی کارگران و شــاغالن در واحدهای صنعتی در شرکت 
ســرمایه گذاری تامیــن اجتماعی در اولویت قــرار گرفته در نتیجه 
تعدیل نیرو به منظور ســوددهی بیشــتر در برنامه های شرکت های 
زیرمجموعه شستا جایی ندارد اما دیگر سیاست های دولتی فعالیت 
شرکت های شستا را تحت تاثیر قرار داده است. بعضی ممنوعیت های 
زیست محیطی به تعطیلی واحدهای صنعتی شستا منجر شده است 
مثل ممنوعیت تولید محصوالت آزبستی. در بخشی از واحدها تالش 
کردیم خط تولید را تغییر دهیم و از محصوالت آزبستی به نان آزبستی 
رسیدیم و قرار است در یکی از واحدهای تبریز بتون سبک تولید کنیم. 
این تغییرات انجام  شده هرچند در مواردی نه شرکت های شستا و نه 
شرکت های بخش خصوصی فرصت تغییر خطوط تولید را پیدا نکرده 

و تعطیل شده اند.  
در زمینــه واگذاری واحدهای کوچک به بخش خصوصی یکی از 
شروط اصلی را امنیت شغلی کارکنان قرار خواهیم داد. وزارت کار در 
اقدامی فراتر از این، مشوق هایی را برای خریداران در نظر مي گیرد که 
امنیت شغلی کارگران را تضمین کنند. بانک رفاه متعلق به سازمان 
تامین اجتماعی اســت و مي تواند ســرمایه در گردش مورد نیاز این 
واحدها را با نرخ ارزان تر تامین کند. غیر از این در واگذاری واحدهای 
شستا برنامه های توسعه ای سرمایه گذاران اعتبارسنجی خواهد شد تا 

واحدها در شرایط مناسب واگذار شود. 
به طور طبیعی مدیران باالدستی در شرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی انتظار ســود بیشتر را دارند. این انتظار ایجاب مي کند که 
مدیران ســاختارهای مالی و سازمانی را اصالح کنند و البته چنین 
اصالحی به مدیران متخصص و شایســته نیاز دارد. به همین دلیل 
غیــر از دوره تحریم که برخی واحدها در زمینه تامین منابع یا مواد 
اولیه شان دچار مشکل شده بودند، شرکت های شستا از منابع انسانی 
کارآمد بهره برده و در بعضی مــوارد موفق بوده اند. با ابالغ وزیر کار 
کمیته جامعی بــرای انتخاب مدیران شــرکت های در اختیار این 
وزارت خانه شکل گرفته که متناســب با ظرفیت و شرایط عمومی 
شرکت و سوابق و تخصص افراد، دست به  انتخاب مي زند. روال تعیین 
مدیران براساس این آیین نامه به خوبی در جریان است تا واحدهای 
تهاتری به دست افراد متخصص سپرده شود. در این زمینه برنامه های 
آموزشی در قرارداد با سازمان مدیریت صنعتی نیز به اجرا درمي آید 
تا با صدور گواهی نامه ارزیابی مدیران به درستی انجام شود. در یک 
دوره در ارزیابــی 100 نفر از مدیــران،  60 مدیر از نظر کارآفرینی و 
دیگر توانایی ها امتیاز کافی را کسب کرده اند. فرایند انتخاب مدیر در  
شرکت هایی مثل هما و هواپیمایی آسمان که البته نه در اختیار شستا 
بلکه در اختیار صندوق بازنشستگی کشوری است هم به همین روال 

انجام مي شود. 

خروج شستا از 
130 شرکت به 
تامین منابعی 
مي انجامد که 
برای توسعه 

سرمایه گذاری های 
بین المللی به آن نیاز 

داریم

140
هزار میلیارد 

 تومان 
بدهی دولت به 
تامین اجتماعی
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................................ شــهـر ................................

آزادی با طعم بی پولی
مكانیكی شلوغ است؛ اوس رحمان سرش را داخل كاپوت ماشین كرده و آچار را به جان موتور انداخته. دستانش سیاه و 
روغنی شده و آچار توی مشتش لیز می خورد. لحظه ای سرش را از كاپوت بیرون می آورد تا لُنگ را بردارد؛ كنار برف پاك كن، 
روی شیشه جلوی ماشین افتاده. اوس رحمان همان طور كه روغن الی انگشتانش را پاك می كند و سر مشتری غر می زند 
كه چرا تا االن ماشــین را به مكانیكی نیاورده بود، نگاهی بی اعتنا به خیابان می اندازد اما ناگهان مردی ساك به دست را 
وسط پیاده رو می بیند. مرد الغراندام است و لباس هایش داد می زند همین چند ثانیه پیش از زندان روبه رویی آزاد شده. 
معلوم نیست جرمش قتل بوده یا آدم ربایی یا... اما خواسته اش معلوم است؛ مثل همه زندانیانی كه هر ماه آزاد می شوند و 

اولین بار سراغ كسبه نزدیك زندان می آیند. به اوس رحمان نزدیك می شود و می گوید...
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شــهـر

- این كار برای بدنم عوارضی نداره؟
- نه، قرار نیست از شما خون گرفته بشه. ما با دستگاه، پالسما رو 

از خون شما جدا می        كنیم.
- پولی هم بابت این كار به م می        دین؟

- حدود 30 تا 40 هزار تومن.
- كجا باید بیام؟

- اول باید آزمایش بدین. باهاتون تماس می        گیریم.
رئیس كارخانه كه اعالم ورشكستگی كرد، سعید بیكار شد. او و 
همسرش زهرا در خانه ای اجاره ای در جنوب تهران زندگی می        كردند 
اما دیگر از پس تامین هزینه ها                         یشــان برنمی آمدند. دیگر خبری از 
حقوق یك میلیون و دویســت هزار تومانی سعید نبود و باید روی 
درآمد زهرا از محل نظافت خانه ها                         ی مردم حســاب می        كردند. یك 
شب، زهرا تلفن همراهش را برداشت و مشغول چك كردن تلگرامش 
شــد. همان موقع پیامی برایش آمد. در آن نوشــته بــود: »اهدای 
پالسمای خون در مركز...« زهرا با شماره موجود در  پیام تماس گرفت 
و متوجه شد هربار كه برای اهدای پالسمای خونش اقدام كند، مبلغی 
در اختیارش قرار می        گیرد. او ماجرا را به سعید گفت و هر دو منتظر 

تماس مركز شدند. یك هفته بعد این اتفاق افتاد:
- شــما باید بیاین اینجا؛ ازتون آزمایش می        گیریم تا معلوم بشه 

بدنتون توانایی اهدای پالسما رو داره یا نه.
- جواب آزمایش رو كی می دین؟

- هفت روز دیگه.
یك هفته بعد، با زهرا تماس گرفتند. او و همسرش توانایی اهدای 
پالسما را داشتند. با هم به مركز رفتند و برای اولین بار این كار را انجام 
دادند. او می        گوید: »آنجا افراد زیادی برای اهدا آمده بودند. بیشترشان 
جوان بودند، مثال دانشــجو ها                         . خودم یك دختر 20 ساله را دیدم كه 
برای اهدا آمده بود. وقتی كار تمام شد، 30 هزار تومن به من و سعید 
دادند. همین مبلغ هم برای ما كمك خرجی است. هم كار خیر كردیم 
و هم مبلغی به دست آوردیم. البته كم است اما از هیچی بهتر است.«

هر فرد، برحسب توانایی بدنی اش می        تواند هر هفته یك تا دو بار 
پالســما اهدا كند. زهرا می        گوید: »من و سعید هفته ای دو بار برای 
اهدا می        رویم كه تقریبا ماهی 500 هزار تومن می        شود. اینجا جمعه ها                          
خیلی شلوغ اســت. برایمان پرونده هم تشكیل داده اند. چند مركز 
خاص بیشتر این كار را انجام نمی دهند. بعد از اهدا،  باید آب و پروتئین 
مصرف كنیم تا دوباره این میزان پالسما برگردد. تا به حال هم مشكل 
خاصی برایمان پیش نیامده. هربار خودشان زنگ می        زنند تا برای اهدا 
برویم. بعضی ها                          فكر می        كنند اینجا خون می        گیرند درحالی كه این طور 

نیست. خون از طریق لوله ها                         ی دستگاه دوباره به بدن برمی گردد.«
بیرون مركز اهدای پالســما، فردی در حال كشــیدن كارت در 
عابربانك است. صاحب پول، دختری 20 ساله است كه همین چند 

گزارش »آینده نگر« از خرید و فروش پالسما

پالسما چند؟
دقیقه پیش، پالسمای خود را فروخته است. می        گوید: »ما كار خیر 
انجام می        دهیم. حاال مبلغی هم به ما می        دهند. زیاد نیســت. حدود 
30-40 هزار تومن اما به هر حال بخشــی از هزینه ها                         ی زندگی ام را 

تامین می        كند.«

J پول تشویقی برای فروش پالسما
مدتی اســت خرید و فروش پالسما منبع درآمد بخشی از اقشار 
جامعه شــده اســت، خصوصا خانواده ها                         یی كه از نظر مالی شرایط 
چندان مناسبی ندارند. این در حالی است كه به گفته مسئوالن وزارت 
بهداشت، خرید و فروش پالسما به این شكل قانونی نیست و چندین 
بار برای جمع آوری مراكز مرتبط با آن اخطاریه ها                         یی داده شده است.

سوســن یكی دیگر از اهداكنندگان پالسماست. او هم از طریق 
تلگرام با مراكز مرتبط با این كار آشنا شده است. می        گوید: »این كار 
داوطلبانه است اما می        توان از كنار آن بخشی از هزینه ها                          را تامین كرد. 
هم كار خیر است،  هم از نظر مالی منبع درآمد. البته به ما می        گویند 
مبلغ برای ایاب و ذهاب است اما این حرف بیشتر برای كالس كارشان 
است و در اصل در ازای خرید پالسما این پول را به ما می        دهند. همین 
اتفاق باعث شده افراد زیادی به این مراكز مراجعه كنند.« او می        گوید: 
»هر بار 40 تا 50 هزار تومن می        دهند و از جلسه دوازدهم به بعد هم 
تشــویقی 100 هزار تومن پرداخت می        كنند. در سال هم فقط 24 
جلسه می        توان شركت كرد. من هفته ای یك بار اهدا می        كنم. پس از 

شش ماه به ما اعالم كردند باید شش ماه آینده را استراحت كنیم.«

J از تعهد اصلی خود دور شده اند
مدیرعامل سازمان انتقال خون كشور با بیان اینكه مراكز جمع آوری 
پالسما از تعهد اصلی خود دور شده اند، گفت: »از سال 81 مجوز هفت 
مرکز جمع آوری پالسما به بخش خصوصی داده شد. این مراكز باید 
در زمینه ایجاد صنعت پالسما فعالیت می        كردند اما حاال از تعهد خود 
دور شده اند.« علی اکبر پورفتح اهلل افزود: »فعالیت این مراكز منوط به 
توسعه صنعت پالسما بود اما اكنون به دلیل عدم نظارت كافی از سوی 
وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، و سازمان انتقال خون، به تعهد 
اصلی خود عمل نمی كنند و فعالیتشان به جمع آوری پالسما محدود 
شده است.« وی با بیان اینكه امكان فعالیت اقتصادی برای این مراكز 
فراهم شده اســت، تاكید كرد: »در فعالیت آنها انحراف اتفاق افتاده 
است. به جای اینكه در مناطق مناسب شهری احداث شوند در حاشیه 
شهر تشکیل شده اند و دارای سیستم اطالعی مرتبط با یكدیگر هم 
نیستند. همین مسئله باعث شده افراد به دلیل مسائل مالی به شكل 

مكرر برای اهدای پالسما به مراكز مختلف مراجعه كنند.«
مدیرعامل سازمان انتقال خون درباره مبلغی كه به اهداكنندگان 
پرداخت می        شود نیز گفت: »حق پرداخت برای دریافت پالسما در حد 

چرا باید خواند:
همه ما آگهی ها                         ی 
مربوط به فروش 

كلیه را روی دیوار 
بیمارستان ها                          دیده ایم 

اما آیا تا به حال 
شنیده اید برخی افراد 
پالسمای خون خود را 

هم بفروشند؟ كاری 
كه با وجود درآمد 

نه چندان باال به بخشی 
از منبع درآمد اقشار 

ضعیف جامعه تبدیل 
شده است.

یزدان مرادی
دبیر بخش شهر

فعالیت مراكز 
دریافت پالسما 
منوط به توسعه 
صنعت پالسما 
بود اما اكنون به 
دلیل عدم نظارت 

كافی از سوی 
وزارت بهداشت، 
سازمان غذا و 
دارو، و سازمان 
انتقال خون، به 

تعهد اصلی خود 
عمل نمی كنند 
و فعالیتشان به 

جمع آوری پالسما 
محدود شده است
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من و سعید هفته ای دو بار برای اهدا می        رویم كه تقریبا ماهی 500 هزار 
تومن می        شود. اینجا جمعه ها                          خیلی شلوغ است. بعد از اهدا،  باید آب و 
پروتئین مصرف كنیم تا دوباره این میزان پالسما برگردد.

هزینه ایاب و ذهاب است. چندی پیش وزیر بهداشت در دستورالعملی، 
دستور توقف توسعه این مراكز را داد. بنابراین بیش از یک سال است 
مجوز جدیدی در این زمینه صادر نشده است و این مراکز باید به تعهد 
خود مبنی بر ورود به صنعت پالسما عمل کنند. در غیر این صورت 

باید خسارت ناشی از انحراف از وظیفه اصلی شان را بپردازند.«
پورفتــح اهلل در عین حال درباره نحوه نظارت وزارت بهداشــت و 
سازمان انتقال خون بر مراكز جمع آوری پالسما نیز تاكید كرد:  «تعداد 
دفعات اهدای پالسما از یك فرد 12 لیتر پالسماست كه می تواند تا 
24 نوبت باشــد. ما اجازه نمی دهیم بیش از این صورت بگیرد و به 
دنبال آن هســتیم تا این شركت ها دارای امكانات نرم افزاری باشند. 
قطعا با استانداردهایی كه تدوین شده، تجارت و خرید و فروش پالسما 
اتفاق نمی افتد. كنترل و آزمایش ها دقیقا شبیه آنچه برای اهدای خون 
وجود دارد در مورد پالســما هم انجام می        شود و كمیته ای متشكل 
از ســازمان غذا و دارو، و ســازمان انتقال خون بر این مراكز نظارت 

می كنند.« 

J ممنوع است
خرید و فروش پالســما در ســازمان انتقال خون ممنوع است؛ 
سخن گوی این ســازمان با بیان این موضوع گفت: »شرایط اهدای 
پالسما مانند اهدای خون است اما به طور کلی اهدای پالسما زمان 
طوالنی تری را به خود اختصاص می دهد و فرد می تواند ســاالنه 24 
بار برای این كار اقدام كند.« حســین دزفولی افزود: »به هیچ عنوان 
در سازمان انتقال خون چنین مسئله ای صورت نمی گیرد ولی برخی 
از مراکز خصوصی برای جمع آوری پالسما، مبالغی به مراجعه كننده ها                          
پرداخت می        كنند. البته این میزان بسیار ناچیز است و تقریبا هزینه 
رفت و آمد آنها را تامین می        كند.« به گفته او، در حال حاضر وزارت 

بهداشت به این مراکز خصوصی مجوز نمی دهد و تالش ها                         یی برای 
سرمایه گذاری در زمینه اهدای پالسما در سازمان انتقال خون و مراكز 

جامع در حال انجام است. 
سخن گوی ســازمان انتقال خون درباره ارزش پالسما نیز گفت: 
»از پالسمای اهدایی برای تولید داروهای مشتق از پالسما استفاده 
می شــود. ارزش واقعی پالسما بسیار باالست و مبالغی حدود 30 تا 
40 هزار تومن كه برای هر بار اهدای آن داده می        شود فقط می تواند 
هزینــه ناهار یا ایاب و ذهاب فرد را تأمین کند.« دزفولی تاكید كرد: 
»اگر اهدای پالسما طبق استانداردهای الزم انجام شود برای فرد ضرر 
نخواهد داشت. البته این كار باید از کانال سازمان انتقال خون انجام 

شود و بقیه مراکز مجاز به انجام این کار نیستند و غیرقانونی است.«

J  اهدای پالسما از نظر پزشكی
پزشــك فوق تخصص بیماری های خون درباره شرایط پزشكی 
اهدای پالسما گفت: »اهدای پالسما هفته ای یک بار مشکلی برای 
فــرد ایجاد نمی کند امــا باید از لحاظ تغذیــه ای و تأمین آب بدن 
اقدامات الزم انجام شود.« محسن رضوی با بیان اینکه اهدای پالسما 
اقدامی اســتاندارد است و طبق آن مایع خون را از گلبول ها                         ی قرمز 
جدا می        كنند، افزود: »در پالســما هورمون، پروتئین ، آلبومین، آب 
و... وجود دارد و در صورتی که فرد به شــكل مداوم برای اهدای آن 
اقدام کند،  نیازمند استفاده از دارو است. البته قبل از اهدای پالسما، 
فرد مورد معاینه پزشــكی قرار می        گیرد و اگر شرایط الزم را نداشته 
باشد، پالسمایش دریافت نمی شــود.« وی همچنین درباره اهدای 
بیش از میزان استاندارد پالسما، هشدار داد: »انجام این كار، عواقب 
جبران ناپذیری برای افراد ایجاد می كند و گاهی این عوارض سال ها                          

برای فرد مشکل ساز می شود.« 

اهدای پالسما 
هفته ای یک بار 

مشکلی برای فرد 
ایجاد نمی كند 
اما باید از لحاظ 

تغذیه ای و تأمین 
آب بدن اقدامات 
الزم انجام شود. 

البته اهدای 
بیش از میزان 

استاندارد، عواقب 
جبران ناپذیری 
برای افراد ایجاد 

می كند
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شــهـر

هر ماه دو، سه تا 
زندانی آزاد شده 

می  بینم. جرمشون 
سنگینه، مثال 
یا قتل بوده كه 

رضایت گرفتن یا 
سرقت های خشن. 
اونا بیشتر از من 
سیگار می  خرن. 

البته بعضی ها شون 
پول كرایه هم ندارن

»هر چهارشنبه صبح، وقتی هنوز آســمان تاریك است، اینجا 
غوغا می  شــود؛ چندین زن و مرد با حالتی سراســیمه خود را به 
پای دیوارهای كرم رنگ و مرتفع محوطه می  رسانند و زبانشان را به 
التماس می  چرخانند: جوونی كرد، شما ببخشین... بزرگواری كنین، 
همه چیز یه حادثه بود... هرچقدر بخواین می  دیم فقط نگذارین امروز، 
آخرین روزش باشه...« دورتادور محوطه، سیم خاردار كشیده و سرباز 
گذاشته اند. دیوارها به حدی بلند است كه نردبان هم از صعود به آن 
مایوس می  شود. آدم های پشــت این دیوارها باید مدت ها ، حتی تا 
زمانی كه مرگ  شان فرا برسد،  منتظر بمانند؛ اینجا زندان رجایی شهر 
كرج است كه متهمان جرایم خشن از جمله قتل، آدم ربایی و تجاوز 
در آن نگهداری می  شــوند. این افراد پس از آزادی، نخستین بار با 
كســبه اطراف زندان و راننده تاكسی ها روبه رو می  شوند. درخواست 

بیشترشان در مسائل مالی خالصه می شود.

J زندانی در مركز شهر
زندان رجایی شــهر ســال ها پیش با هفت اندرزگاه و درزمینی 
وسیع در كرج تاسیس شد. آن زمان اطراف این زندان، خانه و مغازه 
آن چنانی وجود نداشــت اما حاال با توسعه خیابان اصلی و ساخت 
و ساز بیشــتر، عمال زندان در شهر قرار گرفته و اطراف آن از خانه 
و مغازه و حتی مدرسه پر شده اســت. هر ماه، تعدادی از زندانیان 
با پایان دوران محكومیتشان یا گرفتن مرخصی، از درِ آهنی زندان 
بیرون می  آیند و زندگِی این سوی دیوارهای بلند را شروع می  كنند. 

نخستین برخورد آنها با كسبه اطراف زندان و راننده تاكسی ها ست. 

J چهارشنبه ها غوغاست
یك دكه روزنامه فروشی درست روبه روی زندان است. دود سفید 
سیگار، راه خود را از دریچه شیشه ای و كوچك دكه پیدا می  كند و 
بیرون می  آید. سعید، روی صندلی چرمی نشسته. سیگار را از دهانش 
می  گیرد و بیرون را نگاه می  كند؛ بارش برف از چند روز پیش متوقف 
شده اما هنوز شاخ و برگ كاج ها ، سفید مانده. چرخ خودروها، آب و 
دوده و برف خیابان را با هم قاطی می  كند و به كناره ها ُسر می  دهد. 
دختری، پاهای خود را می  دزدد و از روی آب می  پرد. پســری جوان 
صورتش را كامال در شال و كاله پوشانده. صدای مغلوب شدن برف ها 
زیر كفش ها یش می  آید. عصبانی است و پشت تلفن داد می  زند: »مگه 
نگفتم همون جا بمون می آم دنبالت؟« برف یخ زده و مردم با احتیاط 

روی آن قدم برمی دارند. 
سعید، چشم از خیابان می  گیرد، دود سیگار را به هوا می  فرستد و 
می  گوید: »اینجا چهارشنبه ها صبح، هنوز آفتاب نزده، غوغا می  شه.« 
حرف كه می  زند، دندان های ســفیدش بیرون می  ریزد. دوباره پكی 
به سیگار می  زند و كلمات را از میان دود، بیرون می  ریزد: »خانواده 
قاتال و مقتوال برای اجرا )قصاص( میان. گریه و زاری می  كنن، فریاد 

گزارش »آینده نگر« از زندگی كسبه اطراف زندان رجایی شهر كرج

نخستین درخواست پس از آزادی
می  زنن، حتی فحش می  دن! من شبا تو دكه می  خوابم، تا حاال چند 
بار با صدای جیغ و دادشــون بیدار شدم. میان همون جا، پشت در 
آهنی می  ایســتن و منتظر می  مونن شاید خبر خوبی به شون بدن. 
بعضی ها رضایت می  گیرن، بعضی ها هم نه.« دیدن خورشید روز بعد 

برای اعدامی ها ، بستگی به رضایت اولیای دم پای چوبه دار دارد.

J خطر تیراندازی
انگشــت اشــاره ســعید، هنوز زندان را نشــانه گرفته. یك در 
آهنی نقره ای بزرگ، ســفت و ســخت بین دیوار مرتفع كرم رنگ 
جاخوش كرده. زندان بزرگ اســت و دست كم 200 متر طول دارد. 
ســیم خاردارها باالی در و دیوار آن را كامال پوشانده اند. دوربین های 
مداربسته، همه چیز را ضبط می  كنند. دو در كوچك آهنی دیگر هم 
وجود دارند. مثل در بازداشــتگاه. یك پنجره آهنی دارند كه برای 
صحبت كردن، كنار می  رود. یــك برجك نگهبانی، كنار در اصلی 
است. دو درخت كاج، بلندتر از دیوارها، به این سو سرك كشیده اند. 
ساعت 16 شده و زمان تعویض پست سربازها فرارسیده است. سرباز 
با اوركت سرمه ای از پله ها باال می  رود و وارد برجك نگهبانی می  شود. 
از پشت پنجره برجك، فقط سرش دیده می  شود. از آن بیرون می  آید 
و روی دیوار می  ایســتد. اسلحه كالش را روی دوشش انداخته؛ لوله 
تفنگ به سمت پایین است. روی دیوار یكی از برجك ها نوشته شده: 
خطر تیراندازی. اما سرباز، بیشتر از همه چیز از سرما می  ترسد؛ كل 
صورتش را با كاله پشــمی پوشانده و فقط چشمانش معلوم است. 
دســتانش را هم به امانت در جیبش گذاشته. نفس ها یش مثل مه 
در آســمان رد می  اندازد. ارتفاع دیوار پنج، شش متر است. از آن باال 
به دو سرباز دیگر كه در اتاقك نگهبانی بیرون زندان نشسته اند، نگاه 
می  كند. برف، زمین را پوشانده و رد پوتین سربازها، راه های باریكی 
ســاخته اســت. خودروی پژو از دور نزدیك می  شود؛ سرباز بیرونی 

می  دود تا راه را باز کند.
هر ماه تعدادی از زندانیان رجایی شهر آزاد می  شوند یا به مرخصی 
می   رونــد. خانواده برخی از آنها در اطراف زندان خانه اجاره كرده اند 
و با اطالع از آزادی زندانی به اســتقبال او می  آیند. داستان تعدادی 
دیگر اما فرق می  كند. ســعید می  گوید: »هر ماه دو، ســه تا زندانی 
آزاد شــده می  بینم. جرمشون سنگینه، مثال یا قتل بوده كه رضایت 
گرفتن یا سرقت های خشن. اونا بیشتر از من سیگار می  خرن. البته 
بعضی ها شون پول كرایه هم ندارن.« برف، لم داده روی سقف دكه. 
یك تویوتا توقف می  كند. راننده اش پیاده می  شود، سرش را تا آنجا 
كه بتواند ســمت دریچه دكه خم می  كند و می  پرسد: »آقا سیگار... 

داری؟...« 

J بعضی ها پول كرایه تاكسی ندارند
در چندقدمی دكه، دو مغازه مكانیكی وجود دارد. احمدآقا، كاپوت 

چرا باید خواند:
وقتی مغازه ات درست 
روبه روی زندان باشد 

یا راننده تاكسی 
همان اطراف باشی، 

مشتری ها و مسافرانت 
حتما زندانی های تازه 
آزاد شده هم خواهند 

بود. نخستین خواسته 
این افراد پس از آزادی 

از كسبه و راننده ها 
چیست؟
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یك در آهنی نقره ای بزرگ، سفت و سخت بین دیوار مرتفع كرم رنگ جاخوش كرده. زندان بزرگ 
است و دست كم 200 متر طول دارد. سیم خاردارها باالی در و دیوار را كامال پوشانده اند. دوربین های 
مداربسته، همه چیز را ضبط می  كنند.

40 روز پیش، هوا 
خیلی سرد بود. 

یه زندانی 50ساله 
اومد تو، نشست 
كنار دیوار. گفت 
نون داری؟ پول 

ندارم. منم یه نون 
سنگک به ش دادم. 
به بعضی ها شون 

لباس گرم هم 
می  دیم

پراید را باال زده و سرش را داخل آن فرو برده است. دستانش سیاه قیر 
است و الی ناخن ها یش سیاه تر. صورتش دیده نمی شود. می  گوید: 
»زندان درست روبه روی ماست. هر ماه دو، سه نفر از زندانی های تازه 
آزاده شــده می آن اینجا از ما 10، 20 )هزار( تومن می  گیرن كه پول 
كرایه تاكسی شون جور بشه و بتونن برن خونه ها شون. می  گن كرایه 
نداریم. بعضی ها م ازمون تلفن می  گیرن كه به خانواده ها شون زنگ 

بزنن بیان دنبالشون.«
صدای بلند كریم از داخل مغازه، حرف احمدآقا را می  دزدد. پژو 
روغن سوزی دارد و كریم رفته زیر موتور. صورتش سیاه شده. لباس 
آبی به تن دارد. دستان روغنی اش را با لنگ روغنی تر پاك می  كند و 
می  گوید: »چند وقت پیش یه نفر اومده بود، لباس گرم نداشت. به ش 
لباس دادیم. بعد هم یه مقدار پول گرفت و رفت. من هفت ساله اینجا 
مكانیكی می  كنم، تا حاال مشــكلی مثل سرقت و درگیری یا از این 
جور چیزا با زندانیای آزادشده نداشتم اما باالخره زندان نزدیك محل 
كارمونه. ما آزاری از زندانیا ندیدیم اما وقتی خانواده ها شونو می  بینم، 

خصوصا اعدامی ها ، افسرده می  شم. از بس گریه و زاری می  كنن.«
كنار دســت مكانیكی، درســت روبه روی زندان، یك مدرســه 
ابتدایی ساخته اند. عكس دانش آموزان برتر را روی بنر زده و به دیوار 
مدرسه چسبانده اند. كریم نگاهش را به آن می  دوزد و می  گوید: »آره 
مدرسه اس. بچه های ابتدایی و پیش دبستانی اینجا درس می  خونن. 

روبه روی زندانه.«

J برای مواد پول می  خواهند
هر روز هفته به غیر از پنج شنبه ها و جمعه ها ، زندانیان را دست بند 
و پابند می  زنند و ســوار مینی بوس می  كننــد. مقصد آنها، دادگاه 
كیفری استان تهران در خیابان پانزده خرداد است و هدف، دفاع از 
خود در برابر كیفرخواست های سنگین قتل عمد، آدم ربایی و سرقت 
مسلحانه و... . بعد از صدور حكم، شرایط زندانیان متفاوت می  شود و 
آنها می  توانند به مرخصی و آزادی فكر كنند. آنها كه بیرون می  آیند 
برای رفتن به خانه سوار تاكسی می  شوند. هوشنگ، چند سال است 
در این منطقه رانندگی می  كند. می  گوید: »تا حاال خیلی از این جور 
زندانی ها  رو سوار كردم. بیشترشون كرایه دارن اما بعضی ها م می  گن 
ما رو دربست ببر تا خونه، اونجا خونواده مون پولتو می  دن. تا حاال به 

مشكلی برنخوردم. ترسی هم ندارم.«
كســبه ای كه دویســت متر پایین تر از زندان مغازه دارند هم با 
زندانی ها برخورد داشته اند. داود، صاحب آب میوه فروشی سر خیابان 
است. جلوی مغازه اش دو جعبه پر از انار گذاشته. شاگردش كیسه 
زباله به دست دارد. تا در شیشه ای مغازه را باز می  كند، گرما از سرما 
شكست می  خورد. دختری جوان كنار داود نشسته. هر دو خودشان 
را به سمت بخاری برقی خم می  كنند و داود می  گوید: »بیشتر اونایی 
كه اینجا می آن یا خمــارن یا پول ندارن. می  گن یه مقدار پول بده 
كرایه نداریم یا بده بریم مواد بزنیم و خودمونو بســازیم. من به شون 
پول نمی دم. یه بار یكی اومده بود می  گفت خونه ام شهریاره و... خیلی 

ناراحت بود. اگه بخوان، به شون آب میوه می  دیم؛ طبیعی.« 

J نان سنگك برای زندانی آزادشده
روبه روی آب میوه فروشی یك آرایشگاه است. سه پسر جوان داخل 
آن نشسته اند. با زندان و جرم شوخی می  كنند و می  خندند. ساسان 
می  گوید: »از رجایی شهر نه اما یه ماه پیش یه نفر از زندان قزل حصار 

اومده بود اینجا واسه اصالح. می گفت به خاطر 30 گرم شیشه افتاده 
بوده زندان. پول داشت. ازم خواست موهاشو مرتب كنم. بعدش دیگه 
اینجا ندیدمش. ما اینجا عادت كردیم، از زندانی ها نمی ترسیم.« چند 
قدم آن طرف تر،  یك نانوایی سنتی به راه است. تنور خاموش است. 
نانوا، روپوش سفید پوشیده و دمپایی خاكستری به پا دارد. تسبیح 
می  زند و می  گوید: »40 روز پیش، هوا خیلی ســرد بود. یه زندانی 
50ساله اومد تو، نشست كنار دیوار. گفت نون داری؟ پول ندارم. منم 
یه نون سنگك به ش دادم. یه ساك همراش بود. گفت اینجا بمونه 

برم برگردم؛ اجازه ندادم.«
سلمان كاله سفید سرش كرده و چشمانش از حدقه بیرون زده 
است. سفیدی آرد در جان دستانش نفوذ كرده. گونه ها یش استخوانی 
است. تنور از پخت ایستاده. مشتری می  آید؛ »آقا خشخاشی داری؟ « 
نانوا پالستیك روی پیشــخان را برمی دارد. زیرش ده ها نان خفته. 
مشتری در تازه بودن آنها شك می  كند؛ »دوباره كی پخت می  كنی؟« 
گرد آرد، چهره ســاعت دیواری را گرفته. رحیم به آن نگاه می  كند؛ 
»یه ربع به پنج...« مشــتری می  رود و سلمان می  گوید: »یه بار یه 
كارمند زندان تعریف می  كرد یكی از زندانیا به خاطر طوطی رفیقش 

رو كشته. به ش قصاص دادن، دیگه نمی دونم اعدام شد یا نه...«

J زندگی، آن سوی دیوارهای بلند
هوا سوز دارد. یك دستگاه پژو، روی جاده برفی به در اصلی زندان 
نزدیك می  شود. داخلش چند نفر نشسته اند. سرباز كیوسك بیرون، 
راننده را می  شناســد. اجازه عبور می دهد. ماشین،  درست كنار در 
اصلی می  ایستد. اول یك مامور از آن پیاده می  شود و بعد دو زندانی با 
لباس راهراه آبی. دست ها یشان را با دست بند به هم بسته اند. الغرند 
و موهایشان كوتاه است. سرباز روی برجك از باال به آنها نگاه می  كند. 
یكی از زندانیان از سرما، آســتیش را روی مچ دستانش می  كشد. 
دیگــری، موهایش را صاف می  كند. ناگهان در آهنی كنار می  رود و 
دو زندانی به آن ســوی دیوارها برده می  شــوند. سرباز روی برجك، 
كالفه است. دستانش را در جیب ها یش می  گذارد، رویش را از شهر 

برمی گرداند و وارد برجك می  شود. 

 زندانی های تازه آزاد شده 
می آن اینجا از ما 20-10 
)هزار( تومن می  گیرن كه 
پول كرایه تاكسی شون 
جور بشه و بتونن برن 
خونه ها شون. بعضی ها م 
ازمون تلفن می  گیرن كه به 
خانواده ها شون زنگ بزنن 
بیان دنبالشون. بعضی ها م 
پول مواد می  خوان 
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شــهـر

روز اول/ انفجار در تاریكی شب؛ 16 دی 96، ساعت 8 شب 
به وقت محلی، نفتكش سانچی در 158 مایلی سواحل شرقی 
چیــن با یك فروند فله بر چینی برخورد كرد و در همان ابتدا 
منفجر شد. شــعله های آتش تا ارتفاع هزارمتری باال رفت و 
دود سیاه و غلیظ، عرشه 274 متری سانچی را در بر گرفت. 
سرنوشت 30 ایرانی و دو بنگالدشی در  هاله ای از ابهام فرو رفته 

بود. نیروهای امدادی چینی به محل اعزام شدند.

روز دوم/ كشف نخستین پیكر؛ پیكر یكی از دریانوردان ایرانی 
در ســه مایلی نفتكش پیدا شد. شدت انفجار، وجود گازهای 
سمی و باال بودن باالبر مخصوص نجات، برای چینی ها محرز 
كرده بود كه هیچ كدام از خدمه زنده نمانده اند اما مســئوالن 
ایرانی اعالم كردند شاید سرنشینان موفق به استفاده از قایق ها 

یا فرار به موتورخانه در عمق 14 متری شده باشند. 

روز سوم/ درخواســت خانواده خدمه از مسئوالن؛ خانواده 
خدمه ســانچی از همان روز نخســت حادثه به شركت ملی 
نفتكش ایران رفتند تــا از منابع موثق، اخبار حادثه را دنبال 

كنند. رسانه ها تصاویر اندوهناك آنها را كه با امید به زنده بودن 
عزیزانشان همراه بود، منتشر كردند و حرف هایشان را به گوش 

مردم رساندند.

روز چهارم/ اختالف نظر در عملیات اطفا؛ نیروهای چینی معتقد 
بودند همه سرنشینان نفتكش در همان لحظه اول انفجار جان 
خود را از دست داده اند. آنها تمركز را بر اطفای حریق و جلوگیری 
از تلفات بیشتر گذاشته بودند اما مسئوالن ایرانی بر ادامه عملیات 

در شب و افزایش كشتی های آتش خوار اصرار داشتند. 

روز پنجم و ششــم/ انفجار مجدد در سانچی؛ ادامه عملیات 
اصلی اطفا با چهار كشتی آتشخوار باعث شد حرارت حریق 
كاهش پیدا كند. 20 کشتی متعلق به چین، ایران، ژاپن و کره 
در محل حضور داشتند. در حالی كه انتظار می رفت نفتكش 
به زودی خاموش شود، انفجاری دیگر رخ داد و زمزمه ها درباره 

فوت همه سرنشینان قوت گرفت. 

روز هفتم/ ورود كوتاه به عرشه و كشف دو پیكر دیگر همراه 
جعبه سیاه؛ با رسیدن حرارت نفتكش به 89 درجه، نیروهای 

تجسس چین وارد نفتکش شدند و دو پیکر دیگر از سرنشینان 
و جبعه ســیاه را پیدا کردند اما وجود گازهای سمی و کمبود 
اکسیژن به آنها اجازه نداد بیشتر از 20 دقیقه روی عرشه بمانند.

روز هشتم/ غرق شدن كشتی و اعالم مرگ همه سرنشینان؛ 
قرار بود 12 تكاور نیروی دریایی ایران وارد نفتکش ســانچی 
شوند و جســت وجو برای نجات سرنشینان را آغاز کنند، اما 
ناگهــان انفجاری مهیب رخ داد و حرارت عرشــه را به 900 
درجه سانتی گراد رساند. دقایقی بعد نفتكش در میانه دود و 
آتش در عمق 110 متری دریا آرام گرفت و جان باختن همه 

سرنشینان اعالم شد. 

ویژه ها
  اعالم یك روز عزای عمومی پس از غرق شدن سانچی

  شهید خدمت محسوب شدن جان باخته ها 
  شناسایی هویت پیكر كشف شده سه ایرانی

  آغاز رمزگشایی از جعبه سیاه )سه ماه زمان می برد(
  ارسال ربات زیردریایی به محل غرق شدن نفتكش
  آغاز عملیات تخمین میزان آلودگی زیست محیطی

اتفاق عجیب در سفارت چین؛ سفارت چین، چند روز پس 
از غرق شــدن سانچی در نشستی خبری از عملكرد خود در 
عملیات اطفا دفاع كرد. در حاشــیه این نشست، پاكت هایی 
حاوی تراول 50 هزار تومانی به خبرنگاران داده شد كه اعتراض 

آنها و پس دادن پاكت ها را در پی داشت.

شایعه ها
   انفجار نفتكش بر اثر اصابت موشك امریكا

   غیرمجاز بودن محموله سانچی و حركت به سمت 
كره شمالی

  ارسال سیگنال از نفتكش به ساحل پس از انفجار.

پرواز در غربت
جدال هشت روزه سانچی با آتش و دود

به گفته سخنگوی شرکت ملی نفتکش ایران سانچی در سال 2008 توسط کره جنوبی ساخته شد و تجهیزات آن فراتر از 
استانداردهای بین المللی بود. این نفتکش از لحاظ تجهیزات راداری مشکلی نداشت و تمام مسائل ایمنی را رعایت کرده بود. 
70 درصد بیمه کشتی را شرکت لویدز نروژ بر عهده داشت و ۳0 درصد آن نیز از سوی دو شرکت بیمه داخلی انجام شده بود.

انفجار سانچی به قدری مهیب بود كه خدمه كشتی های عبوری در فاصله چندین مایلی نیز از شنیدن صدای آن به خود لرزیدند. شعله های آتش تا هزار متر ارتفاع داشت و گازهای سمی تمام عرشه را در دود 
غلیظ و سیاه فرو برده بود. امدادگران چینی پس از چند ساعت خود را به محل حادثه در 158 مایلی سواحل شرقی چین رساندند اما شدت آتش سوزی اجازه نزدیك شدن به آنها نداد. بیشترین نگرانی از 

سرنوشت نامعلوم 30 ایرانی و دو بنگالدشی نفتكش بود. سرانجام طی هشت روز عملیات اطفای حریق، تنها جسد سه نفر از سرنشینان ایرانی به دست آمد و بقیه پیكرها همراه نفتكش در عمق 110 متری دریا 
غرق شد. با گذشت بیش از یك ماه از حادثه، هنوز تالش ها برای پیدا كردن اثری از پیكر سایر سرنشینان، كشف علت حادثه و جلوگیری از نشت میعانات گازی به دریا ادامه دارد.  
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گیالن، توانا در عرصه کشاورزی و گردشگری
یکی از قدیمی ترین اتاق های بازرگانی ایران در رشت قرار دارد

........................... ایران زمـین ...........................

گیالن یکی از استان های با سابقه و فرهنگ و دارای صنایع 
قدیمی کشــور است. این اســتان هم دارای مزیت های 
جغرافیایی اقتصادی اســت و هــم مزیت هایی تولیدی 
و زیرســاختی دارد که آن را به یکی از مکان های عمده 
کســب و تجارت تبدیل کرده است. برای همین است که شهر رشت، از جمله شهرهایی 
است که اتاق تجارت در آن تاسیس شد. گیالن با جمعیت 2.5 میلیون نفری با 14 هزار 
و 700 کیلومتر مربع وسعت سومین استان پرتراکم کشور و هشتمین استان پرجمعیت 
کشور محسوب می شود. این استان با 51 شهر و 16 شهرستان و 43 بخش و 9 دهستان 
و 2 هزار و 700 آبادی از طریق دریا با تمامی کشــورهای حوزه دریای خزر هم مرز است. 
طبق آمارهای مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی گیالن 2.6 درصد از کل تولید ناخالص 
کشور است؛ عمده ترین محورهای اقتصادی استان گیالن شامل 56 درصد بخش خدمات، 
18.2 درصد کشــاورزی، 13.1 درصد بخش ساختمان، 12.3 درصد حوزه صنعت و 0.6 
درصد مالیات بر درآمد است. فقط اگر جغرافیای استان گیالن مد نظر باشد، این استان باید 
جزو مهم ترین استان های کشور از نظر فعالیت های صنعتی، کشاورزی و تجاری قرار بگیرد. 
مزیت های جغرافیایی استان گیالن شامل مواردی هستند از جمله هم جواری با کشورهای 
آسیای میانه و قفقاز از طریق خاکی و آبی، برخورداری از منابع طبیعی و جنگل های انبوه 
و اقلیم مستعد و خاک حاصلخیز کشاورزی و تاالب منحصربه فرد انزلی و سواحل زیبای 
دریایی، جاری بودن رودخانه های دائمی و پرآب ســفیدرود، پل رود، کرگانرود، شفارود و  

غیره، آب و هوای معتدل و طبیعت زیبا و نیز دسترســی دریایی به بنادر آســتاراخان و 
الکان روسیه. استان گیالن از نظر تولیدی نیز یکی از قطب های صنعتی کشور، به ویژه در 
صنایع تبدیلی کشاورزی و دریایی و صنایع دارویی و سلولزی و نساجی به شمار می رود، از 
مواد اولیه برای توسعه صنایع تبدیلی برخوردار است و دارای شهرک های صنعتی در نقاط 
مختلف و نیروی کار تحصیل کرده و آماده به خدمت اســت. طی دهه های گذشته،  از نظر 
زیرساختی نیز استان گیالن دارای امکاناتی است که می تواند تولید و اشتغال چشمگیری را 
در خود جای دهد. وجود چهار نیروگاه برق لوشان و رشت و نیروگاه آبی منجیل و نیروگاه 
بادی منجیل و شبکه های وسیع توزیع و انتقال برق، مخازن ذخیره سوخت تا 200 میلیون 
لیتر، نفت سفید، بنزین و نفت گاز برای سوخت رسانی به گیالن، اردبیل و غرب مازندران، 
شبکه های وســیع حمل ونقل جاده ای، فرودگاه بین المللی رشت و بنادر انزلی و آستارا، 
بازارچه مرزی مشترک با کشور آذربایجان و دانشگاه ها و مراکز آموزش فنی و حرفه ای و 
موسسات تحقیقاتی صنعتی و کشاورزی از جمله این زیرساخت های آماده استفاده هستند. 

J کشاورزی زیر فشار
گیالن در زمینه تولید چای، زیتون، فندق و بادام زمینی مقام اول و به لحاظ تولید 
برنج مقام دوم را در ایران داراســت اخیرا باغات کیوی به خصوص در شرق گیالن رواج 
ویژه ای داشــته و این محصول نیز یکی از تولیدات این اســتان است. محصول اصلی 
کشاورزی تاکنون برنج بوده است. تقریبا همه زمین های قابل آبیاری شالیزارند. برنج کاری 

ساعد یزدانجو
دبیربخشایرانزمین

]  این صفحه ها در هر شماره به مرور وضعیت اقتصادی استان های کشور می پردازد. [
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ایرانزمـین

کشور دارد و در پرورش مرغ مادر گوشتی با 7 میلیون قطعه هم رتبه دوم 
را در کشور دارد که در این زمینه حداقل میزان آنتی بیوتیک برای مرغ های 
گیالن استفاده می شود به همین دلیل سالم ترین مرغ ها در گیالن تولید 
می شود. این استان در بخش زیتون رتبه 3 کشوری، گوشت مرغ با 170 
هزار تن رتبه 5 کشور، عسل رتبه 6 کشور و در بخش شیر و گوشت رتبه 
12 کشــور را دارد. اما مثل همه جای ایران، مشکالت واسطه ها و کمبود 
صنایع فراوری در کشاورزی استان گیالن نیز وجود دارد. در استان گیالن 
محصوالت استراتژیک و مزیت دار مانند برنج، زیتون و فندق وجود دارند 
که باید کشاورزی تجاری در این زمینه ها تقویت شود. در کشاورزی تجاری 
از طریق هدف گــذاری و برنامه ریزی برای کاهش فاصله قیمت از مزرعه 
تا سفره، با بهبود وضعیت زیرساخت ها، کوتاه کردن دست سودجویان و 
دالالن از بازار محصوالتی نظیر زیتون، فندق و بادام زمینی، کارآمدسازی 
سیســتم تعاونی مصرف و توزیع تولیدات کشاورزی، کاهش هزینه های 
مبادله از طریق کاهش فاصله تولیدکنندگان تا بازار فروش وکاهش فقر 
در جوامع روستایی،  می توان وضعیت کشاورزی در استان گیالن را متحول 

کرد و ارتقا داد.
بیکاری از جمله مشــکالت بزرگ اســتان گیالن اســت که بخش 
کشاورزی می تواند آن را تاحدی تعدیل کند؛ 28 درصد اشتغال مستقیم 
گیالن متعلق به بخش کشــاورزی اســت در حالی که کمتر از 7 درصد 

بودجه استان به کشاورزی اختصاص دارد.

J صنایع وابسته به منابع طبیعی
صنایع در گیالن از قدمت زیادی برخوردار اســت که از پرورش کرم 
ابریشم در عهد باستان آغاز شــده و با کشت برنج، چای، توتون، صید و 
عمــل آوری انواع ماهی، تولید و صــدور خاویار ادامــه دارد. این صنایع 
بیشــتر صنایع فراوری و مکمل کشاورزی به شمار می روند. کارخانه های 
برنج کوبی در همه جلگه، کارخانه های چای در الهیجان، لنگرود و فومنات، 
کارخانه های روغن پیرامون رودبار، کارخانه های فراوری ماهی و خاویار در 
انزلی، و کارخانه های ابریشم، تنباکو و لبنیات در رشت پراکنده اند. صنایع 
مهم این اســتان از نظر تأمین مواد اولیه وابســته به کشاورزی و جنگل 
هستند چون این ناحیه دارای کشاورزی پررونق و جنگل های وسیع و انبوه 
است. صنایع مهم این استان شامل صنایع غذایی، ریسندگی و بافندگی و 
چوب و کاغذ است. به دلیل فراوانی جنگل ها در استان گیالن صنایع چوب 
و کاغذ چوکا در تالش از صنایع مهم گیالن و حتی کشور است. همچنین 
صنایع دستی نظیر سبدبافی، حصیربافی و تولید وسایل و اشیای چوبی از 

دیگر منابع اقتصادی و کسب درآمد استان به شمار می رود. 
یکی از مهم ترین صنایع استان گیالن صنایع سلولزی هستند؛ صنایع 
چوب اسالم و چوکا دارای 13 هزار متر مربع تاسیسات زیرساختی و تجهیز 
ماشــین آالت هستند و استان گیالن را به قطب صنایع سلولزی در ایران 
تبدیل کرده اند. شــرکت صنایع چوب اسالم هم اکنون با ظرفیت محدود 
تولید 90 مترمکعب در روز در زمینه نئوپان، صنایع مبلمان و تخت خواب 

فعالیت می کند.
دو هــزار و 600 واحد صنعتی در گیالن فعال اند که عمدتا کوچک و 
متوسط هستند. این تعداد زمینه اشتغال زایی 87 هزار نفر بیمه شده را به 
طور مستقیم فراهم کرده است. سال گذشته بیش از 530 میلیارد تومان 
تســهیالت رونق به بنگاه های تولیدی پرداخت شد اما همچنان حتی به 
گفته خود مقامات مسئول صنعت و معدن در استان،  بیشترین و مهم ترین 
عامل که حجم وســیعی از واحدهای نیمه فعال و مشکل دار استان با آن 

روبه رو هستند، کمبود منابع مالی و نقدینگی است. 

در همه مناطق وجود دارد ولی در دلتای سفیدرود بین لشت نشا و رشت 
و طالش دوالب شالیزار تقریبا تنها کشت موجود است. 52 درصد اراضی 
کشــاورزی گیالن به کشت برنج اختصاص دارد. تا سال 1361 شمسی 
گیالن بزرگ ترین تولیدکننده برنج ایران بود و 40 تا 50 درصد تولید ملی 
این محصول را در اختیار داشت اما در این سال استان هم جوار مازندران 
از آن پیشــی گرفت. 60 درصد تولید استان در ناحیه دلتای سفیدرود 
انجام می شــود ولی در جلگه های حاشیه ای غربی و شرقی تولید برنج 
با محصوالت متنوع دیگری ترکیب شده است. استان گیالن 238 هزار 
هکتار اراضی شالیکاری دارد که ساالنه یک میلیون و 160 تن شلتوک از 
آن استحصال می شود و از این میزان، حدود 750 تن برنج سفید باکیفیت 
به دست می آید. با این حال،  قدیمی بودن تجهیزات شالی کوبی بسیاری 
از محصوالت را در مســیر فراوری از بین می برد؛ 17 تا 24 درصد برنج 
تولیدی در مسیر فراوری شکسته و تبدیل به ضایعات و 4 درصد کالً از 

مسیر مصرف خارج می شود.
کشــت توت برای تغذیه کرم ابریشم که زمانی از برنج مهم تر 
بود، قدیمی ترین فعالیت کشــاورزی این استان بوده است. امروزه 
گیالن اصلی ترین منطقه تولید ابریشم در ایران است. چای امروز 
از مهم ترین محصوالت زراعی استان و الهیجان منطقه اصلی آن 
است. تنباکو در فومنات و مرکز تالش و درختان میوه در دو حاشیه 
ساحلی این استان کشت می شوند و میوه هایی چون گیالس و آلو 
در شمال تالش و میوه های مرکبات در شرق گیالن تولید می شوند. 
دامداری برای ســاکنان تالش منبع درآمد اصلی است. همچنین 
منطقه رودبار و منجیل به دلیل اقلیم مدیترانه ای اش نظام کشاورزی 
بی همتایی در ایران دارد که منشأ اصلی درآمد در آن زیتون و گندم 
و دامداری و شالیزارهای کنار سفیدرود در بخش رستم آباد است. 
شیالت و صنایع وابسته، یکی دیگر از حوزه های فعالیت در استان 
گیالن اســت و عالوه بر آبزی پروری در مزارع پرورش ماهی، صید 
ماهیان استخوانی و غضروفی )ماهیان خاویاری( از دریای خزر نیز 
بخشی از این فعالیت محسوب می شود. گیالن حدودا نصف خاویار 
و استروژن ایران را تولید می کند. ده ها تعاونی صیادی در این استان 

وجود دارد.
نگاهی به آمار تولیدات کشاورزی در استان گیالن، نشان می دهد که 
این استان از موقعیت ممتازی در حوزه کشاورزی بهره مند است؛ استان 
گیالن در بخش تولید کیوی با تولید 132 هزار تن محصول رتبه دوم را در 

2.5
 میلیون نفر 

جمعیت استان 
گیالن

1304
 شمسی 

سال تاسیس اتاق 
تجارت رشت

18
 درصد 

هدررفت برنج در 
فرایند فراوری
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J گردشگری دردسرزا
امروز شــاید کمتر ایرانی یا شاید هم کمتر گردشگر خارجی را بتوان 
سراغ گرفت که نام برخی از جاذبه های طبیعی و گردشگری گیالن چون 
شهرک تاریخی و باستانی ماسوله، تپه ها و جام مارلیک، تاالب بین المللی 
بندر انزلی یا قلعه رودخان را نشــنیده باشد. جاذبه های گردشگری این 
استان به قدری زیاد است که تقریبا جایی نیست که برای یک مسافر خالی 
از لطف و جذابیت باشد. شالیزارهای برنج، خانه های روستایی با سقف های 
پوشیده از شالی، بازارهای هفتگی، لباس های محلی، دریا و سواحل آن، 
باغ های چای و زیتون، ابنیه تاریخی و موزه و آثار باســتانی خبر از ایجاد 

انگیزه برای بازدید گردشگران از این استان مي دهد. 
اســتان گیالن عالوه بر آثار تاریخی، دارای 565 هزار هکتار جنگل و 
224هزار هکتار مرتع طبیعی اســت که مانند کمربندی سبز از سواحل 
چابکسر شروع می شود و تا سواحل آستارا امتداد دارد. تاالب هایی مانند 
تاالب خطیب گوران و کهنه گوراب فومن، مرداب بندر کیاشــهر، مرداب 
استیل آستارا، تاالب بین المللی انزلی، توقفگاه و پناهگاه هزاران پرنده زیبا 
و رنگارنگ دریایی و قوهای سپید، تاالب زیبای امیرکالیه الهیجان با انواع 
پرندگان دریایی، آبشــار پره سره هشتپر، تاالب زیبای زربیجار با پوشش 
گیاهی مردابی زیســتگاه پرندگان مهاجر املش، تاالب سیاه درویشان و 
نرگستان صومعه سرا، هر سال میزبان مسافران بسیاری از سرتاسر کشور 

هستند. 
شورای شهر رشت مرکز استان گیالن را به عنوان مقصد گردشگری 
کشــور در افق ســال 2020 در نظر گرفته است. با این حال، مشکالت 
گردشگری در استان گیالن کم نیستند؛ یکی از مشکالت این است که 
هتل داری در گیالن به دلیل وجود ویالها و خانه های اجاره ای بسیار در 
این استان، چندان رونقی ندارد. مسئله دیگر این است که بافت مرکزی 
شهر رشت به دلیل اينكه جزو اماکن گردشگری قرار گرفته و پیاده راه ها 
در آن ساخته شده، رونق سابق را از نظر مسافرگیری در هتل های مرکزی 
شهر ندارد. 80 هتل، 22 هتل آپارتمان، 73 مجتمع گردشگری و اقامتی، 
46 مهمان پذیر، 880 خانه مسافر و 221 واحد پذیرایی در استان گیالن 
دارای مجوز و زیر نظر میراث فرهنگی مشغول فعالیت هستند که این 

تعداد مراکز اقامتی باتوجه به حجم گردشگر کافی نیست.
اما گردشــگری استان گیالن، مشــکالتی را نیز به وجود آورده که 
مهم ترین آنها،  صدمه خوردن زمین ها و منابع طبیعی این استان است. 
به دلیل اينكه اجاره ویال در اســتان گیالن رونق زیادی دارد، بسیاری از 
زمین های کشــاورزی به تدریج تبدیل به ویال شده است و ویالسازی در 
محدوده جنگل ها و رودخانه ها از جمله معضالت این استان و نیز استان 
مازندان در شمال کشور به شمار می رود. مشکل دیگری که گردشگری 
گیالن به آن دامن زده، زباله های فراوانی اســت که توسط گردشگران 
در منابع طبیعی و جنگل های این اســتان تولید و در همان جا پراکنده 

می شود. 
مسئله مهم در زمینه گردشــگری استان گیالن، نبود اعتبار کافی 
از بودجه دولتی اســت. کل بودجه میراث فرهنگی و گردشگری استان 
گیالن در ســال گذشته 3 میلیارد و 700 میلیون تومان بوده است که 
به گفته مقامات مســئول اصال کفاف مرمت یا سرمایه گذاری چندانی 
را در این زمینه نمی دهد. توســعه گردشــگری استان گیالن نیازمند 
سرمایه گذاری بخش خصوصی است و سیاست گذاران در این زمینه باید 
شرایط سرمایه گذاری خصوصی را در گردشگری استان فراهم کنند. در 
این زمینه استان مازندان توانسته بهتر از گیالن عمل کند و گردشگری 

خود را بیشتر رونق دهد. 

J 9 تجارت خارجی و کریدور شماره
رشت و استان گیالن در مسیر کریدور شماره 9 تجارت بین المللی قرار دارد 
و این مزیت جغرافیایی باعث شده است از اهمیت راهبری زیادی در تجارت 
کشور برخوردار باشد. پس از جنگ جهانی دوم، با روند توسعه و رويكردهاي 
اقتصادي در سراسر جهان و نياز به ابزار و زيربناي الزم برای تكميل سيستم 
حمل ونقل و نشست هاي بين المللي به خصوص در سازمان ملل متحد، سه 
كريدور طراحي شد که به نام هاي شمالي، جنوبي و مركزي نام گذاري و معرفي 
شد. با توجه به باال بودن هزينه حمل در مسير كريدور شمالي، در سال 1993 
كريدور تراسيكا معرفي شد كه اين مسير با گذر از درياي سياه و درياي خزر، 

مسير حمل محموالت از طريق اروپا به آسياي ميانه بود. 
در سال 1993 وزراي حمل و نقل اروپا در هلسينكي در اجالس كميسيون 
اروپا، عالوه بر كريدورهاي شرقي، غربي به خصوص تراسيكا و مسيرهاي داخلي 
آن در اروپــا، كريدور ديگري را به نام »شــمال- جنوب« مطرح كردند. اين 
كريدور موسوم به كريدور شماره 9، ارتباط ترانزيتي كشورهاي شمال اروپا، 
اسكانديناوي و روسيه را از طريق ايران به كشورهاي حوزه اقيانوس هند، خليج 
فارس و جنوب شرق آسيا برقرار مي كند. این كريدور مي تواند ارتباط تجاري 
كاال را برای ترانزيت بين كشورهاي اروپایي و شمال اروپا و منطقه اسكانديناوي 
و روسيه از طريق بنادر آمستردام، هامبورگ،  كپنهاگ، استكهلم و هلسينكي 
در اروپا به سن پترزبورگ و مسكو در روسيه متصل كند و از طريق بنادر روسي 
به بنادر جنوبي درياي خزر و تا بنادر جنوبي ايران امتداد يابد. ادامه اين مسير 
از بنادر جنوبي ايران به كشورهاي حوزه خليج فارس و اقيانوس هند تا جنوب 
شرق آسيا امتداد دارد. بخش وسيعي از كشورهاي آسيایي و اروپایي مي توانند 
از طريق كريدور شمال - جنوب كاالهاي تجاري را مبادله کنند. اين مبادله 
با ســرعتي بيش از دو برابر مسير كانال سوئز خواهد بود. اخيرا نظرسنجي و 
تحقيقات نشــانگر اين است كه زمان ترانزيت مسير اخير به یک سوم مسير 

كانال سوئز نيز كاهش يافته است. 
ايجاد و تقويت حمل و نقل بين المللي با مشــاركت ايران، روســيه و هند 
تاكيدي بر اين واقعيت تاريخي اســت كه شــرق و غرب در نگاه متقابل به 
يكديگر، هرگز نخواهد توانست منافع مالي و بين المللي را به تنهايي محقق 
کنند. زمان و مسافت كوتاه و ارزان پيوند تاريخي ملل آسيا و اروپا را مستحكم 

خواهد كرد. 
 
J اقتصاد دریامحور

گيالن دارای دو بندر مهم انزلی و آستارا است اما تاکنون از این ظرفیت 
خود به طور حداکثری استفاده نکرده است. این استان ظرفیت این را دارد 
که اقتصاد خود را بر مبنای تجارت دریایی شکوفا کند. گیالن از چابکسر 
در شــرق تا آستارا در غرب اســتان، با 9 شهرستان ساحلی، حدود 280 
کیلومتر نوار ساحلی دارد. استانداری فعلی گیالن در تالش است که اقتصاد 
دریامحور را در این استان ارتقا دهد و برای همین،  استاندار گیالن در یکی 
از سخنرانی های خود در خردادماه امسال، اعالم کرد: »همه تالش کنند 
در بحث اقتصاد دریامحور در جهت توســعه گیالن اقدامات الزم صورت 
گیرد. از این پس برنامه ریزی شود تا هر سه ماه یک بار، گزارش کاملی از 
روند توسعه صنعت دریامحور داشته باشیم تا با تمرکز بیشتر از فرصت  ها 
بهره ببریم. منطقه آزاد انزلی توانمندی های زیادی در زمینه های اقتصادی 
و تجاری دارد. دانشگاه گیالن در یک برهه از زمان، مرکزی برای کشاورزی 
بود اما باید بر روی توانمندی های دیگر خود و منطقه همچون دریا تکیه 
کند. بخشي نگری به مسائل مختلف یک آسیب جدی برای استان است و 
الزم است در جهت تحقق اهداف توسعه دریامحور، نگاه بخشی از سازمان 

بنادر و دریانوردی حذف شود.«

80 هتل، 22 هتل آپارتمان، 73 مجتمع گردشگری و اقامتی، 46 مهمان پذیر، 880 خانه مسافر 
و 221 واحد پذیرایی در استان گیالن دارای مجوز و زیر نظر میراث فرهنگی مشغول فعالیت 
هستند که این تعداد مراکز اقامتی باتوجه به حجم گردشگر کافی نیست.

80
 هتل 

تعداد هتل های 
استان گیالن

9
 شهرستان 

تعداد 
شهرستان های 
ساحلی در گیالن

2600
 واحد 

واحد صنعتی فعال 
در گیالن

280
 کیلومتر 

نوار ساحلی در 
استان گیالن
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ایرانزمـین

J سابقه اتاق رشت
استان گيالن به دلیل مجاورت با بازار پرجمعيت و قابل نفوذ کشورهاي 
مشترک المنافع آســیای مرکزی و همچنین طرح کریدور شماره 9 که 
اقتصاد کشــورهاي حوزه آسياي ميانه را به ساير کشورهاي جهان پيوند 
مي دهد، وجود منطقه آزاد انزلي، راه اندازي راه آهن قزوين، رشــت، انزلي، 
بزرگراه قزوين- رشت و وجود ذخاير عظيم نفت در بستر درياي خزر، در 
برخورداری از معادن و شرایط مساعد کشاورزی در استان مذکور درآينده 
شاهد تحوالت چشمگيري خواهد بود. بديهي است اتاق بازرگاني به عنوان 
نماينده بخش خصوصي مي تواند نقش بســزايي در توسعه فعاليت هاي 
اقتصادي اين استان در عرصه هاي مختلف بازرگاني و توليدي داشته باشد. 
ناگفته نماند استان گيالن در گذشته نه چندان دور صاحب عنوان دروازه 
اروپا بود و با ورود به عرصه هاي جديد اقتصادي حوزه درياي خزر، آسیاي 
ميانه و قفقاز و حتي اروپا، می تواند نقش اساســي در اقتصاد منطقه ايفا 
کند و سکوي بسيار مناسبي براي جهش صادراتي غير نفتي کشور تلقي 
می شود. همین موارد زمینه ای شده است که تشکل های بازرگانان رشت 

خیلی زود شروع به شکوفایی کنند. 
مطابق دســتور فالحت و تجارت و فوايد عامه وقت و بنا به پيشنهاد 
تجار رشت و به موجب مواد ١ و ٢ نظام نامه اتاق هاي تجارت مصوبه هيات 
وزيران وقت، در سال ١٣٠٤ اتاق تجارت رشت با ١٦ نفر عضو تشکیل شد. 
حوزه عملياتي اتاق، اســتان گيالن بود و اولين جلسه آن به رياست حاج 
علي آقاي گيالني در تجارت خانه اش تشکيل شد. براساس همين نظام نامه، 

در تاريخ ٢٥ تيرماه ١٣٠٨ اتاق تجارت رشــت هم زمان با اتاق هاي تبريز، 
مراغه، مهد، قزوين و ســاري تشکيل و رسميت يافت. اولين جلسه اتاق 
تجارت در نهم مردادماه ١٣٠٨ در منزل آقاي احمد سيگارودي و با حضور 
)افشار( حکمران گيالن تشکيل شد. در آن زمان، مسائل اتاق در روزنامه اي 

به نام روزنامه »عصر جديد« از انتشارات اتاق تهران منتشر مي شد.
دو ســال بعد، تمامــی اتاق های تجارت منحل شــد تا اينکه مجلس 
شوراي وقت، قانون تاســيس اتاق هاي بازرگاني را تصويب کرد و در سال 
١٣١٠ انتخابات اتاق رشت با حضور حکمران وقت گيالن )افشار( در محل 
فرمانداري رشــت تشکيل شد. در آن زمان، دو اتاق يکي به نام بازرگاني و 
ديگري به نام اتاق صنايع و معادن وجود داشت که در سال ١٣٤٩ اين دو 
اتاق با هم ادغام شد و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن نام گذاري شد. بنابراین 

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن رشت ایجاد شد و به کار خود ادامه داد. 
فعاليت اتاق تا پيروزي انقالب اسالمي ابتدا با انتخابات هر دو سال يک 
بار و بعد هر چهار ســال يک بار انجام مي گرفت و بعد از پيروزي انقالب 
اســالمي به استناد تلگراف اتاق مرکزي ايران، از طرف استانداري گيالن 
سه نفر به عنوان سرپرست اتاق رشت و به نام هيئت رئيسه موقت انتخاب 
شدند و اداره امور اتاق را به عهده گرفتند که اين روال تا سال ١٣٦٢ ادامه 
داشت. در این سال اولين انتخابات اتاق رشت بعد از پيروزي انقالب اسالمي 
انجام گرفت که طي آن چهار نفر عضو انتخابي و چهار نفر انتصابي به عنوان 
هيئت نمايندگان برگزيده شــدند. از آن پس نیز به طور منظم انتخابات 

هيئت نمایندگان اتاق بازرگانی گیالن برگزار شده است.  

هادی تیزهوش تابان
)رئيس(

 شجاع الدین بدری
)نايب رئيس اول(

جعفر ناصر پژوهش
)نايب رئيس دوم(

حجت نقاش زادگان رشتی
)خزانه دار(

علیرضا صنعت کار
)منشی(

هادی داداش زادهمحمدعلی شجاع پورقاسم رضائیانمحمدجواد برازجانیایرج محبوبی

سید عبدالغفار نجفی بهمن لطیفی
شوشتری

طاهر زمردنیامهران فکریعلیرضا آقازاده

اعضای هيئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیالن

750
 تن 

تولید برنج سفید 
باکیفیت در استان 

گیالن

2.6
 درصد 

سهم گیالن از تولید 
ناخالص داخلی

565
 هزار هکتار 

وسعت جنگل های 
گیالن

224
 هزار هکتار 

وسعت مراتع 
استان گیالن
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........................... کــارخـانــه ...........................

اگر دهه شصتی باشید یا به قول خودشان از »نسل سوخته« 
حتما ایــن تبلیغ را از کودکی و بعــد از پخش آهنگ آگهی 
بازرگانــی به خاطر داریــد که در آن تصویر یــک گاو ماده و 
گوساله اش روی چمن های سبزرنگ نقش می بست و بعد یک 
کامیون وارد صحنه می شد و با شیلنگ هایی شیر گاو را می دوشید و گوساله از مادرش می پرسد 
این دیگه چیه؟ شیر مال خودمه؛ لحظاتی بعد چرخی بستنی فروش نمایش داده می شد که فریاد 
می زد: بســتنی دارم، بستنی... و گوساله که این صدا را می شنید در حالی که خوردن شیر مادر را 
قطع می کرد به سمت چرخی می رفت و فروشنده با این پرسش که بستنی می خوای؟ یک بستنی 
به او می داد. همین لحظه گاو ماده از فرزندش با فریاد می خواســت که پیش او برگردد: بیا، کجا 
رفتی؟ و گوساله در اوج این تبلیغ به مادرش می گفت: »مامان بستنیش خوشمزه تره!« جمله ای که 
آن روزها به یک تکیه کالم تبدیل شد و حتی همین حاال هم گاهی با وجود گذشت سالیان سال، 

می توان آن را دوباره شنید.
بستنی میهن از همان روزها بود که کم کم جای ویژه ای برای خود در بین مشتریانش باز کرد. 
بچه ها و بزرگ ساالنی که تا قبل از آن بیشتر بستنی های موشکی، قیفی و حداکثر عروسکی پاک 
و انواع بســتنی های سنتی اکبرمشتی را می خوردند حاال با مدل های تازه ای از بستنی و با برندی 
جدید روبه رو شده بودند: بستنی مگنوم، بستنی ساالر، بستنی موزی و... محصوالتی که انقالبی برای 
بستنی دوستان بود. بستنی میهن از آن روزها بود که تالش کرد تا جایی برای خود در دل یخچال ها 
و مشتریانش باز کند. کارخانه ای که با بزرگ شدن مشتریانش که خیلی از آنها کودکان دهه 60 

هستند )در آن سال ها کارخانه تولید بستنی در کشور بسیار محدود بود( حاال بزرگ و دیگر تبدیل 
به چندین کارخانه شــده است و حتی شهری برای تولید انواع محصوالت لبنی راه اندازی کرده و 
مشتریانش را هم تنوعی بسیار بخشیده. گروهی صنعتی که سال 1353 شکل گرفته است ولی 15 
سال اول کارش را در دوران پرالتهاب پیروزی انقالب و جنگ تحمیلی پشت سر گذاشته است و در 
اصل از اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 گام های اصلی تولید را با مساعد شدن شرایط اقتصادی و ایجاد 

ثبات در کشور برداشته است و هر روز اوج بیشتری نسبت به روز قبل گرفته است.
برای رسیدن به اولین هسته شکل گیری گروه صنعتی میهن که همچنان دفتر مرکزی آن و 
قلب مدیریتی اش محسوب می شود، باید از پایتخت کمی فاصله گرفت و به سمت اسالمشهر حرکت 
کرد و میدان نماز را پشــت سر گذاشت و در نهایت در کیلومتر 22 جاده تهران- ساوه به تابلوی 
کارخانه رسید. نخستین کارخانه این مجموعه صنعتی که تشکیل شده از چندین سوله و خط تولید 
محصوالت لبنی )بستنی، شیر پاستوریزه و...( که در طول بیش از 4 دهه فعالیت حاال دورتادورش با 
خانه های مسکونی پوشیده شده و هر روز همسایگان این کارخانه از پنجره هایشان می توانند پویایی 
تولید و جنب و جوش کارگران را تماشــا کنند. کارخانه میهن یکی از بزرگ ترین مجموعه های 
صنعتی حاشیه شهر تهران و به خصوص اسالمشهر است که بسیاری از جوانان جویای کار منطقه 
با توجه به ثبات و توسعه مجموعه عالقه مند هستند در آن مشغول به فعالیت شوند و اتفاقا این 
گروه صنعتی در طول سال های گذشته نقش مهمی در کاهش بیکاری در این منطقه و اطراف آن 
داشته است، تا جایی که مدیرعامل میهن می گوید هم اکنون حدود 14 هزار نفر در این مجموعه کار 
می کنند که حدود 4 هزار نفر از آنها در بخش تولید و خطوط کارخانه مشغول هستند و 10 هزار 

گزارشی از کارخانه میهن

دنیای لبنیات 
ولی خلیلی

دبیر بخش کارخانه

]  آینده نگر درهر شماره اقدام به گزارش نویسی توصیفی از کارخانه های صنعتی بخش خصوصی می کند. این روش در بسیاری از ماهنامه های اقتصادی معتبر جهانی مرسوم است. [
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کارخانه

نفر هم در بخش های دیگر به خصوص توزیع حضور دارند تا دسترنج کار شبانه روزی نیروها را با یک 
شبکه مویرگی به دست مشتریان خود در سراسر ایران برسانند. 

J بستنیش خوشمزه تره
برای اینکه حس کنید و از نزدیک ببینید پشت پرده تولید بستنی های چوبی چه اتفاقاتی در 
حال رخ دادن است باید حیاط کارخانه اصلی میهن را پشت سر بگذارید و وارد خط شوید. البته قبل 
از ورود به بخش تولید در این مجموعه صنعتی و برای حفظ نکات بهداشتی یک کار اساسی هست 
که باید انجام دهید و این موضوع هیچ استثنایی هم ندارد و آن پوشیدن لباس های یکدست سفید 
و کفش های کشی، گذاشتن کاله کشی و شستن دست ها با مایع ضدعفونی کننده است؛ باید روی 
گیت مکانیکی خاصی بایستید، دست هایتان را برای ضدعفونی شدن وارد محفظه ای خاص کنید و 
پس از طی این مراحل، چراغ سبز و باز شدن اهرم پیش رویتان به معنی مجوز ورود شما به خط 
تولید است. سوله ای که بیشتر شبیه یک یخچال بزرگ خنک است و دمای آن به راحتی حدود 20 
تا 25 درجه با بیرون تفاوت دارد. با کنار رفتن درِ بزرگ ورودی برای یک لحظه احساس می کنید 
که سرمای ناگهانی به بدنتان نفوذ کرده است و لرزشی در تنتان جریان پیدا می کند تا اینکه پس 
از چند دقیقه حرکت شرایط کم کم عادی می شود. اینجا تنها یکی از خطوط پرشمار تولید بستنی 
در این مجموعه صنعتی است که روزانه هزاران عدد بستنی تولید می کند و این تعداد آن قدر باال 
است که واحد شمارش به تن تبدیل شده است. مثال مدیر یکی از خطوط تولید بستنی در مجموعه 
میهن می گوید که تنها در مجموعه آنها )که یکی از واحدهای تولید بستنی در میهن است( روزانه 

به صورت میانگین 150 تن بستنی تولید می شود.
اما همه محصوالت این کارخانه به یک چیز وابسته اند كه آن شیر است؛ روزانه ده ها تن شیر از 
تعداد زیادی از گاوداری های کشور به کارخانه میهن حمل می شود و بعد از آن است که کار تازه در 
خطوط مختلف تولید کلید می خورد. البته پیش از تولید هر محصولی اولین کار، تست های بهداشتی 

مختلفی است که باید روی سالمت شیرها صورت گیرد. در نخستین مرحله از تولید چند نمونه از 
شیرهای مختلِف خریداری شده وارد آزمایشگاه می شوند تا آزمایش های الزم روی سالمت آنها با 
دستگاهای دقیق و پیشرفته ای که در کارخانه وجود دارد، صورت گیرد و پس از این کارهاست که 
مجوز ورود هر محموله شیر به خطوط مختلف تولید داده می شود که بخش مهمی از آن هم با توجه 
به تولید باالی بستنی در کارخانه میهن وارد این خطوط می شود. اگر با ورود به بخش تولید بستنی 
احساس می کنید که وارد یخچال شده اید با نزدیک شدن به دستگاه و خط تولید بستنی درست 
حس باز شدن در فریزر خانه را خواهید داشت که اتفاقا از نظر تصویر هم فضایی مشابه را تداعی 
می کند؛ وقتی در فریزر خانه را باز می کنید بخار ســردی شبیه مه به سمت شما حرکت می کند 
که تصویری جالب دارد. چیزی که شبیه آن را درست در کنار دستگاه بستنی ساز می بینید. خط 
سفیدرنگی که با توجه به بزرگی دستگاه و شدت سرما تا یک و نیم متری دستگاه هم قد کشیده 
است و حتی می توانید وارد آن شوید. کاری که اگر انجام دهید حس کودکانه ای پیدا خواهید کرد. 
کودکی که از میان مه سفید سردی می گذرد و بعد نگهان روبه روی چشمانش بستنی هایی ردیف 
می شوند که در شکالت غوطه ور شده اند و حاال شکالت از آنها می چکد و در حال سرد شدن هستند. 

J از شیر تا روکش رنگ و لعاب دار
شیرها بعد از ترکیب شدن با مواد مخصوص شیرین کننده، پایدارکننده و مواد مغذی و ترکیبات 
شیمیایی الزم دیگر و البته با توجه به فرمول و نوع که ممکن است مغزدار باشد و... وارد دستگاه 
بستنی ســازی می شود که کار اصلی آن سرد کردن و انجماد بستنی ها است؛ مایع بستنی داخل 
قالب ها ریخته و خنک می شود و در این مرحله چوب بستنی هم در انتهای آنها جای می گیرد. بعد 
از این نوبت به روکش های خوشمزه بستنی است تا اضافه شوند. در این مرحله بستنی هایی که از 
قالب بیرون آمده و شکل گرفته اند ردیف می شوند تا وارد بخشی از دستگاه شوند که شبیه حوضچه 
و سطل بزرگ فلزی است و بسته به نوع بستنی و روکش آن مواد داخلی اش متفاوت است. اگر خط 

شیرهای خریداری شده از گاوداری ها پیش از اینكه در خطوط تولید استفاده شوند، ابتدا با 
دستگاه های پیشرفته آزمایش می شوند

در مجموعه میهن روزانه بین 1500 تا 2000 تن شیر از بهترین دامداری های كشور خریداری 
می شود

در سال های گذشته برای توسعه فعالیت های گروه صنعتی میهن دو مجموعه »شهرلبنیات« و از سال 1376 شروع تولید شیر استریل در كنار بستنی در كارخانه میهن كلید خورد
»پاندا میهن« هم ساخته شده است

Ghazale
Typewritten Text
www.irpublicpolicy.ir



107 آینده نگر | tccim.ir | شماره شصت ونهم، اسفند 1396

بستنی از سال 1353 تا 1376 تنها محصولی بود که در مجموعه صنعتی میهن تولید می شد تا اینکه مدیران این مجموعه برای توسعه 
کار به فکر راه اندازی خطوط جدید و تولید محصوالت متنوع دیگر افتادند که نخستین آن تولید شیر استریل بود؛ محصولی که حاال 
حدود 20 سال است در این مجموعه صنعتی تولید می شود.

تولید بستنی ساالر باشد، شما با مایع سرخ و خوش رنگی از ترکیب عصاره میوه ها رو به رو خواهید 
بود و اگر تولید بستنی مگنوم و انواع بستنی های شکالتی در دستور باشد، معجونی از شکالت را 
می بینید که بستنی ها لحظه ای در آنها شناور می شوند تا روکش هم رویشان نقش ببندد. موادی که 
اضافه آنها برای لحظاتی روی خط تولید از بستنی هایی که حاال رنگ و لعاب گرفته اند، چکه می کند. 
بعد از تثبیت و خنک شدن دوباره بستنی ها در نهایت داخل بسته بندی ویژه خود می روند و راهی 

سردخانه و پس از آن مغازه ها و فروشگاه ها می شوند.  

J خط تولیدی به یادگار
در گوشــه ای از کارخانــه میهن خط تولیدی قدیمی وجود دارد که تنهــا باقی مانده از اولین 
نسل خطوط تولید بستنی در این کارخانه است. خط تولیدی که برعکس دستگاه های جدید که 
مستطیل شکل هستند، گرد است و چوب بستنی ها به خوبی روی دایره بزرگ آن که نقش قالب 
را دارد، دیده می شوند که در ردیف هایی از دستگاه فلزی بیرون زده اند و نمایی جالب را به وجود 
آورده اند. چوب بستنی هایی كه در یک لحظه با هم از قالب بیرون می آیند و بستنی ها روی دستگاه 
نمایان می شوند. این خط تولید به گفته مسئوالن کارخانه بیش از 4 دهه است که در این مجموعه 
کار می کند و با توجه به قدمت و کار مداومش به نمادی از استقامت و ریشه این مجموعه تبدیل شده 
است. این دستگاه بستنی سازی وقتی با خطوط تولید جدید مقایسه می شود اصال حرفی برای گفتن 
ندارد ولی حس و حال آن توجه هر بازدیدکننده ای را در کارخانه جلب می کند و حتی تصویرش در 

ذهن بازدیدکنندگان نقش می بندد.    

J از بستنی تا انواع محصوالت لبنی
بستنی از سال 1353 تا 1376 تنها محصولی بود که در مجموعه صنعتی میهن تولید می شد 
تا اینکه مدیران این مجموعه برای توسعه کار به فکر راه اندازی خطوط جدید و تولید محصوالت 

متنوع دیگر افتادند که نخستین آن شیر استریل بود. محصولی که حاال حدود 20 سال است در 
این مجموعه صنعتی تولید می شود. یکی از مدیران مجموعه می گوید: »شروع تولید ما با بستنی 
بود و بعد در سال 1376 خط تولید شیر استریل اضافه شد كه ما دومین كارخانه بودیم كه در این 
راه گام برداشتیم. ما با تولید انواع شیرها از نظر میزان چربی و طعم دار بودن شروع كردیم که به 
نوعی نقطه عطفی بود در تولید فرآورده های لبنی با ماندگاری باال.« برای دیدن خط تولید شیرهای 
استریلیزه کافی است در نخستین کارخانه میهن از سالن تولید بستنی خارج شوید و وارد سالن 
دیگری شوید که با چند خط مجزا، مخصوص تولید انواع شیر با ماندگاری باال و پنیر است. سالنی پر 
از دستگاه های پیشرفته و مدرن که قسمت بزرگی از فضا را پوشانده است و کار بخش مهمی از آنها 
استریل کردن شیر است. در این سالن ها شیرها بعد از استریلیزه شدن یا در پاکت های مخصوص 
)در اندازه های مختلف یک لیتری و 250 سی سی( ریخته می شوند یا اینکه برای تبدیل شدن به پنیر 

به خط تولید دیگری هدایت می شوند. 
البته مســئوالن کارخانه میهن تنها به تولید شیر استریلیزه و پنیر در کنار انواع بستنی اکتفا 
نکرده اند و برای افزایش ظرفیت تولید و تنوع بخشیدن به انواع محصوالت لبنی  و حتی غیرلبنی شان 
)آب میوه( در ســال های گذشــته دوباره دست به توسعه کار زده اند و با توجه به اینکه در کارخانه 
قدیمی دیگر فضای خالی وجود نداشت و فضاهای اطراف هم کامال مسکونی شدند، در منطقه ای 
جدید طرح های توسعه را در دو مجموعه کلید زده اند: یکی کارخانه پاندامیهن و دیگری شهر لبنیات 
که واقعا هم شهری است برای خود با سوله های متعدد بسیار بزرگ که هرکدام شبیه یک استادیوم 
سرپوشیده بزرگ اســت. برای رسیدن به این دو مجموعه مجزا که در نزدیکی هم قرار گرفته اند 
باید جاده تهران- ســاوه را ادامه دهید و با رسیدن به واوان، مسیرتان را به سمت تهران و فرودگاه 
امام عوض کنید و بعد از حدود 15 دقیقه به تابلوی کارخانه پاندا برسید. همچنین اگر وارد خیابان 
روبه روی پاندامیهن شــوید و تا انتها آن را ادامه دهید به مجموعه صنعتی شهر لبنیات می رسید. 
شهرکی صنعتی تشکیل شده از تعداد زیادی سوله که هرکدام آنها چندین و چند برابر بخش های 

طبق آمار سایت كارخانه میهن این مجموعه 65 درصد سهم بازار را در تولید بستنی در 
اختیار دارد

با راه اندازی مجموعه شهر لبنیات، مدیران میهن تولید انواع محصوالت جدید مانند ماست ها، 14 هزار نفر در مجموعه صنعتی میهن مشغول به كار هستند
دوغ ها، كره و... را شروع كردند

كارخانه میهن از سال 1353 كار خود را با تولید بستنی شروع كرد و همچنان بستنی 
مهم ترین محصول این مجموعه صنعتی است
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کارخانه

مختلف کارخانه قدیمی میهن هستند. کارخانه ای با تجهیزات و ماشین آالت مدرن جهان که البته 
هنوز کارگران زیادی در آن مشغول به کار نیستند چون هم تمام بخش ها و فازهایش افتتاح نشده 
و هم از خطوط تولیدی به روزی در آن استفاده شده است که بخش زیادی از آنها اتوماتیک هستند 

و نیاز چندانی به کارگر ندارند. 
شهر لبنیات همان طور که از اســمش پیدا است، در واقع مجموعه ای صنعتی است که ایوب 
پایداری، بنیان گذار گروه صنعتی میهــن و دیگر مدیران این مجموعه برای تکمیل کردن حلقه 
تنوع تولید محصوالت لبنی این مجموعه راه اندازی کردند. با بهره برداری کامل از این مجموعه که 
بزرگ ترین واحد لبنی در کشور خواهد بود، میهن در تولید بسیاری از محصوالت لبنی که پیش از 
این به دلیل نبود فضا و تجهیزات به آنها ورود نکرده بود، وارد خواهد شد. مثال با راه اندازی بخش های 
کنونی در شهر لبنیات، کارخانه میهن تولید محصوالتی مانند ماست با تنوع بسیار باال از نظر مزه و 
طعم و میزان چربی، پنیرهای گوناگون، دوغ های بسیار متنوع، کره و... را شروع کرده است که پیش 

از این اصال آنها را تولید نمی كرد.
یکی از مدیران مجموعه درباره اینکه ایده راه اندازی این مجموعه چگونه شکل گرفته است، 
می گوید: »ایده اولیه مجموعه از طرح های مختلفی که در سراســر جهان به خصوص فرانســه 
راه اندازی شــده اند گرفته شده، ولی اجرا تماما از سوی خودمان در ایران انجام شده است. ما به 

دنبال پایه گذاری مجموعه ای هستیم که بزرگ ترین تولیدکننده محصوالت لبنی با بیشترین تنوع 
در کشــور باشد.« نکته ای که این مدیر مجموعه به آن اشاره می کند با بازدید از زیرساخت های 
شــهر لبنیات و تجهیزات به روزی که تاکنون در این مجموعه نصب شده اند، به خوبی مشخص 
است. حتی یکی از مدیران می گوید ما به دنبال آن هستیم که روی فرهنگ سازی مصرف شیر 
هم در کشور کار کنیم و اقداماتی انجام دهیم که مصرف شیر و انواع محصوالت لبنی در کشور 
افزایش پیدا کند. این مدیر با نشان دادن دیواره شیشه ای باالی سالن مرتفع تولید می گوید: »یکی 
از برنامه های اصلی ما در کنار تولید محصوالت باکیفیت و استاندارد با تنوع طعم برای هر ذائقه ای، 
فرهنگ سازی برای افزایش مصرف شیر و انواع لبنیات در ایران است. ما در این زمینه ضعف های 
زیاد و فاصله بسیاری با بیشتر کشورهای توسعه یافته داریم و باید این الگو را تغییر داد. اتفاقی که 
تاکنون دولت در آن اصال موفق عمل نکرده است و ما به عنوان یکی از مهم ترین تولیدکنندگان 
محصوالت لبنی باید به دنبال فرهنگ سازی برای افزایش مصرف در کشور هم باشیم. برای همین 
هم در طبقه باالی مجموعه راهرویی با دیواره های شیشه ای رو به خطوط مختلف درست کرده ایم 
تا از گروه های متنوع مردمی به خصوص کودکان و دانش آموزان برای بازدید از مجموعه دعوت 
کنیم و از اهمیت مصرف محصوالت لبنی برایشان بگوییم. اقدامی که می تواند به مرور زمان باعث 

افزایش مصرف لبنیات در کشور شود.«  
البته در طرح توســعه تولیدات مجموعه میهن همه توجه ها تنها به تولید محصوالت جدید و 
جذب مشتریان بیشتر نبوده است، بلکه حفظ موقعیت بازار و افزایش سهم بازار در تولید بستنی و 
تنوع دادن به این محصول که باید آن را محصول شماره یک میهن دانست هم برای مدیران این 
مجموعه مهم بوده است. طبق آمار ارائه شده در سایت گروه صنعتی میهن، این مجموعه به عنوان 
بزرگ ترین تولید کننده بستنی در کشور 65 درصد سهم بازار را در اختیار دارد و حاال مدیران به 
دنبال افزایش این ســهم و افزایش صادرات هســتند. برای همین هم هست که در نزدیکی شهر 
لبنیات مجموعه صنعتی دیگری با چندین سوله و خطوط تولید متنوع برای تولید بستنی، با نام 
پاندا راه اندازی و افتتاح شده است. مجموعه ای که انواع بستنی های جدید مانند بستنی سوهان و گز 
و خامه ای میهن در آن تولید می شوند و سالن درندشت آن بیش از هرچیزی گویای تولید و جنب 
و جوش باال در این مجموعه است. اما برای اینکه تصویری واقعی از حجم تولید مجموعه صنعتی 
میهن پیدا کنید در آخرین مرحله از بازدید بهتر است سری به مجموعه انبارهای میهن بزنید، محلی 
که خود یک شهرک بزرگ از سوله های آجری است که داخل آنها یخچال های ویژه ای جای گرفته 
است برای نگهداری انواع محصوالت تا قبل از توزیع در سراسر کشور. مجموعه انبارهایی که حتی 

دور زدن با ماشین هم 10 دقیقه در آن طول می کشد.
حاال با گذشت بیش از دو دهه از تولید و پخش آگهی بازرگانی گاو ماده و گوساله اش که همه 
آن را با نام »مامان بستنیش خوشمزه تره« می شناسند، به نظر می رسد وقت آن رسیده است که 
مدیران مجموعه میهن به دنبال ساخت مجدد این آگهی بازرگانی با توجه به تحوالت روز مجموعه 
خود و سلیقه مردم و مشتریانشان باشند. تبلیغی که حاال شاید آن گوساله  که دیگر برای خودش 
گاوی شده به فروشگاه می رود و انواع محصوالت کارخانه را در سبدش می گذارد و در حالی که به 

بستنی گاز می زند بار دیگر می گوید: »هنوز بستنیش خوشمزه تره!«  

از فروشندگی بستنی با چرخ دستی تا بنیان گذاری کارخانه

سرمایهداردستفروش
بنیان گذار گروه صنعتی میهن، ایوب پایداری، کار را از نوجوانی شــروع کرد؛ 
او فروشــنده دوره گردی بود که بستنی می فروخت ولی وقتی بزرگ شد به فکر 
راه اندازی كارخانه ای برای تولید بستنی افتاد و همین موضوع در سال 1353 کلید 
اصلی شروع کار گروه صنعتی میهن شد. ایوب پایداری خود ماجرای شروع به کار 
و دیدگاه هایش در کار را این گونه تعریف کرده است: »از 15 سالگی با مهاجرت 
برای کار به تهران آمدم و با دست فروشــی بستنی شروع کردم. سال 1353 کار 
صنعتی را با راه اندازی یک واحد کوچک تولید بســتنی کلید زدم و به امید خدا 
تا امروز در طول این سال ها کار را بزرگ و بزرگ تر کرده ام. امروز حدود 14 هزار 
نفر در گروه میهن فعال هستند و به لطف خدا در آینده نزدیک، جمعیت فعال 
در این مجموعه افزایش خواهد داشت. رمز موفقیت ما صددرصد لطف خدا بوده 
و هیچ چیز خاصی نبوده که بگویم ما کار خاصی کردیم، بلکه خدا کمک کرده و 
در کنار آن خستگی ناپذیری و دعای خانواده همیشه همراه و سرلوحه زندگی ام 
بوده است.«  ایوب پایداری دی ماه امسال به عنوان یکی از کارآفرینان برتر کشور 

از سوی اتاق تهران انتخاب شد و نشان و تندیس امین الضرب را دریافت کرد. 

ایوب پایداری بنیانگذار كارخانه میهن و مدیران دیگر این مجموعه به دنبال پایه گذاری 
بزرگ ترین كارخانه تولید محصوالت لبنی در كشور هستند

برای مدیران گروه صنعتی میهن حاال با گذشت 45 سال از شروع كار این مجموعه كامل كردن 
حلقه زنجیره تولید محصوالت لبنی مهم ترین هدف گذاری است.

اگر با ورود به بخش تولید بستنی احساس می کنید که وارد یخچال شده اید، با نزدیک 
شدن به دستگاه و خط تولید بستنی درست حس باز شدن دِرِ فریزر خانه را خواهید 
داشت که اتفاقا از نظر تصویر هم فضایی مشابه را تداعی می کند.
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راه حل: ایرانی، چای ایرانی بنوش 
قاچاق کمر صنعت تولید مهم ترین نوشیدنی ایران بعد از آب را شکسته است

شعار »ایرانی، چای ایرانی بنوش« یکی از جمالت کلیدی صنعت 
چای کشور اســت که به گفته کارشناسان و فعاالن این حوزه، 
می تواند در صورت عملی شــدن، صنعــت دیرینه چای ایران 
را نجــات دهد. وقتی که نام صنعت چای به گوش می رســد، 
زمین های ســبز شــمال ایران به یاد می آید اما باید گفت،  این روزها به جای اينكه چای یادآور 
سرزمین های شمالی باشــد، اسکله های وارداتی در جنوب را به خاطر می آورد که میزبان چای از 
هندوستان هستند. در حال حاضر، تنها یک ششم چای مصرفی در ایران تولید داخل است و مابقی 

آن از خارج وارد می شود که بخش اعظم آن نیز قاچاق است. 

J اولین مزارع چای
نخســتین منطقه ای که چای ایرانی در آن کشت شد زمینی در محله چای خانسر الهیجان 
بود.این اتفاق در سال ۱۲۸۰ هجری شمسی و به وسیله مرحوم  کاشف السلطنه )پدر چای ایران( 
به وقوع پیوست. بعدها شخصی به نام بصیرالتجار به دلیل مشغله های کاشف السلطنه در پایتخت 
درسال های مشروطه، باغ چای او را در الهیجان نگهداری کرد و با توجه به اينكه الهیجان محل 

مناسبی برای پرورش این محصول بود نهال آن را در منطقه تکثیر داد. سید عبداهلل میرحسینی 
مقدم، مشاور فنی سازمان و صندوق چای کشور، در مقاله مفصلی که درباره تاریخچه صنعت چای 
در ایران نوشته، گفته است که چای فرآوری شده چنان مطبوع و خوش طعم بود که در میان جوامع 
شهری و روستایی آن دوره برای خود برندی شده بود و برای ترویج مصرف، نیازی به تبلیغ نداشت. 
با امنیتی مالی و رفاهی که مردم با تکیه به شغل چایکاری کسب کرده بودند وضعیت معیشتی 
مناسبی در منطقه همه گیر شد تا اینکه در شهریور سال ۱۳۲۰با شروع جنگ جهانی دوم، برداشت 
محصول به حداقل رسید و باغات چای رها شد. سرانجام با روی کار آمدن دکتر مصدق برخی از 
کشاورزان و چایکاران از او در این باره کمک و حمایت خواستند. او بعد از شنیدن گالیه های مردم، 
از تاجران واردکننده چای و برخی دیگر از عوامل دخیل در قدرت که سعی در نابودی این محصول 
داشتند دعوت کرد تا در مهمانی خانه او شرکت کنند و از محصول چای چایکاران شمالی کشور 
برای پذیرایی مهمانان استفاده کرد. مصدق دستور داد که باید از چای ایرانی حمایت شود و به جای 
اینکه سرمایه را به دست خارجیان بسپارند، بیشتر حامی کشاورزان داخلی باشند و به تولید ملی خود 

بها دهند تا چای در داخل توسعه یابد.
تا ســال ۱۳۳۷ دولت با نام شــرکت چای وزارت دارایی و شرکت چای سازمان برنامه نوعی 

........................... تشــکل هــا ...........................

ساعد یزدانجو
دبیربخشتشکلها

]  این صفحه ها به مرور فعالیت های تشکل های کشور می پردازد. [
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تشکلها

رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان، بازرگانان و صنایع بسته بندی چای کشور:

چاره ای جز واردات چای وجود ندارد
گاهی گفته می شود که واردات بی رویه چای به ایران باعث شده است که تولید این محصول در 
کشور صدمه ببیند اما رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان، بازرگانان و صنایع بسته بندی 
چای کشور با توجه به آمار و ارقام تولید داخلی و نیاز مردم به چای، معتقد است که نمی توان با 

کاهش یا قطع واردات به تولید داخلی کمک کرد. 
 

وضعیت صنعت چای در ایران چگونه است؟ بخش خصوصی در این میان چه جایگاهی  �
دارد؟

در مزارع چای شمال کشور بین ۱5 تا ۲۰ هزار تن سالیانه چای تولید می شود. ما در کشور 
بین ۲۸ تا ۳۲ هزار هکتار در شمال زمین زیر کشت چای داریم. این مقدار زمین منطقا باید بین 
همان ۱5 تا ۲۰ هزار تن چای خشک بدهد. مصرف سرانه چای ما طبق آمار فائو ۱.۷ کیلوگرم 
است که در مجموع می شود ۱۳6 هزار تن. البته مسئوالن دولتی میزانی کمتر از این مصرف 
سرانه را که در حدود ۱.5 کیلوگرم است قبول دارند. ما با همان سرانه نیز باید در حدود ۱۲۰ 
هزار تن مصرف داشته باشیم. اگر به حساب آوریم که ۲۰ هزار تن تولید داخلی داریم، کسری 
تولید را باید از خارج چای وارد کنیم. صد درصد ۲۰ هزار تن تولید داخلی به وســیله بخش 

خصوصی تولید و صد درصد آن ۱۰۰ هزار تن واردات نیز به وسیله بخش خصوصی بسته بندی 
و توزیع می شود. اعضای اتحادیه واردکنندگان، تولیدکنندگان، بازرگانان و صنایع بسته بندی 
حدود ۲۰ درصد تولید داخلی را انجام می دهند و سهم 95 درصدی در بسته بندی و توزیع را 

انجام می دهند. 
همه 100 هزار تنی که وارد کشور می شود به صورت قانونی وارد می شود یا اینکه در  �

مورد چای نیز مشکل قاچاق وجود دارد؟
از حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تن چای واردشــده به کشور، حدود 5۰ تا 55 هزار تن از چای 
که وارد کشور می شــود قانونی است اما حدود 6۰ هزار تن آن به صورت قاچاق وارد می شود 
که رقم بسیار باالیی است. قاچاقچی عمال رقیب کسانی است که به صورت قانونی چای را در 

کشور توزیع می کنند. 
گفته می شود که واردات چای به تولید داخلی کشور صدمه می زند و بهتر است که  �

واردات محدود شود تا تولیدکنندگان داخلی بتوانند فعالیت خود را انجام دهند. آیا شما 
با این نظر موافق هستید؟

واردات ما از لحاظ قانونی حدود 55 تا 56 هزار تن اســت. کسری آن به صورت قاچاق به 

حدود ۱۴۸ هزارتن چای خشــک تولید شد که در انبارها ماند. در این مدت 
ســازمان چای منحل شده بود اما در سال ۸۸ دوباره این سازمان احیا شد تا 
خرید تضمینی را انجام دهد. از آن سال تاکنون نیز به چایکاران وام هایی داده 

شده که تحوالتی در این عرصه رخ داده است. 

J نیاز به واردات
نیاز به چای در کشور، طبق آنچه فعاالن این حوزه می گویند، بسیار بیشتر 
از توان تولید داخلی اســت و همین مسئله نیاز به واردات را ضروری ساخته 
است. بنابه گزارش دفتر برنامه و بودجه معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی 
وزارت جهاد کشاورزی، در حال حاضر حدود ۲6 هزار هکتار باغ چای در دو 
استان گیالن و مازندران قرار دارد که از این مقدار حدود ۲۱ هزار هکتار مورد 
بهره برداری قرار می گیرد. حدود 55 هزار خانوار چایکار به طور مســتقیم در 
باغات چای مشــغول به کارند و ۱۰۰ درصد درآمد و معیشتشان از محصول 
چای است. در کل، برای ۱۰۰ هزار خانوار در بیش از ۱5۱ کارخانه چای سازی 
متناسب با ظرفیت تولیدشــان بین ۳۰ تا 6۰ نفر شغل فصلی و دایم ایجاد 
کرده اند و اگر هر خانوار را 5 نفر در نظر بگیریم، به طور متوســط 5۰۰ هزار 
نفر مســتقیم و غیر مستقیم در صنعت چای اشــتغال دارند و این تعداد به 
جز تعداد شاغالنی است که در بخش بازرگانی )صنایع بسته بندی و فروش( 
اشتغال دارند.  مصرف سرانه چاي کشور چیزی در حدود ۱۰۰ هزار تن است 
و چنانچه مصرف هر فرد بین ۱.۳ تا ۱.۴ کیلوگرم چای باشد در حدود ۱۱۰ 
هزار تن ساالنه چای در کشور مصرف می شود. با این حال، رئيس هيئت مدیره 
اتحادیه تولیدکنندگان، بازرگانان و صنایع بسته بندی چای کشور، می گوید که 
بنا به گزارش ســازمان خواربار و کشاورزی جهانی، مصرف چای سرانه ایران 
۱.۷ کیلوگرم است و مصرف آن در کشور را ۱۳6 هزار تن می داند. اگر ارزش 
اقتصادی این محصول را از قرار هر کیلوگرم چای 5 دالر در نظر بگیریم 55۰ 
میلیون دالر است و کاالیی است که الزاما و حتما باید در سبد مصرفی خانوار 
باشد و جایگزین هم ندارد و اگر جایگزین داشته باشد یک جایگزین خاص 
مانند قهوه است. به طور متوسط در باغات چای دارای شبکه آبیاری بین ۱ تا 

۳ نفر و در باغات دیم هم میانگین ۱.5 نفر اشتغال دایم دارند.

مباشرت در کار چای داشت و در این سال سازمان چای در وزارت گمرکات و 
انحصارات آن زمان تاسیس شد. تا قبل از انقالب دولت تعدادی از کارخانه جات 
بخش دولتی وخصوصی را )به صورت اجاره( دراختیار داشــت و چای کیفی 
مرغوب را به قیمت مناســب خریداری می کــرد و چای غیرقابل قبول این 
کارخانه جات را کارخانه های خصوصی به قیمت پایین تر می خریدند. دولت 
قبل از انقالب چــای داخلی را به صورت خالص یا اختالط با چای خارجی، 

بدون واسطه یا از طریق تجار به بازار داخلی عرضه می کرد. 

J انحصار دولتی پس از انقالب
بعد از انقالب به علت شرایط خاص، تولید وتوزیع چای در انحصار کامل 
دولت قرار گرفت. سازمان چای تا سال ۱۳۷۰ در اختیار وزارت بازرگانی بود 
و با سیاســت اختالط چای خارجی و داخلی، هیچ گونه مشکلی در تولید و 
عرضه چای وجود نداشت. از سال ۱۳۷۰ با شعار سیاست خودکفايی در بخش 
چای، سازمان چای از وزارت بازرگانی منتزع و به وزارت کشاورزی وقت ملحق 
شد. سیاست های این وزارت خانه منجر به ارتقای کمی چای بدون توجه به 
کیفیت آن و تغییر ذائقه مصرف کنندگان شد. همچنین عدم افزایش بهای 
برگ سبز نسبت به سایر محصوالت کشــاورزی و افزایش تورم، سبب روی 
آوردن کشــاورزان به تولید کمی  برای کاهش جبران درآمد و در نتیجه افت 

شدیدتر کیفیت چای داخلی شد. 
با شروع اجرای طرح اصالح ساختار تشکیالتی چای کشور در اوایل سال 
۱۳۷9، موفقیت نسبی در افزایش کیفیت برگ سبز و چای خشک تولیدی 
حاصل شــد ولی در ادامه همان سال با شکست مواجه شد که چایکاران را 
بدهکار، قاچاق را بیشــتر و انباشت چای خشک کارخانه ها در انبار را زیادتر 
کرد. دولت در ســال ۱۳۸۳ برای جلوگیری از بحران های سیاسی و به بهانه 
احیا و بهســازی باغات چای شمال، پرداخت کمک بالعوض به چایکاران را 
به مدت پنج سال تصویب کرد که باز هم با شکست مواجه شد و در نهایت، 
مجلس در اواخر اسفند سال ۱۳۸۳ دولت را مکلف به خرید تضمینی برگ 

سبز و چای خشک کرد.
طی 5 سال خرید تضمینی توسط ســازمان تعاون روستایی )۸۴-۸۸( 

د پیدا کند. 

معضل قاچاق 
چای، یکی از 
چالش های 

بزرگ این صنعت 
در کشور است. 
قاچاق چای در 
حدود نیمی از 
چای خارجی 

بازار ایران را شامل 
می شود که به 
تولیدکنندگان 

داخلی و 
واردکنندگان 

رسمی ضربه های 
جبران ناپذیری 
وارد کرده است
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در حال حاضر حدود ۲۶ هزار هکتار باغ چای در دو استان گیالن و مازندران قرار دارد که از این مقدار حدود ۲۱ هزار هکتار 
مورد بهره برداری قرار می گیرد. حدود ۵۵ هزار خانوار چایکار به طور مستقیم در باغات چای مشغول به کارند و ۱۰۰ درصد 
درآمد و معیشتشان از محصول چای است.

داخل وارد می شــود. اما مجموع این رقم به همان اندازه مصرف داخلی است و کسی نمی رود 
چای بیشتر بیاورد که بعد هم از او نخرند. مسئله اينجاست که شما در یک بطری یک  لیتری 
نمی توانید به اندازه دو لیتر آب بریزید. به همین ترتیب، باید گفت که ۳۲ هزار هکتار سطح زیر 
کشت چای در شمال کشور از نظر علمی جواب گوی فقط ۱5 تا ۲۰ هزار تن تولید است. اگر 
گفته شود که در این مقدار زمین چای بیشتری تولید می شود حرفی علمی زده نشده یا اينكه 
چای کیفی تولید نشده و علف هرز و ساقه و غیره وارد چای شده است. اما این چای ها طرفداری 
نخواهد داشت و روانه انبارها می شود. بنابراین در وضعیت فعلی و برای افزایش تولید داخلی، باید 
زمین زیر کشت را گسترش داد که امکان پذیر نیست چون باید زمین را برای صنعتی گسترش 
دهید که سودده و مقرون به صرفه نیست. چای برای کشاورز شمال کشور مقرون به صرفه نیست 
چون ارزان تمام می شود بنابراین به جاي چای، کیوی یا محصول ارزشمندتر دیگری می کارد یا 
زمین را تبدیل به ویال می کند. پس ما تولید را با افزایش زمین نمی توانیم باال ببریم و چاره ای 

جز واردات نداریم. 
عمده مشکالتی که شما در صنایع تولیدی و توزیع مربوط به چای با آنها مواجه هستید  �

چه مسائلی است؟
 اولین مشکل ما قاچاق است. من تولیدکننده داخلی آمده ام سرمایه میلیاردی را در اينجا 
صرف کرده ام و چند صد یا چند هزار نفر را استخدام کرده ام اما از آن سو قاچاقچی راحت تر و 
ارزان تر می تواند کاالی مشابه کاالی من را عرضه کند. چون من باید به گمرک کیلویی بالغ بر 

5 هزار و ۷۰۰ تومان حقوق و عوارض گمرکی بدهم اما قاچاقچی این رقم را نمی دهد. مشکل 
دوم ما که به مشکل اول مربوط می شود، تعرفه سنگین واردات است. دولت ۳۰ درصد تعرفه و 
حقوق و عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده برای تولیدکنندگان وضع کرده است. بنابراین 
این رقم برای تولیدکننده سنگین است، ضمن اينكه باز هم قاچاقچی این ۳۰ درصد را پرداخت 
نمی کند. مشکل بعد مالیات و ارزش افزوده است. در قانون برنامه توسعه ششم چای از مالیات 
بر ارزش افزوده معاف اســت اما این مالیات گرفته می شود که البته پیگیری هایی انجام شده 
برای اينكه معافیت برای این محصول لحاظ شود. معضل بعدی نیز این است که تولیدکننده در 
حوزه چای با یک کسب وکار تک محصولی سروکار دارد، به این معنی که چای ماده اولیه این 
صنعت به شمار می رود اما بقیه محصوالت مربوط به بسته بندی مثل کاغذ و همه اقالم مورد 
نیاز بسته بندی همه خارجی و وارداتی است. بنابراین تولیدکننده بخش چای کامال وابسته به 
مخارج و ارز است. اما از آن سو، چای یک کاالی استراتژیک است که بعد از آب، پرمصرف ترین 
نوشیدنی برای عامه مردم به شمار می رود بنابراین برای این کاالی استراتژیک باید ارز مبادله ای 
پرداخت شــود. ولی مسئله اينجاست که چند هفته است که ارز مبادله ای را از ما گرفته اند و 
دولت دیگر به تولیدکننده چای ارز مبادله ای پرداخت نمی کند. بنابراین وقتی که ارز مبادله ای به 
تولیدکننده تخصیص داده نشود، قیمت هر کیلو چای بین ۴ هزار تومان تا 5 هزار و 5۰۰ تومان 
گران می شود. اگر چای گران تر عرضه شود، توان خرید مصرف کننده پایین می آید و دوباره رکود 

در صنعت چای بیشتر می شود.

ایران رســماً افتتاح شد و به ثبت رسید .هدف از تشکیل اتحادیه ساماندهی 
امر صادرات، واردات، تولید، صنایع بســته بندی و توزیع چای و حفظ توازن 
و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشــتر از سرمایه گذاری و تولید و 
همچنین استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و نیز احراز 
همفکری های الزم و به هنگام کردن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه و 
تحــوالت بنیادی در این گونه موارد و بررســی و تنظیم بازار و دفاع از منافع 
مشروع اشخاص حقیقی و حقوقی عضو اتحادیه به استناد بند ک ماده 5 قانون 

اتاق بازرگانی و صنایع، معادن و کشاورزی ایران بوده است. 

در حال حاضر ایران از نظر تولید و سطح زیر کشت چای در رتبه پانزدهم 
و از نظر مصرف در رده دوازدهم جهان قرار دارد. چای یک محصول پرمصرف 
در ایران است که اگر تولید نشود به ناچار باید آن را وارد کرد و در حال حاضر، 
میزان ۱۰۰ هزار تن چای خشــک در سال وارد کشور می شود. فعاالن تولید 
چای داخلی بارها اعالم کرده اند که مخالف صادرات چای نیستند و استقبال 
هم می کنند اما موضوع این اســت کــه آنها مخالف صادرات چای ضعیف و 
بی کیفیت ایرانی هســتند زیرا این چای ضعیف ضمن لطمه زدن به اعتبار 
چــای ایران با قیمتی بین یک تا دو دالر صادر و مجددا با قیمتی بیش از ۴ 
دالر به اسم چای خارجی وارد کشور می شود. عالوه بر این، تولیدکننده ای که 
چای کیفی و درجه یک صادر می کند وقتی مشتریان خارجی چای بی کیفیت 
ایرانی را کمتر از دو دالر می خرد، دیگر حاضر نیست برای چای باکیفیت بهای 
اصلی را بپردازد. از این رو، به اعتبار و جایگاه چای ایران در بازارهای جهانی 

آسیب می خورد.

J معضل قاچاق
معضل قاچاق چای، یکی از چالش های بزرگ این صنعت در کشور است. 
قاچاق چای در حدود نیمی از چای خارجی بازار ایران را شــامل می شــود 
که به تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان رسمی ضربه های جبران ناپذیری 
وارد کرده است. در آبان ماه امسال، محمدولی روزبهان، رئيس سازمان چای 
کشور، اعالم کرد که ساالنه حدود ۷5 تا ۸۰ هزار تن نیاز به واردات چای در 
کشور وجود دارد که از این میزان حدود 55 تن چای به صورت قانونی و ۳۰ 
تا ۳5 هزار تن به صورت غیرقانونی یا قاچاق وارد کشــور می شود. اما رئيس 
هيئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان، بازرگانان و صنایع بسته بندی چای کشور، 
نیاز به چای خارجــی را باالتر و در حدود ۱۰۰ هزار تن اعالم می کند که از 
این میزان، حدود ۴5 هزار تن چای خارجی مصرفی ایران را قاچاق می داند. 

J یک تشکل 42ساله
اتحادیه تولیدکنندگان، بازرگانان و صنایع بسته بندی چای کشور در سال 
۱۳5۴ تحت شــماره ۱۰6۲ در اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشــاورزی 

هيئت رئيسه اتحادیه تولیدکنندگان
بازرگانان و صنایع بسته بندی چای کشور

علی حاجی اسماعیلی
عضوعلیالبدل

مجید آل علی
عضوهيئتمدیره

وخزانهدار

عباس شیخ االسالم
عضوعلیالبدل

شهریار دریانی
عضوهيئتمدیره

حمیدرضا موثقی
رئيسهيئتمدیره

اکبر رحیمی
نایبرئيسهيئتمدیره

محمدرضا مقدسی
عضوهيئتمدیره
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تشکلها

صادرات فقط 
یک قلم شامپو 
درسال 95 به 

بیش از 35 کشور 
جهان از جمله 
امریکا و هلند و 

سایر کشورهای 
اروپایی، امریکایی، 

آسیایی و 
افریقایی، نشانه 
سطح کیفی قابل 
قبول محصوالت 

بهداشتی است

درست صد سال پیش اولین دستگاه تولید صابون صنعتی به صورت 
دست دوم از کشور آلمان وارد کشور شد و عمال صنعت بهداشتی در 
ایران کلید خورد. البته سال ها پیش از آن در ایران صابون تولید می شد 
اما نه به صورت صنعتی. با ورود این دستگاه، ایران اولین کشور منطقه 
بود که صنعت شوینده را آغاز کرد. از سال 5۷،  ایران عالوه بر صنایع 
تولیدی به ساخت مواد اولیه نیز اقدام کرد و امروزه بسیاری از مواد اولیه 
تولیدی در صنعت شوینده، آرایشی و بهداشتی به کشورهای گوناگون 
صادر می شــود. بر اساس گزارش ها و مصاحبه هایی که از کارشناسان 
و فعاالن حوزه صنعت بهداشــتی، آرایشی در فصلنامه انجمن صنایع 
شوینده و بهداشتی و آرایشی منتشر شده، این صنعت در ایران حالت 
بومی دارد و متخصصان بسیاری در این صنعت تربیت شده و مشغول 
کارند. بسیاری از این متخصصان که در ایران تحصیل کرده اند و آموزش 
دیده اند هم اینک در کمپانی های بزرگ امريكایی، فرانسوی و ایتالیایی 

به عنوان مدیران ارشد به فعالیت اشتغال دارند. 
از نظر تکنولوژی، چه در زمینه مواد اولیه و چه در زمینه محصول 
نهایی، بسیاری از ماشین آالت این صنعت در داخل کشور و به دست 
متخصصان ایرانی با کیفیت عالی تولید می شود. صنعت بومی شوینده 
در ایران دارای پوشش کامل است و تمامی محصوالت این صنعت که 
بالغ بر 5۰۰ نوع محصول شوینده، آرایشی و بهداشتی است در داخل 
کشور تولید می شود و می توان گفت که حتی یک قلم کاال در این حوزه 
نیست که امکان تولید داخلی آن وجود نداشته باشد. از نظر کیفیت 
نیــز تولیدات ایران با بهترین محصوالت دنیا رقابت می کند. به دلیل 
ســخت گیری های الزم در وزارت بهداشت در نظارت بر تولیدات این 
محصوالت، استانداردهای باال باعث شده است که محصوالت صنایع 

شــوینده و آرایشــی در ایران کیفیت زیادی داشته باشد و در سطح 
جهانی و منطقه ای به خوبی قابل رقابت با دیگر محصوالت باشد. 

در حال حاضر در کشور حدود ۲۷۰ کارخانه فعال در حوزه صنایع 
شوینده، آرایشــی و بهداشتی مشــغول به کارند که ۱۰۰ هزار شغل 
مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده اند. انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و 
آرایشی نیز تشکیالت وسیعی است که حدود ۲۰۰ عضو دارد و اعضای 
آن متولی تقریبا 5۰ هزار شغل مستقیم هستند. در سال ۱۳5۷ تعداد 

شرکت های فعال در حوزه شوینده و بهداشتی تنها ۲۰ شرکت بود. 

J توان صادراتی
صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی نیز مانند بسیاری از صنایع دیگر 
کشور با مشکالت نقدینگی و سرمایه گذاری مواجه هستند. در واقع، 
سه مشکل نقدینگی،  نبود ثبات در تصمیم گیری ها و قاچاق بیشترین 
فشار را به این صنایع وارد آورده است. با این همه،  صادرات مواد شوینده 
از ایران وضعیت مطلوبی را داراســت؛ طبق آمار سال گذشته، طبق 
آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت پودر شــوینده بیشــترین سهم 
صادراتی را به خود اختصاص داده است به نحوی که از میان ۱۷۷ هزار 
تن محصوالت بهداشتی صادرشــده بیش از ۱۴۰ هزار تن مربوط به 
پودرهای شوینده و ۳۷ هزار تن به سایر محصوالت تعلق داشته است. 
همچنین بزرگ ترین بازارهای هدف جهت صادرات این تولیدات نیز 
عراق با ۸۰ هزار تن و به ارزش 5۴ میلیون دالر، افغانستان ۲5 هزار تن 
و به ارزش ۱۷ میلیون دالر، پاکستان ۱۳ هزار تن و به ارزش 9 میلیون 
دالر، ترکمنستان ۱۱ هزار تن و به ارزش 9 میلیون دالر و تاجیکستان 
نیز ۱۰ هزار تن و به ارزش 5 میلیون دالر بوده است. یکی از بزرگ ترین 
راهکارهایی که به توسعه صادرات در این زمینه کمک زیادی می کند، 
بازنگری و تسهیل در قوانین مربوط به صادرات این گونه محصوالت به 
کشورهای دیگر است. فعال  شدن ظرفیت های خالی در صنعت مواد 
شــوینده یکی از راه های توسعه صادرات این محصوالت است. فعاالن 
این صنعت می گویند که اگر سازمان توسعه تجارت بتواند مانند سایر 
کشورها با کشورهای همسایه و منطقه قراردادهای تعرفه های ترجیحی 
امضا کند به دلیل ایجاد رقابت در قیمت، صادرات توسعه خواهد یافت. 
برای مثال، در حال حاضر ترکیه با بسیاری از کشورها تعرفه ترجیحی 
دارد که براســاس آن برای ورود برخی از کاالها تا 5۰درصد تخفیف 
گرفته می شــود در حالی که ایران کاالیی را که بتواند با ترکیه رقابت 
کند، در این تعرفه ذکر نکرده است. از طرف دیگر همین کشور با ایجاد 
جایزه های صادراتی برای صادرکنندگان انگیزه های الزم برای حضور 

آنان در بخش صادرات را بیش از پیش فراهم کرده است.

J نگرانی فعاالن صنعت از قاچاق
حجم بازار در ســال 95 در بخش آرایشی ۷ هزار و 5۰۰ میلیارد 
تومان بوده اســت که در ســال 96 با توجه به نرخ رشدها، به عددی 
نزدیک به ۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان می رســد. ۳۰ درصد این بازار 

زمین گیر شدن صنعت لوازم بهداشتی
ایران اولین کشور منطقه در ایجاد صنعت شوینده بود
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بیش از 9۰ سال از تاسیس اولین واحد 
تولیدکننده محصوالت شوینده، بهداشتی 
به شیوه صنعتی ایران می گذرد.

بیش از 70 درصد 
از مصرف داخلی 

محصوالت 
آرایشی توسط 
واردات اعم از 

رسمی و قاچاق 
تامین می شود

را تولیدکنندگان داخلی پوشــش می دهنــد، در حالی که صنایع در 
صنعت بهداشــتی با 55 درصد ظرفیت و در صنعت شــوینده با ۲5 
درصد ظرفیت خود و تنها در یک شیفت کار می کنند. در واقع، صنایع 
آرایشی و شوینده بسیار بیشتر از نیاز داخلی ظرفیت تولید دارند و از 
سوی دیگر، بین 5۰ تا ۷۰ درصد باقی مانده نیاز از طریق اجناس قاچاق 
تولید می شود. قاچاق در بخش آرایشی به قدری زیاد است که گاهی 
گفته شده است بین ۲۰ تا ۲5 درصد کل کاالهای قاچاق ایران مربوط 

به اقالم صنف بهداشتی و آرایشی است.
بعد از انتخابات ریاســت جمهوری در سال جاری و انتخاب دوباره 
حسن روحانی به ریاست جمهوری، انجمن صنایع شوینده،  آرایشی و 
بهداشتی در نامه ای به رئيس جمهور،  مسائل عمده مورد توجه فعاالن 
این بخش از صنعت را برای مدیر و سیاست گذار ارشد کشور فهرست 
کرد. مرور دوباره این نامه که در ادامه می آید، گویای مشکالت اصلی ای 
است که صنعت شوینده و بهداشتی ایران با آن مواجه است. در میان 
تمام مشــکالت، توجه به ضرورت برخورد با قاچاق اهمیت بسیاری 

داشته است.  
 صنعت شوینده و بهداشتی و آرایشی کشور با ظرفیت تولید بیش 
از چهار برابر )به طور متوسط( نیاز کشور دارای پتانسیل کم نظیری از 
بعد کمیت تولید است. درباره کیفیت محصوالت این صنایع،  باید گفت 
که با توجه به دقت نظر ویژه ســازمان غذا و دارو در صدور مجوزهای 
ساخت و تولید، نظارت دايم دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور 
و نمونه برداری های ادواری و انجام آزمون های متعدد در آزمایشگاه های 
مستقل، محلی از تردید برای مصرف کنندگان باقی نمی ماند. در یکی از 
آخرین موارد، صادرات فقط یک قلم شامپو درسال 95 به بیش از ۳5 
کشور جهان از جمله امريكا و هلند و سایر کشورهای اروپایی، امريكایی، 
آسیایی و افریقایی، نشانه سطح کیفی قابل قبول چنین محصوالتی 
است. اما مسئله اينجا اســت که این نظارت ها بر محصوالت وارداتی 

خیلی کمتر است. 
این صنعت با توجه به نداشتن پیچیدگی زیاد در روش های فرآیندی 
و تولیدی، قابلیت تولید تمام انواع نیازهای داخلی را دارد. حجم بازار 
مصرف این محصوالت در ســال 96 نزدیک به ۱9 هزارمیلیارد تومان 
بوده است که بدون احتساب پودرها و شوینده ها، این حجم حدود 9 
هزار میلیارد تومان تخمین زده می شــود. جالب آن است که با وجود 
ظرفیت ۴ برابری تولید و خالی بودن ظرفیت بسیاری از کارخانه جات، 
تنها ۳۰ درصد از مصرف داخلی به وسیله شرکت های داخلی تأمین 
و حدود ۱۰ درصد نیز از راه واردات رســمی تامین می شــود و بیش 
از 6۰ درصــد نیاز مصرفی، معادل 6.6 هــزار میلیارد تومان از حجم 
بازار را کاالهای واردات قاچاق تشــکیل می دهد. واردات قاچاق عالوه 
بر پرداخت نکردن ســود و حقوق و عوارض گمرکی و مالیات ارزش 
افزوده و مالیات عملکرد، سالمت عامه مردم را به خطر می اندازد و به 
دلیل صادر نشدن فاکتور رسمی، گزینه مناسبی برای خرید از سوی 
مراکز خرید است چراکه مراکز خرید نیز به تبع آن، مالیاتی پرداخت 

نمی کنند و بنابراین اولویتشان خرید کاالهای وارداتی قاچاق است. 
انتظار فعاالن صنعت شوینده و بهداشتی از مدیریت کالن کشور، 
سیاست گذاران و مدیران وزارت خانه های مرتبط و مؤسسه استاندارد در 
این برهه زمانی، اولویت بخشیدن به ساماندهی واردات رسمی کاالهای 
مورد نیاز و مبارزه جدی با قاچاق است. انجمن صنایع شوینده، آرایشی 
و بهداشتی ایران راه کارهایی را نیز برای مبارزه با قاچاق پیشنهاد داده 
است که شامل این مواردند: ساماندهی انبارهای نگهداری محصوالت 
وارداتی، انحصار توزیع محصوالت وارداتی توســط شرکت های پخش 
رســمی دارو، الزام به چاپ )نه برچســب( حداقل یک وجه از تمامی 
بسته بندی ها و جعبه های محصوالت به زبان فارسی از مبدا شرکت های 
وارداتی )این الزام در اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا اعمال می شود و 
حتی کشورهای همسایه ایران نیز شرکت ها را ملزم به این امر می کنند(، 

انجمنی به قدمت دو دهه
بیــش از 9۰ ســال از تاســیس اولیــن واحد 
تولیدکننده محصوالت شوینده، بهداشتی به شیوه 
صنعتی در کشور عزیزمان ایران می گذرد. صنعت 
شوینده، بهداشــتی در این دوره نسبتاً طوالنی، 
نشــیب و فرازهایی را پشت ســر گذاشته است. 
زمانی عمده مصرف محصوالت شوینده، بهداشتی 
مردم کشورهای همسایه از کارخانه جات تولیدی ایران تامین می شد، به ترتیبی 
که تا مدت ها، برندهای تولیدشده در ایران نام عمومی برای این قبیل محصوالت در 
زبان ساکنان آن کشورها بود. با وقوع انقالب اسالمی در ایران و ملی شدن صنایع و 
به دنبال آن وقوع جنگ تحمیلی و محاصره اقتصادی، تولید این رشته صنعتی مانند 
دیگر رشته ها چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی افت فاحش یافت و تولیدات 
کارگاهی و بعضا واردات محصوالت بی کیفیت از معدود کشورهای دوست، جانشین 

کاهش تولید شد. 
با پایان جنگ تحمیلی و آغاز نوســازی صنایع ایــران واحدهای تولیدکننده 
محصوالت شــوینده، بهداشتی با روندی آهسته در جهت توسعه قرار گرفتند. به 
ترتیبی که امروزه در بخش تولید محصوالت شــوینده خودکفا و از واردات بی نیاز 

هستیم و در بخش محصوالت بهداشتی نیز سهم عمده بازار متعلق به تولیدکنندگان 
داخلی است. وضعیت تولید و مصرف محصوالت آرایشی بهداشتی اما متفاوت است 
و بیش از ۷۰ درصد از مصرف داخلی محصوالت آرایشــی توســط واردات اعم از 
رسمی و قاچاق تامین می شود. علل اصلی این وضعیت محدودیت های فراوانی است 
که در زمینه تبلیغات و اطالع رسانی و همچنین اعطای تسهیالت برای این قبیل 
محصوالت وجود دارد، که امکان سرمایه گذاری های بزرگ برای واحدهای تحقیق 
و توســعه را کاهش می دهد. مدیریت علمی واردات و حمایت از صنایع داخلی بر 
مبنای اقتصاد مقاومتی و همچنین توجه به اهمیت بازار بزرگ محصوالت آرایشی و 
بهداشتی و رفع موانع فرا روی توسعه آنها می تواند به ارتقاي کمی و کیفی صنعت 

شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران و اقتصاد کشور بینجامد.
انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشــی ایران از آغاز به کار خود در سال 
۱۳۷6 همواره کوشیده است تا زبان گویای دست اندرکاران صنعت و پل رابط بین 
تولیدکنندگان و مســئوالن دولتی باشد و در این زمینه موفقیت های ارزنده ای به 
دســت آورده اســت. هيئت مدیره انجمن در آینده نیز با طرح مسائل و مشکالت 
تولیدکنندگان و ارائه راه حل های کارشناســی برای توسعه هرچه بیشتر صنعت 

آرایشی، بهداشتی ایران خواهد کوشید.

بختیار علم بیگی
رئیسهیئتمدیرهانجمن
صنایعشوینده،آرایشیو

بهداشتیایران
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تشکلها

نظارت و ساماندهی فروشــگاه های آرایشی از سوی وزارت بهداشت و 
درمان و آموزش پزشکی و نیز اعالم رسمی به واحدهای صنفی توزیع 
)داروخانه ها، فروشگاه ها و غیره( مبنی بر اينكه در صورت مشاهده کاالی 

قاچاق یا تقلبی پروانه صنفی آن واحد فورا ابطال خواهد شد.

J محصوالت تقلبی
بازار مواد شوینده و بهداشتی ایران به دلیل قاچاق گسترده ای که 
در این حوزه وجود دارد، پر از محصوالت تقلبی اســت که فعاالن این 
صنعت را نگران کرده است. اعضای انجمن صنایع شوینده، آرایشی و 
بهداشتی ایران در اردیبهشت ماه امســال در دیداری که با مسئوالن 
دولتی وزارت بهداشت، وزارت صنعت و اتاق بازرگانی تهران داشتند، 
این دغدغه خود را به گوش مسئوالن رساندند. گفته هایی که در این 
دیدار مطرح شد، نشان دهنده سطح حضور محصوالت تقلبی بهداشتی 
و آرایشــی در ایران است که منجر به اتخاذ سیاست ها و برنامه هایی 
برای جلوگیری از واردات این محصوالت نیز شده است. در این دیدار 
رسول دیناروند، رئيس وقت سازمان غذا و دارو، می گفت: »متاسفانه 
قســمت اعظم قاچاق کاال و بیشترین تقلب در حوزه صنعت آرایشی 
و بهداشتی اتفاق می افتد و بخش قابل توجهی از بازار در اختیار قاچاق 
و فرآورده های تقلبی این حوزه اســت. گاهی بازرسان ما که کاالهای 
مختلــف را از بازار جمع می کنند، می بینند از یک قلم کاال هفت نوع 
قاچاق و تقلب وجود دارد و اینها هیچ کدام کپی دیگری نیست، و همه 
هم متاسفانه بازار دارد. اگرچه مسئولیت سازمان غذا و دارو جز در حوزه 
دارو نظارت بر ایمنی و کیفیت و سالمت کاالست، و مسئولیت تنظیم 
بازار با وزارت صنعت، معدن و تجارت است اما ما برای رونق تولید داخل 
اقدامات مهمی انجام داده ایم که از آن جمله کاهش واردات مشابه تولید 
داخل و کاهش قیمت وارداتی اســت. یعنی تا توانسته ایم قیمت های 
اقالم وارداتی را شکسته ایم. این سازمان بعضی کاالها را که در کشور 
به اندازه کافی و با تنوع مورد نیاز تولید دارد برای واردات ثبت نمی کند 
و ثبت جدید برای واردات انجام نمی شود که خمیر دندان و شامپو از 

جمله این کاالهاست. همچنین ما برخی از کشورها را خط قرمز قرار 
داده ایم تا واردات از آنها صورت نگیرد اگرچه در برخی کشورها هنوز 
به صفر نرسیده است. این کشورها تولیدشان صرفا برای ورود به بازار 
ایران اســت وگرنه توجیه و معنایی ندارد. پیشنهاد ما برای مقابله با 
قاچاق و تقلب در صنعت شــوینده، آرایشی و بهداشتی این است که 
توزیع فرآورده های این صنعت شبیه توزیع دارو در یک مکانیزم بسته 
و کنترل شده انجام شود. کار بعدی که گمان می کنم باید حتما در این 
حوزه انجام شود سرمایه گذاری مشترک با برندهای معتبر جهانی است 
زیرا برندهایی وجود دارد که تقاضای ویژه برای آنها هست و نمی توان 
لزوم حضور آنها را در بازار انکار کرد و دلیلی ندارد این برندها فقط به 
صورت قاچاق و واردات به بازار ایران بیایند و یکی از مسیرهای حذف 

قاچاق همین است.«
مهدی صادقــی نیارکی، مدیرکل دفترصنایع غذایــی، دارویی و 
بهداشــتی وزارت صنعت،  نیز در این دیدار به فهرســتی از ۸۰۰ قلم 
کاال اشاره کرده که به وفور و با کیفیت مناسب و رقابتی در کشور تولید 
می شوند و واقعا نیازی به واردات آنها نیست و در میان آنها اقالم آرایشی 
و بهداشتی فراوانی نیز وجود دارد. او گفت: »برای حذف این اقالم باید 
راه کاری واقعی با توجه به تجربیات جهانی اندیشــید. آن چیزی که 
از زیرساخت های تولیدی صیانت می کند، یک نظام مترقی استاندارد 
است که در آن دیوار تعرفه ای نیست و محدودیت ثبت سفارش وجود 
ندارد. از اقدامات دیگری که انجام شده، بحث نظام شناسه کاال و کد 
رهگیری اســت که امروز به عنوان یک تجربه عالی مطرح می شــود. 
همچنین ما باید از نمایندگی هایی که حضور رســمی دارند حمایت 
کنیم. در حوزه توزیع باید پخش ها را سامان بدهیم. ما یک نظام صنفی 
مناســب در حوزه آرایشی بهداشتی در سطح خرده فروشی مبتنی بر 
دانش روز نیاز داریم. امروز مشــکل این صنعــت کاالهای وارداتی از 
مراجع رسمی نیســت، بلکه کاالهای تقلبی است که به وفور در بازار 
وجود دارد و این تنها با یک نظام تشکلی و یک تشکل حرفه ای قابلیت 

رصد و کنترل دارد.« 

بختیار علم بیگی
رئيسهيئتمدیره

محمد نیلفروشان
نایبرئيسهيئتمدیره

جمشید فروزش
دبیر

ابوالفضل مسگرزاده
خزانهدار

علیرضا کیانی آذربایجانی
عضوهيئتمدیره

سید عبدالرضا مظفری
عضوهيئتمدیره

محمدباقر فاضلیان
عضوهيئتمدیره

محمد مرادی
بازرس

علی اکبر شعاری
بازرس

محمد احساسی نمین
قائممقامدبیرومدیراجرایی

هيئت رئيسه انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی ایران

حجم بازار در 
سال 95 در بخش 
آرایشی 7 هزار 
و 500 میلیارد 

تومان بوده است 
که در سال 96 
با توجه به نرخ 

رشدها، به عددی 
نزدیک به 8 هزار 
و 700 میلیارد 

تومان می رسد. 30 
درصد این بازار 
را تولیدکنندگان 
داخلی پوشش 

می دهند، در حالی 
که صنایع در 

صنعت بهداشتی 
با 55 درصد 
ظرفیت و در 

صنعت شوینده با 
25 درصد ظرفیت 
خود و تنها در یک 
شیفت کار می کنند
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تا واردات بی ام و 
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کارآفرین

اگر اهل خوردن ساندويچ ها و انواع غذاهايي باشيد كه با سوسيس، 
كالباس و انواع ژامبون ها درست مي شوند، حتما نام چند برند را بيش 
از ديگران شــنيده ايد كه در بين آنها حتما »میکائیلیان« و »آندره« 
جای دارند و از همه مشهورتر هستند؛ شركت هاي توليد فرآورده هاي 
گوشتي كه چند دهه اســت انواع کالباس ها و سوسیس ها را توليد 
مي كنند و در دو چيز با هم مشترك اند؛ هردو موسسانشان از ارامنه 

هستند و نيز كارشان را از مغازه هايي كوچك كليد زده اند. 

J  1310 و ميكائيليان
سابقه شرکت فرآورده های گوشتی و کنسرو ميکائيليان به عنوان 
يکی از بنيان گذاران صنعت فرآورده های گوشــتی در ايران به سال 
1310 شمسی بازمي گردد، زماني كه خانواده ميکائيليان که در شهر 
خارکف اوکراين به کار توليد انواع فرآورده های گوشتی اشتغال داشتند 
در اوايــل قرن جديد به ايران مهاجرت کردند و تصميم گرفتند كار 
خانوادگي شان را در ايران هم ادامه دهند. آنها اولين کارگاه و فروشگاه 
توليد سوسيس و کالباس خانوادگي شان را كه نامش را »ميکائيليان« 
گذاشــته بودند در خيابان قوام الســلطنه )ميرزا کوچک خان فعلی( 
راه اندازي و خيلي زود مشــتريان زيادي پيدا كردند؛ البته رمز اصلي 
موفقيت آنها در نوآوري و تنوع محصوالتي بود كه توليد مي كردند و 
در تهران آن روز كمتر مشتري اي مزه هایشان را تجربه كرده بودند و 
همين نكته باعث شد خيلي زود آوازه محصوالت ميكائيليان در شهر 
بپيچد و مغازه شــان به يكي از اصلي ترين فروشگاه هاي فرآورده هاي 
گوشــتي در پايتخت تبديل شود. اتفاقي كه همچنان با گذشت 86 
سال حفظ شده و فروشگاه ميكائيليان در خیابان میرزا کوچک خان 
مشتريان بسیار خودش را دارد. اما در كنار توليد محصوالت گوشتي 
)انواع سوسيس ها، كالباس ها و گوشت هاي فرآوري شده( كه در ابتداي 
راه اندازي فروشــگاه ميكائیليان بيشتر دست ساز توليد مي شدند، به 
مرور زمان و با توجه به گسترش مصرف انواع ساندويچ ها در ايران اين 
خانواده به فكر راه اندازي كارگاه صنعتي براي توسعه كار افتادند و در 

ســال 1338 كارخانه مدرني را در شمس آباد تهران راه اندازي كردند 
كه به نوعي يكي از نخستين خطوط توليد فرآورده هاي گوشتي در 
كشور محسوب مي شود كه باعث رشد توليد چند برابر محصوالت اين 
شركت در ايران شد. عالوه بر اين مديران شركت ميكائیليان در سال 
1387 هم بار ديگر به فكر توســعه واحد صنعتي خود و به روز كردن 
تكنولوژي ها افتادند كه حاصل آن شــكل گيري كارخانه جديدی در 

شهرك صنعتي عباس آباد شد. 
این روزها این شــرکت با بيش از 8 دهه فعاليت و با ايجاد بيش 
از 120 نفر اشــتغال مستقيم، قديمی ترين نام باقی مانده در صنعت 
فرآورده های گوشــتی ايران اســت و نخستين توليدکننده بسياری 
از محصوالت فرآورده های گوشــتی رايج کنونــی كه ما همه آنها را 
سوســيس و كالباس مي خوانيم. نكته اي كه باعث شده مديران اين 
شــركت بارها مورد تقدير قرار بگيرند تا جايي كه در آذرماه 1392 
اين شــركت به عنوان يکی از 50 قهرمان صنعت ايران انتخاب شد 
و مديرعامل آن از معاون اول رئيس جمهور، اســحاق جهانگيري لوح 

تقدير دريافت كرد. 
غوکاســیان، مدیرعامل شرکت میکائیلیان ســه سال پيش در 
گفت وگويي با روزنامه دنياي اقتصاد درباره تاثيرگذاري اين شركت بر 
شركت هاي فرآورده هاي غذايي و تربيت مديران در اين صنعت، گفت: 
»بســیاری از مدیران باسابقه فعلی در صنعت فرآورده های گوشتی، 
مدیران فروش و حتی مدیران عامل سایر شرکت های صنایع غذایی 
و نه فقط فرآورده های گوشتی، سابقه کارآموزی در شرکت میکائیلیان 
دارند و میکائیلیان به عنوان مرکزی برای آموزش شیوه های درست 
و اســتاندارد تولید فرآورده های گوشتی شناخته می شود. امیدواریم 
سبک و شیوه صحیح تولید فرآورده های گوشتی بار دیگر در ایران احیا 
شود. چند کارخانه معتبر دیگر نیز، اقدامات خوبی در این زمینه انجام 
داده اند. طی سال های اخیر کیفیت و سالمت تولیدات گوشتی ایران 

توسط کارخانه های مطرح رشد چشمگیری داشته است.«
او گفته اســت: » تولید در ایران کاری طاقت فرسا و کم سود است. 
قوانین یک طرفه و ناعادالنه کار، موازی کاری های سازمان های دولتی، 
نظارت های اشتباه و عدم هماهنگی و کندی دستگاه های دولتی در 
تامین برخی از مواد اولیه مورد نیاز کارخانه ها باعث افزایش قیمت ها 
و دلســرد شدن تولیدکنندگان می شــود که به گمان من تمام این 

مشکالت، ریشه در داخل و عوامل خودتحریمی دارند.«
مديرعامل شــركت ميكائیليان معتقد است تولیدکنندگان باید 
عاشق تولیدات خود باشند و به سود بلندمدت و برندسازی فکر کنند. 
» به نظر من دولت باید مجــوز صادرات را ابتدا فقط به کارخانه های 
خوشنام بدهد. همچنین باید مقررات سختی برای کیفیت و کنترل 
کاالهای صادراتی وضع کند تا فقــط محصوالت ممتاز قابل صدور 
باشــند تا کاالی ایرانی در بازارهای منطقه و جهان به عنوان کاالی 
باکیفیت شناخته شود. با اجرای این روش می توان برای کشور ارزش 
و برنــد ایجاد کرد. کاالی باکیفیت ایرانــی اعتبار و نماینده ایران در 
سایر کشورهای جهان اســت و باید این شایستگی را داشته باشد.« 
غوکاسیان كه به همكاري چند برند براي تشكيل يك برند بزرگ تر در 
كشور اعتقاد دارد، مي گويد: » در ایران کارخانه جات معتبر و توانمند 
داخلی قطعا می توانند با همکاری یکدیگر سبد کاالیی خود را گسترش 

چند دهه توليد 
سوسيس و كالباس در ايران

از میكائیلیان در خیابان قوام تا آندره در خیابان ولی عصر
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در کنار میکائیلیان، یکی از قدیمی ترین شرکت های تولیدکننده فرآورده های گوشتی که همچنان با وجود گذشت چند دهه به فعالیت خود ادامه مي دهد شرکت آندره است. 
شرکتی که توسط یکی از خانواده های مهم ارمنی و مهاجر همچون میکائیلیان به نام آهارونیان  راه اندازی شد. آنها در ابتدا یک مغازه فروش مواد غذایی و فرآورده های گوشتی 
)سوسیس و کالباس( در خیابان ولی عصر )چهارراه امیراکرم( به نام آندره افتتاح کردند.

دهند و هرکدام سهم خود را در تشکیل يك برند بزرگ جدید داشته 
باشند.«

J 1316 و آندره
در کنار میکائیلیان، یکی از قدیمی ترین شرکت های تولیدکننده 
فرآورده های گوشتی که همچنان با وجود گذشت چند دهه به فعالیت 
خود ادامه مي دهد شــرکت آندره اســت. شرکتی که توسط یکی از 
خانواده های مهم ارمنی و مهاجر همچون میکائیلیان به نام آهارونیان 
)که از خانواده های مشــهور و کارآفرین ارمنی در ایران محســوب 
مي شوند( راه اندازی شــد. آنها در ابتدا یک مغازه فروش مواد غذایی 
و فرآورده های گوشــتی )سوســیس و کالباس( در خیابان ولی عصر 
)چهــارراه امیراکرم( به نام آندره افتتاح کردند و با ارائه انواع غذاهای 
آماده و انواع ســاندویچ ها قدم مهمی در شــکل گیری رستوران های 
امروزی یا همان فست فودها در ایران و تهران برداشتند. در واقع مغازه 
آندره که به دســت آندریاس آهارونیان در سال 1316 تاسیس شد 
یکی از نخستین ساندویچی های تهران بود که متاسفانه دیگر اثری از 

آن باقی نمانده است. 
آندریاس آهارونیان اهل سلماس بود اما به دلیل مشکالت جنگ 
جهانی و تهاجم عثمانی به آذربایجان، خانواده اش برای مدتی به روسیه 
مهاجرت کردند. او چند سال پس از انقالب بلشویکی در 30سالگی 
)سال 1308( به دلیل اینکه تعبه ایران بود، خانواده اش را به سلماس 
منتقل کرد. او تنها زبان ارمنی و روسی مي دانست و پیش از راه اندازی 
ساندویچی آندره، در شرکت پرسیز نفت روسیه در تنکابن به عنوان 
حسابدار، دور از خانواده به کار پرداخت. سپس به اندیمشک رفت تا 
در یک شرکت اروپایی تاســیس راه آهن مشغول شود اما در نهایت 
ایــن کارها را رها کرد و در خیابان ولی عصر تهران مغازه فروش مواد 
غذایی و ساندویچ راه انداخت؛ غذا فروشی اي که به دلیل فروش انواع 
ســاندویچ ها که در آن زمان غذایــی جدید در تهران بود، خیلی زود 

مشتریان بسیاری پیدا کرد. 
با توجه به اســتقبال مردم، اغذیه فروشی آندره تصمیم گرفت تا 
جهت تامین مواد اولیه مغازه مخصوصا سوســیس و کالباس، کارگاه 
خانگی راه اندازی کند. چندين ســال بعد، در سال 1369 با روند رو 
به رشد شهرنشینی و افزایش جمعیت و زیاد شدن مصرف ساندویچ، 
موسســان آندره بر آن شدند تا يك کارخانه  مدرن تولید سوسیس و 
کالباس با نام تجاری شرکت فرآورده های گوشتی آندره در کمالشهر 
کرج تاسیس كنند، و یک سال بعد در سال 1370 نشان استاندارد را 

در تولید فرآورده های گوشتی دریافت كردند.
به گفته هنریک قنبریانس، مدیرعامل آندره که بیش از 18 سال 
است مدیریت این شرکت را برعهده دارد، تنوع تولید بیش از 60 نوع 
محصول )با انواع گوشت قرمز، مرغ و بوقلمون( و کیفیت باعث جذب 
مشتریان از سوی این شرکت شــده است تا جایی که آنها عالوه بر 
تامین بازار داخل هرســاله بخشی از محصول خود را به دوبی، عراق 
)بیشــتر بخش کردنشین( و حتی ارمنســتان صادر مي کنند. او در 
ویدئویی که روی سایت آپارات قرار گرفته با اشاره به اهمیت تحقیق 
و توسعه در شرکت آندره و تمرکز همیشه روی کیفیت و استاندارد 
محصوالت از تبلیغات گســترده منفی روی فرآورده های گوشتی در 
ایران، گالیه و شــکایت مي کند و مي گوید: »بزرگ ترین مشکلی که 
صنایع فرآورده های گوشتی با آن روبه رو است، فضاسازی ها و تبلیغات 
منفی رسانه ای اســت که باعث گمراهی مصرف کنندگان مي شود. 

فرآورده های گوشتی در تمام دنیا مصرف زیادی دارند و جزو غذاهای 
کامل محسوب مي شوند و حتی برای سنین رشد توصیه مي شوند؛ در 
حالی که در ایران ما هر روز با انواع تبلیغات منفی و ضد این محصوالت 
روبه رو هستیم.« قنبریانس همچنین با بیان رشد صادرات محصوالت 
بعد از توافق هسته ای مي گوید: »شرکت ها و تولیدکنندگان محصوالت 
مختلف از جمله فرآورده های گوشتی استاندارد با استفاده از فرصت 
ایجادشده به بهترین شکل و البته حمایت های دولت در تسهیل کسب 
و کار مي توانند صادرات محصوالتشــان را گسترش دهند و ارتباط 
خوبی با مشتریان در کشورهای دیگر هم برقرار کنند.« در حال حاضر 
کارخانه توليد فرآورده هاي گوشــتي آندره در زميني به مساحت 22 
هزار متر مربع و با استفاده از ماشین  آالت مدرن بعد از گذشت چند 
دهه از شکل گیری این برند، به فعالیت خود ادامه مي دهد. برندی که 
با ورود به هر ســاندویچی در ایران مي توان نام آن را روی دیوار و در 

منو به خوبی دید.  

تحفه شرق
در ایران سابقه تهیه و تولید سوسیس و کالباس و ژامبون به اوایل قرن حاضر و ورود مهاجران 
روس و ارامنه پس از انقالب کمونیستی شوروی )1917( و در زمان جنگ جهانی اول بازمي گردد. 
ورود ایــن مهاجران که هم تولیدکننده این فرآورده ها بودند و هم آن را مصرف مي کردند، فرصت 
مناسبی بود برای اینکه این محصول در کشورمان کم کم جا بیفتد. از اولین کسانی که در ایران آن 
روزها اقدام به تولید انواع سوسیس و کالباس کرد یک فرد روس به نام لیشنیسگی و یک فرد ارمنی 
به نام آرزومانیان بود. همچنین در همین دوره یک مهاجر روس دیگر به نام افوناسو در بندرانزلی 
سوسیس و کالباس تولید مي کرد. در آن سال ها )1309، 1310( لیشنیسگی و آرزومان آوانسیان 
)از اهالی ســلماس( كه در خیابان منوچهری تهران مغازه ای داشت با استفاده از دستگاهی که از 
روسیه آورده بود روزانه 40 تا 50 کیلوگرم سوسیس و کالباس تولید مي کرد. آن زمان سوسیس و 
کالباس درجه یک کیلویی 20 ریال بود. شهرت کالباس، سوسیس و ژامبون ایران بدان حد رسيد که 
در زمان جنگ دوم جهانى، پس از اشغال ایران، انگلیسى ها رسما و طى نامه ای درخواست موافقت 
با صدور چند تن کالباس و سوســیس ایران به خارج برای رفع نیاز سربازان انگلیسى در افریقا و 

خاور نزدیک کردند. 
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کارآفرین

شما در روز برای تماشای انواع ويدئوها و کلیپ های طنز، ورزشی و... 
چقدر به سایت آپارات مراجعه مي کنید؟ اصال مي توانید تصور کنید که 
روزانه بیش از 10 میلیون ويدئو در این سایت دیده مي شود و کاربران فعال 
این سایت که حاال برای خود به یک رسانه بزرگ همچون تلویزیون تبدیل 
شده است 29 میلیون نفر هستند یعنی بیش از 40 درصد جمعیت ایران؟ 
اما سوال مهم تر این است که بنیان گذار یا بنیان گذاران این سایت که به 
نوعی باید آن را یوتیوب ایران دانست، چه فرد یا افرادی هستند و چگونه 

به فکر راه اندازی این سایت افتادند و ایده شان را اجرایی کردند؟
محمدجواد شکوری مقدم، دانشجوی برق- قدرت در دانشگاه امیرکبیر 
بود که پس از هفت، هشت ترم به دلیل عدم عالقه به رشته تحصیلی اش 
از ادامه حضور در دانشــگاه انصراف داد و به دنبال کاری رفت که دوست 
داشــت و از دوره نوجوانی به نوعی جذب آن شــده بود: برنامه نویسی. او 
در ابتدای جوانی یعنی 19سالگی و هم زمان با حضور در دانشگاه ازدواج 
کرد و مسئولیت خانواده را برعهده گرفت ولی این موضوع هم باعث نشد 
به چیزی که دوســت داشت پشت پا بزند و به امید پیشرفت در آینده، 
تحصیل در دانشگاه امیرکبیر را ادامه دهد، او تصمیم گرفت تا جوان است 
به دنبال مســیر درست در زندگی اش برود و جذب کاری شود که تصور 
مي کرد در آن مي تواند به موفقیت برسد و ایمان داشت که آن حرفه راه 

آینده اش خواهد بود. 
خودش در یکی از اســتارت آپ ویکندهایی که در تهران برگزار شده 
درباره سال های شروع کارش گفته: »حدود 13 سال پیش )سال 1383-

1384( بود که من در شرکت ایران سیستم که نزدیکی فامیلی با آن دارم 
کار برنامه نویسی مي کردم و به این نتیجه رسیدم که فضای آنالین، فضای 
قدرتمندی است برای اینکه ایده هایم را در آن به ثمر برسانم؛ این بود که از 
دانشگاه انصراف دادم و تمرکزم را گذاشتم روی ایده هایی که وجود داشت. 
البته در شــروع کار خیلی از آنها به دیوار خورد ولی خسته نشدم و تازه 
یادم گرفتم که برای شروع کار و به نتیجه رسیدن آن اول باید تیم سازی 
همه جانبه ای داشته باشیم و بعد روی یک ایده خوب کار کنیم و در نهایت 
به دنبال اجرای آن باشیم. بعد از شکست های اول ما تیم خوبی را تشکیل 

دادیم و همین باعث شد که در مسیر درست قرار بگیریم.«
محمدجواد شکوری مقدم که از 16، 17 سالگی کار برنامه نویسی را 
شروع کرده بود، آن زمان به همراه دوستان و برادرش که یک تیم ساخته 
بودند به فکر راه اندازی یک شبکه اجتماعی در ایران افتادند. آن زمان در 
ســال 1383، 1384 تازه اورکات به ایران رسیده و مخاطبان زیادی هم 
جذب کرده بود و همین اتفاق هم بود که باعث شــد شــکوری مقدم و 

دوستانش به فکر راه اندازی چیزی شبیه اورکات ولی به فارسی در ایران 
بیفتند. شــبکه اي اجتماعی که »کلوب« نام گذاری شد و خیلی زود هم 
جای خود را در فضای وب فارســی پیدا کرد. »آن زمان یعني سال 84 
سرویس های فارسی پیچیده وجود نداشت. یک پرشین بالگ بود و یک 
کلوب که ما راه اندازی کردیم و خب در آن شرایط استقبال خیلی خوبی 
هم از آن شــد تا جایی که 3 ســال بعد به فکر گسترش کار افتادیم و 
همین شد که میهن بالگ را شکل دادیم و شرکت صبا ایده شکل گرفت. 
آن زمان دوتا از دوســتان من که میهن بالگ را داشتند به من پیشنهاد 
همکاری دادند و ما هم کار را کلید زدیم و تغییراتی در میهن بالگ ایجاد 
کردیم که خدا را شــکر موفق هم بود و همچنان هم جزو ســایت های 

پربازدید در کشور است.«
اما سرمایه اولیه برای شروع کار شرکت صبا ایده و راه اندازی و توسعه 
سایت هایی شــبیه کلوب و میهن بالگ چقدر بوده است و محمدجواد 
شکوری مقدم و همراهانش چگونه این سرمایه را تامین کرده اند؟ سوالی 
که در پاسخ به آن شکوری مقدم در برنامه استارت آپ ویکند تهران گفت: 
»ما کارمان را از یک اتاق کوچک در شرکت ایران سیستم شروع کردیم 
و من یک پراید داشتم که فروختم و با برادرم با یک ماشین مي رفتیم و 
مي آمدیم. تقریبا در 7، 8 ماه اول هم توانســتیم یک حداقل تبلیغاتی را 
جذب کنیم و کار را اســتارت بزنیم. تمام افرادی هم که به ما پیوستند 
به کار اعتقاد خیلی زیادی داشتند و توقع زیادی هم نداشتند و همین ها 
بود که دســت به دست هم داد تا کار ما سر و شکل بگیرد. مي دانید من 
اصال به جذب سرمایه گذاری از سوی استارت آپ ها در ابتدای کار اعتقادی 
ندارم و هربار هم که فردی که مي خواهد یک استارت آپی را راه اندازی کند 
و ایده ای دارد درباره سرمایه گذار از من سوال مي كند، پیشنهاد مي کنم 
که به فکر جذب سرمایه گذار حداقل در ابتدای کار نباشد و بعد از اینکه 
هرچیزی داشت فروخت و حداقل کمی کار را پیش برد و سر و شکل داد 
به دنبال سرمایه گذار بگردد. خیلی وقت ها سرمایه گذارها در ابتدای کار 
مسیر یک ایده را به دلیل کسب درآمد، تغییر مي دهند و کار آن چنان که 
باید و شاید پیش نمی رود. ]زیر گردنش را نشان مي دهد[ به نظرم هروقت 
کار به اینجا رسید باید یک استارت آپ جوان به فکر جذب سرمایه گذار 
باشد و آن زمان هم خیلی سریع تصمیم نگیرد؛ باید با سرمایه گذار های 
مختلفی وارد دیالوگ شــوند، جلسات مختلفی برگزار کنند، حتی شام 
بروند بیرون تا در نهایت روحیه فرد را ببیند و متوجه شود که حس خوبی 
نســبت به او دارد و بعد وارد کار مشترک شوند. اگر به این نکته ها توجه 
نشود خیلی زود با مشکل مواجه مي شوند و کار زمین خواهد خورد. نباید 
تنها به این فکر کرد که سرمایه گذار چقدر پول و منابع دارد بلکه باید دید 

چقدر از نظر حسی مي توان با او ارتباط گرفت و کار کرد.«

J آپارات چگونه شكل گرفت؟
حدود 3 سال بعد از راه اندازی و جا افتادن سایت میهن بالگ حاال تیم 
محمدجواد شکوری مقدم و صبا ایده به تکاپو افتاده بودند تا کاری جدید 
ارائه کنند. در این بین ایده اصلی اضافه کردن ســرویس ویدئو به سایت 
کلوب بود، نکته ای که با در خواست مخاطبان شبکه اجتماعی کلوب تیم 
صبا ایده به فکر آن رسیده بود و البته بعد از اجرای نهایی با توجه به وسعت 
کار تصمیم گرفته شــد به صورت مستقل و تحت عنوان »آپارات« وارد 
میدان شود و به نوعی خأل بارگذاری و دانلود تصویر را در کشور پر کند و به 
نوعی یک یوتیوب فارسی باشد. »آپارات تاکنون موفق ترین کار شرکتمان 
بوده است اما ما همیشه دوست داریم کار بعدی که انجام مي دهیم موفق تر 
باشــد. ولی اگر سوال این است که چرا آپارات موفق بوده، چون انتخاب 

محمدجواد شكوری مقدم از راز و رمز موفقیت آپارات می گوید 

قصه یوتیوب ایرانی

حدود 13 سال 
پیش )سال 

 )1384-1383
بود که من در 
شرکت ایران 
سیستم که 

نزدیکی فامیلی با 
صاحب آن دارم 

کار برنامه نویسی 
مي کردم و به این 
نتیجه رسیدم که 
فضای آنالین، 

فضای قدرتمندی 
است

29
 میلیون کاربر

 فعال ماهانه در 
آپارات وجود دارند
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درست یک ایده را داشــتیم. آن زمان با خأل جایی برای تماشای ويدئو 
روبه رو بوديم و یوتیوب هم فیلتر بود، به جز این همه بسترها هم برای تیم 
مهیا شده بود و ما در کارهای قبلی خیلی چیزها را یاد گرفته بودیم و از 

آن آموخته ها استفاده کردیم.«
البته در کنار همه این دالیل برای رشــد و شکوفایی، شکوری مقدم 
راز اصلی پشت پرده شرکت صبا ایده را در »کار تیمی« مي داند و نظرات 
جالبی در این باره دارد: »اعتقاد دارم مهم ترین دلیل پیشرفت کار ما داشتن 
یک تیم است و همیشه گفته ام که من به نمایندگي از طرف یک گروه 
خوب صحبت مي کنم. آپارات  و میهن بالگ و... توســط یک شــخص 
درست نشده اند بلکه یک گروهی وجود دارند که در کنار هم کار را پیش 
مي برند. ما از همان ابتدا هم روی تیم تاکید داشته ایم و از زمانی توانستیم 
ایده هایمان را به نتیجه برسانیم که کار تیمی شکل گرفت. در شرکت صبا 
ایده یک تیم بی قرار و عملیاتی وجود دارد که دائم به فکر کار جدید است 
و به هر پروژه مثل یک هنر فکر نمی کند بلکه به دنبال تکامل است. وقتی 
جلسه ای داریم من به بچه ها مي گویم وقتی برادران رایت داخل هواپیمایی 
که ساخته بودند نشستند باد عینکشان را  برد اما ما حاال در اتاق نشسته ایم 
و قهوه مي خوریم؛ پس تکامل مهم است. البته ما برای نگه داشتن این تیم 
تالش های بسیاری هم کرده ایم و شاید در تمام این سال ها فقط 10 نفر 
از ما جدا شــده اند. ما در شرکتمان کارهای غیرشغلِي جدی با هم انجام 
مي دهیم و یک خانواده هســتیم. مثال هر سال دو تا سه روز همه با هم 
شمال مي رویم و هیچ کاری انجام نمی دهیم و دوستی هایمان را عمیق تر 
مي کنیم و اگر اصطکاکی هم باشــد، آنجا حل مي شــود. عالوه بر این، 
آدم های جدیدی هم که به ما اضافه شده اند، دوستی ها و روابط ما را درک 
مي کنند. ما در مجموعه برای جذب نیروی جدید وقت زیادی مي گذاریم 
و هرکسی را به راحتی وارد این تیم نمی کنیم. تا کسی هماهنگ نباشد به 
گروه اضافه نخواهد شد؛ مصاحبه های مختلفی انجام مي دهیم که معموال 
در آخرین صحبت ها خودم حضور دارم و شــاید تا سه ساعت هم ادامه 
داشته باشــد. برای من مهم است که یک فرد چقدر مي تواند با دیگران 
هماهنگ شود و به فرهنگ گروه ما مي خورد یا نه. بعد از این است که تازه 
به این فکر مي کنیم که از نظر فنی چقدر قوی است یا اینکه بحث مالی 
چگونه اســت. اگر از نظر حسی لحظه ای فکر کنیم که همخوانی ندارد، 

حتما با او قراردادی امضا نمی کنیم.«
شــکوری مقدم در ادامه مي گوید: »پیشــنهاد من بــه افرادی که 
مي خواهند با هم کار بکنند یا کســانی که ایده ای برای شروع کار دارند 
این است که یک تیم تشکیل دهند و اول با هم رفیق باشند. اگر دوستی 
شکل گرفت کار را کلید بزنند و ساختار برای کار شکل بدهند؛ مثال االن 
در شــرکت ما که بیش از 60 نفــر در آن کار مي کنند، همه اعضا روی 
همه پروژه ها کار مي کنند و این شــکلی نیست که چند نفر روی میهن 
بالگ کار کنند، چند نفر دیگر روی آپارات  و... بلکه همه در همه کارها 
سهیم هستند، زیرا اگر غیر از این باشد وقتی یک پروژه ای گل مي کند در 
یک مجموعه همه دوســت دارند در آن حضور داشته باشند و اگر غیر از 
این باشد به مرور زمان نارضایتی در داخل گروه ایجاد مي شود. از طرفی 
وقتی همه در کارها حضور دارند شــما از افراد مختلف برای پیشبرد کار 

بهره مي گیرید.«

J    آپارات چقدر مخاطب دارد؟
سایت های اینترنتی به ندرت آمارهای بازدید خود را منتشر می کنند اما 
مردادماه سال گذشته و بعد از حدود 7 سال از شروع کار مسئوالن سایت 
آپارات آمارهایی از مخاطبان خود ارائه دادند. اعدادی که نشان دهنده اقبال 

باال و رشــد چشمگیر این سایت از نظر تعداد مخاطب است. نکته ای که 
باعث شــده آپارات حاال بعد از گوگل بیشترین بازدید را در بین کاربران 
ایرانی داشته باشد. براســاس آمارهای رسمي که از سوی سایت آپارات 
منتشر شده تا مرداد سال گذشته روزانه 10.5 میلیون ويدئو در این سایت 
تماشــا شده که به گفته مسئوالن این سایت معادل 119 سال تماشای 
ويدئو توسط یک نفر اســت. آپارات در سال تاسیس 60 هزار بازدید در 
روز داشــت که این تعداد ســه سال بعد به 2.2 میلیون و 5 سال بعد به 
7.5 میلیون و سال گذشته به 10.5 میلیون بازدید رسید. طبق آمارهای 
سال گذشته، ساالنه 7.6 میلیارد بازدید از صفحه آپارات صورت مي گیرد. 
همچنین این ســرویس ويدئویی 29 میلیون کاربر فعال ماهانه دارد که 
معادل 67.4 درصد کل جمعیت کشور است. عالوه بر اینها طبق آمارهای 
ارائه شــده پربازدیدترین موضوعات در این سایت کلیپ های طنز است و 
بعد از آن ويدئوهای خبری جای گرفته اند. همچنین موضوعات مربوط به 
حوادث، موسیقی، ورزش، کارتون، هنر، علم و تکنولوژی و بانوان به ترتیب 
در رتبه های بعدی بازدید قرار دارند. از نظر کاربر نیز بیشــترین کاربران 
آپارات را افرادی در رده سنی 25 تا 34 سال با حدود 44 درصد مخاطبان 
این سرویس تشکیل مي دهند و بعد از این افراد جوانان بین 18 تا 24 سال 

با حدود  23 درصد بیشترین مخاطبان آپارات هستند. 
اما برای جذب این مخاطبان شــکوری مقدم چه اقداماتی انجام داده؟ 
آیا این مخاطبان تنها به دلیل اینکه یوتیوب در ایران فیلتر است به آپارات 
مراجعه مي کنند؟ شکوری مقدم در برنامه استارت آپ ویکند تهران در پاسخ 
به این ســواالت گفت: »اوایل کار ما تصور مي کردیم که اگر یک سیستم 
خوب طراحی کنیم و یک ایده مناســب داشته باشیم کار تمام است و با 
مخاطب روبه رو مي شویم، البته که با مخاطب روبه رو مي شوید ولی مخاطبان 
پایدار نخواهند بود و شــما اثرگذاری الزم را نخواهید داشت، حتی قدرت 
چانه زنی کافی را هم نخواهید داشت. من همیشه وقتی فوتبال های خارجی 
در سطح لیگ های برتر جهان را مي دیدم با خودم مي گفتم چرا فیس بوک 
همیشه در گوشه زمین های فوتبال در بازی های مهم تبلیغ مي کند؛ تا به 
راز آن رسیدم که برندسازی است. هیچ کس وقتی در استادیوم نشسته یا از 
تلویزیون فوتبال را تماشا مي کند، فیس بوکش را چک نمی کند اما با این نوع 
تبلیغ و مانند آن فیس بوک برند خود را در ذهن همه جا انداخته است. یکی 
از تغییراتی که در ذهن تیم ما در این سال ها اتفاق افتاده است، مارکتینگ 
است. ما قبال به این موضوع توجه الزم را نداشتیم اما حاال در کنار بحث های 
فنی بــه این موضوع هم توجه ویژه ای داریــم و اگر مخاطبان ما افزایش 

یافته اند و میلیونی شده اند به دلیل برندسازی است.« 

اعتقاد دارم مهم ترین دلیل پیشرفت کار ما داشتن یک تیم است و همیشه گفته ام که من به نمایندگي از طرف یک گروه خوب صحبت مي کنم. آپارات  و میهن بالگ و... توسط 
یک شخص درست نشده اند بلکه یک گروهی وجود دارند که در کنار هم کار را پیش مي برند. ما از همان ابتدا هم روی تیم تاکید داشته ایم و از زمانی توانستیم ایده هایمان را به 
نتیجه برسانیم که کار تیمی شکل گرفت. 

اوایل کار تصور 
مي کردیم که اگر 

یک سیستم خوب 
طراحی کنیم و یک 
ایده مناسب داشته 

باشیم کار تمام 
است و با مخاطب 
روبه رو مي شویم، 
البته که با مخاطب 
روبه رو مي شوید 

ولی مخاطبان 
پایدار نخواهند 

بود و شما 
اثرگذاری الزم را 
نخواهید داشت

10.5
 میلیون 

 ویدئو به طور 
روزانه در آپارات 
تماشا شده است
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کارآفرین

کارخانه درخشان 
در تمام سال های 

دهه هاي 20 تا 50 
مجموعه صنعتی 
رو به رشدي بود 
که محمد هراتی 
در این توسعه 
نقشي اساسی 

بازی مي کرد

يزد را به دليل كارخانه هاي متعدد بافندگی، تولید نخ، انواع پارچه و... 
بايد شهر صنعت نساجی در كشور دانست. از دهه هاي قبل بسياري از 
كارخانه هاي مرتبط با اين صنعت در اين شهر شكل گرفتند و بسياري 
از كارآفرينان مهم يزدي در اين صنعت فعاليت داشــته و دارند كه از 
آن جمله بايد به خانواده هراتي اشــاره كرد. پدر و پسري كه در دوره 
پهلوي نقش مهمي در اقتصاد اين شهر كويري و حتی کشور داشتند 
و کارخانه مهم نساجی درخشان را راه اندازي کردند. حسينعلي هراتي 
)فرزند ابوالقاسم( و پسرش محمد، نقش مهمي در توسعه فعاليت هاي 

اقتصادي يزد داشتند. 
حســينعلي هراتی از بازرگانان معروف و خوشنام بود كه در اراضي 
جنت آباد یزد كارخانه نخ ريســي تاســيس كــرد. همچنین كارخانه 
پشم ريســي و پارچه بافي درخشان با مشــاركت برادران ايدون بهرام 
زرتشتي و حسينعلي هراتي و با سرمايه 2 ميليون و 500 هزار ريال در 
سال 1314 شروع به كار كرد. اين كارخانه در جوار كارخانه نخ ريسي 
)پنبه ريســي( هراتي بود. البته کارخانه درخشــان اگرچه توسط پدر 
)حسینعلی( راه اندازي شد ولی این فرزندش بود كه کار را توسعه داد و 
کارخانه نساجی درخشان را به یکی از بزرگ ترین مجموعه های صنعتی 

در دوره خود تبدیل کرد.
محمد هراتي پسر بزرگ حسينعلي تا پايان دوره متوسطه در يزد 
تحصيــل كرد. او نقش موثري در تــداوم فعاليت هاي اقتصادي پدر و 
واردات ماشــين هاي كشاورزي داشت. او در سال 1292 در يزد به دنيا 
آمد. محمد هراتي بعد از تحصيل، در كارخانه ريســندگي و بافندگي 

درخشــان مشغول كار شــد و بعد از مدتي رياست هيئت مديره اين 
كارخانه را به عهده گرفت و در ضمن به فعاليت هاي تجاري و اقتصادی 

در کنار کارهای صنعتی روي آورد. 

J هراتی، نماینده دوره 15 و 16 مجلس شورای ملی
او همچنین دستی در سیاست داشت و مانند برخي از فعاالن تجاري و 
صنعتي هم دوره اش به حضور در مجلس شورای ملی وقت عالقه نشان داد 
و با کاندیداتوری دو دوره به عنوان نماینده مردم یزد به مجلس راه یافت. 
البته حضور هراتی و افرادی مانند او در آن سال ها با حاشیه هایی همراه 
مي شد و بیشتر نیروهای ملی و گروه های مخالفت سلطنت انتخاب افرادی 
مانند هراتی را نتيجه دستکاری در انتخابات و رأی فرمایشی مي دانستند 
که با نفوذ حکومت و به کمک پول این ســرمایه داران اتفاق افتاده است. 
گرايش محافظه كارانه هراتی در مجلس، همسويي با طرفداران سلطنت 
و نگاه مثبت به كشــورهاي غربی در تعارض با سیاست های ملی بود و 
همین موضوع هم نگرش منفي نسبت به او را بیشتر مي کرد. بسياري از 
فعاالن سياسي معتقد بودند كه محمد هراتي با نفوذ قوام به مجلس راه 
يافته است؛ موضوعي كه حتي در روزنامه »صداي مردم« كه حزب مردم 
آن را منتشر مي كرد، منعكس شد. اين روزنامه به دليل مخالفت با قوام 
در 16 دي 1325 توقيف شد. در روزنامه حزب مردم نوشته شد: »اين را 
تاريخ ايران نمي تواند تحمل كند كه ارسنجاني، هراتي، باتمانقليچ و شهاب 
خسرواني و اين نوع اشخاص كه به زور زر و سيم و سرنيزه سر از صندوق 
انتخابات درآوردند، به جاي مدرس، موتمن الملك و... بنشينند، براي بنده 
و شما قانون بنويسند و بر پانزده ميليون نفر حكومت كنند. اينها اگر به 
مجلس رفتند و اعتبارنامه شان تصويب شد، بايد فاتحه مشروطيت و قانون 
اساسي را خواند.« با همه اینها محمد هراتي نماينده دوره هاي 15 و 16 
)سال هاي 1326 تا 1330( مجلس بود. او سال 1326 در دوره پانزدهم 
با كســب 27273 رأي از مجموع 30668 رأي و در ســال 1328، دوره 
شانزدهم مجلس، با كسب 20364 رأي از 27333 رأي يزد به نمايندگي 
مجلس شوراي ملي انتخاب شد. همچنين با كسب 2036 رأي به عنوان 
نماينده يزد در مجلس موسسان دوم حضور يافت. او از 34 تا 38 سالگي 
نمايندگي مجلس را در کنار کارهای اقتصادی و صنعتی برعهده داشت. 
سال های حساسی که هم زمان با ترور رزم آرا و نخست وزيری دکتر مصدق 

و ملي شدن صنعت نفت بود. 

J کارخانه ای مجهز و با سرمایه گذاری باال
حضور در کارزار سیاست باعث نشد که محمد هراتی از کسب و کار 
خانوادگی و اداره مجموعه های صنعتی و اقتصادی عقب بیفتد؛ او در واقع 
بــا وجود عالقه مقطعی به فضای سیاســت، خود را یک فعال اقتصادی 
مي دانســت و در نهایت همین موضوع هم بود که باعث شد سیاست و 
نمایندگــی مجلس را کنار بگذارد و به کســب و کار صنعتی و تجاری 
خانوادگی اش بپردازد. محمد هراتی به دنبال این بود که کارخانه نساجی 
درخشان را که پدرش با شرکای خود در دهه 20 راه اندازي کرده بودند به 

از تولید پارچه فاستونی تا واردات بی ام و  
نگاهی به فراز و فرود زندگی محمد هراتی از کارخانه داری تا نمایندگی مجلس
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سرمايه شركت درخشان در دهه 50 به 135 ميليون ريال رسیده بود و ساالنه انواع پارچه پشمي )فاستوني و گاواردين( به اندازه 
450 هزار مترمربع، انواع پارچه نخي 80 هزار متر، 8 هزار و 400 طاقه پتو و 65 هزار بقچه ريسمان توليد مي كرد. مساحت 
كارخانه درخشان یزد 45 هزار متر مربع و زيربناي آن 15 هزار متر مربع بود.

هراتی سال 1326 
در دوره پانزدهم 
مجلس با کسب 
27273 رأي از 

مجموع 30668 
رأي و سال 1328 
در دوره شانزدهم 
با کسب 20364 
رأي از 27333 

رأي یزد به 
نمایندگي مجلس 

شوراي ملي 
انتخاب شد

مجموعه  صنعتی مدرني تبدیل کند و به همین دلیل دائم از ماشین آالت 
مدرن در خطوط تولید اســتفاده مي کرد و از کارشناسان خارجی در آن 
مجموعه بهره مي برد. در دوره بازسازی و مدرن سازی مجموعه ماشين هاي 
كارخانه ريسندگي درخشان به كمك كارشناسان فني خارجي و همراهي 
استاد غالم صنعتي نصب شدند. بهاي خريد ماشين آالت نساجی، حمل 
و نصب آنها در این دوره 3 ميليون 400 هزار ريال و ســرمايه شركت 4 
ميليون 400 هزار ريال بود. در مراحل مختلف ســرمايه شركت به 10 

ميليون ريال افزايش يافت.
البته در کتاب »سرگذشت کنشــگران اقتصادی ایران« درباره زمان 
ابتدایی راه اندازي این مجموعه در سال 1314 از سوی پدر محمد هراتی 
)حسینعلی هراتی( و شرکایش، نوشته شده: »كارخانه درخشان در بدو 
تاســيس 1140 دوك باريك ريس ابريشم، 458 دوك كلفت  ريس، 15 
دستگاه بافندگي تكميل كاري و 100 دستگاه بافندگي موتوري دستي 
داشــت. مديريت كارخانه در هنگام تاسيس با خدامراد شريك زرتشتي 
حسینعلی هراتي )پدر محمد هراتی( بود. در آن دوره برادران خدامراد نيز 
شريك در كارخانه بودند. كارخانه ظرفيت تهيه 72 تن نخ ابريشم از شماره 
8 تا 40 و بافتن 80 هزار متر پارچه ابريشــم را داشت. درخشان، اولين 
كارخانه اي بود كه كرك بافي را در ايران شــروع کرد و نخ دوالتاب توليد 
مي كرد. سال 1314 در كارخانه درخشان يزد 250 نفر كار مي كردند که 
دو سال بعد به 300 نفر رسیدند. كارخانه ريسندگي و بافندگي هراتي در 
سال 1314 تاسيس شد. بهاي ماشين آالت، حمل و نصب آنها 2 ميليون 
و 21 هزار و 371 ريال و ســرمايه اوليه شركت 2 ميليون و 914 هزار و 
496 ريال بود. اين كارخانه، 3240 دوك پنبه ريســي آلماني داشت كه 
بعدها 500 دوك ديگر و 52 دســتگاه بافندگي خريداري و اضافه شد. 
دستگاه هاي كارخانه در سال 1316 عبارت بودند از: دو دستگاه مخصوص 
تصفيه و حالجي پنبه، نه دستگاه ريسندگي و... محصول كارخانه، نخ پنبه 

خام و تابيده از شماره 20 تا 42 بود.«
کارخانه درخشــان در تمام ســال های دهه هاي 20 تا 50 مجموعه 
صنعتی رو به رشدي بود که محمد هراتی در این توسعه نقشي اساسی 
بــازی مي کرد. اعضاي هيئت مديره كارخانــه در اوايل دهه 50 اعضاي 
خانواده هراتي، مهدي طاهري، رستم خدامراد، فريدون ايدون و هدايت 
آيت اللهي بودند و مديريت عامل كارخانه برعهده اميرهراتي فرزند بزرگ 
محمــد هراتي بــود. در اين دوره كارخانه يك متخصــص خارجي، دو 
متخصص داخلي و 680 كارگر داشت. سرمايه شركت در دهه 50 به 135 
ميليون ريال رسیده بود و ساالنه انواع پارچه پشمي )فاستوني و گاواردين( 
بــه اندازه 450 هزار مترمربع، انواع پارچه نخــي 80 هزار متر، 8 هزار و 
400 طاقه پتو و 65 هزار بقچه ريسمان توليد مي كرد. مساحت كارخانه 

درخشان یزد 45 هزار متر مربع  و زيربناي آن 15 هزار متر مربع بود. 
شاهرخ ظهيري )موسس شــركت مهرام( که از سال 1337 و برای 
مدتی با حقوق با ماهيانه 250 تومان صبح ها در فروشگاه مركزي كارخانه 
درخشــان پيش محمد هراتي كار مي كرد، از او به عنوان یک کارآفرین 
باهوش یاد مي کند. او در کتاب »سرگذشــت پیشــگامان رشد« درباره 
اولین روزهای کاری اش در فروشگاه درخشان گفته: »هراتی از كارآفرينان 
خالق و صنعتگران روزگار خودش بود. در ابتداي كار در فروشگاه به من 
چارپايه اي دادند تا در گوشه اي از مغازه بنشينم و روند كار را تماشا كنم. 
بعد از مدتی و دیدن ایرادهای کار به ليست فروش در این مجموعه نظم 
و ترتيب دادم. آن ســال ها یادم مي آید که محمد هراتی دائم بين تهران 
و يزد در سفر بود.« ظهیری همچنین مي گوید که هراتی کمک مي کرد 
تا افرادی که در مجموعه او کار مي کردند و بااســتعداد بودند رشد کنند. 

او مي گوید: »اين هراتي بود كه راه من را به ســوي موفقيت هاي بعدي 
)راه انــدازي مجموعه صنعتی مهرام و تبدیل شــدن به یک صنعتگر و 
کارخانه دار و کارآفرین( هموار كرد. من صداقت و درستكاري در معامله را 

از هراتي و الجوردي در بازار آموختم.«

J از فروش عمده پارچه تا واردات ماشين آالت کشاورزی
در آن سال ها کیفیت و قیمت تولیدات کارخانه جات هراتی به نوعی 
بود که بسیاری از سازمان ها و ارگان های دولتی و نظامی کشور از جمله 
شهرباني كل كشور هرساله پارچه مورد نياز يونيفورم کارکنان و ماموران 
خود را از كارخانه درخشان يزد خريداري مي كردند، اتفاقی که ساالنه سود 
بسیار زیادی برای محمد هراتی داشت و همیشه تولید در این کارخانه را 
رو به رونق نگه مي داشت تا جایی که یک سال وقتی شهرباني قصد خريد 
از كارخانه درخشان را نداشت هراتي هر کاری کرد تا بار دیگر شهرباني را 
راضي كند كه خريد عمده خود را از كارخانه او انجام دهد و البته موفق 
هم شــد. عالوه بر اینها در همين سال ها )دهه 30 و 40( محمد هراتي 
در کنار کار صنعتی به مدرن ســازی کشاورزی در ایران هم عالقه نشان 
داد و شركتی برای واردات ماشين هاي فالحتي )كشاورزي( تاسيس كرد؛ 
واحدی که اقدام به وارد كردن تراكتور و كمباين از شركت آستين انگليس 
مي کرد. محمد هراتی به ماشین هم عالقه بسیاری داشت و همین موضوع 
باعث شد تا او نخستین کسی باشد که نمایندگی واردات خودروی سواری 
بی ام و آلمان را در ایران تاسیس کند، و دفتر نمایندگی را در تهران، خیابان 

شریعتی راه اندازي کرد. 
البته سرنوشت و سرانجام زندگی محمد هراتی همچون صنایعی که 
راه اندازي کرد، روشــن نبود زیرا با وقوع انقالب در سال 1357 و به دلیل 
نزدیکــی هراتی به دولت و حاکمیت و همچنین حضور او در مجلس به 
عنوان نماینده مجلس )در دو دوره( گروهی از انقالبیون به منزل او وارد 
شدند و محمد هراتی را دســتگير و پس از مدت كوتاهي اعدام كردند. 
جنازه هراتي در تهران دفن شده است. همچنين اموال او مصادره شد و 
واحدهاي صنعتي اش پس از چند دهه کار مستمر و شبانه روزی تعطيل 

شدند. 

ساخت کتابخانه و بیمارستان
در كنار صنعت و كارهاي واردات و تجارت، هراتي در امور خيريه هم دست داشت و از هر فرصتی برای رشد 
اجتماعی و فرهنگی کشور به خصوص منطقه یزد، استفاده مي کرد. از جمله اقدامات او در این زمینه مي توان 
به احداث کتابخانه وزیری اشاره کرد. وزیری کتابخانه ای بود که در سال 1334 با اهداي دوهزار جلد كتاب هاي 
شــخصي شروع به كار كرد اما طي 10 سال فاقد يك محل مناسب به عنوان کتابخانه بود تا اينكه  شخص 
وزيری )موسس این کتابخانه( معلمان مدرسه تعلیمات اسالمي را جمع كرد و به منزل محمد هراتي برد و 
گفت آنان هركدام 36 دانش آموز دارند ولی جايي كه ما االن به عنوان کتابخانه داريم به اندازه يك مقبره كوچك 
است و خیلی از دانش آموزان و افراد دیگر نمي توانند از آن استفاده كنند؛ بچه ها وقتي مطالعه كنند درست فكر 
مي كنند و به درد مملكت مي خورند. بعد از این صحبت ها هراتي با درخواست وزیری براي حل اين مشكل و 
با تاسيس ساختمان مناسب برای کتابخانه موافقت کرد، اتفاقی که زمينه گسترش و توسعه كتاب خوانی را در 
طي چهار دهه بعد در شهر یزد فراهم کرد. تاسيس ساختمان كتابخانه وزیری در يزد يكي از اقدام هاي خیریه 
و فرهنگی مهم محمد هراتي در آغاز دهه 40 بود. هراتي با اختصاص 150 هزار تومان ساخت این مجموعه را 
که همچنان به صورت گسترده مورد استفاده قرار مي گیرد، در ضلع جنوبي مسجد جامع شروع كرد و در اول 
فرودين 1345 كتابخانه افتتاح شد. همچنين او از موسسان اصلی بيمارستان اميرالمومنين )در باغ ملي يزد( 

است، مجموعه ای درمانی که براي استفاده كارگران ساخته شد.   
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کارآفرین

سال 1999 جوان ترین میلیاردر خودساخته ژاپن یاسومیتسو شیگتا 
که در آن زمان 34 ساله بود به نشریه فوربز گفت: »به این ابزار می گویند 
تلفن موبایل اما من فکر می کنم که کلمه تلفن به زودی از این ترکیب 
حذف می شود و مردم به آن موبایل خواهند گفت.« شیگتا، میلیاردر 
جوانی که پس از ســال ها غیبت از فهرست میلیادرهای جهان دوباره 
توانســت جایی برای خودش در این فهرست باز کند در سال 2013 
تبدیل به سوژه دوباره نشریه فوربز شد که در مورد پستی و بلندی های 

15 سال کسب وکار او توضیحاتی داده که در ادامه آمده است:
نگاه بلندمدت شیگتا بی پاداش نماند و او پس از چهارده سال غیبت 
دوباره به فهرســت میلیاردرها پیوست. در این مدت او دوباره بر روی 
شرکت توزیع کننده موبایلش یعنی هیکاری تیسوشین تمرکز کرد 
و خطوط تولیدش را گســترش داد و این بار به ســراغ عقد قرارداد با 
شرکت های بزرگ رفت. او با 66 درصد افزایش درآمد شرکت توانست 
تبدیل به یکی از بزرگ ترین تاجران موفق امســال )2013( شــود. 
هرچند او هنوز به موفقیت ســال 2000 و ثروت 42 میلیاردی اش 
نرســیده اما دوباره دارد به آن مرحله نزدیک می شود. در فوریه سال 
2000 ســهام شرکت او با قیمت 2 هزار و 300 دالر معامله شد که 
720 برابر قبل بود و شــیگتا بر روی کاغذ ثروتی معادل 42 میلیارد 
دالر داشت اما بخت او در حال افول بود. تنها در عرض چند ماه او 40 
میلیارد دالر از آنچه را كه بر روی کاغذ داشت و بخشی از ثروت بالقوه 
او محســوب می شد از دست داد و این افول همچنان ادامه پیدا کرد. 

تا سال 2009 ارزش سهام شیگتا به 600 میلیون دالر رسیده بود.

J  داستان شيگتا
یاسومیتسو شیگتا ســال 1965 در توکیو به دنیا آمد. یکی از آن 
میلیاردرهایــی که اطالعات چندانی در مورد فاصله زمانی تولدش تا 
ورود به دانشگاه از او در دست نیست. تنها نکته ای که همه جا در مورد 
او تکرار می شــود این است که در آغاز جوانی وارد دانشگاه نیهون در 

پایتخت ژاپن شد اما پس از سه ماه از تحصیل انصراف داد. 
شیگتا در سال 1988 شرکت هیکاری تیسوشین را تاسیس کرد، 
شرکتی که خدمات مخابراتی و خدمات تلفن های راه دور ارائه می داد. 
شرکت این قدرت را پیدا کرده بود که کم کم قوانین انحصاری را که 
توسط شرکت تلگراف و تلفن نیپون )مالک انحصاری دولتی پیشین 
در این حوزه( وضع شــده بود بشکند. هیکاری تیسوشین به عنوان 

توزیع کننده برای شرکت های جدید ارتباطات دور که پس از از میان 
رفتن حق انحصار در حال ظهور و توســعه سریع بودند وارد کار شد 
و بعدتر هم توانست مجموعه ای از فروشگاه هایی با نام هیت شاپ راه 
بیندازد که حق فروش تلفن های جدید شرکت های تازه وارد را داشتند. 
ســال 2000 همان ســال طالیی در تاریخ زندگی شیگتا، تعداد 
فروشــگاه های هیت شاپ به 2 هزار و 200 رسید. شیگتا از پولی که 
از راه سود حاصل از بازار خرده فروشی تلفن همراه به دست آورده بود 
برای سرمایه گذاری در شرکت های دیگر استفاده کرد و آینده شرکتش 
را به اینترنت گره زد. او تا ســال 2000 در 70 شرکت و حوزه کاری 
مرتبط با اینترنت سرمایه گذاری کرد، از ژاپن گرفته تا چین و امریكا. 
سافت بانک یکی از این موارد سرمایه گذاری بود، یک شرکت مخابرات 
ژاپنی، که درزمینه ارائه خدمات خطوط تلفن ثابت، شبکه تلفن همراه، 
خدمات اینترنت و پهن باند، بازاریابی و تجارت الکترونیک، همچنین در 

حوزه رسانه های گروهی فعالیت می کند.
شیگتا با زنجیره ای از موفقیت های چشمگیر موفق شده بود رکورد 
جوان ترین مدیرعامل شرکت های عمومی را از آن خود کند. این لقب 
در ســال 1996 و هم زمان با ورود شرکت هیکاری تیسوشین به او 
تعلق گرفته بود اما قرار نبود که این زنجیره موفقیت مثل قبل بی نقص 
بماند. درست در همان سالی که او به عرش رسیده بود ناگهان خودش 

از عرش به فرش و برعکس 
تجربه شكست و موفقیت یاسومیتسو شیگتا

او کیست؟
یاسوميتسو  شيگتا 

موسس و مدیر 
شرکت خرده فروشی 
هيكاری تيسوشين 

است که تلفن همراه، 
محصوالت مربوط به 
اتوماسيون اداری و 

بسته های بيمه عرضه 
می کند. این شرکت 

ژاپنی 2 هزار شعبه در 
این کشور دارد و در 
سال 2017 درآمدی 

بالغ بر 4 ميليارد دالر 
داشت. شيگتا با 4.88 
ميليارد دالر در رده 

408 فهرست بلومبرگ 
ایستاده است.

1988

شيگتا شرکت هيكاری تيسوشين را تاسيس کرد.

1999

تعدا فروشگاه های موبایل فروشی هيكاری تيسوشين به 
1800 مغازه در ژاپن رسيد.

1965

شيگتا در شهر توکيو متولد شد.

1996

شرکت هيكاری تيسوشين برای اولين بار 
سهامش را در بازار بورس عرضه کرد.

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش کارآفرین خارجی
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شیگتا پس از سال ها توانست دوباره برخیزد و به همان نقطه ای برسد که در زمان حباب اینترنتی رسیده بود، البته این بار موفقیت او و شرکتش 
بر اساس واقعیت های بازار پیش رفت. سال 2017 نشریه بلومبرگ عالم کرد که بازار بورس دوباره با شیگتا مهربان شده است: »سهام شرکت 
هیکاری رشدی 24 درصدی را نسبت به وضعیت این شرکت در سال 2000 نشان می دهد.«

2001

تعداد کارمندان شرکت هيكاری 
تيسوشين به 10 هزار نفر در سراسر 

ژاپن رسيد.

2000

شيگتا برنامه اصالح و بازسازی ساختاری 
شرکت هيكاری را اعالم کرد.

2017

نشریه بلومبرگ اعالم کرد که شيگتا دوباره تبدیل به 
چهره ای محبوب در بازار بورس شده است

را بر فرش دنیای تجارت دید. در فوریه ســال 2000 سهام هیکاری 
تیسوشــین که به رکورد 241 هزار یِن )2 هزار و 280 دالر( رسیده 
بود ناگهان 90 درصد از ارزشش را از دست داد و در عرض سه ماه به 

قیمت 21 هزار و 800 ین معامله شد.

J حباب اینترنتی
برای کســب وکارهایی که در اواخر دهه 90 میالدی رونق گرفته 
بودند و سعی داشتند همپای تغییرات زمانه پیش روند، اینترنت یکی 
از همان نقاط عطفی بود که بسیاری از کسب وکارها و استارت آپ ها 
خودشان را به ریسمانش آویختند. تاریخچه اوج و فرودها و شکست های 
تاریخی دنیای تجارت نشان می دهد که این ریسمان آن قدرها هم که 
نشــان می داد محکم نبوده. از آن دوران حاال با نام حباب دات کام یاد 
می کنند. یک حباب اقتصادی که در فاصله میان سال های 1997 تا 
2001 ایجاد شــده بود. در این بازه زمانی بازارهای بورس کشورهای 
صنعتی شاهد رشد سریع ارزش مالی شان بودند، بخش اعظم این رشد 
مدیون گسترش فعالیت در حوزه اینترنت بود. شرکت ها دریافته بودند 
که اگر با پسوند دات کام وارد بازار بورس شوند، بهای سهام آنها افزایش 
پیدا می کند. در فاصله ســال های 200 تا 2002 این حباب ترکید. 
برخی از شــرکت های بزرگ )عمدتا در حــوزه ارتباطات و اینترنت( 
تعطیل شدند و شرکت هایی هم مانند شرکت شیگتا بودند که ناگهان 
از اوج بازار بورس به زمین کشیده شدند. این تغییر ناگهانی موقعیت 
شیگتا آن قدر خبرساز بود که ســر از نشریات بسیاری درآورد. سال 
2000 روزنامه گاردین، چاپ انگلیس در گزارشــی که در مورد این 
مدیرعامل ژاپنی به چاپ رساند نوشت: »در نشست ساالنه سهام داران، 
مدیرعامل 36 ساله هیکاری تیسوشین مقابل سرمایه گذارانی عصبانی 
قرار گرفت که بی وقفه او را متهم می کردند و به او لقب های مختلفی 
دادند، از فریبکار و بی کفایت گرفته تا بی انضباط و بی تجربه... یکی از 
ســرمایه گذاران باگالیه به او گفت: »در عرض کمتر از نصف سال از 
بهشت به جهنم سقوط کردید، چرا؟« شیگتا در این نشست تقصیر را 
متوجه اقتصاد جهانی و بی اعتمادی ناگهانی بازار به سرمایه گذاری در 

شرکت های فعال در حوزه اینترنت دانست.«
در همان جلســه معروف بود که شیگتا به یکی از نمادهای دوره 
حباب اینترنتی تبدیل شــد، نحوه برخورد ســهام داران با او چنان 
وحشتناک بود که گزارش این جلسه سر از نشریات بسیاری درآورد، 
نشریاتی که اعالم می کردند کار پسر محبوب ژاپن تمام شده است. 
چهــره معروف دنیای تجارت در ژاپن پس از ضربه ســهمگینی که 
دریافت کرده بود آماده مبارزه شــد. شرکت هیکاری تیسوشین یک 

دوره فشرده و بسیار دشوار بازسازی را آغاز کرد. 
شــیگتا پس از سال ها توانست دوباره برخیزد و به همان نقطه ای 
برسد که در زمان حباب اینترنتی رسیده بود، البته این بار موفقیت او 
و شرکتش بر اساس واقعیت های بازار پیش رفت. سال 2017 نشریه 

بلومبرگ عالم کرد که بازار بورس دوباره با شیگتا مهربان شده است: 
»سهام شرکت هیکاری رشدی 24 درصدی را نسبت به وضعیت این 
شرکت در سال 2000 نشــان می دهد.« در گزارش این نشریه ذکر 
شــده است که شرکت هیکاری تیسوشین همچنان بر محور فروش 
محصوالت و بازاریابی فعالیتی عمده دارد، مدلی که در کشــور ژاپن 
و با مدل تجارت آنها همخوانی دارد. یکی از مدیران این شــرکت به 
بلومبرگ گفته اســت که شرکت بیش از هرچیز بر روی بازاریابان و 
فروشندگان خود تمرکز دارد: »در زمانه ای زندگی می کنیم که همه 
یک گوشی تلفن همراه دارند. اگر قرار است مشتریان را مجاب کنید 
که یک گوشــی دیگر بخرند باید اصل کار را بر روی فروشــندگان و 

بازاریابانی بگذارید که می دانند چگونه آنها را قانع به خریدن کنند.«

در فوریه سال 2000 سهام 
شرکت او با قیمت 2 هزار و 300 
دالر معامله شد که 720 برابر 
قبل بود و شیگتا بر روی کاغذ 
ثروتی معادل 42 میلیارد دالر 
داشت اما بخت او در حال افول 
بود. تنها در عرض چند ماه او 
40 میلیارد دالر از آنچه را كه 
بر روی کاغذ داشت و بخشی از 
ثروت بالقوه او محسوب می شد 
از دست داد و این افول همچنان 
ادامه پیدا کرد.
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کارآفرین

در آیین هندو الکشــمی نام الهه ثروت است. می گویند هرجا که 
ســلطنت و ثروت و شهرت در میان باشد حتما ردپایی از برکات این 
الهه هم هست. شمایل این الهه به شکل زنی به تصویر درآمده است 
که گل نیلوفر به دست دارد و بر روی یک نیلوفر بزرگ ایستاده است. 
در جهان تجارت اما الکشــمی به هیبت یک مرد هندی 67 ســاله 
است که صنعت فوالد را در اختیار دارد. الکشمی میتال سال 1950 
در شهر کوچکی در ایالت راجستان به دنیا آمد، بزرگ ترین فرزند از 
میــان 5 فرزند خانواد بود که والدینش به امید ســعادت و ثروت نام 
الهه الکشــمی را بر او گذاشتند. 6 ساله بود که همراه خانواده اش به 
کلکته مهاجرت کرد و در آن شــهر بود که پدرش توانست به عنوان 
کارمند یک شرکت کوچک انگلیسی فوالد مشغول به کار شود. پس 
از مدتی پدر میتال کســب و کار خودش را به راه انداخت که البته با 
مشکالت فراوانی روبه رو شد. پدرش شبانه روز کار می کرد و الکشمی 

درس می خواند. در دوره دانشــگاه نمرات بسیار خوبی در درس های 
حسابداری و ریاضیات آورد اما به جای اینکه پس از فارغ التحصیلی در 
سال 1970 با کمک امتیازات خوب درسی تن به کار کارمندی دهد، 
به کسب وکار خانوادگی شان پیوست، به شرکت ایسپات. 6 سال بعد، 
پس از اینکه به اندازه الزم تجربه کار در حوزه فوالد را به دست آورده 
بود او هم کارخانه فوالد خودش را راه اندازی کرد، کسب وکار او از همان 
ابتدا خارج از مرزهای هند پا گرفت، در اندونزی. میتال یک دهه اول 
را صرف این کرد که با راه و رسم به بهره وری رساندن کار آشنا شود. 
در همان مدت توانست به تولید 26 هزار تن فوالد و سود ساالنه یک 

میلیون دالر برسد. 

J راه حل: قزاقستان
میتال خیلی زود پی برد که برای تبدیل شدن به یکی از چهره های 
اصلی در صنعت فوالد باید کسب وکارش را در مقیاس جهانی گسترش 
دهد. برای رسیدن به همین هدف بود که دست به خرید شرکت هایی 
در کانادا و آلمان زد اما همچنان با تصویر مطبوعش فاصله داشت و 
برای همین در گام بعدی به سراغ بازار قزاقستان رفت. چرا قزاقستان؟ 
این کشور که تا کمی پیش از آن از جمله جمهوری های اتحاد جماهیر 
شوروی بود، پس از فروپاشی شــوروی در وضعیت اقتصادی بسیار 
درهم ریخته ای قرار داشــت، کل سیستم اقتصادی کشور در آستانه 
ورشکســتگی بود. میتال در همین وضعیت به سراغ قزاقستان رفت 
و شــرکت ملی صنایع فوالد کارمت را با رقم 400 میلیون دالر از آن 
خود کرد. از طرف دیگر قزاقستان با چین هم مرز بود، کشوری که در 
آستانه شکوفایی اقتصادی اش به بازار بسیار مناسبی برای فروش فوالد 
تبدیل شده بود. میتال که با گسترش کار در آلمان و کانادا )یعنی در 
دو قاره جهان( نتوانسته بود به هدفش برای جهانی شدن دست پیدا 
کند با همین خرید به آنچه می خواست رسید. این خرید استراتژیک 
ســبب شد که او وارد لیگ جهانی تولیدکنندگان فوالد شود. پس از 
آن رفته رفته میتال تبدیل به همان میتال معروف شد مالک شرکتی 

فعال در 14 کشور دنیا.
پس از خرید شرکت صنایع فوالد قزاقستان بود که او فهمید برای 
عملی کردن نقشــه هایی که برای گسترش کار دارد نیاز به یک تیم 
اجرایــی و مدیریتی قوی دارد. او جمعی از مدیران توانمند هندی را 
وارد کار کرد، تولیدات را به دو برابر رســاند و بازارش را در شرق آسیا 

سبک هندی
الکشمی میتال، بزرگ ترین نام صنعت فوالد در جهان

1969

از کالج سنت خاویر در شهر کلكته 
فارغ التحصيل شد.

1950

الکشمی ميتال در ایالت راجستان در 
هند به دنيا آمد.

او کیست؟
الکشمی ميتال مدیر 
و بزرگ ترین سهام دار 
شرکت آرسلور ميتال 

است، بزرگ ترین 
توليدکننده فوالد در 
جهان. این شرکت 

مستقر در لوکزامبورگ 
در سال 2016 درآمدی 
بالغ بر 56.8 ميليارد 
دالر داشت. ميتال 
متولد هند، با 21.5 

ميليارد دالر در رتبه 
43 فهرست بلومبرگ 

ایستاده است.

1997

شرکت ایسپات که توسط ميتال تاسيس شده بود 
در عرضه سهام 776 ميلون دالر به دست آورد.
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به شدت تقویت کرد. در همین مابین رونق گرفتن صنعت فوالد به 
قزاقستان هم کمک کرد که از ورطه گرفتاری شدید مالی نجات پیدا 
کند. در همان سال ها او این دریافت را هم داشت که صنایع بین المللی 
فــوالد که در خدمت بازارهای محلی بــود بی اندازه نیازمند تحکیم 
وضعیت است. زمانی که او دست به خرید در قزاقستان زد بسیاری از 
شرکت های فوالد در اختیار دولت ها بودند و خالقیت جایگاه خاصی 
در آنها نداشت. آن شرکت هایی هم که به بخش خصوصی واگذار شده 
بودنــد بیش از هرچیز با میزان باالی بدهی ها و قیمت رو به کاهش 

محصوالتشان دست و پنجه نرم می کردند. 
سال 2004 الکشمی میتال از ادغام دو شرکت عمومی و خصوصی 
خودش یعنی شــرکت ال ان بی و ایســپات، شرکت میتال استیل را 
تاسیس کرد. شــرکت جدید تبدیل به بزرگترین تولیدکننده فوالد 
جهان شد که بیش از 42 میلیون تن فوالد تولید می کرد و درآمدی 
باالتر از 22 میلیون دالر را در همان سال 2004 به نام خودش ثبت 
کرد. یک ســال بعد بود که نشــریه فوربز نام او را به عنوان سومین 

ثروتمند جهان اعالم کرد. 

J نبرد هند و اروپا
سال 2006 و در 58 سالگی او وارد یک نبرد تمام عیار شد. میتال 
برای به دست آوردن شرکت آرسلور استیل که از ادغام شرکت هایی 
از اســپانیا، فرانســه، لوکزامبورگ و بلژیک پدید آمده بود با تمامی 
رقبــای اروپایی به نبرد پرداخت و همه را از میدان به در کرد. تمامی 
سهام داران این شــرکت اروپایی برآشفته بودند، میتال با قدرت وارد 
جریان معامله شــده بود. رئیس شرکت آرسلور که پیش از آن گفته 
بود نمی شود یک شرکت هندی را که با »پول میمون ها« وارد معامله 
شده در این بازی شرکت داد بعدتر مجبور شد تمام کلماتش را پس 
بگیرد. پس از مدت ها تالش، سرانجام سهام داران این شرکت با فروش 
آن به میتــال موافقت کردند. این واگذاری چنان جنجال برانگیز بود 
که سیاستمدارانی مانند ژاک شیراک، رئیس جمهور وقت فرانسه هم 
با آن مخالفت کرده بودند. پس از واگذاری نام این شــرکت که حاال 
بزرگ ترین و مهم ترین شرکت تولید فوالد در دنیا شده بود به آرسلور 
میتال تغییر پیدا کرد تا موفقیت این مرد هندی کامل شود. سلطه این 
شرکت تازه بر بازار فوالد خیلی زود به نفع کلیت صنعت فوالد هم تمام 
شد، میتال و امپراتوری تحت امرش تنظیم بازار را به گونه ای بر عهده 
گرفتند که قیمت فوالد با رشدی شــدید از 240 دالر در تن )سال 
2004( به هزار دالر امروز رسید. این شرکت همچنین اولین شرکتی 

بود که به رکورد تولید 100 میلیون تن فوالد در سال دست یافت. 
امروز آرسلور میتال بیش از 300 هزار کارمند دارد و در 60 کشور 
دنیا فعالیت می کند. نشریه بریتانیکا در توصیف فلسفه کاری میتال 
نوشته است: »فلسفه کسب وکار میتال بر ایجاد ثبات در صنعتی تاکید 
داشت که به مرور زمان تبدیل به یک صنعت ضعیف و پاره پاره شده 

بود. با وجود اینکه مشتریان فوالد همچنان نیازهای خود را داشتند اما 
شرکت های کوچک فوالد نمی توانستند از پس تامین نیازهای بازار به 
خصوص در حوزه خودروسازی و تولید لوازم خانگی برآیند. اما شرکت 
میتــال در همان روزها هم 40 درصد از بازار امریكا را در حوزه تولید 
فوالد تخت که در ساخت اتومبیل به کار می رفت در دست داشت و 
همین مسئله این قدرت را به میتال می داد تا قدرت چانه زنی باالتری 

برای تعیین قیمت ها داشته باشد.« 

1998

با خرید شرکت اینلند استيل جای پایش را در 
امریكا محكم کرد.

2006

پس از مدت ها تالش و نبرد، موفق شد شرکت آرسلور را 
با مبلغ 33.1 ميليارد دالر از آن خود کند.

2004

پس از ادغام دو شرکت عمومی و خصوصی خودش شرکت ميتال 
استيل را تاسيس کرد.

در آیین هندو الکشمی نام الهه ثروت است. می گویند هرجا که سلطنت و ثروت و شهرت در میان باشد حتما ردپایی از برکات این الهه هم در آنجا 
حضور دارد. شمایل این الهه به شکل زنی به تصویر درآمده است که گل نیلوفر به دست دارد و بر روی یک نیلوفر بزرگ ایستاده است. در جهان 
تجارت اما الکشمی به هیبت یک مرد هندی 67 ساله است که صنعت فوالد را در اختیار دارد.

میتال خوب، میتال بد
در المپیک تابستانی سال 2000 کشور هند تنها یک مدال برنز و در المپیک 2004 یک مدال 
نقره از آن خود کرد. میتال پس از آن یک بنیاد قهرمانی تاســیس کرد تا با 9 میلیون دالر از 19 
ورزشکار این کشور که امید به قهرمانی آنها می رفت حمایت کند. در المپیک سال 2008 از محل 
این بودجه مبلغ درخور توجهی به آبیناو بیندرا اهدا شــد که توانست اولین مدال طالی هند در 

مسابقات انفرادی را در رشته تیراندازی به دست آورد.
میتال که ساکن لندن است در سال 2008 15 میلیون پوند به یکی از بیمارستن های این شهر 

کمک کرد که در تاریخ این بیمارستان بی سابقه بود.
کارکنان میتال بارها او را به بهره کشی از نیروی کار و برده داری متهم کرده اند، اتهاماتی که پس 
از چندین حادثه منجر به فوت در میان کارگران معدن متعلق به شرکت به او وارد شد. سال 2004، 

معدنچی در جریان انفجار یکی از معدن های او در قزافستان جان خود را از دست دادند.
سال 1998 میتال کارخانه فوالد ایرلند را در شهر کورک با مبلغ یك میلیون پوند خرید. سه 
ســال بعد این کارخانه تعطیل شد و 400 نفر بیکار شدند. آلودگی های محیط زیستی ایجادشده 
توســط این کارخانه همواره مورد نقد قرار داشت. دولت تالش کرد تا به شکایت از میتال غرامت 

پاکسازی خلیج کورک را از میتال بگیرد اما این شکایت بی نتیجه ماند. 

سال 2006 و در  58 سالگی او 
وارد یک نبرد تمام عیار شد. 
میتال برای به دست آوردن 
شرکت آرسلور استیل که از 
ادغام شرکت هایی از اسپانیا، 
فرانسه، لوکزامبورگ و بلژیک 
پدید آمده بود با تمامی رقبای 
اروپایی به نبرد پرداخت و همه 
را از میدان به در کرد.
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کارآفرین

»برای كشف یك چیز ارزشمند باید تا عمق زیاد حفر و كندوكاو 
كنید.« این را دنیس واشنگتن می گوید، معدن دار 82ساله ای كه البته 
منظورش از حفر و اكتشــاف، ربطی به معادن مس او ندارد، منظور او 
پیدا كردن شــركت های جدیدی است كه قرار است آنها را در اختیار 
بگیرد. این امید به زندگی و كســب و كاری كه او حاال دارد، در زمان 
كودكی اش شبیه به یك معجزه به نظر می رسید، زمانی حتی معلوم 
نبود از بیماری فلج اطفال جان ســالم بــه در می برد یا نه. دنیس در 
ســال 1934 در اسپوكین ایالت واشــنگتن به دنیا آمد، در سال های 
ركورد بزرگ اقتصادی امریكا. این شاید اولین خاطره اش از واژه اقتصاد 
و كسب وكار باشد. اولین سال های كودكی اش را به همراه خانواده اش 

از معدن تا دریا
دنیس واشنگتن، ثروتمندترین مرد مونتانا

او کیست؟
دنيس واشنگتن مالك 
مجموعه شرکت های 

صنعتی واشنگتن است، 
سهام داران معادن 

مس، تصفيه ضایعات، 
بنادر و خطوط راه آهن. 
این مجموعه واقع در 
مونتانای امریكا تنها 

در همان ایالت بيش از 
1400 کيلومتر خط آهن 
دارد. واشنگتن با 4.82 
ميليارد دالر ثروت در 
جایگاه 415 فهرست 

بلومبرگ قرار دارد.

مشغول مهاجرت بود. خانواده واشنگتن در پی یافتن كار تمامی خطوط 
ساحلی شــمال غربی اقیانوس آرام را طی كرد. پیدا كردن كار مانند 
رفتن به میدان نبرد بود. پدر دنیس سرانجام توانست در این نبرد پیروز 
شود و به عنوان باربر بارانداز در شهری كوچك به نام بریمرتون مشغول 
به كار شود. درست در زمانی كه همه چیز به نظر اندكی رو به آرامش 

می رفت نوبت به بیماری دنیس رسید.
دنیس هشت ساله به فلج اطفال مبتال شد. زمان ابتالی او به این 
بیماری خطرناك و واگیردار، هنوز موج واكسیناسیون جهانی علیه فلج 
اطفال آغاز نشده بود. هنوز 13 سال مانده بود تا روند پیشگیری از این 
بیماری كه هزاران كودك امریكایی را درگیر كرده بود آغاز شود. اولین 
راهكار برای جلوگیری از گسترش بیماری در سالی كه دنیس به آن 
مبتال شــد، قرنطینه بیماران بود، شهری كه خانواده واشنگتن در آن 
ساكن بودند به صورت كلی در این قرنطینه قرار داشت. بزرگ ترین اقبال 
دنیس این بود كه خاله اش تسلیم این قرنطینه نشد، خواهرزاده اش را 
پنهانی به خارج از شهر قاچاق كرد و به بیمارستانی در سیاتل رساند، 
آنجا بود كه دنیس به عنوان یكی از اولین دریافت كنندگان داروی فلج 
اطفال در امریكا تحت درمان قرار گرفت. روند درمان و بهبود یك سال 
طول كشــید، دنیس در 9 سالگی به خانه ای بازگشت كه شرایطش 
تغییر كرده بود، پدر و مــادرش مراحل جدایی را طی می كردند و او 
مجبور شد در سال های بعد پیش اقوام و آشنایان زندگی كند. او سه 
بار جا عوض كرد تا سرانجام به صورت ثابت پیش مادربزرگش در شهر 
میســوال در ایالت مونتانا مستقر شد. بعدها او از مادربزرگش با عنوان 

تاثیرگذارترین شخصیت زندگی اش در دوره جوانی یاد كرد. 

J آغاز کسب وکار
تمام فراز و نشــیب های زندگی دنیس در دوره كودكی سبب شد 
تا او خیلی زود تبدیل به یك نوجوان خودكفا شــود. او از 14سالگی 
برای تامین هزینه هــای زندگی روی پای خودش ایســتاد؛ روزنامه 
فروخت، مكانیكی كرد، كفش واكس زد تا از همان ســن در چرخه 
تجارت قرار بگیرد. همه این خرده كاری ها در آن سن سبب شد كه تا 
26سالگی به سمت مدیریت در یك شركت ساخت وساز برسد. سال 
1964 دنیس سی ساله تصمیم گرفت كسب وكار مستقل خودش را راه 
بیندازد. با كمك وام و تجربه ای كه در ساخت وساز به دست آورده بود 
مشغول شد. از اولین كارهایی كه توانست بر عهده بگیرد ساخت یك 

1942

دنيس در 8 سالگی به فلج اطفال مبتال شد و بعد از انتقال به 
بيمارستان سياتل و طی دوره درمان نجات پيدا کرد.

1976

شرکت فروش ماشين آالت سنگين مدرن 
ماشينری را خرید.

1964

اولين شرکت خودش را تاسيس کرد. یك شرکت ساخت وساز که اولين 
پروژه مهمش تاسيس جاده برای سازمان جنگل داری امریكا بود.

1934

دنيس واشنگتن در اسپوکين در 
ایالت واشنگتن به دنيا آمد. 
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بعد از ساخت وساز و آغاز كار در حوزه معدن، او وارد چندین كسب وكار دیگر شد از جمله فروش وسایل و 
ماشین آالت سنگین و راه آهن. خط آهن مونتانا ریل كه در تملك اوست بیش از 1400 كیلومتر كشیده شده است 
و از این طریق نفت از داكوتای شمالی به ساحل غربی امریكا حمل می شود.

پاركینگ در بلندی های پارك ملی گالسیر و ساخت جاده برای سازمان 
جنگل داری امریكا بود. 5 ســال بعد او تبدیل به بزرگ ترین پیمانكار 

ساخت وساز در ایالت مونتانا شد.
سال 1985 او به جایگاهی رسیده بود كه توانست معدن كنتینانتال 
در شــهر بوت را بخــرد، معدنی كه مدت ها بالاســتفاده افتاده بود و 
واشنگتن استخراج مس از این معدن نیمه جان را دوباره آغاز كرد. بعد از 
ساخت وساز و آغاز كار در حوزه معدن، او وارد چندین كسب وكار دیگر 
شد از جمله فروش وسایل و ماشین آالت سنگین و راه آهن. خط آهن 
مونتانا ریل كه در تملك اوست بیش از 1400 كیلومتر كشیده شده 
اســت و از این طریق نفت از داكوتای شمالی به ساحل غربی امریكا 

حمل می شود. 
كسب وكار دنیس واشنگتن تا سال 2007 حول محور ساخت وساز 
می چرخید. او پس از سال ها كار در این حوزه شركت ساخت وسازش 
را به قیمت 2.6 میلیارد دالر فروخت. در سال های اخیر او غالب سهام 
شركت سیسپان را خرید، یك شــركت تجاری در حوزه حمل ونقل 
دریایی. او همچنین تحت همین نام چندین موسســه و شــركت را 
اداره می كند كه در زمینه كشتی ســازی، بنادر، كشتی های تفریحی 
و قایق ســازی فعالیت دارند. فعالیت های شركت های او زیر عنوان نام 
سیسپان عمدتا در شهرهای ونكوور و بریتیش كلمبیا متمركز هستند. 
فیلیس همسر دنیس سال ها معلم ابتدایی بود و حاال به عنوان رئیس 
بنیاد دنیس و فیلیس واشنگتن فعالیت دارد. عمده تمركز این بنیاد بر 
بحث توســعه و بهبود وضعیت آموزش است. كوین و كایل دو فرزند 
واشنگتن هستند كه در كسب وكار خانوادگی مشغول به كارند. كوین 
واشنگتن مدیریت كسب وكار خانوادگی را بر عهده دارد و در كنار آن 
به دنبال موقعیت های جدید برای سرمایه گذاری است. او فارغ التحصیل 
دانشگاه ســان دیگو در رشته های كســب وكار و ارتباطات است و به 

صــورت خاص در حوزه مالی تخصص 
دارد. كایل عضو هیئت مدیره چندین 
شــركت از مجموعه كســب وكارهای 
واشــنگتن اســت و در حال حاضر به 
عنوان مدیر اجرایی شــركت دریایی 
سیسپان مشــغول به فعالیت است. او 
بر روی تعیین استراتژی كلی و توسعه 
میزان مشــتریان كالن شركت تمركز 
دارد. این خانواده در كنار كسب وكارش 
همواره به عنوان حامی آموزش شناخته 
شده اســت. اعضای خانواده واشنگتن 
به صورت مداوم از طرفی در توســعه 
آموزش ابتدایی و كودكان فعالیت دارند 
و از طرف دیگر نقش های مشاوره ای و 

حمایتی در دانشگاه ایفا می كنند. 

2005

شرکت سيسپان سهامش را در 
بازار بورس عرضه کرد.

2011

شرکت سيسپان توانست امتياز ساخت کشتی های غيرجنگی 
در کانادا را به دست آورد.

1992

خرید شرکت کانادایی قایق بادبانی آغاز حضور او 
در بازار حمل ونقل دریایی بود. 

عشق قایق
دنیس واشــنگتن تمامی ســال های اول زندگی اش به عنوان یك تاجر و كارآفرین را در حوزه 
ساخت وساز گذراند. اما حاال  ثروتمندترین مرد ایالت مونتانا و یكی از صاحبان كسب وكار در امریكا 
را بیش از هرچیز با عشــقش به قایق ها می شناســند. نشریه فوربز ماجرای پیوند او و قایق رانی را 

این گونه روایت می كند:
»او اولین بار در ســال 1979 بود كه پا به درون یك قایق تفریحی گذاشــت. 45 ســاله بود و 
به عنوان یك تاجر موفق در حوزه صنعت شــناخته می شد، در همان ایام به دوستی كه مبتال به 
سرطان بود كمك كرد و در ازای این محبت، دوستش او را دعوت كرد تا روزی را همراه او در قایق 
تفریحی اش سر كند. همان یك روز كافی بود تا به دام بیفتد:  »عاشق صدایی شدم كه حركت قایق 
بر آب ایجاد می كرد، عاشق آن همه آرامش شدم.« ماجرای او و قایق ها از همان جا شروع شد، كمی 
بعد او اولین قایقش را به قیمت 150 هزار دالر خرید. اولین قایق هم برای او اندكی جنبه تجارت 
داشت، او قایق را تعمیر كرد و سه سال بعد آن را فروخت اما همین خرید باعث شد پای او به داستان 
خرید و فروش قایق های بزرگ و كشتی های شخصی باز شود. امروز او مالك چهار كشتی تفریحی 
كوچك است، یكی از این كشتی ها در سال 1930 ساخته شده و 60 سال با پرچم بریتانیا در آب ها 
سفر می كرده است. این قایق بزرگ كه سنت ایوال نام دارد در جریان جنگ جهانی دوم به عنوان 
محافظ ناوگان دریایی انگلستان را همراهی می كرد. واشنگتن هزینه و زمان زیادی را صرف این كرد 

تا این كشتی قدیمی را بازسازی و دوباره آماده دریانوردی كند.«
وقت گذاشتن روی قایق ها را می توان نمادی از نحوه كسب وكار او دانست. موضوعی عالقه اش 
را به خود جلب می كند، این موضوع در ذهن او تبدیل به یك پروژه می شود و این پروژه تا رسیدن 
به حد كمال ادامه پیدا می كند. همان گونه كه او سال ها قبل معدن نیمه جان مس را زنده كرد و 
آن را به استخراج محصول و سوددهی رساند، حاال هم در 82 سالگی همچنان همان رویه را دنبال 
می كند. قایق بازمانده از جنگ جهانی دوم ناگهان تبدیل می شود به یكی از كشتی های شخصی 
پهلوگرفته از ساحل كه ظاهر و وضعیتش فریاد می زند كه باز هم یكی از پروژه های آقای واشنگتن 

به نتیجه رسیده است. 
كسب وكار دنیس واشنگتن تا سال 2007 
حول محور ساخت وساز می چرخید. او 
پس از سال ها كار در این حوزه شركت 
ساخت وسازش را به قیمت 2.6 میلیارد 
دالر فروخت. در سال های اخیر او غالب 
سهام شركت سیسپان را خرید، یك شركت 
تجاری در حوزه حمل ونقل دریایی
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کارآفرین

بــرادران کوک در فهرســت های بســیاری قرار دارند، فهرســت 
ثروتمندترین ســاکنان نیویورک، ثروتمندترین خانواده های امریكا و... 
صنایع کوک نام خانوادگی آنها را تبدیل به یکی از سرشناس ترین نام ها 
در دنیا کرده است. ثروت آنها در کجا ریشه دارد و چگونه بال و پر گرفت؟ 
این داســتانی است که سایت اینوست پدیا در مقاله ای به آن پرداخته 

است و می توانید ترجمه آن را در این قسمت بخوانید.
یک شیمی دان امریكایی و فارغ التحصیل دانشگاه ام آی تی به نام فرد 
کوک در 27 سالگی )سال 1927( توانست یک فرآیند جدید و کارآمدتر 
بــرای تبدیل نفت خام به بنزین ارائه دهد. تقریبا یک دهه پس از این 
دستاورد، کوک از این فرایند پیشرفته استفاده کرد تا کسب وکار خودش 
را در حوزه پاالیش نفت به راه بیاندازد. شرکتی که او تاسیس کرد ابتدا با 
نام شرکت پاالیش وود ریور اویل شناخته می شد، بعدتر تبدیل به شرکت 
پاالیش راک آیلند اویل و سرانجام نوبت به نامی رسید که حاال در جهان 

شناخته شده است: صنایع کوک. 
از همان زمانی که شرکت نام »صنایع کوک« را به خود گرفت، دامنه 
فعالیت هایش را به فراتر از حوزه پاالیش نفت توســعه داد و وارد عرصه 
صنایعی مانند کشاورزی و تولید کاالهای مصرفی شد. امروز صنایع کوک 
به درآمد ساالنه 100 میلیارد دالر رسیده است و دومین شرکت بزرگ 

كوك های نفتی
چارلز و دیوید کوك، دومین خانواده ثروتمند امریكا 

آهنا کیستند؟
چارلز و دیوید کوک 
ثروتشان را مدیون 
شرکت صنایع کوک 

هستند، دومين شرکت 
سهامی خاص در 

امریكا که در حوزه 
پاالیش نفت، خط لوله، 

خزانه داری، کاغذ و 
خمير کاغذ و بازار کاال 

)بورس محصوالت 
کشاورزی( فعاليت 
دارد. چارلز با 49.3 
ميليارد دالر  در رده 
16 و برادرش دیوید 
با همان حدود ثروت 
در رتبه 17 فهرست 
بلومبرگ قرار دارند.

خصوصی در امریكا به شــمار می رود. سال 1961 این شرکت ارزشی 
معادل 21 میلیون دالر داشت. این یعنی در این 56 سال سود انباشتی 

شرکت 746 هزار درصد بوده است. 
هر چهار پســر کوک در نتیجه این رشــد شگفت انگیز کسب وکار 
خانوادگی شان توانستند در فهرست میلیاردرها جای بگیرند. دو برادر 
یعنی چارلز و دیوید در حال حاضر تنها اعضای این خانواده هستند که 

همچنان نقشی فعال در شرکت کوک دارند. 

J سرآغاز ثروت
ســال 1967 فرد کوک، موسس شــرکت خانوادگی و مبدع شیوه 
جدید پاالیش که خانواده را به ســوی تجارت در مقیاس بزرگ هدایت 
کرد، درگذشت. پس از مرگ ناگهانی پدر، چارلز نقش مدیرعامل شرکتی 
را که با نام راک آیلند اویل شناخته می شد بر عهده گرفت. در آن زمان 
چارلز 32 ساله بود و حدود 5 سال سابقه کار در شرکت را داشت. فرد 
کوک پیش از مرگ از ناراحتی قلبی رنج می برد و به همین خاطر کم کم 
پســرش چارلز را آماده می کرد که اگر اتفاقــی برای او افتاد بتواند کار 

شرکت را در دست بگیرد. 
با وجود اینکه فرزندان کوک در خانواده ای متمول به دنیا آمده بودند، 
در محیطی بزرگ شدند که به آنها یاد می داد که باید کار کردن را جدی 
بگیرند. چارلز کوک به یاد می آورد که پدرش همیشــه می گفت دلش 
نمی خواهد پســرانش تبدیل به »یک مشت تنبل بیکاره« شوند. برای 
همین بود که کوک از پســرانش می خواست در زمان های فراغتی که 
در کنار تحصیل داشتند برای کار کردن و پول درآوردن استفاده کنند. 
کار به چه معنا؟ دوشیدن شیر گاوها، برداشت یونجه، چمن زنی و چاله 
کندن و هر کار دیگری که ممکن بود به فکرش برسد. با وجود این ثروت 
برادران کوک همچنان مدیون همان راهی است که پدرشان آغاز کرده 
بود، قبل از مرگش آنها فرزندان مالک شرکتی بودند که 21 میلیون دالر 

ارزش داشت و درآمد ساالنه اش به 250 میلیون دالر می رسید. 

J تبدیل کوک به هلدینگ ميليارد دالری
به محض اینکه چارلز کوک بر مسند ریاست شرکت خانوادگی قرار 
گرفــت، نام راک آیلند اویل را به یاد پدرش به صنایع کوک تغییر داد. 
او کار توســعه شــرکت را در پیش گرفت و دست به یک سری خرید 
اســتراتژیک شــرکت های حوزه نفت و پاالیش زد. تاریخچه شرکت 

1935

چارلز کوک در شهر ویچيتا در ایالت کانزاس امریكا 
به دنيا آمد.

1963

چارلز به عنوان رئيس بخش مهندسی 
صنایع کوک مشغول به کار شد.

1940

دیوید کوک در شهر ویچيتا به دنيا آمد. در همان سال 
پدرش شرکت پاالیش وود ریور اویل را تاسيس کرد. 

1927

فرد کوک، شيمی دان جوان توانست یك 
فرایند متفاوت برای پاالیش بنزین ارائه کند.
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از همان زمانی که شرکت نام »صنایع کوک« را به خود گرفت، دامنه فعالیت هایش را به فراتر از حوزه پاالیش نفت توسعه داد و 
وارد عرصه صنایعی مانند کشاورزی و تولید کاالهای مصرفی شد. امروز صنایع کوک به درآمد ساالنه 100 میلیارد دالر رسیده 
است و دومین شرکت بزرگ خصوصی در امریكا به شمار می رود.

کوک نشان می دهد که در طول همه این سال ها، شرکت 90 درصد از 
درآمدش را صرف سرمایه گذاری مجدد برای توسعه صنایع کوک کرده 

است. 
دیوید کوک، بــرادر کوچک تر چارلز ســال 1970 به عنوان مدیر 
خدمات فنی به شــركت خانوادگی شان پیوست و خیلی زود توانست 
سلســله مراتب را طی كند و هشت ســال بعد به عنوان رئیس بخش 

مهندسی شركت كوك مشغول به كار شود. 
در دهه 90 میالدی صنایع كوك آغاز به سرمایه گذاری در بخش هایی 
خــارج از حوزه نفت و گاز كرد. ســال 1995 شــركت از محل بودجه 
ریسك پذیری، 150 میلیون دالر را به سرمایه گذاری در استارت آپ ها 
اختصاص داد. حاال فهرستی خالصه از صنایع اصلی وجود دارد كه در 
طول سال های گذشته كوك در آنها سرمایه گذاری كرده است و شامل 
حوزه های مختلف می شود: نفت، مواد شیمیایی، گاوداری، خدمات مالی 
و تجاری، كود، معماری، كاغذ، حمل ونقل و توزیع. یكی از برجسته ترین 
خریدهای این شــركت در حوزه خرج از نفت و گاز مربوط می شود به 
خرید 225 میلیارد دالری شركت جورجیا پاسفیك در سال 2005 كه 
مجموعه شركت های تولید كاغذ توالت نورثلند كوییت لند، حوله كاغذی 

براون وی و لیوان های كاغذی دیكسی را به زیرمجموعه كوك افزود. 
سال 2012 صنایع كوك مبلغ 7.2 میلراد دالر برای خرید شركت 
مولكس هزینه كرد، یك سازنده جهانی قطعات الكترونیك. این شركت 
به خاطر داشــتن مشتری معروفی به نام اپل شهره است. این خرید به 
دلیــل ارزش نجومی ای كه برایش در نظر گرفته شــد، حیرت همه را 
برانگیخت. مبلغی كه صرف خرید این شركت شده بود، 30 برابر درآمد 
مولكس بود. شــركت كوك با شراكت شركت گلدمن ساچس در سال 
2014 گروه فلینت، تولیدكننده جوهر پرینت را به مبلغ 3 میلیارد دالر 
خرید. در ماه نوامبر همان سال صنایع كوك 445 میلیون دالر هم بابت 

خرید اوپلینك كامیونیكیشن، تولیدكننده تجهیزات نوری هزینه كرد. 
سال 2015 صنایع كوك 100 میلیون دالر به صندوق سرمایه گذاری 
ایگلهیل كاپیتال كمك كرد، صندوقی كه ســرمایه آن برای كمك به 
كســب وكارهای خصوصی كوچك و متوسط و عمدتا از طریق تامین 

بدهی های آنها تاسیس شد. 
چارلز و دیویــد كوك گاهی با لقب »به تخت نشــانندگان حزب 
جمهوری خواه« هم شــناخته می شــوند و از اینجاست كه نقش آنها 
در حوزه سیاست مشخص می شــود. این دو برادر در سال های گذشته 
میلیون ها دالر صرف كمپین های تبلیغاتی نامزدهای این حزب كرده اند. 
بر اســاس مقاله سال 2015 نشریه پولتیكو، برادران كوك بیشتر از هر 
شــخص حقیقی دیگری در امریكا در حوزه سیاســت سرمایه گذاری 
كرده اند. در این مقاله همچنین اشاره شده است كه گروه های حمایتگر 
سیاســی كه برادران كوك تاســیس كرده اند حــدود 1200 كارمند 
تمام وقت دارد كه در 107 دفتر در سطح امریكا فعالیت دارند، این تعداد 
كارمند حدود سه برابر اعضای كمیته ملی حزب جمهوری خواه است. 

1970

دیوید به کسب وکار خانوادگی پيوست و 
دفتر نيویورک صنایع کوک را تاسيس کرد.

2015

نشریه پولتيكو نوشت: برادران کوک بيشتر از هر شخص حقيقی 
دیگری در امریكا در حوزه سياست سرمایه گذاری کرده اند.  

1985

ویليام و فرد کوک عليه دو برادر دیگر خود در 
دادگاه اقامه دعوا کردند. 

1967

چارلز پس از درگذشت پدرش، مدیریت شرکت را در 
دست گرفت و نام آن را به صنایع کوک تغيير داد.

چارلز و دیوید 
کوك گاهی با 
لقب »به تخت 

نشانندگان حزب 
جمهوری خواه« 

هم شناخته 
می شوند و از 
اینجاست که 
نقش آنها در 

حوزه سیاست 
مشخص می شود. 

این دو برادر در 
سال های گذشته 
میلیون ها دالر 

صرف کمپین های 
تبلیغاتی 

نامزدهای این 
حزب کرده اند

در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 امریكا بارها گزارش شد 
كه برادران كوك و شبكه حامیان مالی كه آنها گرد آورده بودند حاضر 
به خرج 889 میلیون دالر بــرای پیروزی دونالد ترامپ بوده اند. دیوید 
كوك در مورد جهت گیری هایشان در سیاست طی مصاحبه ای گفت: 
»پدرم به شدت می ترسید كه دولتمان بیشتر و بیشتر تبدیل به دولتی 
سوسیالیست و سلطه گر شود بنابراین از همان زمانی كه ما نوجوان بودیم 

تا همین حاال این نگرانی همواره با ما بوده است.«
مجموع ثروت 9.6 میلیارد دالری، برادران كوك را تبدیل به دومین 
خانواده ثروتمند امریكا كرده اســت. بخش عمده ثروت آنها در همان 
شركت صنایع كوك سرمایه گذاری شده است. چارلز و دیوید كوك با 
در دست داشتن 42 درصد از سهام این شركت، بزرگ ترین سهام داران 

صنایع كوك محسوب می شوند. 
در این میان نام دو پســر دیگر كوك، موســس این شركت بیشتر 
در ســایه قرار دارد. فردریك و ویلیام كوك دهه ها است كه در شركت 
پدری شان نقشی نداشته اند. این دو نفر سهامشان را در ازای 800 میلیون 
دالر به چارلز و دیوید واگذار كرده اند. فردریك ســاكن موناكو است و 
بیشتر به عنوان مجموعه دار آثار هنری شناخته می شود و ویلیام به عنوان 
مدیرعامل شركت انرژی اوكسبا مشغول به كار است، شركتی كه او پس 
از فروختن سهمش از كسب وكار خانوادگی، تاسیس كرد و تا نوامبر سال 
2017 به عنوان صد و هفتاد و ششمین شركت بزرگ خصوصی امریكا 
رده بندی شــده بود و درآمدی بالغ بر 2.6 میلیارد دالر در سال داشت. 
این دو برادر با اینكه ســال ها اســت با واگذاری سهمشان از نام صنایع 
كوك فاصله گرفته اند، در دهه 80 و با شكوفایی شركت خانوادگی علیه 
دو برادر دیگر خود اقامه دعوا كردند و خواستار بازنگری در قیمت سهامی 
شدند كه واگذار كرده بودند. این پرونده در نهایت به نفع چارلز و دیوید 

مختومه شد.

تاریخچه شرکت کوک نشان 
می دهد که در طول همه این 
سال ها، شرکت 90 درصد از 

درآمدش را صرف سرمایه گذاری 
مجدد برای توسعه صنایع کوک 

کرده است 
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کارآفرین

میراث مارشال
ایلین مارشال چهارمین زن ثروتمند امریكا

1965

ایلين با پيرس مارشال، پسر کوچك تر 
هاوارد مارشال ازدواج کرد.

1994

ویكی لين، پيشخدمتی که با هاوارد مارشال 
آشنا شده بود نامش را به آنا نيول اسميت 

تغيير داد و با او ازدواج کرد.

2006

ایلين مارشال پس از درگذشت همسرش، 
وارث او شد و حاال از اعضای هيئت مدیره 

صنایع کوک به شمار می رود. 

1974

هاوارد مارشال به هریك از دو پسرش یعنی 
هاوارد مارشال سوم و پيرس 4 درصد از سهام 

صنایع کوک را بخشيد.

1995

هاوارد مارشال در 90 
سالگی درگذشت.

1942

ایلين تتمير در داالس 
امریكا متولد شد.

صنایع كوك نام بزرگی در صنعت امریكا اســت، آن قدر بزرگ 
كه به جز برادران كوك توانسته است نام ایلین مارشال، بیوه پیرس 
مارشال را هم در فهرست میلیاردرهای جهان بنشاند. ایلین مارشال 
چهارمین زن ثروتمند امریكا است، یكی از مدیران و سهام داران عمده 
شركت صنایع كوك كه 14.6 درصد از سهام ویچیتا را از شوهرش 
به ارث برد، شركتی كه ثمره 5 دهه شراكت میان خانواده مارشال و 

كوك است. پیرس مارشال جی. هاوارد مارشال دوم بود. 
شــراكت میان این دو خانواده در سال 1959 آغاز شد زمانی كه 
فرد كوك 35 درصد از سهام شركت گریت نورث اویل و یك شركت 
پاالیش واقع در مینســوتا را خرید. هاوارد مارشال یكی از موسسان 
این شركت بود. یك دهه بعد مارشــال سهام باقی مانده اش از این 
شركت را در ازای بخشی از سهام شركت صنایع كوك به این خانواده 

واگذار كرد. 
سال 1974 هاوارد مارشال به هر یك از دو پسرش یعنی هاوارد 
مارشــال سوم و پیرس 4 درصد از سهام صنایع كوك را بخشید، با 
واگذاری این سهام این دو برادر قدرت شركت در تصمیم گیری های 
هیئت مدیره را هم به دســت آوردند. سال 1980 ویلیام و فردریك 
كوك تالش كردند تا برادرشــان چارلز را از ســمت مدیریت عامل 
شركت خانوادگی پایین بكشــند، واقعه ای كه از آن با نام كودتا در 
شركت كوك هم یاد می شود. در آن زمان ارزش سهامی كه مارشال 
در اختیار داشت ناگهان تبدیل به ارزشی بسیار حیاتی شد. دعوای 
میان برادران كوك ســبب جبهه گیری سهام داران شده بود، ویلیام 
و فرد و هوادارانشــان 48 درصد از سهام صنایع كوك را در اختیار 
داشــتند و برای اینكه اكثریت را در رأی گیــری در خصوص كنار 
گذاشتن چارلز از مدیریت شركت به دست آورند محتاج رأی برادران 
مارشــال بودند. هاوارد مارشال سوم در این دعوا طرف ویلیام و فرد 
را گرفت و پیرس در این میان قادر به تصمیم  گیری نبود. در اینجا 
هاوارد مارشال بزرگ، پدر مارشال ها وارد عمل شد و سهم پسرش 
هــاوارد جونیور را در ازای 8 میلیــون دالر خرید و اوضاع را به نفع 
چارلز كوك تحت كنترل خود درآورد. بعدتر او پســرش هاوارد را از 

ارث محروم كرد.
ســال 1991 هاوارد مارشال با ویكی لین اسمیت آشنا شد، یك 

مادر مجرد كه به عنوان پیش خدمت در هیوستن مشغول به كار بود. 
آنها در سال 1994 ازدواج كردند. تا آن زمان ویكی لین نامش را به 
آنا نیكول اسمیت تغییر داده بود و توانسته بود تبدیل به یك بازیگر 
و مدل بین المللی شود. چهار ماه قبل از اینكه هاوارد مارشال بزرگ 
از دنیا برود، همسرش آنا علیه پسر او پیرس به دادگاه شكایت كرد 
و مدعی شــد كه او نمی گذارد پدرش وظیفه اش را در قبال زندگی 
زناشــویی جدیدش انجام دهد. این پرونــده تبدیل به یك دعوای 
قضایی 16 ساله شد اما نه انا اسمیت و نه پیرس آن قدر عمر نكردند 
كه پایان این جدال به نفع یكی از طرفین اعالم شود. پیرس در سال 
2006 بر اثر عفونت از دنیا رفت و آنا اســمیت یك سال بعد در 39 
سالگی و به خاطر زیاده روی در مصرف مواد مخدر درگذشت. تمامی 
این جنگ و نبردها خاتمه یافت و در نبود پســر و همسر مارشال 
بزرگ به عنوان وارث، ایلین مارشال، همسرش پیرس به عنوان وارث 
سهام و اموال او معرفی شد. ایلین مارشال سال 1942 به دنیا آمد و 
در داالس امریكا بزرگ شــد. او دو پسر به نام های پترسون و پیرس 
مارشال جونیور دارد و در حال حاضر یكی از از 9 عضو هیئت مدیره 

شركت صنایع كوك به شمار می رود. 

شراكت میان این دو خانواده در سال 1959 آغاز شد زمانی كه فرد كوك 35 درصد از سهام شركت گریت نورث 
اویل و یك شركت پاالیش واقع در مینسوتا را خرید. هاوارد مارشال یكی از موسسان این شركت بود. یك دهه بعد 
مارشال سهام باقی مانده اش از این شركت را در ازای بخشی از سهام شركت صنایع كوك به این خانواده واگذار كرد.

او کیست؟
ایلين مارشال، 

چهارمين زن ثروتمند 
امریكا است، یكی از 
مدیران و سهام داران 
شرکت کوک. او بيوه 
پيرس مارشال است و 
ثروت خودش را از او 
به ارث برده و حاال با 

17 ميليارد دالر ثروت 
در رتبه 77 فهرست 

بلومبرگ ایستاده 
است.
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اعجوبه ای که هیچ نمی دانست
روایت موفقیت فیل نایت، موسس شرکت نایک

 .Inc رازهای تاسیس یک شرکت بر پایه دانش صفر! این مطلبی است که نشریه
در مورد فیل نایت، موسس شرکت نایک به چاپ رسانده است. مطلبی که در آن 
توضیح داده شده نایت چگونه با مهارت محدود در مدیریت و بدون بودجه قابل 
توجه شرکتی را تاسیس کرد که حاال تبدیل به یکی از نام های برتر تولید کفش 

و لباس های ورزشی شده است. ترجمه این مطلب را در اینجا می خوانید. 
چتربازی؟ بانجی جامپینگ؟ اگر به دنبال یک تجربه هیجان انگیز و در عین حال ترسناک هستید یک کار 

دیگر هم هست که می توانید امتحان کنید: شرکت خودتان را راه بیندازید. اگر که می خواهید از این هم فراتر بروید 
شرکت خودتان را راه بیندازید بدون اینکه اطالعات کافی در زمینه تاسیس کسب وکار داشته باشید. برای این کار 

می توانید قدم به قدم راهی را که میلیاردر خودساخته و کارآفرین معروف، بیل نایت رفته است تا یکی از موسسان 
شرکت نایک شود، دنبال کنید. کسی که در حال حاضر از مالکان شرکتی است که ارزشی معادل 

100 میلیارد دالر دارد. درآمد نایک حاال به حدود 34 میلیارد دالر در سال می رسد، 74 
هزار کارمند دارد و یک برند معروف در سطح جهانی است. 

دیوید روبنستین، کارآفرین و سرمایه دار امریكایی در مصاحبه ای که برای معرفی 
کتاب خاطرات فیل نایت با او انجام داد توضیح می دهد که در سال 1962 و زمان 
تاسیس شرکت، نایت تا چه اندازه تجریه داشته است: »تو هیچ چیزی در مورد 
طراحی کفش نمی دانستی، هیچ چیز در مورد مدیریت هم نمی دانستی و چندان 

پولی هم در بساط نداشتی.«
با وجود کمبود دانش و تجربه، نایت به برخی نکات کلیدی در آغاز تاسیس 
شرکت اشاره کرد، نکاتی که باعث رشد کار نایک شدند: »ما از فرصتی که رونق 
گرفتن دویدن پیدا کرده بود بهره بردیم، بعد این مرحله تبدیل شــد به رواج 
قدم دو )راه رفتن سریع( و بعد تبدیل شد به رونق حفظ تناسب اندام و ما از 
همه این مراحل سود کردیم.« توانایی نایت و تیمش در ارزیابی، تشخیص 
و انطباق با نیازهای بازار کمک کرد تا کمبود آنها در تجربه های مدیریتی و 

تخصص در طراحی جبران شود. 
وقتی از نایت پرسیده شد که به غیر از »نداشتن دانش« چه مهارت 
دیگری داشته است، این گونه جواب داد: »تنها یک مهارت: در ارزیابی 
آدم ها بسیار خوب بودم.« توانایی منحصر به فرد نایت در شناخت آد م ها 
و تعامل با آنها به او کمک کرد تا نه تنها با شــرکای اولیه اش در نایک، 
همکاران و اعضای تیمش به تفاهم برسد بلکه این مهارتش او را به درک 

عمیق تری از مشتریانی رساند که قرار بود کفش های او را بخرند.
عالوه بر همه اینها نایت عشــق و شوری فوق العاده نسبت به نایک 
داشت: »من عشــق زیادی به کفش دارم، من یک دونده بودم، دویدن 
برایم مهم بود و از همان زمان تا حاال این عشق به دویدن و کفش هایش 
در من ادامه دارد.« به راه انداختن کســب وکار خودتان ممکن اســت 
دلهره آور باشد به ویژه اگر احساس می کنید که تمام آنچه را که باید در 
اختیار ندارید. اما شاید همین که کار را شروع کنید یک برگ برنده باشد، 
فقط ایده ای را که دارید بردارید و همراهش شــوید یا به قول فیل نایت: 

 )Just Do It :انجامش دهید! )اشاره به شعار شرکت نایک

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش تجربه

]  این صفحه ها به مرور تجربیات کارآفرینی می پردازد. [
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تجـربــه

دالیل بسیاری برای شكست خوردن كســب وكارها وجود دارد. 
شكســت ممكن است ریشه در مدیریت بد داشته باشد یا خطاهای 
استراتژیك. گاهی هم شكست فقط به خاطر بداقبالی است. اما اغلب 
مجموعه ای از همه این دالیل دســت به دست هم می دهند. سایت 
انگلیســی »مدیران« كه به موضوعات تخصصی در حوزه مدیریت و 
كسب وكار می پردازد در مطلبی به دالیل شكست سه شركت پرداخته 
است كه با وجود موفقیت های چشمگیر در سال های نخستین کار، در 
گذر زمان تسلیم شکست شدند. تمامی این شرکت ها در روزگار خود 
نام هایی آشنا در سطح بین المللی بوده اند اما بعید است که شما نام آنها 

را هم شنیده باشید. ترجمه این مطلب را در این بخش می خوانید.
یكی از مطالعات اخیر نشــان داده اســت كه بیش از 50 درصد از 
شــركت ها به سن 16 سالگی نمی رســند. باالترین آمار شكست این 
شركت های نوپا مربوط به چهارمین سال تأسیسشان می شود. گزارش 
گروه مشــاوران بوستون در ســال 2015 حاكی از این بود كه از سال 
1950 حدود 35 هزار شركت در امریكا به ثبت رسیده اند. این گزارش 
می گویــد كه امروز تقریبا یك دهم از تمامی شــركت های عمومی به 
صورت ساالنه شكســت می خورند و این یعنی تعداد كسب وكارهای 
ناموفق نسبت به سال 1965 چهار برابر شده است. با توجه به اینكه در 
پنج سال اول تاسیس خطر از هم پاشیدن شركت ها بسیار زیاد است، 
تصمیم گرفتیم ســه شركتی را بررسی كنیم كه پس از موفقیت های 
بسیار به مرحله شكست رسیدند و دالیل این شكست ها را بررسی كنیم.

J ظهور و سقوط ستاره دنباله دار

گروه فروشگاه های زنجیره ای كومت )به معنای ستاره  دنباله دار( 
در ســال 1933 متولد شد. فروشــگاه های باتری كومن، باتری های 
رادیوهای بی سیم مشــتریان را شــارژ می كردند. در اوایل دهه 50 
میالدی تقاضا برای رادیوی بی سیم به سرعت رو به افزایش گذاشت 
و جورج هولینگبری نــام مغازه هایش را به كومت رادیو رنتالز تغییر 
داد و نخستین فروشگاه خرده فروشی اش را به راه انداخت. تعداد این 
فروشگاه ها خیلی زود افزایش پیدا كرد. از سال 64 كومت تبدیل به یك 
شركت خرده فروشی همراه با تخفیف با فروش در سطح انگلستان شد. 
قیمت هایی كه این شركت پیشنهاد می داد 45 درصد ارزان تر از آن 

چیزی بود كه كارخانه جات تولیدی روی فروش جزئی محصوالتشان 
قیمت گذاشته بودند. هشت سال بعد شركت وارد بورس شد و تا آخر 

سال 1976 تعداد فروشگاه هایش به 50 عدد رسید. 
بعدتر شركت امریكایی وال مارت به انگلستان وارد شد و بزرگ ترین 
فروشگاه های )خرده فروشی( زنجیره ای این كشور یعنی آسدا را خرید. 
وال مارت كه بزرگ ترین خرده فروشی جهان در آن زمان بود خیلی زود 
اعالم كرد كه برخی از كاالهایش را با 60 درصد تخفیف ارائه می دهد. 
كومت ناچار شد كه قیمت هایش را با تخفیف بیشتر از قبل ارائه دهد 

تا بتواند به پای قیمت های نازل وال مارت برسد. 
یكی از دیگر مشكالتی كه بر سر راه كومت قرار گرفت ظهور یك 
شركت با آوای اسمی مشابه بود كه از همان تركیب سفید و قرمز برای 
لوگوی خودش استفاده می كرد. خریداران این دو نام یعنی »كومت« 
و »ِكریز« را با هم اشتباه می گرفتند. به جز یك كمپین تبلیغاتی برای 
احیای نام شركت كه هزینه ای معادل 20 میلیون پوند داشت، دیگر 
تالش چشمگیری برای زنده كردن این برند نشد و كومت رفته رفته 
شروع به از دســت دادن بازار كرد. حتی با وجود تجربه باارزشی كه 
این شركت در زمینه ارسال سفارش ها از طریق پست داشت، كومت 
نتوانســت در رقابت آنالین كه از اوایل ســال 200 شروع شده بود 
خودش را به پای رقیبان برساند. آخرین ضربه را ركود اقتصادی سال 
2007 به كومت وارد آورد. افزایش نرخ بیكاری، ثابت ماندن دستمزدها 
و باال رفتن قیمت امالك سبب شد تا خریداران هم به حداكثر احتیاط 
در هزینه ها بپردازند. دیگر برای كومت امكان پذیر نبود كه هم زمان با 

تعدیل نیرو و بستن شعبه ها، پیش مشتری ها حفظ ظاهر كند. 

J تاثیر منفِی رشد سریع

شركت كومپك كه در سال 1982 تاسیس شده بود در دهه 90 
تبدیل شد به بزرگ ترین تامین كننده كامپیوترهای شخصی. تمركز 
شركت بر این بود كه پیشنهادهایش به مشتریان را از سایر رقبا متمایز 
كند یعنی تولید یك سیستم با گرافیك بهتر و عملكرد باالتر و قابلیت 

اطمینان بیشتر و البته حفظ قیمت رقابتی. 
كومپك مهندسان باتجربه و بازاریابان هوشمندی را استخدام كرد 
كه باعث اعتبار جدی و پیشــتازی تكنولوژیك این شركت شد، دو 

سه شرکت، سه شکست
نام های بزرگی که نشانی از آنها باقی نماند

آمازون سال 1995 
تأسیس شده و 
دو سال بعد هم 
شرکت بارنز و 

نوبل وب سایتش 
را برای رقابت 
با آمازون به 

راه انداخت. اما 
بوردرز سرانجام 
در سال 98 بود که 

از خواب غفلت 
برخاست و اولین 
حضور آنالینش 
را اعالم کرد ولی 

در همین بین ده ها 
میلیون دالر را از 

دست داده بود
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ویژگی كه رقبایش نمی توانستند خود را به پای آن برسانند. در دومین 
سال از فعالیت، شركت تبدیل به اولین استارت آپی شد كه توانست با 
این ســرعت به درآمد 100 میلیون دالری برسد. سال 1986 پس از 
ثبت ركورد  فروش 329 میلیون دالری، كومپت تبدیل به جوان ترین 
شــركت تاریخ شد كه توانست در لیســت فورچون 500 قرار گیرد. 
)فهرستی كه هرساله توسط نشریه فورچون منتشر می شود و شامل 

نام 500 شركت بزرگ امریكایی از لحاظ درآمدزایی است.( 
بیست سال پس از تاسیس كومپك، همه چیز به پایان رسید. در 
حالی كه رونق و ركود دوره دات كام* در اواخر دهه 90 تاثیری بزرگ 
بر روی بازار بورس گذاشــته بود، دلیل شكست كومپك جایی خارج 
از شــرایط بازار قرار داشت. این شركت به خصوص از همان نقطه ای 
ضربه خورد كه بسیاری از شركت ها و به صورت مشخص استارت آپ ها 
را تحت تاثیر قرار داده بود. تحقیقات گروه مشاوره ای بوستون نشان 
می دهد که رابطه معناداری میان سرعت رشد درآمد و از میان رفتن 
کسب وکار وجود دارد؛ رشد سریع در بسیاری مواقع منتهی به زندگی 
کوتاه تر یک شرکت می شود در حالی که شرکت های با رشد متوسط 
با کمترین خبر شکست روبه رو هستند. کومپک می خواست تقیربا 
تمامــی عرصه های صنعت کامپیوتــر را از آن خود کند اما عملیات 
ادغام و خریدهایش به نظر حواس این شرکت را از کسب وکار بسیار 
موفقی که در حوزه فروش کامپیوتر داشت پرت کرد. افراط در رقابت 
و نرخ های رقیبان سبب شد که سود شرکت خیلی زود از میان برود. 
مدیران شرکت ها برای همگام سازی مجموعه خود با تغییرات بازار و 
تقاضا باید استراتژی های منظم تری داشته باشند. مدیران باید بر همان 
کاری که بهتر از هر حوزه دیگری انجام می دهند تمرکز کنند و بدون 
اینکه کارهای روزمره از دستشان دربرود، بتوانند خودشان را با شرایط 

جدید مطابقت دهند.

J مرزهای بسته

بازنگری توانایی فوق العاده ای است، گذر زمان قضاوت در مورد رفتار 
شرکت ها را آسان تر می کند. گاهی هم خطاهای فاحش استراتژیک 

تنها به چشم کسانی می آید که بیرون از یک مجموعه ایستاده اند. 
بوردرز )به معنی مرزها(، شرکت بین المللی فروش کتاب در سال 
1971 توسط لوییس و تام بوردرز، دو برادر فارغ التحصیل از دانشگاه 
میشیگان، تاسیس شد. آنها پس از اینکه در تشویق کتاب فروشی ها 
برای ردیابی فروش و موجودی شان که امکان پیش بینی میزان تقاضا 
در هر گروه از مخاطبان را فراهم می کرد، شکست خوردند این شرکت 
را تاسیس کردند و در واقع آغازگران یک انقالب در حوزه خرده فروشی 
کتاب شدند. بوردرز شرکتی بود که کارکنانش به کاری که می کردند 
تعهد داشتند. برای مشتریان فروشگاه آنها تبدیل به یک محل آزاد و 

پناهگاه شــده بود که می توانستند بدون اینکه گم شوند در آنجا سر 
کنند. بوردرز روح داشت، روحی که حتی امروز هم در کتاب فروشی ها 

نایاب است. 
ســال 1992 پس از 20 ساِل موفق در کسب وکار کتاب فروشی، 
این شــرکت توسط کی مارت خریداری شد. این شرکت در آن زمان 
مالک مجموعه کتاب فروشــی های والدنبروکس هم بود که در مراکز 
خرید بخشی هم برای فروش کتاب داشت. این دو شرکت با این امید 
ادغام شــدند که مدیریت بوردرز بتواند والدنبروکس را هم احیا کند. 
اما این اتفاق رخ نداد. بســیاری از مدیران ارشد بوردرز شرکت جدید 
را ترک کردند، کارمندان شرکت، از اهالی کتاب بودند نه کسانی که 
بتوانند در کنار عروســک و لباس های ارزان و جواهر و اسباب بازی، 
کتاب بفروشند. سه سال پس از این ادغام، کی مارت بخش مربوط به 

بوردرز را ملغا کرد. 
اما پایان بوردرز تنها به این دلیل نبود. به نظر می رســد مدیریت 
این شــرکت در دوره ای که ورود به دنیای آنالین در حال شکوفایی 
بود هوشیاری الزم را نداشت. آمازون سال 1995 تاسیس شده و دو 
سال بعد هم شرکت بارنز و نوبل وب سایتش را برای رقابت با آمازون 
به راه انداخت. اما بوردرز سرانجام در سال 98 بود که از خواب غفلت 
برخاست و اولین حضور آنالینش را اعالم کرد اما در همین بین ده ها 
میلیون دالر را از دست داده بود. اشتباه های دیگر این شرکت هم کم 
نبودند، به عنوان مثال زمانی که همه در حال روی آوردن به سیستم 
سفارش آنالین کتاب بودند این شرکت تازه شروع به عرضه خدمات 

خود بر روی لوح های فشرده کرد.
فروش کتاب یک سری مشخصات منحصر به  فرد دارد و شرکت ها 
باید توســط کسانی اداره شــوند که درک عمیقی از این مشخصات 
دارند؛ آدم های اهل کتابی که در عین حال بدانند صنعت و بازار چه 
فرایندی دارد، مشتریان چه می خوانند و چگونه می توان آنها را راضی 

نگه داشت. 

*یک حباب اقتصادی در خالل سال های 1۹۹۵ تا 2۰۰۰ بود  که طی 
آن بازارهای بورس سهام کشورهای صنعتی دنیا شاهد رشد سریع 
ارزش مالی شان بودند که از رشد بخش اینترنت و شاخه های مرتبط 
با آن ناشی می شد. از مشخصه های این دوره تأسیس )که در بسیاری 
موارد به شکست اقتصادی انجامید( گروه جدیدی از شرکت های 
بر پایه اینترنت بود که به طور کلی به آنها شرکت دات-کام گفته 
می شد. 

یكی از مطالعات اخیر نشان داده است كه بیش از 50 درصد از شركت ها 
به سن 16سالگی نمی رسند. باالترین آمار شكست این شركت های نوپا 
مربوط به چهارمین سال تأسیسشان می شود.

 تحقیقات گروه 
مشاوره ای 

بوستون نشان 
می دهد که رابطه 
معناداری میان 
سرعت رشد 

درآمد و از میان 
رفتن کسب وکار 
وجود دارد؛ رشد 
سریع در بسیاری 
مواقع منتهی به 

زندگی کوتاه تر یک 
شرکت می شود 

در حالی که 
شرکت های با رشد 
متوسط با کمترین 

خبر شکست 
روبه رو هستند
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تجـربــه

یکی از رســم  های زندگی خانوادگی همیشه این بود که شغل و 
پیشه هم مانند مال و اموال نسل به نسل منتقل شود. احتمال اینکه 
پسر کشــاورز خودش هم کشاورز شود و پسر تاجر حجره پدرش را 
به ارث ببرد نزدیک  ترین احتمالی بود که می  شد رویش حساب کرد. 
شاید رواج یافتن تحصیالت دانشگاهی بود که این معادله قدیمی را 
به هم زد و شــکل  گیری زندگی مدرن. اینکه فرزندان یک کارگر سر 
از دانشگاه پزشکی درآورند و فرزندان یک پزشک به سمت مهندسی 
برونــد و... دیگر در دوره ای که تحصیالت دانشــگاهی بر تجربه های 
خانوادگی غلبه کرده بود، موضوع عجیبی به شمار نمی رفت. اما قرار 
نیست که همیشه روال همین گونه طی شود، گاهی گذشته در قالبی 
جدید بازمی گردد. در دوره ای که کارآفرینی و اســتارت آپ و مشاغل 
خانگی بحث روز دنیای کســب وکار هســتند، هرروز بیشتر از قبل 
می توان در مورد کسب وکارهای خانوادگی شنید. شرکت های بزرگ 
و کوچک فراوانی هستند که بر مبنای شراکت خانوادگی پا گرفته اند 
و از نســلی به نسل دیگر منتقل می شوند. و البته این نوع از تجارت 
هم مانند هر کار دیگری که ریشــه در خانواده دارد هم فرصت است 
و هم تهدید. چگونه می توان این مدل از کســب وکار را به سالمت از 
مراحل مختلف گذر داد؟ نشریه کارآفرین در مطلبی با عنوان »چهار 
نیرویی که کسب وکار های خانوادگی را به پیش می رانند« به توصیف 
نحوه موفقیت تجارت های فامیلی پرداخته است. ترجمه این مطلب 

را در این بخش می خوانید. تحقیقات نشــان می دهد که 30 درصد 
از کســب وکارهای خانوادگی آن قدر دوام می آورند که به دست نسل 
دوم سپرده شوند و تنها 12 درصد از آنها می توانند تا روی کار آمدن 
نســل سوم خودشان را سرپا نگه دارند. آمارهایی از این دست شما را 
بــه این فکر می اندازد که آن 12 درصد چه تدابیری را به کار برده اند 
که بقیــه از آن غافل بوده اند؟ چرا یک تجارت خانوادگی به تعطیلی 
کشــیده می شــود و یک تجارت خانوادگی دیگر با قدرت به پیش 
می رود؟ تصمیم گرفتیم نگاهی بیندازیم به الگوهای تکرارشونده در 
خانواده هایی كه کسب وکارشان را چندین نسل به صورت موفق ادامه 
داده بودند. آیا واقعا این موفقیت رمز و رازی دارد؟ پاسخ به این سوال 
مثبت است. آن کسب وکارهایی که توانستند به نسل سوم و چهارم و 
پنجم خانواده ها هم برسند از چهار نیروی محرک استفاده می کردند. 

اتحاد خانوادگی
خانواده های متحــد و یکپارچه بســیار راحت تر 1

می توانند خودشان را با تغییرات تطبیق دهند و معموال 
منافع خانوادگی و تجاری را به منافع شخصی خود ترجیح می دهند. 
تجربه نشان می دهد که این قبیل از خانواده ها اتحاد را بر مبنای اولویت 
دادن به ارتباطات به دســت می آورند. برای این کار باید چند نکته را 

مد نظر قرار داد:

 سرمایه گذاری 
بر روی نسل 
بعد یک باید 

است. متاسفانه 
»سرمایه گذاری بر 
روی نسل بعدی« 

اغلب با »یافتن 
مدیرعامل جدید« 

اشتباه گرفته 
می شود. این یکی 
از تله هایی است 
که بسیاری از 

کسب وکارهای 
خانوادگی 
گرفتارش 

می شوند، از 
آن دام هایی که 
منجر به فشار 

آوردن ضمنی یا 
آشکار بر نسل 

بعدی می شود تا 
وارد کسب وکار 

خانوادگی شوند 

بازگشت به شغل آبا و اجدادی
راهنمای موفقیت در کسب وکارهای خانوادگی

بهترین کار این است که 
رابطه کاری در قالبی کامال 
حرفه ای تعریف شود. 
هرقدر هم که روابط شما در 
حال حاضر محکم و نزدیک 
باشد نمی توانید فراموش 
کنید که هر شراکت کاری 
باالخره به اختالف نظرهایی 
ختم می شود. یکی از 
بایدهای کسب وکار تنظیم 
توافق نامه های مکتوب است
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 تحقیقات نشان می دهد که 30 درصد از کسب وکارهای خانوادگی آن قدر دوام می آورند که به دست نسل دوم سپرده شوند و تنها 12 
درصد از آنها می توانند تا روی کار آمدن نسل سوم خودشان را سرپا نگه دارند. آمارهایی از این دست شما را به این فکر می اندازد 
که آن 12 درصد چه تدابیری را به کار برده اند که بقیه از آن غافل بوده اند؟

 برگزاری منظم و همیشگی جلسات خانوادگی
 آموزش قواعد و چگونگی کسب وکار به اعضای خانواده

 تقویت مهارت های مربوط به حل اختالف
 یادگیری مولفه های تشکیل دهنده ارتباطات خوب. 

مسئله فقط پول نیست
خانواده های موفق بایــد به مجموعه ای از ارزش ها 2

فراتــر از مســائل و اهداف مالی متعهد باشــند. این 
ارزش ها معموال در قالب ماموریت شــرکت یا اهداف مد نظر شرکت 
بیان می شــوند. به عنوان مثال یکی از این کسب وکارهای خانوادگی 
ماموریتش را خلق موقعیت های اقتصادی برای کارکنان و جامعه ای 
که در آن شــکل گرفته بود بیان می کــرد. تعریف کردن مجموعه 
ارزش ها به اعضای خانواده حس هدفمندی می دهد و این موقعیت را 
در اختیارشان می گذارد که به چیزی فراتر از خودشان متعهد شوند. 
خانواده هایی که از این نیروی محرکه استفاده می کنند این ویژگی ها 

را دارند:
 ارزش های اصلی را شناسایی می کنند؛

 این ارزش ها را تبدیل به برنامه ای عملی می کنند؛
 از این ارزش ها برای شــکل دادن و تقویت فرهنگ کاری شرکت 

استفاده می کنند.

چشم انداز مشترک 
بدون وجود یک نقشه روشن برای واگذاری، سپردن 3

مشعل کار از یک نســل به دست نسل بعدی به این 
می ماند که یک جعبه پاندورا به دست شما داده اند که کار تصمیم گیری 
را سخت تر می کند. برنامه ریزی برای فرایند جانشینی بسیار پیچیده تر 
از این اســت که بخواهید تصمیم بگیرید چه کسی مدیرعامل بعدی 
شــرکت خواهد بود. مدیریت تغییر، مالیات امالک و بازنشستگی به 
شدت وابسته به این فرایند جانشینی هستند و جهت رویارویی با این 

چالش ها خانواده های موفق برخی از نکات را جدی می گیرند:
 هیئت مدیره ای کامال مستقل بنیان می گذارند که بتواند در تعیین 

مدیریت مسئولیت پذیر کمک کند؛
 در بازه های زمانی منظم، برنامه استراتژیک شان را برای شرکت به روز 

می کنند؛
 برنامه ریزی اســتراتژیک شرکت را هم راستا با ارزش ها و ماموریت 

تعریف شده شان  می کنند.

آماده سازی نسل بعد
ســرمایه گذاری بر روی نســل بعد یک باید است. 4

متاسفانه »سرمایه گذاری بر روی نسل بعدی« اغلب با 
»یافتن مدیرعامل جدید« اشتباه گرفته می شود. این یکی از تله هایی 
است که بسیاری از کسب وکارهای خانوادگی گرفتارش می شوند، از 
آن دام هایی که منجر به فشار آوردن ضمنی یا آشکار بر نسل بعدی 
می شود تا وارد کسب وکار خانوادگی شوند. تجربه نشان می دهد آن 
ســری از اعضای یک خانواده کــه تنها به خاطر جلب رضایت پدر و 
مادرشــان وارد کســب وکار فامیلی می شــوند، مدیرانی ناکارآمد با 
اعتمادبه نفس بســیار پایین از آب درمی آیند. زیر لوای مدیریت آنها 
کســب وکارها اغلب شکســت می  خورند. آنها تبدیل به طعمه برای 
چیزی می شــوند که نام آن را »نفرین جانشین« گذاشته ایم. نفرین 

نباید یادمان برود 
که خانواده به 

کسب و کار اولویت 
دارد. غم انگیز 
است که برخی 

خانواده ها به دالیل 
مالی و تجاری 

از هم می پاشند. 
همیشه می توان 
یک کسب وکار 

دیگر راه انداخت 
یا پول بیشتری 
درآورد اما شما 
فقط همان یک 
خانواده را دارید

موفقیت خانوادگی
موضوع کســب وکارهای خانوادگی بارها و از زوایای گوناگون توسط رسانه های مختلف مورد 
بررسی قرار گرفته است. شبکه خبری CNBC هم در مطلبی به این موضوع پرداخته و به چند مورد 

اشاره کرده که برای رسیدن به موفقیت در این نوع از تجارت باید به آنها بها داد.
 همه ما دوست داریم که کارآفرینان موفقی باشیم و پول پارو کنیم یا شاید هم دنیا را تغییر دهیم. 
اما نباید یادمان برود که خانواده به کسب و کار اولویت دارد. غم انگیز است که برخی خانواده ها به 
دالیل مالی و تجاری از هم می پاشــند. همیشــه می توان یک کسب وکار دیگر راه انداخت یا پول 
بیشتری درآورد اما شما فقط همان یک خانواده را دارید که جایگزینی برای آن نیست. به یاد داشتن 
این نکته کمک می کند تا اختالفات محیط کار هم از آنچه هست بزرگ تر نشود و جلوی مشاجرات 

و دعواهای اساسی گرفته شود. 
  بهترین کار این است که رابطه کاری در قالبی کامال حرفه ای تعریف شود. هرقدر هم که روابط 
شما در حال حاضر محکم و نزدیک باشد نمی توانید فراموش کنید که هر شراکت کاری باالخره 
به اختالف نظرهایی ختم می شود. یکی از بایدهای کسب وکار تنظیم توافق نامه های مکتوب است، 
ممکن است امضای یک متن کتبی در روابط خانوادگی نشانی از بی اعتمادی به نظر برسد و برخی 
از کارآفرینان به همین دلیل از زیر آن شانه خالی می کنند اما در گذر زمان این توافق نامه کتبی تنها 
نشان از یک کسب وکار خوب و سالم دارد و می تواند منافع همه اعضا را حفظ کند. مطمئن باشید که 
تنظیم و امضا نکردن یک متن کتبی حتما پشیمانی بیشتری به بار می آورد تا تنظیم و امضای آن.

 در مورد اهمیت ارتباطات در کســب وکارهای خانوادگی بســیار صحبت شــده است. یکی از 
مصداق های ارتباطات سالم این است که همه شرکا توقع و انتظارات خودشان را به صورت واضح و 
آشکار با دیگران در میان بگذارند. در این مدل از کسب وکار، فرض کردن و برداشت های شخصی در 
مورد نظر دیگران قاتل کار است. پیش از شروع تجارت خانوادگی باید نقش تمامی افراد به صورت 
مشخص تعیین شود و آنچه شرکا از کار انتظار دارند باید گفته و شنیده شود. مجموعه همه اینها را 

باید در قالب متنی مدون تنظیم کرد تا در مسیر کار از یادها نرود. 

جانشین یعنی اینکه این نســل جدید مرتب تشویق می شوند تا از 
والدین خودشان تقلید کنند اما اطرافیانشان فکر نمی کنند که آنها 
به خاطر نام خانوادگی مشترک با نسل قبلی قرار است قابل اعتماد و 
اتکا باشند. کسب وکارهای خانوادگی که موفق شده اند برای چند نسل 
سرپا بمانند برای مقابله با نفرین جانشین، بر روی نسل بعدی خود 

سرمایه گذاری کرده اند:
  به فرزندانشــان کمک می کنند که کارشان را بر اساس مهارت و 
اشــتیاقی که دارند پیش ببرند، فارغ از اینکــه این کار در چارچوب 

کسب وکار خانوادگی باشد یا در حوزه ای خارج از آن؛
  آنها را آماده می کنند که به مالکانی مسئولیت پذیر تبدیل شوند؛

  آن دسته از اعضای خانواده را که در کسب وکار خانوادگی نقش و 
وظیفه ای بر عهده دارند همیشه مسئول نحوه عملکردشان می دانند؛

  به نسل بعد چالش های موجود در حوزه مدیریت را می آموزند.
هرچند چالش های قابل توجهی به هنگام انتقال کسب وکار به نسل 
بعد وجود دارد اما اگر این انتقال موفقیت آمیز باشد، به همان اندازه هم 
نکته مثبت در این نوع از کسب وکار وجود دارد. گذشته از اهداف مالی، 
یک کســب وکار موفق که بتواند نسل ها در یک خانواده بماند سبب 
ایجاد روابط خانوادگی بسیار محکمی می شود، این موفقیت تاثیر بسیار 
خوبی بر روی شهر یا جامعه ای دارد که این کسب وکار در آنجا پا گرفته 
است و تبدیل به الگو و شهرتی می شود که نسل های مختلف خانواده 

می توانند به آن افتخار کنند.  
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تجـربــه

گرنت کاردون از آن دســته میلیاردرهای خودساخته ا ی است که نه تنها به خاطر ثروتش بلکه 
به خاطر درس هایی که در زمینه ایجاد انگیزه به کارآفرینان و صاحبان کســب وکار می دهد او را 
می شناسند. این کارآفرین 59ساله حاال هم به عنوان مشاور در حوزه آموزش نحوه فروش شناخته 
می شود و هم به عنوان راهنمای کارآفرینی و نویسنده چندین کتاب در حوزه موفقیت در کسب وکار. 
کاردون در کارنامه خود سابقه کار در حوزه امالک و خودرو را دارد و با شرکت هایی مانند گوگل، 
فورد و ولز فارگو همکاری داشــته اســت تا در زمینه اصالح فرایند فروش و جلب مشتری به آنها 

مشاوره بدهد. 
نشریه فورچون در مقاله ای به قلم او پیشنهادهایی را مطرح کرده است که به تاجران و مدیران 
کمک می کند تا راهی را که او برای رسیدن به موفقیت در پیش گرفته است بهتر بشناسند. ترجمه 
بخش هایی از این مطلب را که با عنوان »کلید تبدیل شدن به یک کارآفرین موفق« در این نشریه 

منتشر شده است در ادامه می خوانید. 
سرمایه گذاری در یک کسب وکار تازه خطرناک است. زمان و انرژی و منابع و آبرویتان همه در 
معرض خطر قرار می گیرند تا بتوانید پول بیشتری کسب کنید. اگر می خواهید پیله »متوسط بودن« 
را که جامعه به دورتان تنیده است بشکنید باید وسواس به خرج دهید. وسواس در زمینه گسترش 
کســب وکار برای رسیدن به موفقیت حیاتی است، وســواس در تعریف استراتژی، قیمت گذاری، 
زمان بندی، رقابت و انتخاب آدم ها. هر ذره از انرژی ، زمان، پول و دیگر منابعتان را باید برای افزایش 
درآمد متمرکز کنید. برای این کار حتی الزم است پول بیشتری درآورید یا قرض بگیرید تا بتوانید 
30 تا 40 درصد از درآمدتان را صرف گســترش بیشتر کسب وکارتان کنید. منتظر نشستن برای 
بازگشــت سود سرمایه گذاری تنها یک دروغ است که به خودتان می گویید تا پول بیشتری خرج 
نکنید. من حتی یک لحظه هم از پولی که برای تبلیغات، کمپین های تبلیغاتی و حضور در شبکه های 

اجتماعی خرج کردم پشیمان نیستم؛ کسب وکارتان باید هرچه بیشتر دیده شود. 
امروزه پول درآوردن شــهامت و جرئت می طلبد. اگر شما روی خودتان سرمایه گذاری نکنید 

وسواس موفقیت 
3 پیشنهاد میلیاردر معروف امریكایی به کارآفرینان

نباید انتظار داشته باشید که مشتریان بر روی شما سرمایه  گذاری کنند. پولتان را در معرض ریسک 
قرار دهید و وارد بازار کنید. وسواس به خرج دهید و با همین ویژگی ها مطمئن باشید که از سایر 
کارآفرینان یک قدم جلوتر هستید. برای اینکه وسواس به پیشرفت را در خودتان زنده نگه دارید 

سه پیشنهاد برایتان دارم:

J از خورشید سبقت بگیرید
ســعی کنید میزان کاری که در یک روز انجام می دهید از تمامی رقبایتان بیشتر باشد، یعنی 
زودتر از همه از خواب بیدار شوید. اگر من ساعت 9 شب بخوابم و هفت ساعت خواب کافی داشته 
باشم یعنی می توانم ساعت 4 صبح بیدار شوم. این یعنی سه تا چهار ساعت زودتر از همه رقبای 
دیگر کارم را شروع می کنم. اولین نفری در شرکتتان باشید که سر کار حاضر می شود، اولین نفری 
در محله تان باشید که از خانه بیرون می زند. وقتی که رقبای شما تازه مشغول صرف اولین فنجان 
قهوه صبحانه شان هستند شما حاضر شده اید، ورزش کرده اید و دارید برنامه روزتان را می نویسید. 
اینکه در زمان کمتر کارهای بیشتری انجام دهید کمک می کند که اشتیاق و وسواس به موفقیت 

در شما زنده بماند.

J هرگز معمولی نباشید
آدم هایی که کارهایشان را از روش عادی انجام می دهند اکثریت جامعه ما را تشکیل می دهند. 
آنها زندگی شان را صرف این می کنند که کارهای معمولی انجام دهند و در نهایت به حد متوسط 
جامعه برســند، آنها زندگی های معمولی دارند، ازدواج می کنند، شغلی برای خودشان دست و پا 
می کنند اما هرگز کاری را که برای یک موفقیت عظیم الزم است انجام نمی دهند. متوسط یعنی 
بسیار پایین تر از فوق العاده. اما ممکن نیست که با »کمتر از فوق العاده بودن« به موفقیت های بزرگ 
برسید. ایده های بزرگتان را از پستوها بیرون بکشید و به آنها عمل کنید حتی اگر این ایده ها پرخطر 

هستند. 

J هدفتان را پیدا کنید
برای فهمیدن هدفتان باید مدام آن را تغذیه کنید. باید مدام از خودتان بپرسید: حاال چه کاری 
من را به هیجان می آورد؟ حاضرم چه کاری انجام دهم بدون اینکه توقع پول داشــته باشم؟ چه 
توانایی و استعدادی دارم که نادیده اش می گیرم؟ این سواالت ذهنتان را باز می کنند و راه های زیادی 
پیش پایتان قرار می دهند. این سواالت به شما انگیزه انجام کارهای بزرگ می دهند و کمک می کنند 

وسواسی که در خودتان زنده نگه داشته اید بتواند موقعیت های طالیی را به موقع تشخیص دهد. 

امروزه پول درآوردن شهامت و جرئت می طلبد. اگر شما روی خودتان سرمایه گذاری نکنید نباید انتظار داشته باشید که 
مشتریان بر روی شما سرمایه  گذاری کنند. پولتان را در معرض ریسک قرار دهید و وارد بازار کنید. وسواس به خرج دهید و 
با همین ویژگی ها مطمئن باشید که از سایر کارآفرینان یک قدم جلوتر هستید
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فروپاشی تمدن غرب؟
وقتیریاضیدانانسقوطجوامعراپیشبینیمیکنند

پیتر ترچین، پدر علم کلیوداینامیک، در تحقیقات خود متوجه شد در تمدن های باستانی 
مصر، چین و روسیه دو چرخه تکرار شونده وجود داشته که با دوره های سرنوشت ساز آشوب 
همراه بوده اند.اولین و جدی ترین چرخه اصوال حدود دو یا سه قرن طول می کشد، اما جوامع 
یک چرخه کوتاه مدت تر ۵۰ ســاله هم دارند. ترچین با بررسی تاریخ امریکا دوره  های اوج 
ناآرامی در چرخه کوتاه تر را پیدا کرد که تقریبا هر پنجاه سال اتفاق افتاده اند: یعنی در ۱۸۷۰، 
۱۹۲۰ و باالخره ۱۹۷۰. مشکل اینجاست که طبق پیش بینی او پایان چرخه کوتاه بعدی حدود 

سال ۲۰۲۰ با پایان چرخه طوالنی تر هم زمان شده و این زنگ خطر را به صدا در می آورد. 
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آیندهپژوهی

هوِهی هیراود در یک مزرعه کاهو در کالیفرنیا است و تقریبا نزدیک 
اســت عقل از سرش بپرد. یک روز آرام و بدون ابر اکتبر سال 2014 
است. دره ســالیناس پیرامون او گسترده شده و ردیف های بی پایان 
خاک ســیاه مزرعه جلوی چشم او است. هیراود آنجا آمده تا ماشین 
»پوتِیتو« )در انگلیسی به معنی سیب زمینی( را امتحان کند؛ رباتی که 
شاید آن را در حوزه کشاورزی معادل مدل رایانه »اپل وان« حوالی سال 
1976 بدانید. این ماشین در حال تالش برای جدا کردن جوانه های 
نازک کاهو از خاک است تا جوانه های کلفت تر جای کافی برای رشد 
داشته باشند. اگر تصور کنید که این کار با ربات هایی انجام می شود 
که با دست چنگک مانندشان کاهوهای ضعیف را می گیرند و بیرون 
می اندازند، باید گفت »پوتیتو« از آن نوع ربات ها نیست. این ماشین 
یک توزیع کننده فلزی عظیم است که روی یک تراکتور سوار می شود. 
این ربات از طریق دوربین ها »نگاه می کند« که جوانه ها چطور رشد 
کرده اند و در عرض چند هزارم ثانیه گیاهان قوی را شناسایی می کند 
و به گیاهان نحیف تر کودی می پاشد که روی آن متمرکز مي شود و 

آن را از بین می برد. 
یا بهتر است گفته شود از ماشین هیراود انتظار می رفت که این کارها 
را انجام بدهد ولی در آن موقع، وضعیت خوبی نداشت. ربات ها محیط های 
کنترل شده را دوســت دارند و تجهیزات حساس و آسیب پذیر »پوتیتو« 
خوب بــه گرما، گردوخاک و لرزش های تراکتور واکنش نشــان نمی داد. 
قطعات الکتریکی با اتصال کوتاه جریان برق مواجه می شدند، سرشيلنگ ها 

خراب می شــدند و گردوغبار الی پنکه های خنک کننده می رفت. تقریبا 
هر نیم ســاعت در تمام طول روز، نمایشگرهای رایانه هایی که »پوتیتو« 
را هدایت می کردند، از کار می ایستادند و صفحه آبی مشخص می کرد که 

قطع شده اند. 
درد و عذاب هیراود وقتی که خرابی ها باال می گرفت عمیق تر می شد. 
گروه او طی چند ماه روی نســخه های بتای »پوتیتو« که هرکدام یکی از 
مواد اولیه ســاالد نام داشتند کار کرده بودند. همه این ماشین ها نسل اول 
محصولی بودند که نام رسمی اش »لتیس بات« )در انگلیسی به معنی ربات 
کاهو( بود و هیراود در آن موقع و ظاهرا پیش از موعد شروع به اجاره دادن 

آنها به کشاورزان کرده بود.
هیراود باید ظرف دو روز در یک جســله هيئت مدیره با سرمایه گذاران 
روبه رو می شد. آنها 13 میلیون دالر در استارت آپ او سرمایه گذاری کرده 
بودند و می خواســتند از او خبر درســت کردن یک محصول قابل قبول را 
بشنوند. هیراود،  مهندســی اصالتا اهل پرو با چشمان عمیق و سبزآبی و 
طرز رفتار خشــک و بی روح، اســترس را تا عمق وجودش حس می کرد. 
آن اواخر، پوســت صورتش جوش زده بود و بی خوابی و تپش قلب گرفته 
بود. »لتیس بات« حتی آن چیزی نبود که در اول کار به سرمایه گذارانش 
قول داده بود. او پیش بینی کرده بود بتواند یک وجین کننده رباتیک بسازد 
که وظایف خیلی پیچیده تری را به عهده بگیرد و به شدت میزان استفاده 
از علف کش ها را کاهش دهد. چنین ماشــینی می بایست یک صنعت 28 
میلیارد دالری را که تحت سلطه شرکت های محصوالت کشاورزی شیمیایی 
از جمله »سینجنتا«، »بِیر« و »داودوپُنت« و »مونسانتو« قرار داشت، از دور 
خــارج می کرد و در عین حال، موجودات ذره بینی خاک را حفظ می کرد، 
گونه های بی شــمار آبزی و دوزیست را نجات می داد و خلوص آبراهه های 
کشــاورزی را احیا می کرد. او نام این شــرکت را »بلو ریور تکنالوژی« )در 
انگلیسی به معنی فناوری رود آبی( گذاشته بود که نشان دهنده اهدافی بود 

که در ذهنش می گذشت.
وقتی که هیراود نزد هيئت مدیره به شکست در امتحان ماشینش در 
مزرعه اعتراف کرد، آنها او را بیرون نکردند بلکه در عوض ترغیبش کردند 
مسیر خود را تغییر دهد و چیزهایی را که روی آنها کار می کرده روبه راه کند. 
طی سال بعد از آن، او و گروهش که شامل 20 مهندس می شد، 24ساعته و 
در هفت روز هفته روی عیب یابی و بهبود سیستم ماشین ها کار کردند. آنها 
روی تخت های سفری در نزدیک ترین مکان ها به دفترشان در دره سیلیکون 
دور از زن و شوهر خود می خوابیدند. هواکش ها و پنکه ها را دوباره طراحی 
کردند، مواد را عوض کردند و فرمول های مواد شــیمیایی را تغییر دادند. 
سرانجام نشانه های موفقیت ظاهر شد؛ تا اواخر سال 2015، آنها یک ماشین 
»لیتس بات« داشتند که می توانست کارهای اصلی را انجام دهد. قراردادهای 
خود را با کشاورزان مناطق سلیناس و یوما در ایالت آریزونا گسترش دادند. 
تا اواخر سال 2017، تقریبا یک پنجم تمام مزارع کاهو در سرتاسر امريكا از 

»لیتس بات« استفاده می کردند. 

 ] آینده زراعت   [

کشاورزی 2.0 با لشگری از ربات های هوش مصنوعی
درآیندهشاهدحذفسمعلفکش،احیایخاکزراعیوکاهشمصرفکربنخواهیمبود

چرا باید خواند:
علوم رباتیک در حال 

پیشرفت در همه 
عرصه های کسب وکار 

است و دانستن 
اينكه چطور می تواند 
کشاورزی را متحول 

کند برای فعاالن 
اقتصادی مفید خواهد 

بود.

منبع بلومبرگ بیزینس ویک 

آماندا لیتل
تحلیل گر حوزه تغییرات اقلیمی

ترجمه: ساعد یزدانجو
دبیر بخش کتاب ضمیمه

اگر همه چیز به خوبی پیش برود، روش کشاورزی رباتیک با استفاده از هوش مصنوعی در آینده که حدود 9 
میلیارد ساکن زمین به مواد غذایی و کشاورزی نیاز خواهند داشت،  می تواند به یک روش غالب کشاورزی در 

سرتاسر جهان تبدیل شود
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J ۲.۰ کشاورزی
هیراود و ســرمایه گذارانش به موفقیت زیادی دست پیدا کرده اند اما 
خبرهای دیگری وجود دارد که آنها را بیشتر هیجان زده می کند. شرکت 
»نویدیا« که سازنده میکروچیپ است، یک پلت فرم رایانه ای ارائه کرده که 
قدرت پردازش بســیار زیادی دارد. این وسیله برای مسیریابی خودروهای 
بدون راننده طراحی شــده اســت اما به این معنی نیز است که یک ربات 
کشــاورزی می تواند داده های خیلی بیشتری را با استفاده از دوربین های 
تلفن های همراه کسب کند. هیراود شاید قادر باشد بهتر از گذشته ربات های 
وجین کننده بسازد. اما او تا پیش از آن تصور نمی کرد گروهش بتواند شروع 
به ســاخت ابــزاری کند که رویای اولیه او را محقق کنــد. اما این رویا به 
حقیقت پیوست و در سپتامبر ســال 2017 شرکت سازنده تراکتورهای 
سبز و زردرنگ »دیر اند کو« شرکت »بلو ریور« را به قیمت 305 میلیون 
دالر خرید و این قدیمی ترین برند ماشین آالت کشاورزی هیراود را نیز در 
هيئت مدیره خود خواهد داشت. این وضعیت نه تنها ایده آل ترین حالت برای 
هیراود است بلکه یک هدف سخاوتمندانه برای همه فعاالن حوزه کشاورزی 
به شمار می رود چون این مســیر به ماشین هایي منتهی خواهد شد که 
نه فقط اســتفاده از محصوالت شیمیایی کشــاورزی را در سرتاسر جهان 
کاهش خواهد داد، بلکه به طور بنیادین روش کشت محصوالت کشاورزی و 

مواد غذایی را هم متحول خواهد کرد. 
دفتر مرکزی شرکت »بلو ریور« در منطقه سانی ویل در کالیفرنیا قرار 
دارد که یک ســاختمان شیشــه ای و فوالدی است و شعار یاهو مانند »به 
کشاورزی 2.0 خوش آمدید« بر ســردر آن قرار دارد. تعداد کارکنان این 
شــرکت تنها 72 نفر است که شامل هیراود و بنیان گذار دیگر شرکت به 
نام لی رِدن است که هر تجربه ای را که باعث می شود چرک زیر ناخن های 
انگشــتان دست آدم جمع شود داشته است. بقیه کارکنان شرکت عمدتا 
مهندسان نرم افزار و مکانیک هستند که مدرک های خود را از دانشگاه های 

هاروارد، استنفورد، آکسفورد و کل تک گرفته اند. 
هیراود 47 ســاله در لیما بزرگ شــده و فرزند عاشــق ریاضیات یک 
مهنــدس الکترونیک و یک معلم مدرســه ابتدایی بوده اســت. کار او در 
اوقات فراغتش در ســن 5 سالگی این بود که شماره ها را وارد دفتر تلفن 
کنــد و کارش در آخر هفته ها و بعدازظهرها این بود که همراه پدرش در 
شرکت »دیجیتا« که شرکتی در حوزه اتوماسیون کارخانه ها بود، باشد. در 
تابستان ها او به همراه پدربزرگ و مادربزرگش در مزرعه ای 200 هکتاری 
که گوجه فرنگی و برنج در آن کاشت می شد در شمال لیما وقت می گذارند. 
او عاشق کارهای مختلف مزرعه،  از راندن تراکتور تا برداشتن تخم  مرغ ها از 
مرغ دانی ها و همچنین خوردن کیک ها و پای های خوشمزه مادربزرگش 
بود. اما کارهای مزرعه سخت بود. او باید ساعت پنج و نیم صبح به همراه 
پسرعموها و پســرعمه هایش بلند می شد و ساعت 6 توی مزرعه می بود. 
کار آنها وجین کردن بوته ها بود و هیراود دریافت که آن مزرعه عمال یک 
کارخانه روباز است. او می گوید: »ما باید خم می شدیم و علف ها و بوته ها را 
وجین می کردیم و باز خم می شدیم و وجین می کردیم و مدام این کار را 
تکرار می کردیم. من حدودا هفت سال داشتم اما در همان سن می فهمیدم 

که این کار تکراری کاری است که باید یک ماشین انجامش بدهد.«

J چالش بزرگ
هیراود سرانجام به مدرسه و بعد به دانشگاه استنفورد رفت و بعد 
در شرکتی مشغول شد که کارش ساختن چیزهایی مثل حسگرهای 
دیجیتال برای محاسبه میزان رطوبت خاک بود. اما او می خواست که 
بنگاه خود را داشته باشد و در نهایت با ردنت که یک دانشجوی مقطع 

دکتری در رباتیک بود،  تکه زمینی را از عمویش گرفتند و شروع به کار 
کردند. هدف آنها خودکارسازی بسیاری از فعالیت های کشاورزی بود. 
آنها کلی روی عناصر سازنده خاک در مناطق مختلف جغرافیایی 
و مواد شیمیایی و ماشین های رباتیک کار کردند. بعد از ماه ها تحقیق، 
با یک حقیقت ناراحت کننده مواجه شدند: راهی به جز علف کش ها 
وجود ندارد. اگر آنها می خواستند بوته های ضعیف و علف های هرز را 
با استفاده از الکتریسیته یا مایعات داغ از بین ببرند، وقت و انرژی ای 
خیلی بیشتر از علف کش ها باید صرف می کردند و تازه تضمینی هم 
نبــود که برق و حرارت بتواند به خوبی این کار را انجام دهد. این کار 
می توانست بخش مرئی یک جوانه را از بین ببرد اما نمی توانست ریشه 
را نابود کند و وجین کردن بوته ها با استفاده از چنگک های مکانیکی 

هم اصال کاری بسیار زمان بر برای ربات ها بود. 
این چالش باعث شد که آنها به راه حل استفاده از مواد شیمیایی 
با دقت خیلی زیاد برســند؛ به این نحو که از مواد شــیمیایی برای 
وجین کردن بوته های ضعیف اســتفاده کنند اما دقت آنها به قدری 
زیاد باشد که میزان مصرف مواد شیمیایی برای این کار خیلی پایین 
بیاید. همین فکر باعث شد که در نهایت استارت آپ آنها به موفقیت 

دست پیدا کند. 
در حال حاضر،  در زمین های وســیعی از ایالت آرکانزاس امريكا 
می توان مزارعی را دید که از فناوری های پیشــرفته تر شرکت »بلو 
ریور« استفاده می کنند. ماشین های آب پاش ساخته این شرکت در 
مزارع به کار گرفته شده اند و با استفاده از انواع دوربین ها و حسگرها، 
می توانند ربات ها را باالی ســر بوته ها بفرســتند و میزان الزم آب و 
مواد شیمیایی را روی آنها بپاشند و بوته های نحیف تر را نیز وجین 
کنند. فناوری هوش مصنوعی نیز باعث شــده است که کارکرد این 
ماشین ها بسیار بهتر شود. اگر همه چیز به خوبی پیش برود، این روش 
کشاورزی در آینده که حدود 9 میلیارد ساکن زمین به مواد غذایی و 
کشاورزی نیاز خواهند داشت،  می تواند به یک روش غالب کشاورزی 

در سرتاسر جهان تبدیل شود.  

وقتی که هیراود 
نزد هیئت مدیره 

به شکست در 
امتحان ماشینش 
در مزرعه اعتراف 

کرد، آنها او را 
بیرون نکردند بلکه 
در عوض ترغیبش 
کردند مسیر خود 

را تغییر دهد و 
چیزهایی را که 
روی آنها کار 

می کرده روبه راه 
کند. طی سال بعد 
از آن، او و گروهش 

که شامل 20 
مهندس می شد، 
24ساعته و در 
هفت روز هفته 
روی عیب یابی 
و بهبود سیستم 
ماشین ها کار 

کردند

سرانجام نشانه های موفقیت ظاهر شد؛ تا اواخر سال 2015، هیراود و گروهش یک ماشین »لیتس بات« داشتند که می توانست 
کارهای اصلی را انجام دهد. قراردادهای خود را با کشاورزان مناطق سلیناس و یوما در ایالت آریزونا گسترش دادند. تا اواخر 
سال 2017، تقریبا یک پنجم تمام مزارع کاهو در سرتاسر امريكا از »لیتس بات« استفاده می کردند.

اگر مهندسان شرکت »بلو 
ریور« می خواستند بوته های 

ضعیف و علف های هرز را با 
استفاده از الکتریسیته یا 
مایعات داغ از بین ببرند، 

وقت و انرژی ای خیلی بیشتر 
از علف کش ها باید صرف 

می کردند و تازه تضمینی هم 
نبود که برق و حرارت بتواند 
به خوبی این کار را انجام دهد

Ghazale
Typewritten Text
www.irpublicpolicy.ir



آینده نگر | tccim.ir |  شماره شصت ونهم، اسفند ۱4۰1396

آیندهپژوهی

ســتون یادداشــت های اوایل ســال روزنامه هــا پر از 
پیش بینی هستند. هنوز همان طور که هر روزنامه نگاری 
)یا پیش بینی کننده ای در بازار( می داند، این پیش بینی ها 
یک کار خطیر اســت. بنابراین به جای اينكه به شما 
بگوییم دقیقا چه زمانی بازارها ســقوط خواهند کرد یا 
اينكه انتخابات میان دوره ای چه بر ســر بازارها خواهد 
آورد، به شــما خواهيم گفت چه موضوعاتی مهم ترین 
موضوعات برای دنبال کردن در کسب وکار و اقتصاد در 
سال 2018 خواهند بود. بدون توجه به مسیری که آنها 
می روند، سه مسئله ای که در ادامه خواهند آمد بازارها را 

به حرکت واخواهند داشت. 
اول و پیــش از همه دســتمزدها قــرار دارند. آیا 
دستمزدها سرانجام به قدر کافی و به طور گسترده رشد 
خواهند کرد یا نه؟ طی یک دهه گذشته، امريكا شاهد 
یــک برنامه احیای بیکاری بــوده که متعاقب آن یک 
احیای دستمزد دنبال شده است. اکنون تعداد زیادی 
شــغل وجود دارد - تنها 4 درصــد امريكایی ها بیکار 
هســتند- و طی 12 ماه گذشته، دستمزدها شروع به 

افزایش کرده اند. 
اما این افزایش دســتمزدها خیلی زیاد و خیلی دیر 
و در بســیاری مورد، خیلی متمرکز بر دو ســر طیف 
دســتمزدها بوده است. کارگران ســطح پایین تر )در 
بخش مراقبت های بهداشــتی خانگی، بیمارستان ها و 
خرده فروشی ها( و سوپراستارها که دارای دستمزدهای بسیار باال هستند )مثل صنعت 
خدمات مالی( شــاهد افزایش های زیادی در دستمزدها بوده اند اما غالب بقیه ما چیزی 

ندیده ایم. 
چرا این اتفاق افتاده است؟ علت های زیادی بر اساس داده های پرشماری می توان برای 
آن برشمرد اما من فکر می کنم که در این میان، یک علت اصلی دلیلی است روان شناسانه 

است. در امريكا، مادران جوان و افراد نسل هزاره اکنون به تنهایی بزرگ ترین 
سهم بازار کار را تشکیل می دهند. من نمی توانم تصور کنم کسانی که 

در مشاغل سنی باالی 50 سال دارند، با نظر گرفتن نگرانی شان از باال 
رفتن سنشان و جایگزین شدن شغلشان با فناوری هایی که از آن 

سر درنمی آورند، در این بازار کار پرمتقاضی به سرعت بخواهند 
که دستمزدشان افزایش پیدا کند. بیشتر آنها فقط می خواهند 

در شغل های فعلی خود باقی بمانند تا بازنشسته شوند. 
در این میان، افراد متعلق به نســل هزاره در مسیری 
بســیار متفاوت از پیشینیان خود زندگی و کار می کنند. 
آنهــا به دنبال آزادی و انعطاف پذیری در کاری هســتند 
که بیشــترین درآمد را هم برایشان داشته باشد. ما شاهد 

خواهیم بود که دستمزد این افراد افزایش خواهد یافت، اما 

نه به آن شکلی که در گذشته به طور سنتی دستمزدها باال می رفت؛ بلکه مثال به صورتی 
که اخیرا فدرال رزرو درباره افزایش حقوق کارکنان به شکل تخفیف 3 درصدی مالیات 
بر درآمد گفته بود. می بینیم که در اقتصاد امروزی که بسیاری چیزهایش تغییر کرده، در 

مورد افزایش دستمزد هم باید بازنگری شود. 
روند دومی که در سال جدید شاهد آن خواهیم بود، تغییر مخارج شرکت ها است. با در 
نظر گرفتن بدهی های جدیدی که بخش عمومی اقتصاد از دوران بحران مالی به بعد ایجاد 
کرده و مهم تر از آن، با محدود شدن تقاضای مصرفی به دلیل کم بودن افزایش دستمزدها، 

بر عهده شرکت ها است که به اقتصاد رونق ببخشند. 
بر اساس اعالم جمهوری خواهان، شرکت ها با اعمال معافیت های مالیاتی، قادر هستند 
که سرمایه های خود را از آن سوی آب ها به داخل امريكا بیاورند و در فعالیت های مولد 
سرمایه سرمایه گذاری کنند. در حالی که ما شاهد اعالم پاداش های کم و استخدام های 
بیشتر در شرکت هایی مثل »ای تی اند تی« یا »فداِکس« بوده ایم، پیش بینی می شود که 
بیشــتر شرکت ها از پس اندازی که از محل معافیت مالیاتی نصیب آنها شده در ادغام یا 
خرید شرکت ها، تقسیم سود بین سهام داران و افزایش سهام خود استفاده کنند؛ درست 

مثل همان چیزی که در سال گذشته اتفاق افتاد. 
روند آخر بازارها در سال جدیدی به حوزه فناوری بازمی گردد. روند اصالح بازارها شروع 
شده، فدرال رزرو نیز این اصالح را دنبال می کند و تخمین زده می شود که تا پایان سال 
میالدی جدید اصالحات به نتیجه برسد. چه حوزه ای می تواند به این اصالح بازار انرژی 
بدهد؟ بخش فناوری. صنعت فناوری نیروی پیشران عمده در بازارهای بورس جهان در 
سال گذشته بود و هنوز مدل اقتصادی این بخش با نظارت های کمی مواجه است اما به 

نظر می رسد که چیزی در این حوزه در حال تغییر است. 
در چند فصل آینده مالی احتماال نظارت های بیشتری روی شرکت های حوزه فناوری 
اعمال شود؛ مثل نظارت هایی که اتحادیه اروپا بر عملکرد شرکت »گوگل« اعمال کرده 
است. این اتحادیه به »گوگل« گفته است که باید قوانین علیه رفتارهای ضد رقابتی را در 
نظر بگیرد و موارد ضد انحصار در هریک از کشورهای اتحادیه اروپا این شرکت را تحت 
نظر قرار داد ه اند. گذشــته از همه اينها، در دنیای امروز، داده ها در نقش یک نفت جدید 
قرار گرفته اند و مهم ترین کاالی عصر دیجیتال به شمار می روند. اينكه چه کسانی کنترل 
اطالعات را در اختیار داشــته باشــند، برنده ها و بازنده ها را در سالی که پیش رو داریم 

مشخص می کند. 

 ] آینده بازار   [

سه روندی که بازارهای 2018 را به حرکت درمی آورد
تحولدستمزدهاومخارجشرکتهادرسالجدیدتغییراتزیادیدراقتصادامریكاایجادخواهندکرد

رعنا فروهر
تحلیل گر اقتصادی

چرا باید خواند:
چرا باید بخوانیم: 
هر خواننده ای که 

عالقه به اقتصاد کالن 
داشته باشد، دوست 

دارد بداند موضوعات 
مهم اقتصادی در 

سال جدید میالدی در 
امریکا که بزرگ ترین 

اقتصاد جهان است 
چه خواهند بود. 

منبع   فایننشال تایمز 

در دنیای امروز، داده ها در نقش یک نفت جدید قرار گرفته اند و مهم ترین کاالی 
عصر دیجیتال به شمار می روند. اينكه چه کسانی کنترل اطالعات را در اختیار 
داشته باشند، برنده ها و بازنده ها را در سالی که پیش رو داریم مشخص می کند.

پیش بینی می شود که بیشتر شرکت ها از پس اندازی 
که از محل معافیت مالیاتی نصیب آنها شده در ادغام 
یا خرید شرکت ها، تقسیم سود بین سهام داران و 
افزایش سهام خود استفاده کنند؛ درست مثل همان 
چیزی که در سال گذشته اتفاق افتاد.
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در شهر الخفجی در حاشیه خلیج فارس یک مجتمع آب شیرین کن که 
با انرژی خورشیدی و روش اوسمز معکوس عمل می کند در حال 
ساخت است. ایجاد این مجتمع 130 میلیون دالر هزینه دارد.

برای شهری در صحرا، یعنی دوبی، شگفت آور است که به خوبی 
آبش تامین شود. چمن کاری های سبز و کناره های دریاچه ها 
که با قلوه ســنگ پوشیده شــده اند، در کنار محله هایی واقع 
شده اند که به آنها فواره و دریاچه می گویند. در سرتاسر امارات 
متحده عربی، تعداد زیادی از مسیرهای آبی، پارک های آبی و 
آب نماهای موزیکال ساخته شده است. با این حال، بحران آبی 
در حال ظهور در امارات متحده است و همسایگان این کشور 
در حاشیه خلیج فارس یکی از بحرانی ترین مناطق جهان از 
نظر آب هستند. با این حال، کشورهای عربی حاشیه خلیج 
فارس به مجتمع های آب شــیرین کن که با سوخت فسیلی 
کار می کنند متکی هستند تا بیشتر آب مورد نیاز جمعیت 
روبه رشــد خود و آبی را که صنایع در حال گسترش آنها نیاز 
دارند تامین کنند. امروزه آنهــا در حال انتخاب فناوری های 
پاک تر هستند و شــروع به بهره گیری از نور خورشید فراوان 

خود كرده اند تا با آن آب آشامیدنی فراهم کنند.

J چطور آب دریا آشامیدنی می شود؟
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برای تامین بیشــتر آب غیرکشاورزی خود - از آب بطری 
گرفته تا لوله کشی خانه های مسکونی - به آب های شیرین شده دریا وابسته هستند. عربستان سعودی 
بزرگ ترین تولیدکننده آب شیرین شــده است و منطقه وسیع تر خاورمیانه و افریقای شمالی میزبان 
48 درصد ظرفیت آب شــیرین کن های در حال کار کنونی است. بیش از یک سوم آب مصرفی ساالنه 
در ابوظبی که بزرگ ترین امیرنشــین امارات متحده عربی است، از مجتمع های آب شیرین کن تامین 
می شود که برای پرکردن تقریبا 450 هزار استخر شنا به اندازه استخرهای بازی های المپیک کافی است. 

 
J چطور آب شیرین می شود؟

در حال حاضر بیشتر عملیات شیرین  کردن آب دریا به وسیله سوزاندن گاز طبیعی یا نفت با به 
جوش آوردن آب دریا انجام می شود و سپس بخار آب با عملیات میعان به آب تازه تبدیل می شود؛ 

این فرایند تحت عنوان آب شیرین کن گرمایی شناخته می شود.

J مشکالت آب شیرین کن های کنونی چیست؟
مسئله اينجاست که شــیرین کردن آب دریا به روش جاری گران قیمت و دارای آلودگی زیاد 
است، حتی اگر آبی که در انتها به دست می آید یک آب پاک باشد. استفاده از سوخت فسیلی در 
فرایند شــیرین کردن آب دریا به این معنی است که این مجتمع ها به افزایش گازهای گلخانه ای 
کمک می کنند و همین گازها هستند که باعث تغییرات اقلیمی شده اند. مجتمع های آب شیرین کن 
همچنین آب نمک غلیظ و گرمی را به دریا پس می دهند. این شیرابه حاوی آالینده های فلزی و 
شیمیایی است و یک تهدید جدی برای اکوسیستم آبی در خلیج نیمه بسته فارس به شمار می رود. 
طبق یکی از تخمین هایی که انجام شده، تولید یک متر مکعب آب شیرین شده می تواند به اندازه 70 
سنت تا یک دالر هزینه داشته باشد، در حالی که همان اندازه آب که از چاه های عمیق استخراج 
می شود بین 15 تا 40 سنت هزینه دارد. یک مجتمع آب شیرین کن روزانه در حدود 7 میلیون گالن 
)نزدیک به 26 هزار و 500 متر مکعب( آب تولید می کند و می تواند به اندازه یک پاالیشگاه نفت یا 

یک کارخانه کوچک فوالد انرژی مصرف کند. 

J آیا راه بهتری وجود دارد؟
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به سرعت در حال جایگزین کردن فناوری های پاک تر مثل 
فرایند اوسمز معکوس هستند تا مواد آالینده کمتری را وارد جو کنند. این فرایند یک چهارم انرژی 
کمتری از روش آب شیرین کن های حرارتی مصرف می کند. این روش به روش اول آب شیرین کن های 
بیشتر کشورهای جهان از جمله امريكا تبدیل شده است. امريكا دومین کشور بزرگ تولیدکننده آب 
شیرین در جهان است. اما فرایند اوسمز معکوس نیز مانند روش آب شیرین کن های حرارتی، در کنار 
دریا قرار دارد و مواد باقی مانده از شیرین کردن آب را به دریا بازمی گرداند که مانند روش حرارتی 

باعث به هم خوردن اکوسیستم دریا می شود. 

J آیا روش جایگزینی برای شیرین کردن آب دریا وجود دارد؟
کشــورهای حاشــیه خلیج فارس می توانند تقاضای آب خود را با رفتار بهتر در مصرف و نیز 
تصفیه آب کاهش دهند اما این کار بعید است که با رشد تقاضای کنونی باعث شود که فرایندهای 
شيرین  کردن آب کاهش یابد. دولت ها در حال حاضر تالش می کنند که مصرف آب را با کاهش 
یارانه هایی که به آب می پردازند کم کنند ولی این کار در عمل از نظر سیاسی کاری دشوار خواهد 
بود. تالش های دیگری نیز انجام شده است مثل باروری ابرها یا روش های دیگری که تولید باران 

کنند اما نتیجه اش خیلی مشخص نیست. 

J سلول های خورشیدی چطور می توانند کمک کنند؟
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس دارای صحراها و آفتاب زیادی است که استفاده از انرژی 
خورشیدی می تواند به خوبی برای فرایندهای شیرین کردن آب دریا به کار گرفته شود. پیش بینی 
می شود که در آینده، رسیدن به آب های شرین شده پاک تر به لطف انرژی خورشیدی کشورهای 
عربی امکان پذیر باشد. در حال حاضر یک شرکت اسپانیایی در حال راه اندازی بزرگ ترین نیروگاه 
خورشــیدی جهان در در عربستان سعودی است که در کنار آن یک تصفیه خانه آب نیز تاسیس 
خواهد شــد. در شهر الخفجی در حاشیه خلیج فارس نیز یک مجتمع آب شیرین کن که با انرژی 
خورشــیدی و روش اوسمز معکوس عمل می کند در حال ساخت است. ایجاد این مجتمع 130 

میلیون دالر هزینه دارد.  

 ] آینده شهرها   [

نگاه آب شیرین کن های حاشیه خلیج فارس به آفتاب
خورشیدشایدبحرانآیندهآبراحلکند

بروس استنلی
گزارشگر اقتصادی کشورهای عربی

چرا باید خواند:
بحران آب برای 

منطقه ای که ایران در 
آن واقع شده بسیار 

جدی است و خواندن 
تجربه هایی درباره 

آب شیرین کن ها 
می تواند برای 

سیاست گذاران ایرانی 
جذاب باشد.

منبع   بلومبرگ بیزینس ویک 
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آیندهپژوهی

بسیاری از ما با دوران پساکریسمس که احساس دلزدگی را به فرد 
منتقل می کند آشنا هســتیم: وضعیت آشفته حساب های بانکی مان، 
همراه با افزایش یافتن دور کمرمان به دلیل پرخوری و شاید مولفه ای 
از احساس گناه یا احساس خستگی از مجادالت خانوادگی حل نشده. 

دوران سرخوشی خیلی روشن به پایان خود می رسد. 
بنابراین تیترهایی در رســانه ها که اعــالم می کنند ثروتمندترین 
اشخاص جهان در سال 2017 به اندازه یک تریلیون )هزار میلیارد( دالر 
معادل 750 میلیارد پوند به ثروت خود اضافه کرده اند - برای بسیاری 
از ما که در بریتانیا با ثابت ماندن دستمزدها، افزایش قیمت مغازه ها و 
ناامنی ناشــی از خروج از اتحادیه اروپا مواجه هستیم - لزوما با سوت و 

کف تشویق و تحسین نمی شود. 
در واقع، این آمار به شدت تکان دهنده است. شاخص میلیاردرهای 
بلومبرگ که ثروت 500 فرد پولدار جهان را محاســبه می کند، نشان 
می دهد که ثروتمندترین ثروتمندان در ســال 2017 در مجموع 5.3 
تریلیون دالر در اختیار داشتند که بسیار باالتر از 4.4 تریلیونی بود که در 
زمان مشابه در سال 2016 داشتند. برای اينكه بتوان این رقم را مقایسه 
کرد، باید گفت که امريكا - بزرگ ترین اقتصاد جهان - چیزی حدود 19 

تریلیون دالر تولید ناخالص داخلی دارد. 
در راس این افراد جف بزوس، تزار تجارت الکترونیک که شــرکت 
»آمازون« را در دهه 1990 تاسیس کرد و هنوز هم امروزه این غول را 
هدایت می کند، قرار دارد. طی 12 ماه گذشته، قیمت سهام »آمازون« 
بیش از 50 درصد افزایش یافت و به راحتی به باالی هزار دالر برای هر 
سهم رسید و بنابراین بزوس که یک کارآفرین طاس از شهر البوکرکی در 
ایالت نیومکزیکو است، شاهد این بود که ثروتش مثل قارچ رشد کرد و با 
افزایشی 34.2 میلیارد دالری به کمی کمتر از 100 میلیارد دالر رسید. 
فقط این میزان افزایش دارایی تقریبا معادل تولید ناخالص 

داخلی کشور بولیوی بود. 
دیگر کســانی که در ســال گذشــته 
ثروت های زیادی به دست آوردند، شامل 
فعال کهنه کار امور مالی، وارن بافت، بود 
کــه ثروتش تقریبــا 12 میلیارد دالر 
رشــد کرد. بیل گیتــس، بنیان گذار 
شرکت »مایکروسافت«، هم با وجود 
اينكه عنوان ثروتمندترین فرد جهان 
را در اکتبر سال گذشته به جف بزوس 
واگذار کــرد، تقریبا در حدود 9 میلیارد 
دالر به ثروتش افزوده شد. همچنین مارک 
زاکربرگ،  مدیرعامــل »فیس بوک« در 
حدود 23 میلیارد دالر به ثروت خود 

اضافه کرد. 

بنابراین روی هم رفته سال گذشــته سال بدی برای میلیاردر بودن 
نبوده است. اما همه اینها برای بقیه ما چه معنی ای دارد؟ وقتی که شما 
آمار گرسنگان در جهان را نگاه کنید یا کسانی که شدیدا به کمک نیاز 

دارند، شاید نگاهتان به وضعیت اقتصادی جهان تغییر کند. 
در سال 2016 یک مقاله علمی به وسیله گروهی از محققان منتشر 
شد که از موسساتی مثل دانشگاه آکســفورد، مدرسه اقتصاد لندن و 
دانشگاه کرنل گرد هم آمده بودند. آنها دریافته بودند که همان اندازه که 
پولدارها پولدارتر می شوند،  بقیه ما وضعیتمان بدتر می شود و عبوس تر 

می شویم.
ژان امانوئل دونِوی از دانشکده کسب وکار سعید در آکسفورد و یکی از 
نویسندگان این مقاله، در آن زمان گفته بود: »برخی از نظریات این طور 
می گویند که به طور کلی، نابرابری می تواند چیز خوبی باشــد: افراد با 
دیدن دیگرانی که ثروت می اندوزند انگیزه می گیرند چراکه اعتقاد دارند 
آنها هم می توانند چنین کارهایی را بکنند. با اينكه این اتفاق به طور قطع 
در برخی اقتصادهــای در حال گذار یا نوظهور رخ خواهد داد، تحقیق 
ما نشــان داده است که در سرتاســر جهان، نابرابری درآمدی در میان 
کسانی که در قله های باالی ثروت قرار دارند، همه ما را در زندگی هایمان 

ناراضی تر می کند، حتی اگر وضع ما نسبتا خوب باشد.«
دونــوي و همکارانش در این مقاله خود ســهم درآمد یک درصد 
ثروتمند هر کشــور را که مالیات بر آن بسته می شود، با سطح رضایت 
از زندگی و احســاس مثبت یا منفی نسبت به احساس رفاه را در میان 
جمعیت آن کشور مقایسه کردند. یافته های تحقیق آنها کامال روشن بود: 
در جوامعی که ثروتمندان بیشــتر درآمد کشور را در اختیار دارند، این 
احتمال بیشتر وجود دارد که جمعیت آن کشور احساس »اضطراب«، 

»نگرانی« و »خشم« را بیشتر گزارش داده باشند. 
این محققان از مردم پرسیده بودند که آیا نابرابری درآمدی در میان 
افراد بسیار ثروتمند کشور، در ارزیابی آنها از زندگی افراد معمولی جامعه 
مهم است. نتایج پژوهش آنها نشان داد که این مسئله به طورقطع برای 
آنها اهمیت دارد. منطق پیچیده ای پشت نظریه آنها نیست. همان اندازه 
که ثروتمندان ثروتمندتر می شــوند، آنها بیشتر مسئول قیمت گذاری 
کاالها و خدماتی مشخص که خارج از دسترس بقیه مردم است خواهند 
بود. خدماتی مثل مدارس سطح باال، بهترین بیمارستان ها و زندگی در 
مکان هایی دلپذیر. و سپس در اينجا یک عامل روان شناختی نیز ممکن 
اســت نقش بازی کند: با خوشبخت تر شــدن افراد ثروتمند، شما این 
احتمال را که بتوانید از نردبان ترقی باال بروید، کمتر برای خود می بینید. 
این احساس نارضایتی از زندگی، برای یک جامعه و اقتصادی که در آن 
جامعه پیش می رود اصال اتفاق خوبی نیست. بنابراین وقتی که می بینید 
در آینده وضعیت درآمدی ثروتمندان بهتر خواهد شد، باید نگران همان 
آینده ای باشید که افرادی که چرخ های اقتصادی را می چرخانند رضایت 

کمتری از زندگی خود خواهند داشت. 

 ] آینده ثروت   [

افزایش نارضایتی عمومی از انباشته شدن دالرها
چرایکتریلیوندالرپولدارترشدنثروتمندترینهایجهانبرایآیندهاقتصادهانگرانکنندهاست؟

جوزی کاکس
گزارشگر اقتصادی

چرا باید خواند:
کسب ثروت و درآمد 
اصال امر نامطلوبی 

نیست اما اینکه تمرکز 
ثروت به حدی برسد 

که در دست چند 
فرد معدود باشد، 

برای کسب وکارها و 
فعالیت های اقتصادی 
آینده هراس آور است.

منبع   ایندیپندنت 

جف بزوس، مدیرعامل شرکت »آمازون«
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 ] آینده خودروسازی   [

تالش برای سودآور شدن خودروهای الکتریکی
جنرالموتورزسعیمیکندآیندهبازارخودروهایبرقیرابرایسرمایهگذارانچینیجذابکند

کل هزینه تولید بسته باتری جنرال موتورز مثل همان بسته ای که در مدل کنونی »بولت ای وی« 
به کار رفته است، بین 10 هزار تا 12 هزار دالر است که معادل یک سوم قیمت کل مدل 36 
هزار دالری این خودرو به حساب می آید.

مری بارا، مدیرعامل شــرکت جنرال موتورز، به سرمایه گذاران قول داده 
اســت که این شرکت خودروسازی واقع در دیترویت امريكا تا سال 2021 با 
فروش خودروهای الکتریکی خود به سوددهی برسد. آنچه بارا به طور جزئی 
توضیح نداده این اســت که چطور جنرال موتورز مایل به انجام دادن کاری 
است که تاکنون هیچ شرکت خودروسازی موفق به انجام دادنش نشده است. 
سوال این است که جنرال موتورز برای سودآور شدن فروش خودروهای 
برقی، با ترکیب کردن فناوری باتری های الکتریکی، طراحی یک وسیله نقلیه 
کم هزینه و منعطف و تولید با ارزش باالی یک خودرو عمدتا در چین، دست 
به یک قمار در این حوزه زده است. خبرگزاری رویترز با نظرسنجی از شش 
تن از مدیران فعلی و سابق جنرال موتورز و قطعه سازان این شرکت و نیز شش 

تن از کارشناسان صنعت خودرو، به این نتیجه رسیده است. 
اگر جنرال موتورز بتواند به هدف بلندپروازانه ســودآور شدن خودروهای 
برقی مری بارا دســت پیدا کند، آن گاه در میانه دهــه 2020 دارای جایگاه 
مطلوبی در دو کسب وکار متفاوت خواهد بود: تمرکز سنتی در امريكای شمالی 
روی کامیون ها، وســایل نقلیه اسپورت و خودروهای بنزینی و توجه جهانی 
به خودروهای الکتریکی در چین و گسترش شعبات خدمات استفاده پولی 
مثل ربات های تاکســی.  قول بارا برای رسیدن به سود در تولید خودروهای 
الکتریکی ادعای بزرگی در بازاری اســت که بیشتر با سیاست گذاری دولتی 
هدایت می شود تا با تقاضای مشتری. این بازار جایی است که شرکت »تسال« 
- بزرگ ترین تولیدکننده وسایل نقلیه الکتریکی - هر فصل با فروش نقدی 

بیش از یک میلیارد دالر خودروهای گران قیمت خود درآمد دارد. 
مری بارا و جنرال موتورز به شدت روی استراتژی الکتریکی  کردن خودروها 
ســرمایه گذاری کرده اند و طی سال گذشته تالش کرده اند سرمایه  گذاران را 
متقاعد کنند که جنرال موتورز می تواند با موفقیت در ساخت آخرین وسیله 
نقلیه برقی شــرکت، یعنی شورولت »بولت ای وی«، با تسال رقابت کند و در 
ادامه راه، هزینه های خود را کاهش دهد تا رقابت پذیری اش افزایش پیدا کند. 
مولفه اصلی این برنامه، طبق آنچه دو نفر از افراد درگیر استراتژی شرکت 
جنرال موتورز به رویترز گفته اند، این اســت که میــزان کوبالت موجود در 
سیستم باتری مدل جدید »ای ام ســی 1.0« این شرکت کاهش پیدا کند. 
قیمت کوبالت، تنها عنصر گران قیمت ترین ســازنده سلول های باتری های 
لیتیوم- یونی کنونی، طی دو ســال گذشته به دلیل انتظار افزایش تقاضای 
شرکت های خودروسازی بســیار زیاد شده است. قیمت های کوبالت در ماه 
جاری میالدی در بازار بورس فلزات لندن در باالترین حد خود رکورد زد. این 
افراد به رویترز گفته اند که طراحی باتری های جدید شرکت  جنرال موتورز، 
میزان نیکل را که اجازه ذخیره و تولید انرژی بیشــتری را در باتری می دهد 

افزایش داده است. 
مهندسان جنرال موتورز همچنین روی دیگر طراحی های و فناوری های 
پیشرفته کار می کنند که شامل بسته بندی کارآمدتر باتری ها در وسایل نقلیه 
و سیســتم های پیشرفته تر مدیریت جریان انرژی و خنک  کردن سلول های 

باتری است. 

شرکت جنرال موتورز بدون اينكه به جزییات ماجرا بپردازد، گفته است 
که انتظار دارد این تغییرات هزینه تولید سلو ل های باتری های الکتریکی را تا 
30 درصد کاهش دهد و تا سال 2021 میالدی، این هزینه از 145 دالر برای 

تولید هر کیلووات ساعت انرژی به کمتر از 100 دالر کاسته شود. 
کارشناسان صنعت تولید باتری می گوید که کل هزینه تولید بسته باتری 
جنرال موتورز مثل همان بسته ای که در مدل کنونی »بولت ای وی« به کار 
رفته است، بین 10 هزار تا 12 هزار دالر است که معادل یک سوم قیمت کل 
مدل 36 هزار دالری این خودرو به حســاب می آید. با این حال، طبق گفته 
جون بریســا که مدیر مهندسی سابق جنرال موتورز است و به توسعه مدل 
هیبریدی شورولت »ولت« کمک کرده و در جریان برنامه های اولیه توسعه 
باتری های لیتیومی- یونی این شرکت بوده، تا سال 2021، قیمت این بسته 
باتری های خودروهای شرکت می تواند تا 6 هزار دالر کاهش پیدا کند. بریسا 
می گوید که با پیشــرفت در ساخت باتری های شیمیایی و بسته بندی آنها، 
نسل های بعدی مدل »بولت« می تواند با 45 درصد افزایش کارایی باتری یا 

45 درصد کاهش هزینه باتری ارائه شود. 
پام فلچر، معاون برنامه های خودروهای الکتریکی جهانی شرکت جنرال 
موتورز، و دیگر مدیران این شــرکت توضیح مشــخصی درباره سیستم های 
جدید باتری هــای محصوالت آن که در ســال های 2020 و 2021 به بازار 
عرضه خواهند شــد، ارائه نداده اند. با این حال، این اطمینان وجود دارد که 
در حال حاضر خودروهای الکتریکی هنوز بخش کوچکی از بازار خودروسازی 
را در اختیار خود دارند. جنرال موتورز نیز مثل دیگر خودروسازان فقط روی 
کاهش هزینه های ساخت و افزایش کارایی این خودروها سرمایه گذاری نکرده 
است بلکه همچنین روی افزایش تقاضا و سیاست گذاری دولتی بیشتر برای 
به کارگیری آنها در چین نیز تالش زیادی کرده است. این شرکت با این کار 
قصد دارد این طور به مســئوالن چینی بقبوالند که با استفاده از خودروهای 

الکتریکی چین می تواند آلودگی هوا و وابستگی به نفت را کاهش دهد. 

پل لینر، جوزف وایت
گزارشگران اقتصادی

ترجمه: ساعد یزدانجو
دبیر بخش کتاب ضمیمه

چرا باید خواند:
خودروهای 
الکتریکی در شرایط 
محیط زیستی فعلی 
جهان به یکی از 
اولویت های صنایع 
مادر تبدیل شده است 
و مسیر آینده آن برای 
فعاالن اقتصادی مهم 
است.

منبع   رویترز 

جنرال موتورز قصد دارد 
این طور به مسئوالن چینی 
بقبوالند که با استفاده از 
خودروهای الکتریکی چین 
می تواند آلودگی هوا و 
وابستگی به نفت را کاهش 
دهد
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آیندهپژوهی

تایلنــد در ماه اکتبــر از دوازده ماه عزاداری برای مرگ پادشــاه 
محبوبش بومیبــول آدولیاج بیرون آمد و خیابان های بانکوک دوباره 
پر از مردم باروحیه ای شــد که آماده خرج کردن اند. اما اینکه چنین 
خوش بینی ای را بتوان به چشــم انداز درازمدت اقتصادی تایلند نیز 

نسبت داد، مسئله ای است که جای تردید دارد.
تولید ناخالص داخلی تایلند در چهار ماهه منتهی به ماه سپتامبر 
بیشترین رشد خود را در بیش از چهار سال اخیر نشان داد و روی رقم 
4.3 درصد ایســتاد. اما این رقم در قیاس با رقم مشابه در کشورهای 
منطقه آسیای جنوب شــرقی حرف چندانی برای گفتن ندارد: 7.5 

درصد در ویتنام، 6.9 درصد در فیلیپین و 5.06 درصد در اندونزی.
ســال ها است که تایلند به یکی از مراکز اقتصادی مورد توجه در 
آسیای جنوب شرقی تبدیل شده و اســتراتژی های سرمایه گذاری 
خارجی در آن نیز روی کل منطقه تاثیر گذاشــته است. اما واقعیت 
این است که برخی شرکت های بزرگ امروزه دارند به کشورهایی غیر 
از تایلند توجه نشان می دهند. تایلند هم مثل بسیاری از کشورهای 
آسیایی از بحران مالی سال 1997 ضربه سختی خورد و در یک دهه 
بعد از آن، سیاست های تاکسین شیناواترا نخست وزیر وقت این کشور 
مبتنی بر جذب خودروســازان خارجی- به خصوص خودروســازان 
ژاپنی- به حضور در تایلند بود. این سیاست سریع تر از انتظارها جواب 
داد و نتیجه اش این شد که طبق آمار صندوق بین المللی پول، اقتصاد 
تایلند با رشــد 7.2 درصدی در سال 2003 از بسیاری از کشورهای 

منطقه پیشی گرفت. 
اما اوضاع خوب اقتصاد تایلند ادامه دار نبود. درگیری های سیاسی 
بین موافقان و مخالفان شــیناواترا به بی ثباتی در تایلند انجامید و او 

در ســال 2006 با کودتا از قدرت کنار گذاشته شد. سال گذشته نیز 
بومیبول پادشاه تایلند که در حفظ ثبات کشور نقش داشت، از دنیا 
رفت. آمارهاي کنونی نشان می دهند که از سال 2013 تا امروز، رشد 
اقتصاد تایلند ساالنه بین صفر تا 3.2 درصد کاهش پیدا کرده است. 
این در حالی است که کشورهای دیگر در منطقه آسیای جنوب شرقی 
با سرعت بیشتری در این راه حرکت کرده اند. البته بنا بر پیش بینی 
صندوق بین المللی پول، تایلند قادر است تولید ناخالص داخلی سرانه 
خود را تا سال 2022 به 7560 دالر برساند و از این بابت از اندونزی )با 
5660 دالر(، فیلیپین )با 4630 دالر( و ویتنام )با 3330 دالر( پیشی 
بگیرد. با وجود اين، بحث سرعت رشد اقتصادی در میان کشورهای 

منطقه آسیای جنوب شرقی همچنان اهمیت زیادی دارد. 
درواقع مشــکل اینجاســت که تایلند بعد از رشد بخش خودرو 
در این کشور نتوانســته در حوزه صنایع مهم دیگر پیشرفت کند و 
سرمایه گذاری ها به خصوص به دلیل بی ثباتی سیاسی کاهش یافته اند. 
یک مقام ژاپنی که در دهه 2000 میالدی به خودروسازان ژاپنی برای 
حضور در تایلند مشاوره می داد در این خصوص می گوید: »تایلندی ها 
خیلی جاه طلب نبوده اند. آنها از رشــد بخش خودروســازی راضی 
بودند و برای تشویق سرمایه گذاری در بقیه بخش ها - از جمله لوازم 

الکترونیک- تالش زیادی نکردند.«
در مقابل، مثال ویتنام توانسته سرمایه  گذاری عظیمی از سامسونگ  
داشــته باشــد و همچنین به مرکز  مهمی برای تولید گوشی های 
هوشمند در منطقه تبدیل شود. فیلیپین نیز موفق شده با استفاده 
از سواد انگلیســی بخش زیادی از نیروی کار خود، به مرکزی برای 
انجام کارهای برون سپاری  تبدیل شود.  اما در این میان، جمعیت نیز 
مسئله مهمی است. بنابر آمار سازمان ملل متحد، جمعیت تایلند در 
ســال 2017 به حدود 69 میلیون نفر رسیده است؛ یعنی ظرف یک 
دهه تنها 3 میلیون نفر افزایش نشان داده است. این یعنی نیروی کار 
در تایلند نیز به همین میــزان خیلی افزایش پیدا نخواهد کرد. این 
مسئله حتی از حاال هم برخی شرکت های خارجی فعال در تایلند را 
واداشته که نیروی کار ماهر مورد نیاز خود در تایلند را از کشورهایی 
مثل کامبوج، الئوس و میانمار جذب کنند چون نیروی کار ماهر کافی 
در تایلند وجود ندارد. در مقابل، می توان اندونزی را بررســی کرد که 
جمعیتــش از 264 میلیون نفر فعلی، بــه 300 میلیون نفر در دهه 
2030 خواهد رســید. دو کشور پرجمعیت دیگر در منطقه - یعنی 

فیلیپین و ویتنام- نیز جمعیتشان همچنان رو به رشد است.  
درنتیجه شاید بتوان گفت که تایلند هم در عرصه تولید و هم در 
عرصه مصرف، گزینه های محدودتری را نسبت به کشورهای منطقه 
در آینده پیش روی خود می بیند. اگر تایلند نتواند راهی برای تشخص 
خودش در منطقه در قیاس با سایر کشورها بیابد، آینده اقتصادی خود 

را اندکی مبهم خواهد یافت.  

منبع نیکی 

چرا باید خواند:
تایلند در ۱۵ 

سال اخیر جزو 
اقتصادهای رنگارنگ 
و موفق آسیا به شمار 
می آمده. بخوانید تا 
ببینید چرا این روند 
در حال تغییر است.

 ] آینده آسیا   [

اقتصادی که رنگ می بازد
درمنطقهایکهاندونزی،فیلیپینوویتنامبهشدتدرحالرشدند،تایلندچهحرفیبرایگفتندارد؟

بازار میوه در کنار خط آهن مکلونگ در تایلند

تایلندی ها خیلی 
جاه طلب نبوده اند. 
آنها از رشد بخش 

خودروسازی راضی 
بودند و برای تشویق 

سرمایه گذاری 
در بقیه حوزه ها 
- از جمله لوازم 

الکترونیک- تالش 
زیادی نکردند
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شهردار کلگری می خواهد برای ایجاد اشتغال، به توسعه 
بخش هایی بپردازد که فراز و فرود قیمت نفت روی آنها تاثیر 
نگذارد و قابلیت دفع شوک را داشته باشند.

شهر کلگری کانادا مهاجران کاری زیادی - از جمله ایرانیان- را 
در خود جا داده اســت. این شهر که در ایالت انرژی خیز آلبرتا قرار 
دارد، در بخش نفت و گاز کانادا نقش مهمي ایفا کرده و شرکت های 
زیادی در آن در سال های اخیر در همین حوزه، نیروی کار استخدام 

کرده اند. 
تا پیش از سقوط قیمت نفت در اواخر سال 2014، کلگری جای 
خوبــی برای کار کردن در حوزه انرژی بود. اما وقتی قیمت نفت از 
بشــکه ای 100 دالر به زیر 50 دالر ســقوط کرد، اوضاع به تدریج 
عوض شــد. ظرف چند ماه، شرکت های مختلف مجبور به تعدیل 
نیروهای خود شدند و حتی کارکنان در سطوح باال نیز از این وضع 

مصون نماندند.
اوضاع به ســمتی پیش رفت که در شهری که به عنوان مرکز 
صنعت انرژی کانادا شناخته می شد، هیچ شرکتی نیرو نمی خواست. 
این وضعیت به مقامات و ساکنان کلگری ثابت کرد که به آینده باید 
به روش دیگری نگاه کنند. آمار هم وضعیت تیره و تاری را نشــان 
می داد. نرخ بیکاری در آلبرتا - که مرکزش کلگری با جمعیت 1.5 
میلیون نفری است- در ماه نوامبر 7.3 درصد بوده است؛ یعنی یک 
درصد باالتر از نرخ بیکاری کلی در کانادا. آمار همچنین نشان داد 
که تعداد افراد شاغل در صنعت نفت، گاز و معدن آلبرتا 143 هزار 
نفر اســت. این رقم در مقایسه با رقم مشابه در جوالی سال 2014 
حدود 40 هزار نفر کاهش نشان می دهد. همچنین در مرکز شهر 
کلگری 27 درصد از فضاهای اداری خالی مانده اند؛ وضعیتی که در 
گذشــته بی سابقه بود اما حاال عمق معضل اشتغال در این شهر را 

نشان می دهد.
در اوایل دهه 1990، صنایع هیدروکربنی نیمی از کل فعالیت 
اقتصادی در کلگری را تشــکیل می دادند اما این رقم حاال به 30 
درصد رسیده است. نهید ننشی شهردار کلگری حاال درصدد است 
که به جای تاســیس صنایع جدید در این شهر و ایجاد اشتغال از 
این راه، به توســعه بخش هایی بپردازد که فراز و فرود قیمت نفت 
و کاالهای مشــابه روی آنها تاثیر نگذارد و قابلیت دفع شــوک را 
داشته باشند. در این راستا، دولت ایالتی آلبرتا و شهر کلگری حتی 
مشــوق های مختلفی را برای ترغیب شرکت های بزرگ به آوردن 
مقرهای ثانویه شان به کلگری دنبال کرده اند. از جمله این مشوق ها 
می توان به در اختیار گذاشتن دفاتر اداری با اجاره ارزان تر اشاره کرد. 
یکی از موفقیت های کلگری در این راه، جلب آمازون و شرکت 
خطوط هوایی وست جت  به راه اندازی شعبات بزرگ در این شهر و 
ایجاد اشتغال برای نیروی کار در این شهر بوده است. روش شهرداری 
کلگری برای جذب این دو، نشان دادن پتانسیل های نیروی کار در 
کلگری و افق آینده این شــهر بوده است. در این راستا، آمازون در 
ماه اکتبر اعالم کرد شــعب بزرگی را به زودی در کلگری تاسیس 

خواهــد کرد که 750 نیروی کار ثابت در آن به کار گرفته خواهند 
شد. همچنین شرکت خطوط هوایی وست جت در ماه سپتامبر اعالم 
کرد که مقر هواپیمایی ارزان قیمت خود با عنوان سووپ را در کلگری 
قرار خواهد داد و 500 فرصت شغلی در این راستا ایجاد خواهد کرد. 
شهردار کلگری معتقد اســت حضور آمازون در کلگری باعث 
تغییر افق آینده این شــهر خواهد شد و شرکت های دیگری را در 
حوزه تکنولوژی به آوردن مقرهایشان به کلگری ترغیب خواهد کرد. 
در چنین شــرایطی، آینده کلگری از صنعــت نفت و گاز و معدن 
فاصله خواهد گرفت. کمپین شهر کلگری برای جذب شرکت های 
تکنولوژیک نه تنها در رســانه ها بلکه در سطح این شهر و در قالب 
پوسترهایی برای استقبال از شرکت هایی مانند آمازون دیده می شود. 
البته در این میان، مشــکلی هم وجــود دارد. نیروی کار ماهر 
در کلگری ســال ها در حوزه انرژی مشغول به فعالیت بوده و حاال 
شرکت های بزرگ تکنولوژیک باید متقاعد شوند که این نیروها قادر 
به فعالیت در حوزه تکنولوژی نیز هســتند و از مهارت های الزم در 
این خصوص برخوردارند. مری موران رئیس برنامه توسعه اقتصادی 
کلگری در این خصوص می گوید با وجود تمام این چالش ها، بعید 
نیســت که کلگری در آینده نزدیک بتواند میزبان استارت آپ های 
متنوع در حوزه تجارت الکترونیک بشــود. بــه اعتقاد او، کلگری 
یک شــبه قادر به فاصله گرفتن از صنعت نفت و گاز نخواهد بود و 
نیروی کار در کلگری نیز یک شبه به فاصله گرفتن از صنعت پردرآمد 
انرژی عادت نخواهند کرد. اما این شهر دارد به سمت شرکت های 
تکنولوژیک پیش می رود که ســاعت کار در آنها طوالنی تر است و 
برخی مزایای شــرکت های ثروتمند حوزه انرژی را نیز ندارند. اما 
هرچه که باشــد، آینده کلگری دارد بیشتر و بیشتر از نفت و گاز 

فاصله می گیرد.

منبع بلومبرگ 

چرا باید خواند:
شهر کلگری دیگر 
نیروی کار در حوزه 
انرژی نمی خواهد. 
این گزارش توضیح 
می دهد که مقامات 
این شهر چه تدبیری 
برای پر کردن این خأل 
اندیشیده اند.

 ] آینده کانادا   [

آینده غیرنفتی برای شهر نفتی
شهرکلگریکاناداچطورخودراازطلسمنفتوگازرهامیکند؟

یک پوستر در کلگری که آمادگی این شهر را برای میزبانی مقر 
آمازون تبلیغ می کند.
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آیندهپژوهی

»مواد پالستیکِی یک بار مصرف ظرف پنج ثانیه تولید می شوند، پنج 
دقیقه مورد استفاده اند و بعد پانصد سال طول می کشد تا تجزیه شوند.« 
این تصویری است که یک مقام اروپایی در خصوص خطرات پالستیک 
در زندگی انسان ها و طبیعت ارائه داده است. واقعیت این است که خطر 
پالستیک برای دنیا حاال از نظر کشورهای مختلف آن قدر جدی است که 
به تغییر رویکرد تجاری آنها هم منتهی شده است. چندی پیش چین 
اعالم کرد واردات محصوالتی را که حاوی پالستیک یک بار مصرف باشند 
متوقف می کند. این موضع برای کشورهایی که مناسبات تجاری با بازار 
بزرگ چین دارند آن قدر جدی بود که حاال سیاســت ها در باب بازیافت 
در نقاط مختلف اروپا و نیز انگلیس مورد توجه قرار گرفته است. درواقع 
اکثر کشورهای دنیا چنان به بازار چین تکیه دارند که برای تداوم تجارت 
با این کشــور مجبور به اصالح رویکرد خود نسبت به پالستیک یک بار 

مصرف خواهند بود.
چین از اول ژانویه ممنوعیت پالســتیک های یک بار مصرف در 24 
رده بندی مشــخص را اعمال کرد. این تصمیم در شرایطی اجرایی شد 
که بنا بر آمار موجود، کشورهای پیشرفته ای مثل امریکا، انگلیس و ژاپن 
در ســال 2016 حدود 7.3 میلیون زباله پالستیکی را همراه با کاالهای 

صادراتی خود به چین، به این کشور فرستاده اند.
بنا بر گزارش خبرگزاری فرانســه، 85 درصد از پالســتیکی که در 
محصــوالت صادراتی اتحادیه اروپــا وجود دارد،  وارد چین می شــود. 
درنتیجه، ممنوعیت واردات پالستیک یک بار مصرف به چین باعث شده 
که اتحادیه اروپا وادار به محدود کردن استفاده از پالستیک در بسیاری از 
محصوالتش شود. آرنو برونت رئیس دفتر بین المللی بازیافت معتقد است 
که اقدام چین به منزله زلزله ای بزرگ برای کشورهایی بوده که تاکنون به 

صنعت بازیافت بی توجه بودند.
در عیــن حال بســیاری از ناظــران نیز معتقدند کــه ممنوعیت 
صادرات پالستیک یک بار مصرف به چین باعث خواهد شد کشورهای 
توســعه نیافته تری مثل هند یا پاکستان به مقصد صادرات پالستیک از 
ســوی کشورهای توسعه یافته تبدیل شوند و به هر ترتیب، بحران زباله 
پالســتیکی سر جای خودش باقی خواهد ماند. این مسئله به خصوص 
در کشــورهای حوزه آسیا و اقیانوسیه بسیار حاد است. گزارشی که در 
پایان ســال 2017 منتشر شده، ده رود معروف جهان را به عنوان منشأ 
90 درصد از زباله پالســتیکی که وارد اقیانوس ها می شود معرفی کرده 
است. وزن این زباله های پالستیکی ساالنه بالغ بر 8 میلیارد تن می شود. 
از میان این رودها، نیل و نیجر در افریقا جریان دارند اما هشــت رود در 
آسیا هستند و تمام رودهای مهم چین - یعنی یانگ تسه، رود زرد و رود 
مروارید- در میان آنها قرار دارند. همچنین رودهای گنگ و ایندوس در 
شــبه قاره هند و نیز رود مکونگ در جنوب شرقی آسیا منشأ زباله های 

پالستیکی در اقیانوس ها هستند. 
بر این اســاس، واضح است که هیچ یک از این کشورها خواهان وارد 
کردن زباله پالستیکی بیشتر به کشورشان نیستند و احتماال در آینده، 
همه آنها رویکرد چین را در ممنوع کردن واردات پالستیک یک بار مصرف 
دنبال خواهند کرد. اما مشــخص نیست که ظرفیت آنها برای محدود 

کردن زباله های پالستیکی تولیدی خودشان تا چه حد خواهد بود.
محدود کردن جدِی اســتفاده از پالســتیک در حــال حاضر جزو 
بحث های مهم جهانی است. اتحادیه اروپا و انگلیس به صورت جداگانه 
استراتژی های جدیدی را برای مقابله با زباله پالستیکی - و به خصوص 
پالســتیک یک بار مصرف غیرضروری مثل نی، بســته بندی غذاهای 
بیرون بر و قاشــق و چنگال یک بار مصرف- در پیش گرفته اند. بسیاری 
از ناظران معتقدند رویکرد سختگیرانه چین در واردات پالستیک یک بار 
مصرف باعث شده که ذهنیت سیاست گذاران در اروپا نیز نسبت به این 
مسئله سختگیرانه شود. در همین راستا، کمپین های مختلفی برای باال 
بردن آگاهی عمومی در خصوص مضرات پالستیک در اروپا و انگلیس در 
جریان است و دیگر خیلی واضح به این موضوع اشاره می شود که سیاره 
زمین دارد زیر بار زباله - از غذای هدررفته، وســایل برقی خراب و البته 
پالستیک- مدفون می شود و نمی توان این روند را به حال خود رها کرد. 
به نظر می رســد که دقیقا حاال زمان مناسبی برای تمرکز روی این 
مسئله است. بسیاری از مردم در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 
حاال عادت کرده اند که کیف ها یا کیســه های قابل استفاده مجدد را با 
خود بیرون ببرند و خریدهای خــود را در آن بگذارند. اولين دلیل این 
عادت، پول اضافه ای است که آنها باید برای گرفتن کیسه پالستیکی پای 
صندوق فروشگاه ها بپردازند. اما دلیل هرچه که باشد، به توجه مردم به 
این مسئله منتهی شده و این خودش نکته مثبتی است. حتی بسیاری 
از مردم تازه در جریان کمپین های محیط زیستی متوجه شده اند که نی 

 ] آینده محیط زیست   [

پرونده پالستیک بسته می شود؟
محدودیتاستفادهازپالستیکواردمناسباتتجاریهمشد

به رغم وعده های 
شرکت هایی مثل 
کوکاکوال هنوز 

نمی توان در کمپین 
ضد پالستیک به 

غول های صنایع غذا و 
نوشیدنی اعتماد کرد

چرا باید خواند:
پالستیک دیگر فقط یک 

مسئله محیط زیستی 
نیست، بلکه دارد روی 
تجارت بین المللی هم 

تاثیر می گذارد. بخوانید 
تا آینده کم پالستیک دنیا 

را بشناسید

منبع گاردین 

مستند »سیاره آبی« به وضوح باعث افزایش آگاهی عمومی درباره خطر پالستیک برای آبزیان شد.

ترجمه فرزانه سالمی
روزنامه نگار
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اتحادیه اروپا اعالم کرده که به نصب و استفاده از شیرهای آب در 
مکان های عمومی و خیابان ها توجه نشان خواهد داد تا استفاده از 
بطری های آب پالستیکی توسط مردم پایین بیاید.

نوشابه شان یا لیوان پالستیکی نوشیدنی شان در نهایت سر از اقیانوس ها 
درمی آورد و زندگی جانوران دریایی را مختل می کند. 

یکــی از موثرترین عوامــل در افزایش آگاهی عمومــی در اروپا و 
انگلیس در خصوص زباله های پالستیکی، برنامه مستند »سیاره آبی« 
شبکه بی بی سی بود که یک قسمت کامل آن به آلودگی محیط دریاها 
و اقیانوس ها بر اثر زباله های پالســتیکی و تاثیر وحشــتناک آن روی 
حیوانات مختلف اختصاص داشت. در این برنامه، از پرنده های آلباتروس 
فیلم گرفته شــده بود که داشتند تکه های پالستیک را به عنوان غذا به 
جوجه های خود می دادند. همچنین نهنگی نشان داده شد که بچه اش 
به دلیل خوردن پالستیک مرده بود. این صحنه های دلخراش از زندگی 
جانوران دریایی به واکنش شــدیدی در میان بینندگان منتهی شد و 
بســیاری از آنها در شبکه های اجتماعی اعالم کردند که قول می دهند 

استفاده از پالستیک را در زندگی شان تا حد امکان کم کنند. 
در همین میان، ترزا می نخست وزیر انگلیس نیز با استفاده از همین 
موقعیــت اعالم کرد که برنامه ای برای حذف زباله های پالســتیکی در 
25 ســال آینده دارد. در چارچوب این برنامه، فروشگاه های مواد غذایی 
نیز ملزم می شــوند که قفســه های خود را به تدریج از بسته بندی های 
پالستیکی یک بار مصرف خالی کنند. صنایع مختلف نیز تشویق خواهند 
شد که برای ماندن در بازار، تحقیقات گسترده ای را در خصوص زباله های 
پالستیکی و اجتناب از استفاده از آنها صورت دهند و درواقع نوآوری در 

این عرصه صورت خواهد گرفت.
اتحادیه اروپا نیز برنامه ضد پالســتیک خودش را دارد. کمیسیون 
اتحادیه اروپا در 16 ژانویه امســال بیانیه ای را منتشر کرد که حاکی از 
عزم این اتحادیه برای کاهش مصرف پالستیک، سودآور کردن صنعت 
بازیافــت، مقابله با تخریب محیط زیســت دریایی و نیز ترغیب دنیا به 
در پیش گرفتن رویکرد مشابه در خصوص پالستیک بود. اتحادیه اروپا 
می گوید می خواهــد در آینده نزدیک - یعنی تا ســال 2030 - تمام 
بسته بندی های پالستیکی را قابل بازیافت کند، استفاده از پالستیک یک 
بــار مصرف )مثل در بطری و ظروف یک بار مصرف غذا( را به شــدت 
محدود کند، بودجه کافی برای انجام تحقیقات در این خصوص اختصاص 
دهد، قوانین الزم را برای انجام بازیافت و ضروریات تجاری آن وضع کند 
و به صورت کلی به ســمت نوعی اقتصاد دایره ای پیش برود که در آن، 

زباله سازی به کمترین حد خود برسد. 
درواقع قانون گذاران اروپایی وارد نبردی جدی علیه پالستیک شده اند 
که اعمال مالیات های سنگین روی پالستیک یک بار مصرف و نیز تالش 
برای مدرن ســازی تولید محصوالت پالستیکی و پایین آوردن مضرات 
محیط زیستی آن را در خود جا داده است. اروپایی ها ساالنه 25 میلیون 
تن زباله پالستیکی تولید می کنند اما کمتر از 30 درصد از آن بازیافت 
می شــود. فرانس تیمرمانز قائم مقام کمیسیون اروپایی در این خصوص 
گفته است: »اگر تدابیر الزم را همین حاال در خصوص پالستیک در پیش 
نگیریم، تا پنجاه سال دیگر میزان پالستیکی که در آب های جهان شناور 

است بیشتر از تعداد آبزیان خواهد بود.«
اروپایی ها حتی تمایل دارند مالیات روی پالســتیک آن قدر جامع 
باشــد که بخشی از کسری بودجه اتحادیه اروپا پس از خروج انگلیس 
از این اتحادیه را نیز تامین کند. بســتن این مالیات روی پالستیک به 
ارزیابی های گســترده ای نیاز دارد که جزئیات آن هنوز منتشر نشده 
است. البته این در حالی اســت که مقامات اتحادیه اروپا از تخصیص 
بودجه  122 میلیون دالری برای توسعه تجهیزات و روش های بازیافت 

مدرن و پاک نیز ابایی نداشته اند.

اتحادیه اروپا همچنین وعده داده که کشورهای عضوش استفاده سرانه 
از کیسه پالستیکی را تا سال 2026 به کمتر از نصف ميزان استفاده کنونی 
برسانند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنین وظیفه خواهند داشت که 
روی زندگی آبزیان در جغرافیای خود نظارت کنند و تاثیر پالســتیک 
روی آن را تحت بررسی داشته باشند. حذف مواد مایکروپالستیکی که 
در برخی از لوازم آرایشی و بهداشتی به کار می روند نیز بخشی دیگر از 
برنامه اتحادیه اروپا برای کاهش استفاده از پالستیک در دهه آینده است. 
اتحادیه اروپا همچنین اعالم کرده که به نصب و استفاده از شیرهای آب 
در مکان های عمومی و خیابان های اروپایی نیز توجه نشان خواهد داد تا 

استفاده از بطری های آب توسط مردم پایین بیاید. 
حامیان محیط زیست می گویند برنامه اتحادیه اروپا از برنامه انگلیس 
جامع تر و اجرایی تر است. اما به هر حال، تولیدکنندگان بزرگ در صنایع 
غذا و نوشیدنی می توانند در خصوص زباله های پالستیکی نقش بسیار 
مهمی ایفا کنند و هنوز این کار را نکرده اند. البته مثال شرکت کوکاکوال 
وعده داده که تا ســال 2030 به ازای هر یک بطری که می فروشد، یک 
بطری هم بازیافت کند. این در حالی اســت که کوکاکوال بیش از 500 
برند نوشیدنی را به بازار می فرستد که برخی از آنها با بطری های رنگی 
پالستیکی خاصی که غیرقابل بازیافت اند فروخته می شوند. بنابراین هنوز 
نمی توان در کمپین ضد پالستیک به غول های صنایع غذا و نوشیدنی 

اعتماد کرد. 
در این میان،  در امریکا و ژاپن که بزرگ ترین صادرکنندگان پالستیک 
در جهان هستند، تالش چندانی در مورد محدودیت استفاده از پالستیک 
صورت نگرفته اســت. این درست همان رویکردی است که کشورهای 
پیشــرفته در خصوص آزاد کردن کربن نیز داشتند و تا مدت ها به آن 
بی توجهی می کردند. حتی خود چین که حاال به عنوان پیشگام مقابله 
با پالستیک یک بار مصرف در محصوالت مختلف مورد توجه قرار دارد، 
عمال در عرصه داخلی در خصوص بازیافت ضعیف عمل کرده است. در 
چنین شرایطی، هر چه قوانین در نقاط بیشتری از جهان علیه پالستیک 
وضع شــود و آگاهی عمومی نیز باال برود، به نفع همه خواهد بود؛ چون 
همه مردم هنوز دارند روی سیاره زمین زندگی می کنند و به نجات آن 

هم باید توجه نشان دهند. 

ممنوعیت واردات 
پالستیک یک بار 

مصرف به چین به 
منزله زلزله ای بزرگ 

برای کشورهایی 
بوده که تاکنون به 
صنعت بازیافت 
بی توجه بودند

اروپایی ها ساالنه ۲۵ میلیون 
تن زباله پالستیکی تولید 
می کنند اما کمتر از 30 
درصد از آن بازیافت می شود
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آیندهپژوهی

 ] آینده مواد غذایی   [

مالیاِت ناسالم ها
افزایشقیمتفستفودونوشیدنیهایشیرینداردبهسیاستیمحبوبدردنیاتبدیلمیشود

غذا خوردن بیرون از خانه تفریح بزرگی محسوب می شود که کسی 
نمی خواهد خــودش را از آن محروم کند. اما آنچه که از برخی از این 
غذاها نصیب ما می شــود چیزی جز قند، چربی و کالری نیست. آمار 
در کشوری مثل امریکا نشان می دهد که 75 درصد از افراد بالغ، بیش 
از نیمی از کالری مورد نیاز روز خود را از غذاهای ناسالم بیرون تامین 
می کنند. تاثیر دونات  و مرغ ســوخاری و نوشیدنی های شیرین گازدار 
روی سالمت مردم آن قدر منفی بوده که برخی دولت های جهان برای 
مقابله با آن به صورت ضربتی وارد عمل شده اند و روی این نوع غذاها 
مالیات بسته اند. این روشی است که پیش تر در خصوص سیگار، الکل 

و برخی نوشیدنی های گازدار نیز دنبال شده و جواب هم داده است.
تحقیقاتی که در خصوص بهبود وضعیت سالمت مردم در جوامع 
امروزی انجام شده، اکثرا به این نکته اشاره دارد که مصرف کننده باید از 
راه های غیرمستقیم به سمت استفاده از مواد غذایی سالم تر سوق داده 
شــود. در این راستا، مالیات بستن روی مواد غذایی غیرضروری- حتی 

آب نبات و چیپس- مورد توجه قرار گرفته است.
در امریکا تالش زیادی در جریان است که مالیات در سطوح ایالتی 
و فدرال روی مواد غذایی ناســالم اعمال شود و این مالیات در هشت 
شهر در امریکا از سال 2013 روی برخی نوشیدنی های گازدار شیرین 
اعمال شده است. در نقاط دیگر دنیا نیز برخی کشورهای اروپای شرقی 
و امریکای التین در دهه های اخیر روش هاي مشابه و موثری را دنبال 
کرده اند. از جمله آنها، مجارســتان است که از سال 2011 مالیاتی 4 
درصدی را روی مواد غذایی و نوشــیدنی بسته بندی که حاوی مقادیر 
زیاد شــکر و نمک باشند اعمال کرده است. همچنین مکزیک از سال 
2013 مالیــات 8 درصدی روی برخی محصوالت غذایی غیرضروری 
شیرین و چرب بسته است. در این چارچوب، مواد غذایی که در هر 100 

گرم، بیش از 275 کالری داشته باشند، مشمول مالیات خواهند شد. 
این کشورها قوانین مالیاتی روی غذاهای ناسالم را در شرایطی اعمال 
کرده اند که وضعیت سالمت مردم در آنها به وضوح بر اثر استفاده از این 

مواد به خطر افتاده. ظاهرا این روش دارد جواب هم می دهد.
تحقیقی که اخیرا در خصوص تاثیر سیاست مالیاتی مکزیک روی 
غذاهای ناســالم بیرون انجام شد، نشان می دهد که خرید مواد غذایی 
مذکور پس از اعمال مالیات به میزان 7 درصد کاهش یافت. همچنین 
سازمان بهداشت جهانی که تاثیر مالیات مشابه در مجارستان را بررسی 
کرده، به این نتیجه رسیده که مصرف مواد غذایی ناسالم در این کشور 
کاهش یافته و علت آن، نه تنها افزایش قیمت این غذاها بلکه راه افتادن 
کمپین آموزشــی در این خصوص بوده است. اعمال این مالیات باعث 
کاهش 7 تا 16 درصدی مصرف غذا و نوشیدنی ناسالم در مجارستان 
شده است. روش مجارستان مورد تایید بسیاری از نهادهای بین المللی 
هم بوده، چون مجارســتان این مالیات را بر اســاس ارزش کلی مواد 
غذایی در هر محصول اعمال کرده اســت، در حالی که مثال مکزیک 
فقط با تمرکز روی کالری این کار را انجام داده است. وقتی یک معیار 
تغذیه ای - مثل وجود قند یا چربی ترانس- در محصول به عنوان عاملی 
در افزایش قیمت آن مطرح می شود، تولیدکنندگان آن کاال مجبور به 
تغییر روش خود خواهند شد تا محصول را آسان تر و با قیمت ارزان تر 

بفروشند.
در همین حال، مالیاتی که مجارستان روی مواد غذایی ناسالم اعمال 
کرد باعث شد 219 میلیون دالر درآمد به دست بیاید که آن هم ظرف 

چهار سال در بخش سالمت در این کشور به کار گرفته شده است.
یک نکته درباره مالیات ها روی غذای ناســالم این است که اقشار 
کم درآمدتر که مصرف کنندگان اصلی فست فودها بودند نیز به شدت 
از آن تاثیر گرفته اند و مجبور به تغییر رویه شــده اند. البته هنوز برای 
انجام تحقیقات در خصوص تاثیر مستقیم چنین مالیات هایی روی رژیم 
غذایی و سالمت افراد در جامعه زود است اما شواهد حاکی از موفقیت 

این رویکرد اجباری است. 
در همین میان، این مالیات ها مخالفانی هم دارد که دخالت دولت 
در تغذیه مردم - حتی به قصد خیر- را رد می کند. اما تاکنون استدالل 
موافقان این بوده که دولت در نهایت مجبور به پرداخت هزینه درمان 
بــرای مردمی خواهد بود که غذاهای ناســالم را در رژیم غذایی خود 
می گنجانند، به بیماری های ناشی از آن مبتال می شوند، بهره وری شان 
در عرصه کار پایین می آید، و به باری روی دوش نظام خدمات بهداشتی 

کشور تبدیل می شوند. 
واقعیت این اســت که صنعت مواد غذایی و نوشــیدنی در برخی 
کشورها چنان قدرتمند است که احتمال اعمال مالیات سنگین روی 
غذاهای ناسالم آنها فعال چندان نزدیک به نظر نمی رسد. اما به هر حال 
این روند آغاز شده و می تواند حداقل به هراس این صنعت و ایجاد تغییر 

در محصوالت ناسالم در آینده منتهی شود.  

منبع ووکس 

چرا باید خواند:
مالیات بستن روی 

خوراکی های مضر 
دارد به روندی موثر 

در جهان تبدیل 
می شود. بخوانید تا 

ببینید کدام کشورها 
پیشگام این رویکرد 

هستند.

مصرف کننده 
باید از راه های 
غیرمستقیم به 
سمت استفاده 
از مواد غذایی 

سالم تر سوق داده 
شود و این شامل 

اقشار کم درآمد هم 
می شود

دختربچه مکزیکی فست فود 
می خورد.
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کداک می خواهد از یک پلت فرم مدیریت حقوق معنوی )کداک وان( استفاده 
کند و بنابراین عکاسان می توانند فورا پول عکس خود را به شکل ارز 
دیجیتال کداک کوین دریافت  کنند.

شرکت کداک که زمانی غول صنعت عکس بود اما از کاروان انقالب 
دوربین های دیجیتال جا مانده بــود، رویکردی را در پیش گرفته که 
ظرف دو روز باعث باال رفتن شــدید ارزش ســهام آن شده است. این 
رویکرد درواقع پاسخی است به نیازهای امروزی و مدرن عکاسان برای 

کسب درآمد از آثارشان.
شرکت ایســت من کداک در ســال 1880 در نیویورک تاسیس 
شــده و فراز و فرودهای زیادی را از سر گذرانده است. به خصوص در 
دهه های اخیر و با انقالب دیجیتال در عرصه عکاسی و فیلمبرداری، به 
نظر می رسید که این شرکت دیگر نتواند از ضرباتی که متحمل شده 
رهایــی پیدا کند. اما بمب خبری اخیر در مورد کداک این اســت که 
این شــرکت حاال به عرصه فروش کپی رایت عکس بر مبنای ارزهای 
رمزنگاری شده وارد شده است. کداک که وارد همکاری با شرکت بزرگ 
وِن دیجیتال شده درواقع دارد با استفاده از تکنولوژی بالک ِچین این کار 
را انجام می دهد )بالک ِچین محیطی را فراهم می کند که معامله ارزهای 
دیجیتال مثل بیت کوین در آن ثبت می شود. بالک چین در عین حال 
نیازی به شخص ثالث برای تایید تعامل های دیجیتال ندارد و این مزیت 

بزرگی است(.
کداک حاال با اقدام جدیدش درواقع دارد به عکاسان اجازه می دهد 
کــه آثار خود را ثبت کنند و بابت حقــوق معنوی آن نیز پول خود را 
بی واســطه و به شکل مطمئن دریافت کنند. به دنبال اعالم این خبر، 
ارزش ســهام کداک ظرف دو روز به میزان 250 درصد باال رفت. این 
در حالی بود که کداک در ســال 2012 شرکتی ورشکسته به حساب 
می آمد و ظرف یک سال گذشته نیز ارزش سهامش دائم رو به سقوط 

داشت و نزدیک به 70 درصد آن از دست رفته بود. 
جف کالرک مدیرعامل کداک در خصوص این تحول گفته است: 
»ما با پلت فرم جدیدی وارد میدان شــده ایم و می خواهیم به عکاسان 
اطمینان بدهیم که اثرشــان و درآمدشــان در چارچوب اســتفاده از 
کداک کوین )مشــابه بیت کوین( حفظ می شود. آنهایی که در فضای 
شرکت های تکنولوژیک سیر می کنند با ارز رمزنگاری شده و بالک چین 
آشــنایی دارند. اما برای عکاسی که می خواهد از اثر خودش حفاظت 
معنوی کند و درآمد هم داشــته باشد، این روش تازه است و واقعا هم 

می تواند حالل مشکالت باشد.«
شــرکت کداک و بسیاری از شــرکت های دیگر در حالی وارد بازار 
ارزهای رمز نگاری شده می شوند که مخالفان این ارزها نسبت به ریسک 
باال و حبابی شدن آنها هشدار داده اند ولی در عین حال، نشانه ای مبنی بر 
صحت این هشدارها در بازار ارزهای رمزنگاری شده مشاهده نشده است.

کــداک درواقــع دارد از یــک پلت فرم مدیریت حقــوق معنوی 
)کداک وان( استفاده می کند که مبتنی بر بالک چین است و می تواند به 
سود عکاسان در آینده باشد. علتش این است که چنین پلت فرمی جلوی 
سرقت عکس و استفاده بی اجازه از آن را می گیرد و روش مطمئنی در 
این خصوص اســت. از سوی دیگر، عکاسان فورا پول عکس خود را به 

شــکل ارز دیجیتال کداک کوین و بی واسطه دریافت می کنند. این دو 
مسئله اهمیت زیادی دارند چون در سال های اخیر، استفاده بی اجازه از 
عکس در فضای اینترنت به شکل قابل توجهی باال رفته و دست عکاسان 

هم برای پیگیری حقوق معنوی آثارشان کوتاه بوده است. 
روش کار دقیق سیستم کداک وان از این قرار است: عکاس اثر خود را 
آپلود می کند؛ سپس با استفاده از رمزنگاری، آن را به شکل مطمئنی به 
نام خودش ثبت می کند؛ و سپس عکس در بالک چین می ماند. برخی 
صاحب نظران معتقدند حفظ حقوق معنوی عکس ها یکی از بهترین 

راه ها برای استفاده از رمزنگاری و تکنولوژی بالک چین است. 
اما قصد کداک در عین حال این هم هست که از داغ بودن توجهات 
به ارزهای رمزنگاری شده به سود خود استفاده کند. برخی رسانه ها در 
همین راستا از کداک انتقاد کرده اند و مثال مجله فورچن این پرسش 
را مطرح کرده که آیا واقعا بــازاری برای آنچه که کداک ارائه می دهد 
وجود دارد یا نه. پاســخ به این سوال مثبت است چون کداک در این 
راستا می تواند با آی استاک و برخی پلت فرم های دیگر که حقوق معنوی 
برای عکس ها در نظر می گیرند رقابت کند. اما فورچن معتقد است که 
کداک با این کار وارد فضای رقابتی ســختی می شود که نام  برندهای 
موفق زیادی در آن وجود دارد اما نام خود کداک در سال ها و دهه های 
اخیر چندان درخشان نبوده و بنابراین، رقابت هم چندان آسان نیست. 
با وجود اين، واقعیت این اســت کــه در دنیای امروز بحث ارزهای 
رمزنگاری شــده به شــدت مورد توجه قــرار دارد و حتی چهره های 
سرشناسی که قبال این تکنولوژی را کاله برداری می خواندند - از جمله 
جیمی دیمون مدیرعامل جی پــی ام مورگان- حاال نظر خود را تغییر 
داده انــد و دیگر بالک چین را احمقانه و بی ارزش نمی دانند. در چنین 
شرایطی، شرکت کداک هم فرصتی طالیی برای بیرون آمدن از وضعیت 
سخت گذشته اش پیش روی خود می بیند. درواقع باید منتظر نشست و 

دید آینده عکاسی با این اقدام کداک تغییر می کند یا نه. 

منبع بلومبرگ 

چرا باید خواند:
شرکت کداک با 
فیلم های دوربین 
آنالوگ برای خیلی ها 
نوستالژی ساز بوده. 
بخوانید تا ببینید 
کداک چطور با 
استفاده از ارزهای 
دیجیتال می خواهد 
دوباره به قدرت 
سابقش برگردد.

 ] آینده عکاسی   [

از ورشکستگی تا جهش 2۵0 درصدی
شرکتکداکچگونهآیندهخودشوصنعتعكاسیمستقلراتغییرداد؟
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آیندهپژوهی

 ] آینده خرید   [

فروشگاه بی  صف و صندوق
نگاهیبهسوپرمارکتمدرنآمازون

آمازون در ماه ژوئن امســال اعالم کــرد یکی از معروف ترین 
ســوپرمارکت های زنجیره ای دنیا - یعنی هول فودز- را به قیمت 
13.7 میلیارد دالر خریده است. در آن زمان خیلی ها با خودشان 
فکر کردند که آمازون چه کاری می تواند با هول فودز داشته باشد. 
البته آمازون در گذشــته هم تالش کرده بود که وارد کسب و کار 
فروش مواد غذایی تازه بشــود، اما به هر حال به نظر می رسید که 
این حوزه از محدوده فعالیت های معمول آمازون کمی فراتر است.

اما در همان زمان هم عده ای بودند که می دانستند آمازون یکی 
از تهاجمی ترین انواع ســرمایه گذاری را در جهان دارد و حتی در 
حوزه هایی مثل رباتيكز و هوش مصنوعی نیز سرمایه گذاری کرده 
است. درواقع جاه طلبی های آمازون بر کسی پوشیده نیست. شش 
سال پیش، آمازون شــرکت کیوا را خرید: تولیدکننده ربات های 
متحــرک که می توانند در انبارها و مراکز توزیع آمازون جایگزین 
نیروی کار معمول شوند و کارها را با سرعت بیشتری پیش ببرند. 
انتظار می رود ایــن روش در آینده میلیون ها دالر در هزینه های 

آمازون صرفه جویی به وجود بياورد. 
بنابراین، وقتی آمازون خبر خرید هول فودز را اعالم کرد این طور 
به نظر می رسید که ماشینی شدن سوپرمارکت ها را در نظر دارد. و 
حاال خبر دیگری منتشر شده که نشان می دهد این گمانه زنی ها 
درست بوده است: فروشگاه آمازون گو به عنوان اولین سوپرمارکت 
ماشینی شده آمازون در شهر سیاتل امریکا افتتاح شده و به وضوح 
نشان می دهد که جف بزوس مدیرعامل آمازون چه چشم اندازی را 
برای آینده در نظر دارد. او دنیایی را تصور می کند که همه چیز در 

خدمت سرعت و دقت ماشین ها قرار می گیرد و نیروی کار انسانی 
فقط در کنار آنها وظایفی را انجام می دهد.

فروشگاه آمازون گو درواقع انقالبی در صنعت خرده فروشی است؛ 
چون با مسئله ای سر و کار دارد که همه ما روزانه به آن محتاجیم. 
یعنی خرید مایحتاج زندگی. آمازون گو درواقع دارد خرید روزانه را 
سریع تر و بی دردسرتر می کند چون صف و صندوق در آن وجود 

ندارد. 
خرید از فروشــگاه آمازون گو به این صورت انجام می شــود: 
مشتریان از قبل اپ آمازون گو را در گوشی های تلفن همراه خود 
دانلود کرده اند و هنگام ورود به فروشــگاه، فقط تلفن همراه خود 
را مثل کارت مترو روی دســتگاه می گیرند تا آن را اســکن کند 
و ســپس وارد فروشگاه می شــوند. آنها هر کاالیی که خواستند 
برمی دارند و بدون اینکه در صف منتظر بمانند و صندوق دار بخواهد 
از آنها پول بگیرد، از فروشــگاه آمازون گو خارج می شوند و فقط 
بعدا صورت حساب خرید را روی گوشی تلفن همراه خود مشاهده 
خواهند کرد. درواقع هر کاالیی که مشــتری در این فروشــگاه 
برمی دارد از طریق دوربین ها و حسگرها در حساب مجازی آمازون 
او ثبت می شود و اگر هم مشــتری کاالیی را از سبد خرید خود 
خارج کرد، همان کاال از حساب مجازی او نیز به صورت خودکار 

حذف خواهد شد.
همچنین مدت زمانی که آنها در فروشــگاه صرف کرده اند در 
کنار صورت حســاب کارت اعتباری مشتریان به تلفن همراه آنها 
ارســال می شود تا مشتری متوجه باشــد که در مقایسه با سایر 

سوپرمارکت ها چقدر در وقتش صرفه جویی کرده است.
این سیستم درواقع دارد از همان تکنولوژی اي استفاده می کند 
که در خودروهای بی راننده مورد اســتفاده قرار دارد: اســتفاده از 

حسگرها، تعیین میدان حرکت و درک همه اعمال. 
در چنین شرایطی، تعجبی ندارد اگر که فروشگاه های بزرگ و 
کوچک همگی برای له نشــدن زیر فشار آمازون دست به کارهای 
نوآورانه در ســوپرمارکت ها بزنند. این هــراس واقعا می تواند در 
کشــوری مثل امریکا جدی باشــد، چون آمازون اعالم کرده که 
قصد دارد در یک دهه آینده دوهزار فروشــگاه را در نقاط مختلف 
این کشــور تاســیس کند و تجربه آمازون گو نشان می دهد که 

ماشینی شدن این سوپرمارکت ها اولویت آمازون خواهد بود. 
درواقع محدود شدن فرصت های شغلی در صنعت خرده فروشی 
از مدت ها پیش آغاز شده بود. آمار ژانویه امسال نشان می دهد که 
در امریکا 14.5 میلیون نفر در صنعت خرده فروشی مشغول به کار 
بوده اند و این رقم، 1.1 میلیون نفر کمتر از آمار مشــابه در ژانویه 
ســال 2008 است. اما واقعیت این است که در سوپرمارکت ها به 
صورت معمول تهدیدی از بابت ماشینی شدن و آمدن ربات ها به 
جای نیروی کار انسانی وجود نداشت. حاال آمازون گو ثابت کرده که 
در همین خصوص هم جای نگرانی در خصوص مشاغل وجود دارد.

البتــه عده ای نیز معتقدنــد این وضع را می تــوان با معرفی 
دستگاه های خودپرداز بانک ها و نگرانی هایی که در خصوص حذف 
مشاغل انسانی از این بابت وجود داشت مقایسه کرد. آنها می گویند 
ای تی ام تنها باعث شــد فرصت های شغلی در بانک ها تغییر پیدا 
کند اما این فرصت ها از بین نرفتند. حاال ماشینی شدن فروشگاه ها 
و ســوپرمارکت ها نیز شاید همین تاثیر را داشته باشد و صرفا به 

اشتغال افراد بیشتر در بخش ماشینی امور منجر شود. 

منبع نیویورکر 

چرا باید خواند:
اینکه وارد 

سوپرمارکت شوید، 
جنس موردنظرتان 

را بردارید و بالفاصله 
از فروشگاه خارج 

شوید در وقت و انرژی 
صرفه جویی زیادی 
می کند. بخوانید تا 

ببینید آمازون چطور 
چنین سوپرمارکتی را 

راه انداخت.

آمازون یکی از تهاجمی ترین انواع سرمایه گذاری را در جهان دارد و 
حتی در حوزه هایی مثل رباتيكز و هوش مصنوعی نیز سرمایه گذاری 
کرده است چه برسد به سوپرمارکت.

ورودی فروشگاه آمازون گو و اسکن تلفن همراه
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هند یکی از کشــورهایی است که با معضالت عظیم در 
خصوص زباله و آلودگی محیطی مواجه است. از زمان مهاتما 
گاندی تاکنــون، دولت مردان مختلف درباره لزوم کنترل این 
مشکل وعده هایی داده اند و دولت فعلی هند به نخست وزیری 
نارندرا مودی نیز از این قاعده مســتثنا نیســت. مودی روی 
برنامه هایش برای تولید کود و برق از حجم عظیم زباله در این 
کشــور تاکید زیادی کرده و حاال برخی شهرهای هند نیز به 

تدریج برای عملی کردن این برنامه  دست به کار شده اند.
در همین راســتا، سرمایه گذاری هایی به ارزش 3 میلیارد 
دالر قرار اســت تا ســال 2027 در هند انجام شود که هدف 
آنها تبدیل زباله به کود و انرژی اســت. شــهرهای هند یکی 
از بزرگ تریــن تولیدکنندگان زباله در جهان هســتند چون 

جمعیت نیز در این شهرها بســیار باال است. این شهرها ساالنه 62 میلیون تن زباله جامد تولید 
می کنند و پیش بینی می شود که این حجم از تولید زباله تا سال 2051 حتی پنج برابر هم بشود. بنا 
بر تحقیقی که توسط دانشگاه اسالمی دهلی نو انجام شده، علت این مسئله، افزایش شهرنشینی و 

بهبود وضعیت مالی و مصرف در میان خانوارهای شهری هند است. 
همچنین گزارشــی که توسط پارلمان هند تهیه شده حاکی از آن است که حدود 82 درصد 
از زباله ها در هند جمع آوری می شوند اما تنها 28 درصد از آن تحت عملیات دیگر مثل بازیافت یا 
استفاده مجدد قرار می گیرند. بقیه زباله ها سر از مکان های سرباز تخلیه زباله درمی آورند که هم خاک 
و هم آب را به شدت آلوده می کنند.  شهر میسور در ایالت جنوبی کارناتاکای هند در قرون گذشته 
پایتخت پادشاه های قدرتمندی مثل تیپو سلطان بوده و در اوایل قرن بیستم میالدی نیز شهری 
پیشرفته  به شمار می آمد و مثال در سال 1908 میالدی چراغ در خیابان های این شهر نصب شد و دو 
سال بعد نیز سیستم فاضالب در آن ساخته شد. اما میسور در دهه های اخیر به رغم توسعه شهری، با 
معضل بزرگ زباله و آلودگی ناشی از آن مواجه بوده است. مقامات این شهر حاال به دنبال این هستند 
که آینده میســور را تغییر بدهند و به الگویی برای آینده شهرهای مختلف هند نیز تبدیل شوند. 

آنها معتقدند که حجم عظیم زباله تولیدی در هند را باید منبعی بکر برای درآمدزایی قلمداد کرد.

این رویکرد قاعدتا زیادی خوش بینانه به نظر می رسد. اما میسور شهری است که گروه های مدنی 
و اجتماعی زیادی در آن فعال اند و همکاری با مقامات شهری نیز از طریق آنها انجام پذیر است و 
همین هم به برگ برنده آینده میســور بدل شده است. به قول یکی از مقامات شهرداری میسور، 
این شــهر می خواهد دیگر زباله هایش را هدر ندهد. در میسور روزانه 402 تن زباله تولید می شود 
که نیمی از آن برای کودســازی مورد اســتفاده قرار می گیرد و بخشی از آن نیز به مراکز بازیافت 
فرستاده می شود. حاال دولت فدرال هند برای تشویق دولت های ایالتی به افزایش روند بازیافت، دارد 
یارانه هایی را برای احداث کارخانه های کودسازی ارائه می دهد. از زمانی که این یارانه ها ارائه می شوند، 
کودسازی از زباله در میسور و برخی شهرهای دیگر سرعت گرفته است و تولید کود از زباله که در 
مارس سال 2016 بالغ بر 0.2 میلیون تن می شد، در ماه اوت امسال به 1.3 میلیون تن رسیده است. 
از ســوی دیگر، دولت نارندرا مودی تامین کنندگان برق در هند را موظف کرده که به تدریج 
بخشی از انرژی برق را از طریق تبدیل زباله به برق تامین کنند. همچنین 56 مرکز جدید به همین 

منظور در نقاط مختلف هند در دست احداث است. 
اما شهر میسور با روش های مدنی و اجتماعی توانسته گوی سبقت را در این خصوص از سایر 
شهرهای هند برباید. در این شهر، مالیات زباله در مالیات امالک لحاظ شده و باید پرداخت شود. 
همچنین از برنامه های رادیویی، پیام های واتس اپ و کمپین های دیگر برای افزایش آگاهی عمومی 
در مورد زباله و بازیافت آن استفاده شده و حتی جریمه هایی نیز برای خانوارهایی که از جداسازی 
زباله خشک و تر خودداری کرده اند لحاظ شده است. آلمیترا پاتل یکی از چهره های فعال در عرصه 
مدیریت زباله در شهر میسور بوده و در سال 1996 موفق شد با کمپین حقوقی خود، رأی مثبت 
دادگاه عالی هند را برای تعطیلی مکان های سرباز تخلیه زباله در این شهر به دست بیاورد. در همین 
راستا بود که از سال 2000 میالدی روند مدیریت زباله جامد در میسور کامال پیشرفت کرد. پاتل در 
خصوص رویکرد مقامات شهری میسور برای مدیریت زباله و تاثیر آن بر آینده این شهر خوش بین 
است اما کارهایی را که تاکنون انجام شده کافی نمی داند. هرچه که باشد، حتی نگاهی کوچک به 
خیابان ها در شهرهای مختلف هند نیز برای درک عمق مشکل این کشور در خصوص زباله و آلودگی 
ناشی از آن کفایت می کند. از نظر پاتل، فقط هماهنگی زیاد و عزم شدید مقامات مختلف در سطوح 
شهری، ایالتی و فدرال هند می تواند واقعا به مدیریت زباله در این کشور کمک کند و آینده شهرهای 

هند را در این راستا تغییر دهد.  

منبع بلومبرگ 

چرا باید خواند:
هند میلیون ها تن 
زباله تولید می کند 
که ظاهرا می توانند 
به کار دولت بیایند. 
بخوانید تا ببینید 
آینده شهرهای هند 
چگونه با این مسئله 
گره خورده است.

 ] آینده مدیریت زباله   [

پول درآوردن از زباله
شهرهایهندچگونهمیخواهندمانعهدررفتنزبالههایشانشوند؟

سوزاندن زباله زیر تل 
آتش در کناره رود گنگ در 

کانپور هند
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آیندهپژوهی

در سال گذشته میالدی، رشد اقتصادی چین باالتر از سطح 
انتظار بود و ســرمایه گذاران را در داخل و خارج چین راضی 
کرد و تاثیرش روی اقتصاد جهان را هم حفظ کرد. آمار نشان 
داد که در سال 2017، تولید ناخالص داخلی چین به میزان 
6.9 درصد رشد داشــته و این در حالی بود که در سال های 
2016 و 2015 این رقم به ترتیب 6.7 درصد و 6.5 درصد بود. 
رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال 2017 با برنامه های 
تشویقی دولت چین و نیز بهبود فضای تجارت جهانی همراه 
بود. اما این آمار رشد باعث شد این پرسش مطرح شود که آیا 
رشــد دومین اقتصاد بزرگ دنیا باالخره باثبات شده است یا 
اینکه این رشد تنها می تواند به عنوان خنثی کننده معضالت 
رشد اقتصاد چین در گذشته مورد توجه قرار بگیرد؟ تا پیش 
از وقوع بحران اقتصادی جهانی در ســال 2008، اقتصاد چین داشت با سرعتی سرسام آور پیش 
می رفت. اما وقتی بحران رخ داد،  نرخ رشد کاهش یافت. تنها بسته مشوق 4 تریلیون دالری دولت 
بود که توانست باعث رشد مجدد اقتصاد چین شود و آن را در سه ماهه  اول سال 2010 به رشد 
12.2 درصدی برســاند. با وجود اين،  سیاست های پولی بعدی چین باعث شد که رشد اقتصادی 
دوباره رو به کاهش بگذارد؛ به طوری که دولت مجبور شد به ارائه بسته های تشویقی کوچک در 
اواخر ســال 2011 و اوایل سال 2012 روی بیاورد. این اقدام نیز احیای معتدل و کم عمری را در 
رشد اقتصادی چین به همراه داشت و در نهایت، این رشد دوباره رو به کاهش گذاشت. تازه در سال 
2016 بود که رشد اقتصادی چین دوباره به حالت باثبات برگشت و در سه دوره سه ماهه پشت سر 
هم، روی رقم 6.5 درصد ثابت ماند.  واقعیت این است که حاال هم آمار رشد چین دلگرم کننده است 
و داده های مختلف از شتاب فزاینده اقتصاد چین - حداقل در برخی بخش ها مثل بخش خدمات و 
نیز اقتصاد اینترنت محور- حکایت می کنند. اما صاحب نظران بدبینی هم وجود دارند که این آمار را به 
تالش گسترده چینی ها برای باال نشان دادن رشد در زمان پیش از برگزاری کنگره حزب کمونیست 
چین نسبت می دهند و آن را کامال قابل اعتماد نمی دانند. شاید به همین جهت است که برخی 

منبع ساوت چاینا  
مورنینگ پست 

چرا باید خواند:
بخوانید تا ببینید 

نظر اقتصاددانان دنیا 
درباره کندی احتمالی 

رشد اقتصادی چین 
در آینده چیست و چرا 

نباید از این مسئله 
تعجب کرد.

 ] آینده چین   [

چرا سرد شدِن رشد اقتصادی چین عجیب نیست؟
نگاهیبهعدمتعادلدررشدبخشهایمختلفاقتصادچینوتبعاتآن

اقتصاددانان عمال به شکلی محتاط درباره دورنمای اقتصاد چین در سال 2018 حرف می زنند.
امــا به هر حال هرجور که به قضیه نگاه کنیم، یک موضوع کامال قابل مشــاهده خواهد بود: 
اینکه احیای رشــد اقتصاد چین کامال جامع نبوده است و بخش هایی مثل امالک، خرده فروشی 
و عمده فروشی، بانک داری و فراهم کردن اعتبار مالی کامال از قافله عقب بوده اند؛ یعنی رشد آنها یا 

کاهش یافته یا ثابت مانده است.
به صورت اصولی، دهه هاســت که رشــد قابل توجه اقتصاد چین توسط سه محرک صورت 
گرفته است: سرمایه گذاری های عمده، صادرات و مصرف خصوصی داخلی. اما سرمایه گذاری روی 
دارایی های ثابت - به خصوص در امالک و زیرساخت ها- در ضعیف ترین حالت خود از سال 1999 
تاکنون قرار دارند و این شرایط باعث می شود که صادرات و نیز مصرف خصوصی نیز نتوانند خوب 
رشد کنند. اما سرمایه گذاری های عمده عمال اهمیت زیادی دارند و روی بخش های دیگر نیز تاثیر 
زیادی می گذارند و بنابراین شکی نیست که این بخش، رشد امسال و سال های بعدی چین را نیز 
دچار کندی خواهد کرد. یک نکته هم وجود دارد که پیش بینی درباره رشد تولید ناخالص داخلی 
چین در آینده را دشــوارتر می کند. قضیه این است که دولت چین دارد اقتصادی را که مبتنی بر 
سرمایه گذاری های دولتی و صادرات بوده، به سمت اقتصادی سوق می دهد که مبتنی بر خدمات، 

نوآوری و مصرف خصوصی است. این مسئله عمال پیچیدگی های خودش را به همراه می آورد.
همچنین در شرایطی که نظام مالی چین درگیر آسیب پذیری های مختلفی شده است، نیاز به 
یافتن تعادلی بین رشد و تحوالت ساختاری کامال ضروری به نظر می رسد. تنها در این صورت است 
کــه می توان با معضالتی مثل ظرفیت مازاد در برخی صنایع، افزایش بدهی ها، آلودگی و تخریب 
محیط زیست و البته فساد مالی در سطوح مختلف مواجه شد. اینجاست که تعدیل سیاست های 
دولت چین - مثال در کنترل اشتهای عظیم مقامات محلی برای سرمایه گذاری های عمده و افزایش 
نفوذشان در منطقه خود- کامال اهمیت خود را نشان می دهد.  مجموعه این عوامل باعث شده که 
گروهی از اقتصاددانان که خبرگزاری رویترز نظرشان را پرسیده، پیش بینی کنند که رشد اقتصادی 
چین در ســال 2018 کند خواهد شد و به 6.5 درصد خواهد رسید. اگر هم این طور باشد، چین 
باید از این سرد شدن رشد اقتصادی اش استقبال کند؛ چون احتمالش هست که راه تخریب الگوی 

قدیمی اقتصادی و غالب چین از این طریق هموار شود. 

دولت چین دارد اقتصادی را که مبتنی بر سرمایه گذاری های دولتی و صادرات بوده، به سمت اقتصادی سوق می دهد که 
مبتنی بر خدمات، نوآوری و مصرف خصوصی است و این مسئله عمال پیچیدگی های خودش را به همراه می آورد.
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بهترین وضعیت برای دو کشور عربستان سعودی و کویت اتفاق خواهد افتاد. دو کشوری که نفت اصلی ترین  منبع درآمدشان است و به همین 
دلیل در سال های گذشته با بحران های مالی و کمبود بودجه بسیار زیادی روبه رو شده بودند. این دو کشور سال 2017 در رکود  قرار داشتند و به 
دنبال افزایش قیمت نفت در بازار جهانی به تدریج نشانه های رشد و رونق اقتصادی در آنها مشاهده خواهد شد.

خاورمیانه و شــمال افریقا سال  2018 را با خوش بینی بیشتری آغاز 
مي کنند. انتظار مي رود در این سال اقتصاد این کشورها با سرعت باالتری 
رشد کند که دلیل آن افزایش قیمت نفت در بازار جهانی و سرمايه گذاري                                                      
این کشورها در  توسعه صنعت نفت و گاز و صنایع پایین دستی نفت است. 
انتظار مي رود در سال 2018 قیمت نفت در بازار جهانی با سرعت کمتری 
نسبت به سال 2017 رشد کند ولی باز هم متوسط قیمت این منبع انرژی 
در سطحی هست که بتواند  کشورهای نفت خیز را به مسیر توسعه هدایت 
کند و مشکالت ناشی از کمبود بودجه وکمبود منابع مالی را در این کشورها 
برطرف کند. اما همچنان تاثیر سیاست روی اقتصاد این منطقه ملموس 
خواهد بود. در برخی از کشورهای خاورمیانه تداوم بی ثباتی سیاسی باعث 
مي شود تا سرعت رشــد اقتصادی کم شود و در دیگر کشورها اصالحات 

ساختاری زمینه را برای جذب سرمایه گذاران خارجی فراهم خواهد کرد.

J نرخ رشد اقتصادی افزایش مي یابد
انتظار داریم در ســال 2018 نرخ رشــد اقتصادی در کشــورهای 
خاورمیانه رشد کند. البته این نرخ رشد تدریجی است و افزایش ناگهانی 
در این بازار اتفاق نخواهد افتاد. در ســال 2018 متوســط نرخ رشــد 
اقتصادی کشورهای خاورمیانه برابر با 3 درصد خواهد بود در حالی که در 
سال 2017 نرخ رشد اقتصادی این منطقه 2.6 درصد بود. اما سوال این 
است که دلیل بیشتر شدن نرخ رشد اقتصادی در سال 2018 چیست؟

بیزینس مانیتور بر این باور است که کشورهای نفت خیز خاورمیانه 
به شــرایط تازه اقتصادی، شــرایط تازه بازار نفت و وضعیت اقتصادی 
در کشــورهای صنعتی که مصرف کنندگان بزرگ دنیا هستند عادت 
کرده اند. آنها سیاست های اقتصادی برای سال 2018 را با توجه به همین 
شرایط تدوین کرده اند. از طرف دیگر رشد قیمت نفت در بازار جهانی، 
بهره برداری از شماری از پروژه های زیرساختی و صنعتی که در یک دهه 
اخیر در آنها ســرمايه گذاري                                                      کرده بودند و کاهش هزینه های دولتی از 
طریق هدفمندسازی یارانه ها در کشورهای خاورمیانه باعث مي شود تا 
پتانسیل باالتری برای رشد اقتصادی در این کشورها وجود داشته باشد.

مســئله دیگری که وجود دارد این است که قیمت نفت تا کجا باال 
خواهد رفت؟ این مرکز مطالعاتی متوسط قیمت نفت در سال 2017 را 
53 دالر امریکا اعالم کرده است و پیش بینی کرده بود که هر بشکه نفت 
در ســال جاری با قیمت 57 دالر فروخته شود ولی در ماه های آغازین 
سال 2018 قیمت نفت به مرز 70 دالر هم رسید و کمتر پیش بینی اي 
مي توان یافت که انتظار داشته باشد متوسط قیمت نفت در سال جاری 
کمتر از 65 دالر باشــد. در این وضعیت مي توان ســال خوبی را برای 
کشورهایی که اقتصاد وابسته به نفت دارند پیش بینی کرد. رشد درآمد 
نفتی به کشــورهای خاورمیانه امکان مي دهد تا منابع مالی بیشتری 
برای سرمايه گذاري                                                      داشته باشند، کمبود بودجه در اقتصاد کشورهای 
خاورمیانه وجود نداشته باشد، اعتماد مصرف کنندگان به اقتصاد و بازار 

افزایش یابد و نرخ رشد اقتصادی در کشور افزایش یابد.

 ] آینده خاورمیانه   [

حمایت دوباره بازار نفت از اقتصادهای نفت خیز
گزارشبیزینسمانیتورازاقتصادخاورمیانهدرسال۲۰۱۸

چرا باید خواند:
خاورمیانه منطقه ای 
است که ایران در آن 
واقع شده است. این 
منطقه یکی از مهم ترین 
و استراتژیک ترین 
مناطق دنیا است و به 
همین دلیل پیش بینی 
تحوالتی که در سال 
جاری در این منطقه 
اتفاق مي افتد اهمیت 
زیادی دارد.

منبع بیزینس مانیتور 

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده پژوهی

J بیشترین رشد به کدام کشورها اختصاص خواهد داشت؟
كشورهايي که اقتصاد وابسته به نفت دارند بیشترین رشد اقتصادی 
را در این ســال مشاهده خواهند کرد. در این کشورها توسعه بخش 
ساختمان به خصوص اجرای پروژه های زیرساختی و صنعتی بیش 
از قبل رشــد مي کند و به همین دلیل انتظــار مي رود فرصت های 
شغلی بیشتری ایجاد شود و قدرت خرید مردم هم افزایش یابد. در 
کشورهای حاشیه خلیج فارس شاهد رشد دستمزدها در سال 2018 
خواهیم بود و این مســئله به رشد هزینه های مصرفی مردم منجر 
مي شود. بهترین وضعیت برای دو کشور عربستان سعودی و کویت 
اتفاق خواهد افتاد. دو کشوری که نفت اصلی ترین  منبع درآمدشان 
اســت و به همین دلیل در سال های گذشــته با بحران های مالی و 
کمبود بودجه بســیار زیادی روبه رو شده بودند. این دو کشور سال 
2017 در رکود قرار داشــتند و به دنبال افزایش قیمت نفت در بازار 
جهانی به تدریج نشــانه های رشد و رونق اقتصادی در آنها مشاهده 
خواهد شد. در ســال 2017 نرخ رشد اقتصادی عربستان سعودی 
منفی 0.7 درصد و نرخ رشــد اقتصادی کویت منفی 1.2 درصد بود 
ولی انتظار مي رود در سال 2018 نرخ رشد اقتصادی این دو کشور به 

ترتیب به 1.2 درصد و 3.7 درصد ارتقا یابد.
باالترین نرخ رشد اقتصادی در این منطقه به مصر اختصاص خواهد 

داشت. کشور مذکور در سال 2018 با  نرخ 5 درصد رشد مي کند.
به هر حال انتظار بهبود شــرایط اقتصادی، خروج نســبی از رکود 
اقتصادی، آغاز فعالیت های عمرانی و ساختمانی در خاورمیانه و شمال 
افریقا و در نهایت افزایش قدرت خرید مردم همه از اخبار بسیار خوشایند 
برای مردمی اســت که در این منطقه ثروتمند اما پرتنش دنیا زندگی 
مي کنند. مردمی که در سال های اخیر با بحران های زیادی روبه رو  بودند 
و ســال های سال جنگ در کشورهای ســوریه و عراق و  افغانستان و 
درگیری های داخلی و حمالت تروریســتی در دیگر کشورهای منطقه 

را تجربه کرده اند. 

در سال ۲0۱۸ متوسط نرخ 
رشد اقتصادی کشورهای 
خاورمیانه برابر با 3 درصد 
خواهد بود در حالی که 
در سال ۲0۱۷ نرخ رشد 
اقتصادی این منطقه ۲.۶ 
درصد بود
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آیندهپژوهی

یک دهه بعد از گرفتار شــدن دنیــا در دام یک بحران اقتصادی 
نابودکننده، به نظر می رسد که باالخره همه دوباره زنده شده اند. هر 
اقتصاد بزرگی در دنیا دارد رشد می کند و این موج هماهنگ توانسته 
به ایجاد فرصت های شغلی، بهبود وضع معاش و کاهش هراس ها از 
نارضایتی عمومی در نقاط زیادی از دنیا منتهی شود. اما آیا به آینده 

هم می توان همین قدر امیدوار بود؟
اینکه چطور جهان توانســت خودش را از آن رخوت و ســقوط 
بیرون بکشــد، مسئله ای است که در هیچ روایت سرراست و جامعی 
نمی گنجد. اما در ســاده ترین حالت می توان گفت که بهبود اوضاع 
جهان ناشی از کشف یک منبع عظیم ثروت و رفاه نبوده؛ بلکه از یک 
حقیقت واضح سرچشمه گرفته است: اینکه بسیاری از نیروهایی که 
در راه رشــد اقتصادهای جهان مانع ایجاد می کردند باالخره قدرت و 
توان خود را از دست داده اند. اما دوران نقاهت دنیا پس از گذر از این 
موانع، آن قدرها هم سریع و آسان نخواهد گذشت و خطرات زیادی -به 
خصوص از لحاظ ژئوپليتیک- آن را تهدید می کنند. حتی بسیاری از 
اقتصاددانان معتقدند که مزایای رشد فعلی اقتصادهای جهان در آینده 
نیز همچنان فقط نصیب طبقه باالی تحصیل کرده و مرتبط با طبقه 
حاکم خواهد شد و اقشار پایین تر همچنان با رکود دستمزدهایشان و 

افزایش نرخ بیکاری دست و پنجه نرم خواهند کرد.
اما باز هم نمی توان به این واقعیت بی اعتنا بود که در هر گوشه ای از 
جهان، نشانه هایی برای امیدواری به آینده اقتصاد وجود دارد؛ هرچند 
تضمینی وجود ندارد که نتایج و مزایای این خوش بینی نصیب همه 
بشــود. برت کوپلیان اقتصاددان ارشد پی دابلیوسی )شرکت مشاوره 
و حســابداری جهانی( در این خصوص می گوید: »دنیای امروز مثل 
سابق به چند کشور ستاره متکی نیست. حتی اگر اتفاق بدی در یک 
اقتصاد بیفتد، رشد اقتصاد جهانی متوقف نخواهد شد و همین مسئله، 

اطمینان خوبی را به همراه می آورد.«

منبع نیویورک تایمز 

چرا باید خواند:
در یک دهه اخیر، 

خطرات زیادی از سر 
اقتصادهای جهان 
گذشته. بخوانید تا 
بدانید چه اتفاقی 

افتاده که اوضاع حال و 
آینده دنیا روشن تر از 

قبل جلوه می کند.

 ] آینده اقتصاد جهانی   [

بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم
آیادوراننقاهتاقتصاددنیاواقعاتمامشد؟

امريكا - بزرگ ترین اقتصاد جهان- در نهمین ســال رشد مداوم 
خود قرار دارد و صندوق بین المللی پول نیز پیش بینی ها درباره رشد 
اقتصاد امريكا را به دلیل سیاست کاهش مالیاتی بهبود بخشید. چین 
هراس ها در خصوص توقف ناگهانی رشد یک دهه اخیرش را خنثی 
کرده و اتحادیه اروپا نیز دردســرهای ناشی از ناکارآمدی سیاسی در 
برخی از اعضایش را پشت سر گذاشته و اوضاع خوبی در عرصه رشد 
اقتصادی دارد. حتی ژاپن هم که سال ها دچار افول در اقتصادش بود 
حاال اوضاع را تغییریافته می بیند. افزایش قیمت نفت باعث شده که 
روسیه و تولیدکنندگان نفت در خاورمیانه اوضاع بهتری پیدا کنند و 
مکزیک توانسته از فضای هراس در خصوص تهدیدهای دولت ترامپ 
و صدمات احتمالی آن به اقتصادش خالص شــود. برزیل نیز که از 
کوچک شدن اقتصادش لطمه زیادی دیده، دارد نشانه هایی از احیای 

اقتصاد را به نمایش می گذارد.
مجموعه این شــرایط، احیای اقتصاد جهان را - حتی به شکلی 
آســیب پذیر و شــکننده- به نمایش می گذارند. درواقع شکنندگی 
احتمالی اوضاع به خاطر مواضعی است که ممکن است رهبران دنیا 
در حوزه های دیگر بگیرند و تاثیر آن روی اقتصاد دیده شود. از جمله 
آنها می توان به برگزیت و درگیری انگلیس و اتحادیه اروپا بر سر آن، 
درگیری لفظی دونالد ترامپ رئیس جمهور امريكا با رهبر کره شمالی، 
تهدیــد ترامپ به لغو معاهده های تجاری از جمله نفتا و نیز مجادله 

دائمی ترامپ در خصوص سیاست های تجاری چین اشاره کرد. 
ُ .ال.ایکس در این  مارتین شــیپباور مدیر ارشــد برنامه های گروه ا
خصوص می گوید: »پیش تر گمان می کردیم که بازارهای غربی خیلی 
از لحاظ سیاسی باثبات هستند و بازارهای دیگر را پرریسک قلمداد 
می کردیم. اما حاال که برگزیت و ریاست جمهوری ترامپ را می بینیم، 
مشــخص می شــود که باید با نوع خاصی از بی ثباتی دست و پنجه 
نــرم کنیم.« بنا بر گزارش صندوق بین المللی پول، اقتصاد جهان در 
ســال جاری و ســال آینده میالدی 3.9 درصد رشد خواهد کرد که 
نسبت به رقم مشابه سال گذشته )3.7 درصد( و نیز رقم مشابه سال 
2016 )3.2درصد( باالتر است. البته که این نکته مثبتی است؛ اما نباید 
فراموش کرد که رشد اقتصاد جهان در دوران پیش از بروز بحران حتی 

از 4 درصد هم باالتر بود.
در این میان، وقتی از کارشناسان اقتصادی درباره آینده نظرسنجی 
می شود مسائل متنوعی روی تحلیل آنها درباره آینده اقتصاد جهانی 
سایه می افکند. به مناسبت همین نشست اخیر مجمع جهانی اقتصاد، 
گزارش تحلیل ریسک های جهان با استفاده از نظر 1000 کارشناس 
منتشــر شد و نشان داد که 93 درصد از پاسخ دهندگان در خصوص 
خطر فزاینده مواجهات سیاسی و اقتصادی نگرانی دارند؛ 79 درصد 
از مناقشات نظامی نگران اند و 73 درصد نیز دغدغه شان ناکارآمدی 
قوانین تجارت جهانی اســت. عده ای دیگر هم تهدید تغییرات آب و 
هوایی، جرایم سایبری و افزایش تبعیض را به عنوان دغدغه های خود 

کارخانه موتور هارلی دیویدسون امريكا

بعضی 
صاحب نظران 

معتقدند تقریبا 
کشوری در دنیا 
وجود ندارد که 

مصرف کنندگان در 
آن وضعیت بدی 

داشته باشند
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بعضی بیزینس های بزرگ جهان، خوش بینی خود به آینده را در 
هاله ای از احتیاط می پیچند و احساس می کنند که این دوران 
خوش قرار نیست تداوم داشته باشد.

در خصوص آینده اقتصاد جهان ذکر کرده اند. 
حتی کسب و کارهای جهانی نیز خوش بینی خود به آینده را در 
هاله ای از احتیاط می پیچند و احساس می کنند که این دوران خوش 
قرار نیست تداوم داشته باشد. در چنین شرایطی آنها دارند نشانه هایی 
مثل افزایش فرصت های شغلی در برزیل، فعال شدِن بخش امالک در 
اروپا و نشــانه های دیگِر استفاده از پول بیشتر توسط مردم در نقاط 

مختلف جهان را نادیده می گیرند.
به گزارش صندوق بین المللی پول، در همین سال جاری میالدی 
19 کشــور حوزه یورو احتماال رشد اقتصادی 1.9 درصدی را تجربه 
خواهند کرد که خیلی هم بد نیست. درست است که در اسپانیا، یونان 
و ایتالیا هنوز جوانان دارند با تبعات وحشتناک بیکاری دست و پنجه 
نرم می کنند. اما اگر اوضاع را با کوچک شدِن 4.5 درصدی اقتصاد آنها 
در سال 2009 مقایسه کنیم، می بینیم که اوضاع امسال خیلی بهتر 
است. احیای اقتصادی در بسیاری از کشورهای اروپایی قابل مشاهده 
است. کارخانه ها در اروپای شرقی دارند سفارش های بیشتری نسبت 
به گذشــته می گیرند. کارخانه های خودروسازی در جمهوری چک، 
اسلواکی، لهستان و رومانی به صورت مشخص دارند بهتر از گذشته 
عمل می کنند. اقتصادهای موفق اروپایی هم که در این میان جای خود 
را دارند و آینده شان را تضمین شده می بینند. مثال شرکت دی اس ام 
مستقر در هلند در ماه های اخیر یک کارخانه 60 میلیون دالری در 
رواندا راه انداخته که از کشاورزان افریقایی ذرت و سویا می خرد و آن را 
به غالت صبحانه تبدیل می کند. فیکه سایبشما مدیرعامل دی اس ام به 
وضوح می گوید که این شرکت به سرمایه گذاری در آسیا و نیز در افریقا 
برای آینده خود توجه بیشتری نشان می دهد چون رشد جمعیت در 

این دو قاره در آینده هم قابل توجه خواهد بود.
خالصه اینکه احیای اقتصاد کشــورهای اروپایی در کنار رشد 
اقتصاد امريكا باعث شده که صنایع چین نیز برای تامین تقاضای 
کاالی آنها - از قطعات خودرو گرفته تا ابزارآالت و نیز منسوجات- 
در حال تالش باشــند. افزایش محصــوالت تولیدی کارخانه ها به 
این معناســت که درآمد تولیدکنندگان مس در شیلی و اندونزی، 
استخراج کنندگان طال در افریقای جنوبی و نیز استخراج کنندگان 
نقره در ســوئد به شــکل مداوم در آینده رو به افزایش خواهد بود.  
درنتیجــه می توان گفت که اقتصاد دنیا در حال حاضر در وضعیت 
حلقه ای مطلوبی قرار دارد و باال رفتن اعتماد کسب و کارها نیز به 
افزایش اشتغال انجامیده که آن هم مصرف بیشتر و سود بیشتر را به 
همراه آورده است. هرچه پول بیشتری در جیب مصرف کننده باشد، 
کســب و کارها دلیل بهتری برای گسترش فعالیت خود خواهند 

داشت و این یعنی تضمین آینده.
بارت فان آرک اقتصاددان ارشد کانفرنس بورد )انجمن کسب و کار 
و پژوهش در نیویورک( اصل قضیه را این طور بیان می کند: »تقریبا 
کشوری در دنیا وجود ندارد که مصرف کنندگان در آن وضعیت بدی 
داشــته باشند.« حاال پرسشی که مطرح می شــود این است که آیا 
سرمایه گذاری های جدید می توانند به سرعت در صحنه حاضر شوند 
و گسترش فعلی اقتصاد جهان را همچنان در آینده نیز حفظ کنند؟ 
کانفرنس بورد در یکی از گزارش های خود تصویری ارائه می دهد که 
نشانه های خوش بینی را افزایش می دهد: در اروپا، کارخانه های آلمان، 
فرانســه، هلند و پرتغال در پایان سال گذشــته میالدی داشتند با 
نهایت ظرفیت خود کار می کردند. در امريكا، سرمایه گذاری ها رو به 
افزایش است و محرکی برای بزرگ تر  شدن اقتصاد به شمار می آید. 

کارخانه های امريكایی سال گذشته میالدی 200 هزار فرصت شغلی 
جدید ایجاد کردند و این در حالی است که درست یک سال قبل تر، 

آنها مشغول تعدیل نیرو بودند. 
البته یک عامل مهم که باعث شده اوضاع کارخانه های امريكا بهتر 
شود، کاهش ارزش دالر بوده که کاالهای امريكایی را برای خریداران 
خارجی جذاب تر کرده اســت )در شرایطی که دالر سال گذشته ده 
درصــد از ارزش خود را از دســت داد، اکثر واحدهای پول دیگر دنیا 

ارزششان بیشتر شده است(.
از ســوی دیگر، اکثر اقتصاددانان - حتــی اقتصاددانان صندوق 
بین المللی پول- انتظار دارند کاهش مالیاتی که دولت دونالد ترامپ و 
جمهوری خواهان اجرایش کردند، امسال به بهبود اوضاع اقتصاد امريكا 
بینجامد؛ هرچند که این مسئله در درازمدت نمی تواند همچنان بازی 
را تغییر بدهد. پیش بینی می شود که رشد اقتصاد امريكا بعد از اتمام 
تاثیــر کاهش مالیات ها دوباره به حدود 2 درصد در ســال 2019 و 
2020 برگردد. صدالبته که دونالد ترامپ اوضاع خوب اقتصاد امريكا را 
ناشی از سیاست کارآمد خودش می داند و وعده داده که دالر در آینده 
قوی تر و قوی تر شود. انتظار می رود که رشد اقتصادی امريكا در سال 

دوم ریاســت جمهوری ترامپ بهتر از سال اول 
باشد اما نقش اقتصاد جهان را هم در این معادله 
باید در نظر گرفت؛ هرچند که ترامپ نمی خواهد 
آن را بپذیــرد. در همین میــان، نگرانی هایی از 
بابت رویکــرد دولت امريكا وجــود دارد. دولت 
دونالد ترامپ دائم تهدید می کند که می خواهد 
کشــورهایی مثل مکزیک و چیــن را از لحاظ 
تجاری و به دلیل عدم تعادل تجاری شان با امريكا 
تحت فشار قرار دهد. اما اگر چنین اتفاقی بیفتد، 

هزینه مواد و قطعاتی که کارخانه های امريكایی مورد اســتفاده قرار 
می دهند به شدت باال خواهد رفت.  بن می اقتصاددان ارشد آکسفورد 
اکونومیکز در لندن معتقد اســت که این نوع جنگ های تجاری باید 
بزرگ ترین نگرانی آینده اقتصاد دنیا باشــد: »تاثیر این اقدامات روی 
رشد اقتصاد جهان خیلی شــدید خواهد بود.« با وجود اين، اقتصاد 
جهان دیگر کامال وابسته به چند ابرستاره نیست؛ پس شاید چنین 

تهدیدهایی هم تاثیر تمام عیاری روی آینده اقتصاد جهان نگذارند.

استخراج طال در معدنی در 
افریقای جنوبی

کارگران در انگلیس

دنیای امروز مثل 
سابق به چند کشور 
ستاره متکی نیست 

و همین مسئله، 
اطمینان خوبی را در 
اقتصاد جهانی به 

همراه می آورد
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آیندهپژوهی

هند اخیرا به 
دومین بازار بزرگ 
گوشی های تلفن 

هوشمند در 
جهان تبدیل شد و 
امریکا را پشت سر 
گذاشت و چین هم 
که از قبل در رتبه 
اول نشسته بود

حضور برندهای غربی در آسیا نکته عجیبی نیست؛ اما این روزها چنین 
حضوری آن قدر گسترده اســت که بیننده را فقط به یک نتیجه گیری 
می رساند: برندهای غربی روی مشتریان آسیایی بیشتر از مشتریان غربی 

سرمایه گذاری کرده اند و قصد تداوم همین روند را هم دارند. 
صحبت از برندهای غربی در آسیا شاید کلیشه به نظر بیاید، اما واقعیت 
این است که بسیاری از این برندها - از جمله استارباکس- شعبات خود را 
در کشورهایی مثل چین به شدت افزایش داده اند و حتی برنامه های اصلی 
خود را نه در نیویورک، بلکه در پکن اجرا می کنند. این شاید نشانه ای از 
مهم ترین روند قابل مشــاهده در اقتصاد امروز جهان باشد؛ یعنی ظهور 
مصرف کننده آسیایی. خانواده آسیایی که از وضع مالی خوبی برخوردار 
باشــد، حاال دارد بیشتر از طبقه متوسط امريكایی مورد توجه برندهای 
بزرگ جهان قرار می گیرد. درواقع سرمایه گذاران امروزی می دانند که دیگر 
الزم نیست مثل سابق روی مصرف کننده امريكایی متمرکز باشند چون 
درِ بازارهای بسیار بزرگ تر و باپتانسیل تری در آسیا باز است. این تحول 
اهمیــت زیادی دارد چون می تواند نظم اقتصــاد جهان را در آینده از نو 

شکل بدهد.
واقعیت این اســت که توســعه اقتصادی عظیم دوران پس از جنگ 
جهانی دوم تا حد زیادی ناشی از ظهور مصرف کننده امريكایی بود. خریدار 
امريكایی که به مراکز خرید مراجعه می کرد، شرکت های بزرگی مثل فورد 
یا ســونی را به اصطالح در خدمت خود می دید. اما همین مصرف کننده 
امريكایــی در دهه های بعد به خرید کتانی های نایکی یا آیفون های اپل 

منبع  یو اس نیوز 

چرا باید خواند:
در اینکه قدرت آسیا 
رو به افزایش است 

شکی نیست اما ظاهرا 
این قدرت آن قدر زیاد 
خواهد شد که آینده 

نظم اقتصادی دنیا بر 
اساس آن شکل خواهد 

گرفت. بخوانید تا 
ببینید چطور چنین 

اتفاقی می افتد.

 ] آینده اقتصاد جهان   [

مصرف کننده آسیایی چطور امريكا را دور زد؟
طبقهمتوسطجهانیامروزباآنچهفكرمیکردیدفرقدارد

روی آورد که در آسیا تولید می شدند و فرصت های شغلی بی شماری را 
در کشورهای آسیایی مثل چین، کره جنوبی و ویتنام ایجاد کرده بودند و 
کارگران زیادی را از فقر مطلق بیرون آورده بودند. مصرف کننده امريكایی 
از اين بابت، هم از خودش خشنود بود و هم گمان می کرد که جایگاهش 

در آینده  اقتصاد جهانی نیز به همین شکل باقی خواهد ماند.
اما امروزه اوضاع کامال تغییر کرده اســت: مصرف کننده امريكایی از 
موقعیت خودش سقوط کرده و به نظر نمی رسد که در آینده هم قادر به 
برگشت به آن موقعیت باشد. افزایش درآمد خانوارها در اقتصادهای فقیِر 
سابق )و در حال توسعه  فعلی(، باعث شده که نوعی طبقه متوسط جهانی 
شکل بگیرد و این در هیچ جایی به اندازه آسیا با سرعت و وضوح رخ نداده 
است. بر اساس تحقیقی که موسسه بروکینگز در سال 2017 انجام داد، 
88 درصد از یک میلیارد نفری که تشکیل دهنده طبقه متوسط جهانی در 
آینده خواهند بود، حتما از آسیا می آیند. همچنین انتظار می رود که این 
طبقه متوسط آسیایی تا سال 2030 تقریبا به 3.5 میلیارد نفر )یعنی 65 

درصد از جمعیت کل دنیا( برسد. 
چین در این معادالت بیشــترین نقش را دارد اما تنها منشــأ ظهور 
مصرف کننده آسیایی نیست. موسسه بروکینگز پیش بینی کرده که هند 
نیز جمعیتی بالغ بر 380 میلیون نفر را در آینده راهی طبقه متوســط 

جهانی می کند. این یعنی سهم هند حتی از چین هم بیشتر خواهد بود.
همین خریداران آسیایی حتی در حال حاضر هم دارند نقش مهمی 
در اقتصاد جهانی ایفا می کنند. بر اســاس آمار ارائه شده توسط موسسه 
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سرمایه گذاران امروزی می دانند که دیگر الزم نیست مثل سابق 
روی مصرف کننده امريكایی متمرکز باشند چون درِ بازارهای 
بسیار بزرگ تر و باپتانسیل تری در آسیا باز است.

مصرف کننده 
امریکایی از 

موقعیت قبلی 
خودش در اقتصاد 
جهان سقوط کرده 
و به نظر نمی رسد 

که در آینده هم 
قادر به برگشت به 
آن موقعیت باشد

بروکینگز، مشــتریان ثروتمند چینی و هندی حتی در سال 2015 نیز 
بیشتر از مشتریان امريكایی در اقتصاد جهان پول خرج کردند. این اختالف 
در آینده حتی بیشتر هم خواهد شد. تا سال 2030، طبقه متوسط چینی 
و هندی مجموعا 39 درصد از پول خرج شــده در اقتصاد دنیا را به خود 
اختصاص خواهند داد؛ در حالی که طبقه متوسط امريكایی تنها 7 درصد 

از آن را تشکیل خواهد داد.
این تغییر اقتصادی تاریخی به ســمت شــرق را می توان در صنایع 
مختلفی مشاهده کرد. هند در سه ماهه سوم سال 2017، به دومین بازار 
بزرگ گوشی های تلفن هوشمند در جهان تبدیل شد و امريكا را پشت سر 

گذاشت. چین هم که از قبل در رتبه اول نشسته بود. 
همچنین بوئینــگ پیش بینی کرده که دو فرونــد از هر پنج فروند 
هواپیمایی که بین ســال های 2017 و 2036 بفروشد، روانه یک کشور 
آســیایی خواهند شــد. این یعنی دو برابر هواپیماهایی که قرار اســت 

مقصدشان امريكای شمالی باشد.
ظهور مصرف کننده آســیایی از جهات زیادی خبر خوشی است. در 
شش دهه اخیر، رشد جهانی به شکل زیاده از حدی متکی بر امريكا بوده 
اســت. اما حاال مصرف کننده آسیایی دارد فضای کامال جدیدی از تقاضا 
و مصرف را ایجاد می کند و اقتصاد جهانی نیز دارد به آن واکنش نشــان 
می دهد. شــرکت های بزرگ نیز ابایی ندارند از اینکه به تاثیر آسیا اذعان 
کنند. اگر همان مثال استارباکس را در نظر بگیریم، می بینیم که در سال 
مالی گذشته عمال فروشی که اســتارباکس در چین داشته به میزان 7 
درصد و فروشی که در امريكا داشته به میزان 3 درصد افزایش نشان داده  
است. شواهد حاکی از آن است که برندهای بزرگ روند فعلی را در آینده 
هم قابل تداوم می بینند و سیاست های خود را نیز بر همین مبنا در وهله 

اول متمرکز روی آسیا می دانند.
اما اهمیت فزاینده مصرف کننده آسیایی دارد چالش هایی را نیز پیش 
روی امريكا می گذارد. همان طور که مراکز خرید بزرگ در امريكا به تدریج 
دارند رنگ می بازند، نقش خود امريكا در اقتصاد جهانی نیز می تواند رنگ 
ببازد. این یعنی حفظ قدرت جهانی امريكا در آینده سخت تر و سخت تر 
خواهد شــد. از سوی دیگر، شــی جین پینگ رئیس جمهور چین عمال 
کشــورش را به عنوان رهبر جدید دنیا در عرصه تجارت و جهانی شدن 
معرفی کرده و بیراه هم نمی گوید؛ چون بازار بزرگ داخلی چین و رشد 

اقتصادی آن نیز همین موضع را اثبات می کنند. 
فردریــک نیومان، یکی از مقامات ارشــد بخش تحقیقات اقتصادی 
اچ اس بی سی در این خصوص می گوید: »چین فرصت هایی را در اختیار 
شرکت های آسیای جنوب شرقی می گذارد که معنی اش بی نیازی به بازار 

امريكاست. در چنین شرایطی، قدرت رایزنی به دست چین می افتد.«
این انتقال قدرت از غرب به شرق را می توان در الگوهای در حال تغییر 
در عرصه تجارت و سرمایه گذاری نیز مشاهده کرد. در گذشته که آسیا 
نسبتا فقیر بود، محصوالت تولیدشده در کارخانه های آسیایی به خارج از 
این منطقه - به خصوص به امريكا و اروپا- فرستاده می شدند چون جیب 
مــردم در آن مناطق پرپول تر بود. بخشــی از این نوع صادرات هنوز هم 
ادامه دارد، اما آسیایی ها دارند به شکل فزاینده ای بین خودشان صادرات و 
واردات را انجام می دهند. تحقیقی که توسط بانک توسعه آسیا انجام شد به 
این نتیجه رسید که در سال 2016، تجارت بین خود کشورهای آسیایی 
به میزان 57 درصد افزایش نشان داده است و این رقم کامال بی سابقه بود. 
درواقــع شــرکت های آســیایی دارنــد نقشــی حیاتــی را نیز در 
سرمایه گذاری ها در منطقه خودشان ایفا می کنند. سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی بین اقتصادهای آسیایی در سال 2016 بالغ بر 272 میلیارد دالر 

شد؛ یعنی 55 درصد از کل سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در منطقه 
آسیا را تشکیل داد.

این تازه تنها به شرکت های آسیایی مربوط می شد. حتی شرکت های 
امريكایی نیز دارند به بازار آسیا بیشتر از بازار امريكا توجه نشان می دهند. 
مدیران عامل شرکت های بزرگ امريكایی حاال می دانند که برای بقا در 
بــازار رقابتی امروز دنیا، چاره ای ندارند جز آنکه کســب و کار خود را در 
بازارهای آسیایی نیز گسترش بدهند و به نیازهای این بازارها توجه کنند. 
جیمز مک گرگور رئیس شــرکت مشــاوره اپکو برای چین در این 
خصوص می گوید: »جهانی شدن باعث شد که شرکت های امريكایی دیگر 
چســبیده به امريكا نباشند. از نظر مدیران شرکت های بزرگ، حاال نظر 

رهبران چین و هند نسبت به نظر مردم امريكا اهمیت بیشتری دارد.«
جالب اینجاست که شرکت های امريكایی حتی از جانب مصرف کننده 
نوظهور آسیایی نیز تحت تهدید قرار دارند. به صورت سنتی، شرکت های 
امريكایی مثل اپل یا جنرال موتورز احساس قدرت غالب را در بازار داشتند. 
اما حاال شــرکت های بزرگ آسیایی که حضوری قوی در نقاط مختلف 

منطقه نیــز دارند، درواقــع بازارهای 
آســیا را تا حد زیادی به تصرف خود 
درآورده اند و قیمت و خدمات آنها نیز 
بیشــتر به کام مصرف کننده آسیایی 
خوش می آید. تحقیقی که اخیرا انجام 
شده حاکی از آن است که از میان پنج 
شرکت بزرگ سازنده گوشی های تلفن 
هوشمند در جهان، سه شرکت چینی 
هستند: هواوی، اوپو و شائومی. این سه 
شرکت در سه ماهه سوم سال 2017، 
25 درصد از بازار گوشی های هوشمند 
دنیا را به خود اختصاص دادند؛ یعنی 

سهمی دو برابر نسبت به اپل.
با وجود اين، هنوز هم پرسش ها درباره اینکه »آیا مصرف کننده آسیایی 
می تواند آینده اقتصاد جهان را به خودش منحصر کند؟« پاسخی قطعی 
ندارند. مجموع مصرف در امريكا هنوز از چین باالتر اســت؛ پس یعنی 
مصرف کننده امريكایی همچنان خریدار باقی خواهد ماند و جایی را خالی 
نخواهد گذاشت. بنا بر تحقیق اچ اس بی سی، کل خرجی که مصرف کننده 
چینی انجام می دهد تا اوایل دهه 2030 از مصرف کننده امريكایی باالتر 
نخواهد رفت اما به هر حال، چین تاکنون دوسوم راه را در این خصوص 
طی کرده اســت و در آینده هم احتماال آن را با ســرعت بیشتری ادامه 

خواهد داد. 
استدالل دیگر هم این اســت که احتمال دارد برخی از اقتصادهای 
نوظهور آســیایی با همان سرعتی که اوج گرفته اند، در آینده دچار افول 
هم بشوند و رشدشان به شدت کند شود. در چنین شرایطی، پولی که در 
جیب خریدار وجود دارد کمتر خواهد شــد و به تبع آن، نقش او در بازار 

نیز کاهش خواهد یافت. 
با وجود اين، ســناریوی قدرت گرفتن فزاینده آسیا در آینده عمال 
تصویری است که اقتصاددانان و صاحب نظران نمی توانند ردش کنند. 
چین و هند حاال بیش از یک سوم جمعیت دنیا را در خود جا داده اند 
و احتمالش خیلی زیاد اســت که حجم بیشتر و بیشتری از کاالها 
و خدمات در جهان توســط این جمعیت رو به رشد خریداری شود. 
شرکت های بزرگ دنیا حتما این نکته را در استراتژی های آینده خود 

مد نظر قرار داده اند. 
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آیندهپژوهی

آه! روزگار خوش قدیم! آن زمان که هر از گاهی یک بی پول  بدبین 
جمله »پایان دنیا نزدیک است« را با ماژیک روی مقوا می نوشت، آن 
را بــه گردنش می انداخت و توی خیابان بقیه را آگاه می کرد. یا هر 
چند سال یک بار گروهی تندرو زمان دقیق نابودی زمین را مشخص 
می کرد و روی تپه منتظر سقوط شهاب سنگ می نشست. آن زمان 
خیلی راحت می شد این آدم ها و هشدارهایشان را نادیده گرفت. اما 
حاال چطور؟ حاال همه چیز پیچیده تر شده. این روزها دانشمندان، 
مورخان و سیاســتمداران هم به جمع هشداردهنده ها پیوسته اند. 
آنها می گویند تمدن غربی به نقطه ای حساس از تاریخ خود نزدیک 

می شود. ماجرا از چه قرار است؟
از دید گروهی از دانشمندان، نابرابری گسترده اجتماعی و استفاده 
بیش  از حد از منابع، جهان غرب را به ســمتی می کشاند که تعداد 
زیادی از تمدن های گذشــته آن را تجربه کرده اند: ناآرامی سیاسی، 

جنگ و باالخره فروپاشی.
البته در بیشــتر اوقات مردم زندگی خودشان را می کنند: برای 
تعطیالت بعدی به خرید می روند یا جلوی موبایل برای شبکه های 
اجتماعی ژســت می گیرند. در واقع خیلی از مردم اصال خبر ندارند 
که فروپاشــی ممکن است نزدیک باشد. آیا آنها نمونه مدرن مردم 
روم باستان اند که موقع حمله بربرها بی خیال و خوش انگورشان را 
می خوردند؟ ســوال مهم اینجاست که آیا علم هیچ توضیحی برای 
شــرایط کنونی دارد؟ اینکه جهان در چه وضعیتی به سر می برد و 
چه چیزی در انتظار ماست و برای بهبود اوضاع چه می توانیم بکنیم؟

اینکــه قدرت و تاثیر غرب در حال افول تدریجی اســت و اینها 
ممکن اســت به فروپاشی آن منجر شــود ایده تازه ای نیست. اما 
تحوالت سیاسی اخیر باعث شده بدبین ها جان تازه ای بگیرند. شاید 
مهم ترین این تحوالت انتخاب دونالد ترامپ به ریاســت جمهوری 
امريكا باشد. از دید طرفدارانش بی توجهی او به تعهدات بین المللی به 
معنای پایبندی اش به شعار »امريكا را دوباره فوق العاده کنیم« است 
چون فقط روی منافع امريكا تمرکز دارد. از دید بقیه سیاست ترامپ 

منبع مجله نیوساینتیست 

چرا باید خواند:
مجله نیوساینتیست 

در گزارشی ویژه 
توضیح داده که چرا 

گروهی از دانشمندان 
و محققان به آینده 
تمدن غربی بدبین 

هستند و فروپاشی آن 
را نزدیک می دانند

 ] گزارش ویژه   [

سقوط تمدن غرب؟
بامتدهایعلمیمیتوانفروپاشیجوامع
راپیشبینیکرد

حرکتی خطرناک است که کل نظم جهانی را تضعیف می کند و باعث 
بی ثباتی می شود. مشکل غرب البته به ترامپ محدود نمی شود. اروپا 

هم مدت هاست که در باتالق مشکالت خودش دست  و پا می زند.

J کدام تمدن؟ کدام فروپاشی؟
اســتفاده از علم برای پیش بینی آینده آســان نیست، و یکی از 
ساده ترین دالیل این دشواری این است که کلماتی مثل »سقوط«، 
»فروپاشی« و »تمدن غربی« تعریف دقیق علمی ندارد. مثال مورخان 
از ســقوط امپراتوری روم در میانه هــزاره اول صحبت می کنند اما 
شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می دهد این امپراتوری در فرم های 
متفاوت - و کوچک تر - تا چند قرن بعد هم وجود داشته و تاثیراتش 
هنوز در زندگی غربی ها دیده می شود. یا مثال پایان حکومت فرعون ها 
در مصر قدیم بیشتر تغییری در توازن قدرت بوده نه آن واقعه خونین 
و ویرانگری که مردم تصور می کنند. پس وقتی از فروپاشی صحبت 
می کنیم منظورمان این است که مردم همه چیز را از دست می دهند 
و جهان به قرون وسطا برمی گردد؟ یا منظورمان این است که برای 

مدتی شاهد آشفتگی های سیاسی و اجتماعی خواهیم بود؟
عبارت »تمدن غربی« هم به همین میزان ناشفاف است. به طور 
کلی تمدن غرب شــامل بخش هایی از جهان است که هنجارهای 
فرهنگی مسلط بر جامعه ریشه در اروپای غربی دارد. در این صورت 
اروپای غربی، امريكای شمالی، استرالیا و نیوزيلند مطمئنا جزو تمدن 
غربی به حساب می آیند. اما فراتر از این، دوباره مرزها مبهم می شوند. 
دیگر تمدن ها، مثل تمدن چین، روی هنجارهای فرهنگی متفاوتی 
بنا شــده اند اما جهانی سازی کاری با دنیا کرده که تعریف مرزهای 
دقیق فرهنگ غربی، اینکه کجا شروع می شود و کجا تمام می شود، 

اصال آسان نیست. 

J چرخه های ۵۰ساله شورش و آرامش
با وجود این دشواری ها، گروهی از دانشمندان و مورخان در حال 

الرا اسپینی
نویسنده و روزنامه نگار انگلیسی

مترجم: کاوه شجاعی
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بررسی ظهور و سقوط تمدن های باستانی هستند تا بتوانند مدل ها 
و روندهایــی را پیدا کنند که به ما در پیش بینی آینده تمدن غربی 

کمک  کند. 
آیا شواهدی وجود دارد که به ما نشان دهد غرب به سمت پایان 
خود حرکت می کند؟ از دید پیتر ترچین، مردم شــناس تکاملی در 
دانشگاه کنتیکت امريكا، بدون تردید نشانه های نگران کننده ای برای 
تمــدن غربی وجود دارد. ترچین که قبال زیست شــناس بود روی 
چرخه های فراز و فرود جمعیتی حیوانات درنده و طعمه هایشان کار 
می کرد که متوجه شد فرمول هایی که به آنها دست یافته می تواند 

درباره ظهور و سقوط تمدن های باستانی هم جواب دهد.
او در اواخــر دهه 1990 تحقیقات خــود را وارد فاز تازه ای کرد 
و بــه اعمال فرمول خود روی داده هــای تاریخی پرداخت تا بتواند 
چرخه های عوامل اجتماعی مثل نابرابری در ثروت و ســالمت را با 
بی ثباتی سیاسی مرتبط کند. او متوجه شد در تمدن های باستانی 
مصر، چین و روســیه دو چرخه تکرارشــونده وجود داشــته که با 

دوره های سرنوشت ساز آشوب همراه بوده اند.
اولین و جدی تریــن چرخه اصوال حدود دو یا ســه قرن طول 
می کشــد. این چرخه با یک جامعه با نابرابری اندک شروع می شود 
اما کم کم با رشد جمعیت تعداد کارگران از میزان نیاز جامعه باالتر 
می رود و به همین خاطر کار ارزان می شود. طبقات نخبه ثروتمند 
شکل می گیرد و هم زمان استاندارد زندگی کارگران پایین می آید. 
همچنان که جامعه بیشتر و بیشتر نابرابر می شود، این چرخه وارد فاز 
مخرب تری می شود. در این فاز بیچارگی پایین ترین طبقات و جنگ 
درونی میان نخبگان و ثروتمندان باعث هرج و مرج اجتماعی می شود 

و باالخره جامعه فرو می پاشد.
اما جوامع یک چرخه کوتاه مدت تر هم دارند که اصوال حدود 50 
سال طول می کشد. )هر 50 سال دوباره تکرار می شود.( این چرخه 

دو نسل را به خود می بیند: نسل آرام، نسل دردسرساز. 
ترچین با بررســی تاریخ امريكا دوره های اوج ناآرامی در چرخه 
کوتاه تر را پیدا کرد که تقریبا هر 50 ســال اتفاق افتاده اند: یعنی در 
1870، 1920 و باالخره 1970. مشکل اینجاست که طبق پیش بینی 
او پایان چرخه کوتاه بعدی یعنی حدود سال 2020 با پایان چرخه 
طوالنی تر هم زمان شــده و این زنگ خطر را به صدا درمی آورد. به 
عقیده ترچین این هم زمانی باعث می شود شاهد بی ثباتی سیاسی 
گسترده باشيم. از دید او با بزرگ شدن شکاف میان فقیر و غنی شاهد 
شورش فقرا و افراد کم درآمد خواهیم بود، درجه این بی ثباتی مممکن 
اســت چیزی در اندازه اوج تنش ها در حوالی 1970 باشد یعنی در 

جریان جنبش آزادی های مدنی و مخالفت با جنگ ویتنام.
این پیش بینی یادآور پیش بینی سال 1997 دو مورخ آماتور ویلیام 
اشتراوس و نیل هاو در کتاب »چهارمین پیچ: پیشگویی امريكایی« 
است. آنها در این کتاب پیش بینی کرده بودند که حوالی سال 2008 
امريكا وارد دوره ای بحرانی می شــود که نقطــه اوج آن دهه 2020 
خواهد بود. نکته اینجاست که استیو بنن استراتژیست سابق دونالد 

ترامپ از هواداران این کتاب بوده است.
ترچین پیش بینی اولیه خود را در سال 2010 و پیش از انتخاب 
دونالد ترامپ و تنش های سیاســی بعد از آن انجام داد. او در طول 
ماه های اخیر هشدار داده که سطح کنونی نابرابری و چنددستگی 
سیاســی در امريكا نشــانه واضح این واقعیت است که این کشور 
وارد فاز سرازیری این چرخه می شود. بحران برگزیت در انگلیس و 

اتحادیه اروپا و همچنین بحران جدایی طلبی کاتالونیا 
در اسپانیا نشان می دهد که امريكا تنها کشور غربی 

نیست که با دردسر جدی مواجه شده است.
بعد از این چه می شــود؟ ترچین جواب دقیقی 
برای این سوال ندارد. مدل او درباره نیروهای بزرگ 
تاریخی اجتماعی جواب می دهد و نمی تواند دقیقا 
پیش بینی کند که چه اتفاقی ممکن است نارضایتی 
را به ســمت ناآرامی بکشاند و این ناآرامی ها تا کجا 

پیش می رود.

J  فروپاشی معمولی، فروپاشی عمیق
اینکــه چرا و چطور آشــفتگی های سیاســی/ 

اجتماعی به ســمت فروپاشی حرکت می کنند مسئله ای است که 
توجه صفا متشرعی، ریاضی دان ایرانی- امريكایی دانشگاه مریلند را به 
خود جلب کرده است. او با بررسی روابط حیوانات درنده و حیواناتی 
که شکار آنها به حساب می آیند متوجه شد که در طبیعت بخشی از 
شکارها حتما جان به در می برند تا چرخه حیات ادامه پیدا کند، اما 
در جوامع انسانی شاهد چنین روندی نیستیم. یعنی بعضی از جوامع 
که دچار فروپاشی شدند، مثل مایاها، هیتی ها و مینوسی ها هیچ وقت 
نتوانستند خود را احیا کنند و برای همیشه از دست رفتند. به عبارت 

دیگر چرخه ناقص ماند.
متشــرعی برای فهم علت این روند سیستمی فرضی را طراحی 
کرد که در آن جوامع انسانی جای حیوانات درنده را گرفتند و منابع 
طبیعی جایگزین شکار شدند. او درنده ها را به دو گروه نابرابر تقسیم 
کرد: نخبگان ثروتمند و آدم های معمولی. نتایج تحقیقات او نشان 
داد که یا نابرابری شدید یا تهی شدن جامعه از منابع طبیعی می تواند 
جوامع را به ســمت سقوط بکشاند اما این فروپاشی زمانی غیرقابل 
بازگشت است که این دو عامل هم زمان رخ دهند. به نوشته متشرعی 

»این دو عامل همدیگر را تقویت می کنند«.
یک دلیل چنین روندی این اســت که داراها به خاطر ثروتشان 
به مدت طوالنی تری از تبعات خالی شــدن جامعه از منابع در امان 
می ماننــد. اما فقرا که زودتر نبود چیزهــا را حس می کنند زودتر 
جانشان به لب می رسد. نخبگان و ثروتمندان در برابر درخواست ها 
برای تغییر در اســتراتژی مقاومت می کنند و باالخره زمانی تسلیم 

می شوند که دیر شده است.

صفا متشرعی، ریاضی دان 
ایرانی- امريكایی که به 
همراه تیمش روی عوامل 
فروپاشی جوامع گذشته 
تحقیق علمی می کند. او که 
در مدرسه عالمه حلی تهران 
درس خوانده، در سال ۱3۷9 
در المپیاد کشوری در رشته 
فیزیک مدال طال را از آن خود 
کرده بود.

 در سال ۱99۷ دو مورخ آماتور در 
کتاب »چهارمین پیچ: پیشگویی 
امريكایی« پیش بینی کردند که 
حوالی سال ۲00۸ امريكا وارد 
دوره ای بحرانی می شود که نقطه 
اوج آن دهه ۲0۲0 خواهد بود.

Ghazale
Typewritten Text
www.irpublicpolicy.ir



آینده نگر | tccim.ir |   شماره شصت ونهم، اسفند ۱6۰1396

آیندهپژوهی

این خبر خوشــی برای جوامع غربی نیست. این جوامع به طرز 
خطرناکی دچار نابرابری اند. طبق یک بررســی یک درصد ثروتمند 
دنیــا در حال حاضر نیمی از ثروت در جهان را در دســت دارد و از 
زمان بحران مالی جهانی در سال 2008 شکاف میان فوق پولدارها و 

آدم های معمولی روز به روز در حال افزایش است.
غرب شاید همین حاال هم در وقت اضافه بازی می کند. تیم زیر 
نظر متشرعی نشان داده که با استفاده سریع منابع تجدیدناپذیر مثل 
ســوخت های فسیلی، جامعه  می تواند رشد سریع تر و گسترده تری 
داشته باشد و فروپاشی اش را به تعویق بیندازد. »اما وقتی در چنین 

جوامعی فروپاشی رخ بدهد بسیار عمیق تر خواهد بود.«
جوزف تینتر، مردم شناس از دانشگاه دولتی یوتا و نویسنده کتاب 
مشهور »سقوط جوامع پیچیده« هم دورنمای تیره ای را پیش بینی 
می کند. از دید او در بدترین حالت ممکن، وقتی دسترســی جامعه 
مصرف زده به سوخت های فسیلی  قطع شود، منابع موجود آب و غذا 
نمی توانند نیازهای چنین جمعیتی را برآورده کنند و میلیون ها نفر 

در طول چند هفته خواهند مرد.
این فاجعه بار به نظر می رسد اما همه دانشمندان معتقد نیستند 
که مدل فــراز و فرود را می توان به جوامع مدرن تعمیم داد. از دید 
آنها چنین تئوری ای برای جوامع قدیمی مناســب است، زمانی که 
جوامع کوچک تر و منزوی تر بودند. اما حاال چطور؟ آیا واقعا می شود 
تصور کرد امريكا وارد جنگی داخلی شــود و نتوان اوضاع را درست 
کرد؟ ارتشــی از دانشمندان و مهندسان در حال کار روی راه حل ها 
هستند و اصوال می گویند ما می توانیم اشتباهات جوامع گذشته را 
تکرار نکنیم. جهانی  شدن هم جلوی انزوای شدید کشورها را گرفته 

است. درست است؟

J پیچیدگی یا سادگی؟ مسئله این است
جواب درست به این سوال به تعریف  ما از فروپاشی بستگی دارد. 
تیم متشرعی جوامع قدیمی را با توجه به حدود دقیق جغرافیایی شان 
تعریف می کند. از دید آنها وقتی گروهی از مردم از فروپاشــی جان 
سالم به در بردند و در جست وجوی منابع طبیعی جدید مهاجرت 
کردند جامعه بعدی، جامعه ای تازه اســت. طبق این تعریف، حتی 
جوامع پیشرفته گذشته هم به طرز غیرقابل بازگشتی فروپاشیده اند 
و غرب می تواند دچار چنین سرنوشتی شود. اما این لزوما به معنای 
»نابودی« نیســت. به همین خاطر گروهی از پژوهشگران از کلمه 

فروپاشی استفاده نمی کنند و به جای آن درباره از دست رفتن سریع 
پیچیدگی جامعه صحبت می کنند. وقتی امپراتوری روم فروپاشید، 
جوامع تازه ای سر برآوردند اما سلسله مراتب، فرهنگ ها و اقتصاد های 
این جوامع تازه کمتر از امپراتوری روم پیچیده و پرمایه بود. مردمی 
که در این جوامع جدید زندگی می کردند عمر کمتری داشــتند و 
زندگی شان ناسالم تر بود. ترچین می گوید از دست رفتن پیچیدگی 
جامعه در چنین حدی در دنیای کنونی بعید به نظر می رســد اما 
احتمال وقوع نسخه های مالیم تر آن وجود دارد: اینکه اتحادیه اروپا 
منحل شود، یا امريكا امپراتوری اش را - که در فرم ناتو متجلی است 

- از دست بدهد.
از طرف دیگر، گروهی از پژوهشگران مثل یانیر بار- یام از موسسه 
جوامع پیچیده نیوانگلند در ماساچوست معتقدند جهان در کل به 
سمت پیچیدگی حرکت می کند و در این مسیر ساختارهای شدیدا 
متمرکز مثل دولت های ملی جای خود را به شبکه های کمتر متمرکز 
امــا فراگیرتر کنترلی می دهند. بار- یــام می گوید: »جهان، جهان 

یکپارچه تری می شود.« 
بــار- یام توضیح می دهد که گروهی از دانشــمندان آینده ای را 
پیش بینی می کنند که در آن دولت  - ملت ها جای خود را به مرزهای 
مبهم و شــبکه های جهانی از سازمان های به هم وابسته می دهند. 
در چنین جوامعی هویت فرهنگی ما دو شاخه خواهد داشت: اولی 
مربوط به شهر محل زندگی مان است و دومی مربوط به جایگاهمان 

در آن شبکه جهانی.

J آیا راه حلی وجود دارد؟
تقریبا تمــام متخصصان بر این باورند کــه در هیچ کدام از این 
سناریوها قرار نیست غرب دورنمای خوبی داشته باشد. یان موریس، 
مورخ دانشگاه اســتنفورد و نویســنده کتاب »چرا - فعال - غرب 
حاکم است؟« می گوید: »باید خیلی خوش بین باشید که فکر کنید 
مشــکالت کنونی غرب زودگذرند.« آیا راهی وجود دارد که جلوی 

شدت این ضربه را بگیریم؟
ترچین می گوید راه هایی وجود دارد. با دســتکاری در نیروهایی 
که به چرخه ها سوخت می رسانند ممکن است بتوانیم جلوی فاجعه 
را بگیریم. »مثال می توانیم سیستم مالیاتی جدیدی را معرفی کنیم 
که نابرابری دســتمزدها را کاهش دهد و بدهی خطرناک دولت را 

پایین بیاورد.«
متشرعی می گوید ما باید رشــد جمعیت را تا اندازه ای کاهش 
بدهیم که باعث نابودی منابع نشــود. این حد در جوامع مختلف و 
در زمان های مختلف متفاوت است و به این بستگی دارد که چقدر 
از منابــع طبیعی یک جامعه باقی مانــده و ما آن را چطور مصرف 

می کنیم.
اما این راه حل ها یک مشکل بزرگ دارند. آنها این واقعیت را نادیده 
می گیرند که نژاد بشر ثابت کرده که اصوال در بازی کوتاه مدت خوب 
عمل می کند. ذهن ما در پروژه های بلندمدت درست عمل نمی کند. 
تحقیقات جدید در حوزه روان شناسی می تواند ماجرا را روشن تر کند. 
دانشــمندان علوم شناختی دو حالت متفاوت فکرکردن را در ذهن 
افراد شناسایی کرده اند: حالت اول سریع، اتوماتیک و نسبتا غیرقابل 
انعطاف است و حالت دوم کندتر، تحلیلی تر و انعطاف پذیر. هرکدام 
از این حالت ها با توجه به شرایط نیازهای خاصی را پاسخ می دهند. 
دانشمندان پیش از این معتقد بودند جوامع هم به شیوه نسبتا باثباتی 

گاهی اوقات حرکت 
به سمت فروپاشی 
آغاز می شود اما 
جامعه با استفاده 

بیش از حد از 
منابعش، فروپاشی  را 
به تعویق می اندازد. 

در چنین حالتی 
فروپاشی باالخره 
رخ می دهد و این 

بار بسیار عمیق تر 
خواهد بود.

یان موریس، مورخ دانشگاه 
استنفورد و نویسنده کتاب 

»چرا - فعال - غرب حاکم 
است« می گوید: »شما باید 

خیلی خوشبین باشید که 
فکر کنید مشکالت کنونی 

غرب زودگذرند.« 
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دانشمندان هم زمانی دو عامل را مهم ترین علت 
فروپاشی جوامع می دانند: نابرابری شدید اجتماعی و 
نابودی و مصرف سریع منابع.

از این دو حالت فکری استفاده می کنند. اما دیوید رند، روان شناس 
دانشــگاه ییل توضیح می دهد که چطور جوامع در طول بازه های 
زمانی خاص فقط روی یک شکل از این نوع فکر کردن قفل می شوند.

فرض کنیم یک جامعه مشکل حمل و نقل دارد. گروه کوچکی 
از افراد به شیوه تحلیلی فکر می کنند و ماشین را اختراع می کنند. 
مشکل حل می شود، نه فقط برای آنها، که برای میلیون ها نفر دیگری 
که در آن جامعه زندگی می کنند. در این حوزه خاص، جامعه دیگر 
نیاز ندارد که تفکر تحلیلی داشته باشد، پس تعداد بیشتری از افراد 
جامعه به سمت تفکر اتوماتیک تغییر جهت می دهند. هربار که یک 
تکنولوژی تازه به وجود می آید و محیط زندگی ما را مساعدتر می کند 
چنین حرکتی رخ می دهد و مردم بیشتری تفکر بلندمدت تحلیلی 
را متوقف می کنند. وقتی تعــداد زیادی از مردم از تکنولوژی بدون 
آینده نگری استفاده می کنند مشکالت جدی پیش می آید. گرم شدن 
زمین نتیجه استفاده بیش از اندازه از تکنولوژی سوخت های فسیلی 
بوده اســت. یا مثال اســتفاده بیش از حد از آنتی بیوتیک ها که در 

بلندمدت باعث مقاوم شدن میکروب ها در برابر درمان شده است.
جاناتان کوهن، روان شناس در دانشگاه پرینستون که این تئوری 
را به همراه رند توسعه داده می گوید این شکل نگاه به جوامع می تواند 
معمای چرایی حرکت جوامع به سمت فروپاشی را حل کند؛ اینکه 
چرا جوامع با وجود آدم های آینده نگرتر با ذهن تحلیلی به رفتارهای 
خودویرانگر خود ادامه می دهند. کوهن می گوید: »مسئله اینجاست 
که وقتی قطار از ایستگاه خود راه می افتد مسیرش مشخص است. 

اینجا افراد آینده نگر جامعه نمی توانند آن را هدایت کنند.«
این اولین باری است که گروهی از محققان میان تکامل جامعه 
و روان شناسی بشر ارتباط برقرار کرده اند. محققان اعتراف می کنند 
که مدلشان هنوز ساده است اما همین مدل هم راه حل هایی را ارائه 
می دهد. کوهن می گوید: »آموزش بخشی از راه حل خواهد بود. باید 

در مدارس تفکر تحلیلی را آموزش داد.« 
همه چنیــن نظری ندارند. بــه اعتقاد تینتــر اینکه بخواهید 
آینده نگری و تفکر تحلیلی را در ذهن بچه ها جا بدهید خوش بینی 
اســت. او می گوید: »اگر “اقتصاد رفتاری” یک چیز را به ما یاد داده 
باشد این است که بشر وقتی پای تصمیم گیری به میان می آید بیشتر 
احساسی عمل می کند تا عقالنی.« تینتر معتقد است به جای تالش 
برای آموزش تحلیل به بچه ها بهتر است حواسمان به این نکته جلب 
شــود که میزان ابداع ها و سرمایه گذاری در حوزه تحقیق و توسعه 
روز به روز پایین تر می آید و هم ز مان حل مشکالت جهان روز به روز 
دشوارتر می شود. او می گوید: »من پیش بینی می کنم که در آینده 
ابداعات تکنولوژیک توانایی این را نخواهند داشت که مثل گذشته 

مشکالتمان را حل کنند و برای ما زمان بخرند.«
برگردیم به سوال اول. آیا غرب واقعا بر لبه پرتگاه ایستاده است؟ 
شــاید. اما در نهایت بقای تمدن غرب به سرعت مردم در وفق دادن 
خودشان با شرایط جدید بستگی دارد. اگر ما نتوانیم وابستگی مان 
را به سوخت های فسیلی پایین بیاوریم یا نابرابری را کاهش دهیم 
اوضاع ســرانجام خوبی نخواهد داشت. از دید تینتر اگر غرب از این 
بحران جان ســالم به در برد، بیشــتر به خاطر خوش اقبالی بوده تا 
قضاوت درســت. »ما انسان ها گونه ای هســتیم که اصوال با وجود 
موانع، اشتباهات و سردرگمی ها باالخره راه خودمان را باز می کنیم 
و جلو می رویم. در گذشــته همین طور پیش رفته ایم و در آینده هم 

همین طور.«

منآیندهراپیشبینینمیکنم!
مجله وایرد مطلبی منتشر کرده درباره کلیوداینامیک با عنوان 
»ریاضی دانان به کمک اطالعات گذشــته، آینده را پیش بینی 
می کنند«. به جز چند ایراد جزئی، مقاله توانسته کلیوداینامیک 
را که الگوســازی ریاضی و تحلیل آماری جوامع گذشته است 
توضیح بدهد. اما نویسنده یا سردبیر نتوانسته در برابر شیوه های 
رایــج روزنامه نگاری مقاومت بکنــد و گفته که کلیوداینامیک 
می تواند آینده را پیش بینی کند. من آنها را مقصر نمی دانم، این 
بخشی از کسب وکارشان است. اما اینجا واضح و روشن می گویم 

که کلیوداینامیک درباره پیش بینی آینده نیست!
آینده قابل پیش بینی نیست. به جز درباره چیزهای جزئی. 
)مثال زمین در سال 2020 هم دور خورشید خواهد چرخید.( 
کلیوداینامیک درباره فهم علت و چگونگی تغییر در سیستم های اجتماعی است. ما دنبال اصول 
کلی )اسمش را بگذارید قوانین( می گردیم و مدل های ریاضی را بر پایه آن اصول می سازیم. بعد 
نوبت حساس ترین بخش است: تست پیش بینی های این مدل ها با دیتای تاریخی تا ببینیم کدام 
مدل و تئوری درســت است و کدام نیست. این تاریخ می تواند مربوط به گذشته باشد، یا آینده 
نزدیک )تا بشود درست و غلطش را متوجه شد(. پس پیش بینی در اصل پیرو هدف اصلی ماست، 

که آن رسیدن به تئوری برای فهم گذشته است. 
پس باید بین این شــکل از پیش بینی علمی - که در اصل نتیجه امتحان تئوری ماست - و 
پیشگویی تفاوت قايل شد. پیش گویی بیانیه ای بی  قید و شرط است که به شما می گوید فالن اتفاق 
حتما در آینده خواهد افتاد. مثال »زندگی روی زمین در سال 2012 به پایان می رسد.« پیش گویی 
دیگر: »امريكا در سال 2020 سقوط می کند.« نکته بامزه اینجاست که در رسانه هایی این نکته 

مطرح شده که من سقوط امريكا را در سال 2020 پیشگویی کرده ام!
من این حرف را نزده ام. چنین چیزی ممکن اســت رخ بدهد. امپراتوری های بزرگ قدیم هم 
سقوط کرده اند. اما احتمال چنین واقعه ای در 10 سال آینده از دید من پایین است. اما مدل ریاضی 
ما می گوید با توجه به روندهای عمده جمعیتی- ساختاری در طول 40 سال اخیر ما به سمت یک 
موج تقریبا بزرگ خشونت اجتماعی- سیاسی حرکت می کنیم مگر اینکه چیزی تغییر کند. این 
»مگر اینکه چیزی تغییر کند« کمی موذيانه به نظر می رسد، اما مدل دقیقا می گوید چه تغییراتی 

نیاز داریم تا به نقطه انفجار نرسیم. 
پس خبر بد این است که آینده قابل پیش بینی نیست. اما همین طور که قبال گفته ام ما زیادی 
ایده پیش بینی را بزرگ می کنیم. اینکه بدانیم سرنوشت بدی در انتظارمان است چه سودی برایمان 
دارد وقتی نتوانیم جلویش را بگیریم؟ بهتر نیست علل حرکت به سمت این سرنوشت را بفهمیم تا 

بتوانیم جلویش را بگیریم؟ هدف اصلی کلیوداینامیک همین است: فهم علل، نه پیشگویی.

پیتر ترچین
پدر علم کلیوداینامیک
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آیندهپژوهی

برنامه های موبایلی  ارســال غذا پول درنمی آورند. این یکی از 
مهم ترین درس های استارت آپ ها در طول چند سال گذشته 
بوده است. شرکت های مهمی مثل »تيك ايت ايزي«، »جين« 
و »اسپريگ« كه در ابتدا اميدبخش به نظر مي رسيدند دیگر 
وجود خارجی ندارند. با وجود بازار 100 میلیارد دالری، سودی 
که حاال به این شرکت ها می رسد پایین است یا خیلی اوقات 
سودی در کار نیست. ضمنا این اپ ها نتوانسته اند از ایده اولیه 
خود که ســازمان دهی سفارش هاي رستوران های نزدیک به 
محل زندگی کاربر بوده فراتر روند و بهره وری صنعت رستوران 
را باالتر ببرند. »دليورو« که یکی از بزرگ ترین استارت آپ های 
اروپا به حساب می آید حاال با سرمایه مالی عظیم خود رویکرد تازه ای را در پیش گرفته است. این 
شرکت 5ساله لندنی که عمدا از بازار شلوغ امریکا دوری می کند در پایتخت های اروپایی رسما همه جا 
حاضر است، در 200 شهر و چهار قاره فعالیت می کند و توانسته یک میلیارد دالر از صندوق های 
مهم سرمایه گذاری سرمایه  جلب کند. آنها عالوه بر خدمات معمول ارسال غذا، به شرکت های بزرگ 
هم سرویس می دهند و تمامی نیازهای غذایی آنها را برطرف می کنند )مثال فیس بوک انگلیس از 
مشتریان آنهاست(. اما نکته جدید دلیورو چیز دیگری است: آنها بخشی از سرمایه  هنگفت را صرف 
ساخت آشپزخانه  های کوچک مختص دلیوری کرده اند و آن را به رستوران های موفقی که قصد دارند 
سیستم ارسال غذایشان را گسترش بدهند کرایه می دهند. این شرکت تاکنون در چندین شهر 105 
آشپزخانه در اندازه کانتینرهای حمل اثاثیه باز کرده که می تواند 5 آشپز را در خود جای دهد. این 
سرویس در حال گسترش است و به زودی در دیگر شهرهای اروپایی آغاز می شود. دلیورو می گوید 
خدمات آشپزخانه  ای اش ابتدا با هدف کمک به رستوران هایی محبوب سطح باال آغاز شد که توانایی 
پخت غذا متناسب با تقاضای مردمی را نداشتند، اما حاال بخشی از این آشپزخانه ها در محله هایی 
ساخته می شوند که تعداد  رستوران های سطح باال در آنجا زیاد نیست. روهان پرادان، قائم مقام امور 
آشپزخانه های دلیورو توضیح می دهد: »هدفمان این است که به رستوران ها کمک کنیم فعالیت 
خود را در نقاطی گســترش بدهند که پیش از این فکرش را نمی کردند.« مثل اینکه با هزینه ای 
بسیار پایین، شعبه ای تازه باز کنند. مثال دلیورو در یک محوطه پارکینگ در نزدیکی محله کمبرول 
لندن چندین آشپزخانه مجزا باز کرده که در رستوران های مختلف در آنها غذای هندی، تایلندی 
و ترکی می پزند. وقتی مشتریان از طریق موبایل سفارش خود را می دهند، اپ رسیدهایی را برای 
آشپزها چاپ می کند که در آن به آنها می گوید برای آماده کردن غذا چقدر وقت دارند. بعد از آماده 

آینده رستوران [   [

استارت آپ های ارسال غذا 
متحول می شوند؟

غولصنعتارسالغذابرایرستورانهایباکیفیت
شعبهدلیوریتاسیسمیکند

چرا باید خواند:
این گزارش را بخوانید 

تا با دردسرهای 
برنامه های موبایلی 

ارسال غذا آشنا شوید 
و ببینید آنها چطور 
برای جلب مشتری 

بیشتر دست به 
نوآوری می زنند.

شدن غذا، یک نفر دیگر غذا را به راننده ها می رساند و تمام. دلیورو می گوید: »بزرگ ترین مشکل 
صنعت رستوران بحث تعداد باالی کارکنان است و اجاره باالی محل. ما این هزینه ها را به حداقل 
رسانده ایم.« وقتی که هوا بد است یا تلویزیون برنامه پرطرفداری پخش می کند این آشپزخانه ها در 
ســاعات شلوغی برای بیش از 200 سفارش در ساعت غذا می پزند. صاحب یکی از رستوران های 
پارکینگ محله کمبرول می گوید: »ما در ســه دقیقه پیتزا را آماده می کنیم و می پزیم.« دلیورو 
هزینه ساخت رستوران را خودش پرداخت می کند - مثال اجاق همین آشپزخانه پخت پیتزا را از 
ایتالیا وارد کرد - و بعدا از طریق شراکت در درآمد یا گرفتن اجاره، خرج خود را درمی آورد. آنها از 
طریق اطالعات مربوط به نیازهای کاربران و همچنین کیفیت هر رستوران تصمیم می گیرند که به 
کدام رستوران در کدام محله آشپزخانه اجاره دهند. کرم ستی، صاحب رستوران ستاره دار تریشنا 
در لندن سال پیش یک آشپزخانه دلیورو در نقطه ای بسیار دور از رستوران اصلی اش افتتاح کرد و 
راضی است: »هزینه ها اصال اندازه هزینه رستورانم باال نیست. من پیشنهاد دلیورو را پذیرفتم چون 
اطالعات آنها نشان می داد در این محله افراد با درآمد باالیی زندگی می کنند که حاضرند برای غذایی 

که ما می پزیم پول خرج کنند.«  
البته ماجرا آن قدرها هم بی دردسر نیست. کسانی که در نزدیکی آشپزخانه های دلیورو زندگی 
می کنند از رفت و آمد و ســر و صدای آشپزخانه ها ناراحت اند. یک شورای محلی در لندن تهدید 
کرده که آشپزخانه های محله کمبرول را تعطیل می کند مگر آنکه دلیورو بتواند مجوزهای الزم را 
بگیرد )دلیورو می گوید جواز دارد و در حال مذاکره برای گرفتن بقیه است(. در دیگر نقاط اروپا که 
اتحادیه های کارگری قدرتمندتر هستند دلیورو تالش می کند که راننده هایش را استخدام نکند و 
با آنها قراردادهای کوتاه مدت مقاطعه کاری ببندد تا آنها تحت حمایت جدی اتحادیه ها قرار نگیرند.

در حال حاضر مهم ترین ســوال برای دلیورو این اســت که آنها چقدر سود می کنند. شرکت 
می گوید در چندین شــهر - که اسمشــان را نمی آورد - سیستم به سوددهی رسیده است. البته 
اطالعات منتشره نشان می دهد که در سال 2016 فروش دلیورو 129 میلیون پوند بوده و ضرر آنها 

هم 129 میلیون پوند )ضرر آنها نسبت به سال 2015 چهار برابر شده است(.
در این میان بقیه استارت آپ های ارسال غذا تحوالت مرتبط با دلیورو را با دقت دنبال می کنند. 
ســوچاریتا کودالی، تحلیل گر مرکز تحقیقاتی فارســتر درباره نتیجه تالش های دلیورو می گوید: 
»مسئله اینجاست که این صنعت نقص های ساختاری دارد. کل قضیه به این برمی گردد که مردم 
چقدر می خواهند برای این گونه خدمات هزینه کنند و تجربه نشان داده که این همیشه پایین تر 
از چیزی است که سرمایه گذاران انتظار دارند.« موفقیت یا شکست دلیورو، موفقیت و شکست این 

صنعت خواهد بود. 

با وجود بازار ۱00 میلیارد دالری، برنامه های موبایلی  ارسال غذا 
پول درنمی آورند. این یکی از تلخ ترین درس های استارت آپ ها در 
طول چند سال گذشته بوده است.
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.......................... اکونومیست ..........................

گم شده ای به نام طبقه متوسط
وقتیطبقهمتوسطبهشرکتهاسودنمیرساند

طبقه متوسط چین در گذشته جزو بخش هایی بود که بیشترین سود را به شرکت ها و غول های تجاری 
می رساند. اکنون همه این شرکت ها چشم طمع به طبقه متوسط هند دوخته اند. هند با رشد اقتصادی 
خیره کننده خود به نظر جای مناسبی برای سرمایه گذاری می آید و انتظار می رود که مصرف کنندگان 
خوبی نیز داشته باشد به همین خاطر شرکت ها به آن هجوم آورده اند اما واقعیت این طور نیست. ظاهراً 
طبقه متوسط هند آه ندارد که با ناله سودا کند و ترجیح می دهد اگر پولی هم دارد صرف تحصیالت یا 

بهداشت و درمان کند تا خرید کاالهای مصرفی. 
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نردبان هایی به بهشت
چینی های جنوب آسیا این روزها عالقه زیادی به مسیحیت پروتستانی پیدا کرده اند. این مسئله 
به وضوع در کشورهای سنگاپور، اندونزی و مالزی مشهود است. هر روز بر تعداد کسانی که به فرقه های 
پروتستانِی مسیحیت روی می آورند افزوده مي شود. اکثر این افراد نیز به شیوه امریکایی به این سمت 

گرایش پیدا می کنند و از شعارهای دوستانه برای نجات از تنش و استرس استفاده می کنند. 

قضا و بال
فجایع طبیعی در همه جای دنیا رخ می دهند؛ برخی نقاط درگیر زلزله هســتند، برخی 
نقاط درگیر طوفان و برخی دیگر رانش زمین. به هر حال جایی در دنیا نیست که رویدادها و 
فجایع طبیعی در آن رخ ندهد. اما در این بین نقاط بسیار کمی در دنیا وجود دارند که برای 

این فجایع طبیعی بیمه تعیین کرده اند. نمودار اکونومیست این وضعیت را نشان می دهد. 

روزهای روشن، خداحافظ
شــاخص امید به زندگی در اکثر کشــورها برای دومین ســال متوالی روندی کاهشی 
داشته است. گزارش های ساالنه نشان می دهد وضعیت امید به زندگی چندان امیدوارکننده 
نیست. اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهم ترین مسائلی است که زنگ خطر را در زمینه کاهش 
امید به زندگی به صدا درآورده است. سوءمصرف داروها و مصرف بی رویه مسکن ها نیز از جمله 
مواردی اســت که منجر به کاهش عمر شده است. این مسئله در امریکا بیش از سایر نقاط 
دنیا مشهود است و به همین خاطر وضعیت نگران کننده ای برای این کشور ایجاد کرده است. 

فیل و اژدها
چین و هند به لحاظ اقتصادی بســیار با هم مقایســه می شوند. اقتصاددان ها 
معتقدند این روزها که چین رو به افول گذاشته، اقتصاد هند از آن پیشی می گیرد. 
اما هنوز هم آمار و ارقام حقیقی هســتند که پرده از وضعیت حقیقی اقتصاد این 
کشورها برمی دارند. نمودار اکونومیست سرانه تولید ناخالص داخلی این دو کشور را 

در مقایسه با هم نشان می دهد. 

اندوه فاجعه؛ ضررهای فجایِع طبیعِی جهانتسبیح گویان؛ مسیحی های پروتستان/ درصد از کِل جمعیت

جامانده؛ سرانه تولید ناخالص داخلی، 2011، قیمت ها بر اساس برابری قدرت خرید، هزار دالرحرکت معکوس؛ متوسط امید به زندگی در تولد، سال

جهان به روایت نمودارها
شاخصهاازآیندهچهمیگویند؟
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خوب ها و بدها
اکونومیست در دو نمودار به بررسی وضعیت بهترین و بدترین کشورها در زمینه 
تولید ناخالص داخلی پرداخته است. این نمودارها نشان می دهد که ونزوئال بدترین 

عملکرد و دومینيكا بهترین عملکرد را در زمینه تولید ناخالص داخلی داشته است:

در جست وجوی معنویت
اکونومیست در گزارشی به بررسی وضعیت مذهب در شیلی پرداخته و روی نمودار نشان 
داده که اکثر مردم این کشور به سمت المذهب شدن پیش می روند. پاپ فرانسیس قصد دارد 
با سفر خود به این کشور، مردم را در مورد مذهب و معنویت سر ذوق بیاورد اما به نظر می رسد 

شیلی از این لحاظ وضعیت وخیمی نسبت به سایر کشورهای دنیا دارد.

بدترین بازیگران بهترین بازیگران

المذهب ها

شیلی، »مذهب شما چیست؟«؛ درصد پاسخ گویان

»چقدر به کلیسا اعتماد دارید؟« درصد پاسخ گویان »زیاد« یا »تا حدودی«

کاتولیک

بدون مذهب

پروتستان

شیلی

امریکای التین

رقابت هوایی
ایرباس و بوئینگ دوباره برای کسب عنوان بزرگ ترین سازنده هواپیما در دنیا با 
یکدیگر رقابت کردند. بوئینگ موفق شد در سال 2017 دقیقا 763 فروند هواپیما 
تحویل بدهد که بیشتر از 718 فروند هواپیمای ایرباس بود. اما رقیب اروپایِی بوئینگ 

یعنی ایرباس، موفق شد سفارش های بیشتری ثبت کند.
تجارت هواپیمایی؛ سفارش خالص

ایرباس بوئینگ

ماشین بازی
بســیاری از بازارهای بزرگ خودرو در سال 2017 رشد داشتند. روسیه و برزیل 
با وجود اقتصاد پر از آشــوبی که در چند ســال اخیر داشته اند، وضعیت خوبی در 
فروش خودرو داشته اند. ثبت نام برای خودروهای جدید در اروپا تا حدودی افزایش 
داشته و چین به عنوان بزرگ ترین بازار خودروی جهان رشدی نامحسوس را تجربه 

کرده است. امریکا و بریتانیا تصویر روشن تری در زمینه بازار خودرو داشته اند. 

ثبت نام برای خرید خودرو

برزیل

روسیه

ایتالیا

اسپانیا

ژاپن

هند

فرانسه

اتحادیه اروپا

آلمان

چین

امریکا

بریتانیا

2017، درصد تغییر نسبت به سال پیشمجموع، میلیون

ونزوئال

پورتوریکو

گینه استوایی

کره شمالی

برونئی

سورینام

سوازیلند

بالروس

عربستان

قطر

دومینیکا

هند

بوتان

آنگوال

اتیوپی

گینه

کامبوج

بنگالدش

لیبی

میانمار
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شــهباز شریف، شهردار پنجاب هر سه ماه یک بار، مقامات آموزش 
و پرورش را دور میزی مســتطیلی جمع می کند. پنجاب بزرگ ترین 
استان در میان چهار استان پاکستان است که 110میلیون نفر جمعیت 
دارد؛ این روزها پنجابی ها شاهد بزرگ ترین اصالحات آموزشی هستند، 
اصالحاتی سریع که نظیر آن در دنیا تاکنون وجود نداشته است. آوریل 
2016 بود که تهیه کنندگان بخش خصوصی به عنوان آخرین طرح خود 
راه اندازی یک هزار مدرسه ابتدایی دولتی را کلید زدند. امروز این رقم به 
4هزار و 300مورد رسیده اســت. آقای شریف مقرر کرده که این رقم تا 
پایان امسال به 10هزار مدرسه برسد. کسانی که دنبال گرفتن سهم در 
این بازار هستند در حقیقت شانس پیشرفت این هدف را باال می برند و 
آقای شــریف نیز چشم امیدش به همین کسانی است که می خواهند 

سهم دریافت کنند. 
برای مقامات رسمی و دولتی چنین امری بسیار سخت و دشوار به 
نظر می رســد. دیگر بخش ها نیز در پاکستان خودشان را در این ماجرا 
درگیر کرده اند. آنها ســعی می کنند با سرعت پنجابی ها پیش بروند و 
هر بار مقامات آموزشی نتایج رضایت بخشی نداشته باشند آنها را اخراج 
می کنند؛ به همین خاطر اســت که این مقامات آموزشی نیز مجبورند 

بیشتر کار کنند. 
تحصیالت در پاکستان وضعیت خوبی نداشــته و هنوز هم ندارد. 
مدارسی که به صورت دولتی اداره می شوند تاریک ترین تصاویری هستند 
که می توان در تمام عمر دیــد. بدترین وضعیت را می توان در کراچی 
شاهد بود. ده ها نفر دانش آموز شش و هفت ساله پشت نیمکت هایی در 
کالس های تارعنکبوت بسته نشسته اند. حتی یک نفر هم یونیفورم به تن 
ندارد. اکثر آنها کیف مدرسه ندارند؛ حتی برخی از آنها کفش هم به پا 

ندارند. از انتهای کالس نمی توان معلم را در ابتدای کالس دید. 
اکثر بچه های پاکســتانی که مدرسه را شروع می کنند در 9 سالگی 
از مدرســه خداحافظی می کنند. تنها 3درصد از کسانی که به مدرسه 
می روند در 12سالگی فارغ التحصیل می شوند. دخترانی که متعلق به 
خانواده های فقیر هســتند تقریباً هیچ شانسی برای آموزش ندارند. به 
همین خاطر است که شکاف میان ثبت نام دختران و پسران در مدرسه، 
در پاکستان بعد از افغانستان از همه کشورهای جنوب آسیا بیشتر است. 
کسانی که به مدرسه می روند نیز چیز زیادی یاد نمی گیرند. تنها نیمی از 
پاکستانی هایی که پنج سال اول ابتدایی را تمام می کنند باسواد محسوب 
می شــوند. در مناطق روستایی پاکستان وضعیت از این هم بدتر است. 
اما حاال پول های بخش خصوصی به کمک آنها آمده و صرف ســاختن 

مدارس می شود. 
حضور بخش خصوصی دلیل اصلِی اقدامات آقای شریف بوده است. 
این روزها کارآفرین ها و َخیرهای بسیاری به ترویج مدارس در سرتاسر 
کشور پاکستان کمک می کنند. البته هنوز قضاوت درباره نتایج این 
خانه تکانی بزرگ کمی زود است اما بدون تردید نتایج خوبی خواهد 
بود. ممکن است این روند روی کیفیت آموزش اثر بگذارد و همچنین 

مانع تبعیض علیه دختران بشــود و در نهایت به بهبود این سیستم 
کمک کند.

 
J بدرود نظام های شکست خورده 

نظام هــای قدیمی به هر دلیلی شکســت خورده اند. از حمله های 
تروریســتی به مدارس گرفته تا بســیاری از مسائل دیگر نیز دست به 
دست هم داده و وضعیت آموزش را در این کشور وخیم کرده است. اما 
حاال شــاید مسیر جدیدی پیش روی کودکان به ویژه کودکان فقیر باز 
شده باشد. البته فقر مهم ترین سد راهِ کودکان در تحصیل بوده است؛ اکثر 
خانواده های روستایی ترجیح می دهند فرزندشان سر زمین به آنها کمک 
کند تا اینکه به مدرســه برود و برایشان هزینه داشته باشد. به هر حال 
در کنار فقر، آموزش هم عامل مهمی است که باید به آن توجه داشت. 
وقتی بچه ها به مدرسه بروند و چیزی یاد نگیرند طبیعی است که میلی 
به مدرسه رفتن نداشته باشند. به همین خاطر است که پاکستانی ها همه 

این اصالحات را در سطح جامع در نظر گرفته اند. 
حقوق معلم ها یکی از مسائلی است که در پاکستان باید به آن توجه 
شــود تا کیفیت آموزش افزایش پیدا کند. اکثر پول هایی که به عنوان 
بودجه آموزش وپرورش در پاکستان کنار گذاشته می شد به هدر می رفت 
اما اخیراً اصالحاتی در این زمینه در نظر گرفته شده تا مانع از هدررفت 
این بودجه شود. اتفاقات اخیر در پاکستان به هر شکلی که پیش برود 
می تواند یک قدم به جلو باشــد. این حرکت از پنجاب شروع شده و به 
زودی همه نقاط این کشور را در خود خواهد گرفت. در این بین یک نکته 
جالب توجه است: سیاستمداران پاکستانی دریافته اند که مدرسه می تواند 
ابزاری سیاسی باشد و به همین خاطر بیشتر به آن توجه کرده اند. خوب 

یا بد، پاکستانی ها در مسیر بهبود مدارس قرار گرفته اند. 

 ] آموزش وپرورش   [

یک قدم به جلو
پاکستاناینروزهاهیجانانگیزتریناصالحاتآموزشیجهانرادارد

چرا باید خواند:
تحصیالت و 

آموزش وپرورش جزو 
مهم ترین مسائل در هر 

کشوری به شمار می آید. 
پاکستان این روزها 

بزرگ ترین اصالحات را 
در امر آموزش در پیش 

گرفته و در این زمینه در 
دنیا پیشرو است. اقدامات 

اصالحی در این کشور 
می تواند قدمی رو به 

جلو و الگویی برای سایر 
کشورهای در حال توسعه 

باشد.

حقوق معلم ها یکی از مسائلی است که در پاکستان باید به آن توجه شود تا کیفیت آموزش افزایش پیدا کند. اکثر پول هایی که به عنوان 
بودجه آموزش وپرورش در پاکستان کنار گذاشته می شد به هدر می رفت اما اخیرًا اصالحاتی در این زمینه در نظر گرفته شده تا مانع از هدررفت 
این بودجه شود. اتفاقات اخیر در پاکستان به هر شکلی که پیش برود می تواند یک قدم به جلو باشد.

تحصیالت در 
پاکستان وضعیت 
خوبی نداشته و 
هنوز هم ندارد. 
مدارسی که به 
صورت دولتی 
اداره می شوند 
تاریک ترین 

تصاویری هستند 
که می توان در 
تمام عمر دید. 

بدترین وضعیت را 
می توان در کراچی 
شاهد بود. ده ها 
نفر دانش آموز 

شش و هفت ساله 
پشت نیمکت هایی 

در کالس های 
تارعنکبوت بسته 

نشسته اند

پاکستان، 15 تا 19ساله هایی که هر سال تحصیلی را کامل 
کرده اند، بر اساس وضعیت رفاه خانواده، 2012، درصد

اخراجی ها

سال تحصیلی

ثروتمندترین

متوسط

فقیرترین

دختران در فقیرترین خانواده ها
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چشم انداز اقتصاد ترکیه چندان هم زیبا و روشن به نظر نمی آید. کسری حساب جاری ترکیه از 33.7میلیارد دالر در انتهای سال 2016 به 41.9میلیارد دالر )4.7درصد از 
تولید ناخالص داخلی( در حال حاضر )ابتدای سال 2018( رسیده است. سرمایه گذارِی مستقیِم خارجی نیز تقریباً نصِف میزان آن نسبت به یک دهه گذشته است. تورم که 
قباًل کنترل شده بود دوباره به ترکیه بازگشته و مهمان اقتصاد این کشور شده است. 

ایــن روزها برای امین طه و شــرکت ترکیه اِی حمل ونقلش، 
روزهای آزمایش اســت. جنگی که با داعش صورت گرفته باعث 
شــده موصل به عنوان یکــی از بازارهای کاالهــای ترکیه ای از 
دسترس خارج شود و در کانون آشوب قرار بگیرد. روابط تجاری با 
کردستان عراق نیز از زمانی  که رفراندوم برگزار شد و بغداد به آن 
واکنش نشان داد، به صورت کلی متوقف شد. نیروهایی به کرکوک 
فرستاده شــده که مانع فعالیت های کردهای عراق در زمین های 
نفتی می شــود. اما آقای طه که شرکتش کامالً متکی به تجارت 
با عراق اســت در این آشفته بازار تسلیم نشد. او می گوید: »ما به 
مشتریانمان گفتیم نگران نباشید و به عراق بفروشید؛ ما هر اتفاقی 
که بیفتد پشت آنها ایستاده ایم.« وام 20میلیون لیره ای )5میلیون 
دالری( از طــرف صندوق ضمانت اعتباری ترکیه )KGF( به این 
شرکت کمک کرد تعداد زیادی از پروژه هایش را پیش ببرد و یکی 

از آنها نیز مربوط به انبار در عراق می شود. 
همان طور که کسب وکار آقای طه خوب پیش می رود، اقتصاد 
ترکیه هم به شکلی شــگفت انگیز در مسیر خوبی پیش می رود. 
تولید ناخالص داخلی در این کشور در سه ماهه سوم سال 2017 
افزایش 11.1درصدی نسبت به سال قبل در همان زمان داشت. 
این رقم از همه کشــورهای اصلی در این زمینه بیشتر بود. البته 
بخشــی از ماجرا به این مسئله مربوط مي شود که ترکیه در سال 
2016 در همین تاریخ عملکرد بسیار ضعیفی داشت و به همین 
خاطر اکنون پیشرفت خوبی را نشان می دهد. در آن زمان اقتصاد 
ترکیه به انــدازه 0.8درصد کوچک شــده بود و دلیلش نیز بروز 
کودتایی شکست خورده در این کشور بود. بسیاری از شرکت ها به 
خاطر کاهش ناگهانی در صنعت توریسم با مشکالتی روبه رو شدند 
اما بالفاصله وام های کمکی از راه رسید و آنها را از خاک بلند کرد. 
به هر حال اتفاقاتی که در ترکیه افتاد باعث شد آزادی عده زیادی 
از دســت برود و به جای آن شرکت هایی نیز به شکلی موفق سر 
برآورند. دولت اخیراً 221میلیار لیر وام به کسب وکارهای کوچک 
و متوســط داده اســت. یکی از آنها نیز وامی بوده که به آقای طه 
داده است. ترمز مالیات کشیده شده و به همین خاطر هزینه های 
خانوار در حال افزایش است. و در نهایت همه اینها وضعیت خوبی 

را در ترکیه ایجاد کرده است. 

J چشم اندازی که روشن نیست 
با همه این احواالت، چشم انداز اقتصاد ترکیه چندان هم زیبا و 
روشن به نظر نمی آید. کسری حساب جاری ترکیه از 33.7میلیارد 
دالر در انتهای ســال 2016 به 41.9میلیــارد دالر )4.7درصد از 
تولیــد ناخالص داخلــی( در حال حاضر )ابتدای ســال 2018( 
رسیده است. سرمایه گذارِی مستقیِم خارجی نیز تقریباً نصِف میزان 
آن نسبت به یک دهه گذشته است. تورم که قبالً کنترل شده بود 

دوباره به ترکیه بازگشــته و مهمان اقتصاد این کشور شده است. 
قیمت ها افزایش 13درصدی داشــته و به باالترین میزان خود در 
14سال گذشته رسیده اســت. این رقم تقریباً دو برابِر آن چیزی 
است که بانک مرکزی به عنوان هدف تعیین کرده است. اگر برنامه 
محدودکننده ای برای نظام پولی و مالی در نظر گرفته نشود، ترکیه 

باید چشم انتظار تورم دورقمِی باالیی باشد. 
اما در این بین، حمله های تروریستی، افزایش آشوب سیاسی، 
تنش ها در منطقه و تهدیدهای امریکا همه دست به دست هم داده 
و ارزش ارز این کشــور را پایین آورده است. لیره به یک دهم ارزش 
خود در برابر دالر نسبت به ابتدای سال 2017 رسیده است. این ارز 
به قدری سرکوب شده که 40درصد از ارزش خود را از سال 2015 
تاکنون از دست داده است. این برای شرکت های ترکیه ای به ویژه 
آنها که کســب وکارهای کوچکی دارند خبر بسیار بدی به شمار 
می آید. البته دولت وعده داده با وام های خود مانع بروز مشکالت 

بشود اما چنین چیزی تقریباً بعید به نظر می رسد. 
جالب اینجاست که بانک مرکزی ترکیه از اقدامات رجب طیب 
اردوغان وحشت کرده و به همین خاطر اقدام خاصی نداشته است. 
این بانک تنها به اقداماتی ظاهری دست زده و تغییرات بنیادینی 
ایجاد نکرده است. نگاهی به وضعیت جهانی نیز نشان می دهد که 
آینده برای ترکیه چندان هم روشن نیست. ترکیه باید به سمت 
سرمایه گذاری های پایدار قدم بردارد و تالش کند بدهی های خود را 
به حداقل برساند. وزرای ترکیه ای وعده هایی برای اصالحات داده اند 
اما تاکنون در همه این وعده ها شکست خورده اند. اقتصاد در سال 
2017 موفق شد چهارنعل بتازد اما احتماالً در سال جدید انرژی 

کم می آورد و از نفس می افتد. 

 ] اقتصاد ترکیه   [

چهارنعل می تازد
ترکیهظاهراوضعیتخوبیداردامااینوضعیتتاچهزمانیادامهپیدامیکند؟

40
 درصد 

 از ارزش لیر ترکیه 
از سال 2015 

تاکنون از دست 
رفته است

2017

چرا باید خواند:
ترکیه یکی از مهم ترین 
همسایه های ایران 
است که اخیراً با 
تنش های سیاسی و 
حمله های تروریستی 
بسیاری مواجه 
شده است. این کشور 
موفق شده به کمک 
وام های بسیار، 
کسب وکارهایش 
را نجات بدهد اما 
اقتصاد آن تا چه 
زمانی می تواند این 
روند را ادامه بدهد؟

تولید ناخالص داخلی، درصد تغییر نسبت به سال پیش

بازگشت ترکیه

Ghazale
Typewritten Text
www.irpublicpolicy.ir



آینده نگر | tccim.ir | شماره شصت ونهم، اسفند 1681396

کنگره وین

جوبا را در نظر بگیرید؛ فرودگاهی در پایتخت سودان جنوبی که شبیه به چادری سوزان در کنار یک مرداب بدبو است. هواپیماها اکثر مواقع تأخیر 
دارند و مسافران ساعت ها باید در گرمایی سوزان، عرق بریزند. بخشی که می خواهید برای عزیمت از آن عبور کنید حتی یک توالت ندارد، دسترسی 
به غذا ندارید و هیچ سیستم درستی برای صف وجود ندارد و هرکسی همین طور سرش را پایین می اندازد و جلو می رود. مسافری که بتواند یک 
صندلی نیمه شکسته پیدا کند خیلی خوش شانس است.

بهترین فرودگاه های جهان مثل گران ترین ساعت های دنیا که هیچ وقت 
نمی شــکنند و خراب نمی شوند، می توانند بســیار کسل کننده باشند. 
هواپیمای شــما به زمین می نشیند، خنکای نسیم را احساس می کنید، 
پاسپورتتان را نشان می دهید و چند دقیقه بعد در هتل خود آرام گرفته اید. 
این تجربه بسیار جذاب و مطلوب است اما در یاد و خاطر ماندگار نمی شود. 
بدترین فرودگاه ها در این زمینه بهتر هســتند. اگر به شیوه تولستوی به 
قضیه نگاه کنیم، فرودگاه های دوست داشــتنی همه مثل هم هستند اما 

فرودگاه های بد در خاطر نیز به شکلی دیگر ماندگار می شوند. 
جوبا را در نظر بگیرید؛ فرودگاهی در پایتخت سودان جنوبی که شبیه 
به چادری سوزان در کنار یک مرداب بدبو است. هواپیماها اکثر مواقع تأخیر 
دارند و مسافران ساعت ها باید در گرمایی سوزان، عرق بریزند. بخشی که 
می خواهید برای عزیمت از آن عبور کنید حتی یک توالت ندارد، دسترسی 
به غذا ندارید و هیچ سیســتم درستی برای صف وجود ندارد و هرکسی 
همین طور سرش را پایین می اندازد و جلو می رود. مسافری که بتواند یک 
صندلی نیمه شکسته پیدا کند خیلی خوش شانس است. آن قدر آب در این 
منطقه کثیف است و بیماری های عفونی استوایی شایع است که همه از 
دل درد به خود می پیچند. به هر حال هرکسی بخواهد ساالد بخورد باید 

قبلش خوب فکرهایش را بکند. 
امنیت نیز امری اهلل بختکی است. افراد مهم با چمدان های سنگینی که 
خودشان حمل می کنند بدون هیچ اسکنری از هر مرحله ای عبور می کنند. 
ماشین های چک کردن نیز اغلب مواقع خراب هستند و کار نمی کنند به 
همین خاطر افراد کار ماشــین ها را انجام می دهند و صرفاً به دنبال این 

هستند که شما اسلحه به همراه دارید یا خیر. 
سودان جنوبی درگیر جنگ است به همین خاطر هواپیماهای بسیاِر 
ســازمان ملل از فرودگاه جوبا پرواز می کننــد تا کمک ها و آذوقه ها را به 
دست افراد برسانند. جالب اینجاست که برخی افراد مسئول در فرودگاه با 
عینک های آفتابِی بزرگ خود از ایجاد مانع برای این هواپیما احساس لذت 
می کنند و در نتیجه از ایجاد هیچ مانعی فروگذار نمی کنند. زمانی که افراد 
آغاز به حرکت می کنند به آنها اطمینان داده می شود که همه چیز روبه راه 

اســت اما وقتی قدم به فرودگاه می گذارند مدام یک جای کار می لنگد یا 
یک چیزی کم است. یکی مجوز چهارم را نگرفته و دیگری کمی دیر اقدام 
کرده است. گاهی باید برای کسب یک مجوز دوباره به شهر بازگشت و در 

نتیجه امکان دارد هواپیما هم بپرد. 
جوبا سه پایانه دارد اما تنها یکی از آنها مورد استفاده قرار می گیرد. در 
ســال 2011 زمانی  که سودان جنوبی به استقالل دست پیدا کرد دولت 
تصمیم گرفت ساختاری هوایی از فوالد و شیشه و بتون بسازد؛ کارگرها در 
سال 2012 کار را آغاز کردند اما به محض اینکه پولی بابت این کار دریافت 
نکردند دست از کار کشیدند. در سال 2016 باالخره دولت تصمیم گرفت 
پایانه ای در حد معمولی درســت کند. اما آن هم نصفه کاره باقی ماند. در 

نهایت مسافران باید از همان پایانه اول استفاده کنند. 

J خاطرات ماندگار 
تشخیص اینکه کدام فرودگاه بدترین فرودگاه جهان است کار ساده ای 
نیست. شاید یکی از ساده ترین روش ها این باشد که ببینیم فرودگاه سایتی 
دارد که گزارشی ساالنه در آن منتشر شده باشد یا خیر. به این ترتیب باید 
به فرم هایی دسترســی پیدا کنید که مســافران در آن به فرودگاه امتیاز 
داده اند. رتبه بندی ها بر اســاس عدم امکانات در فرودگاه، عدم آســایش، 

خدمت رسانِی ضعیف، غذای بد و سایر موارد است. 
بر اساس رتبه بندی های صورت گرفته، جوبا بدترین فرودگاه در سال 
2017 بوده است. محدودیت هایی که در این فرودگاه وجود دارد نیز به 
بدتر شدن کمک کرده است. البته احتماالت نظرات همراه با تعصب نیز 
در این رتبه بندی وجود دارد. جاهایی وجود دارند که کمتر کسی به آنها 
سر می زند یا اصالً آنها را می بیند. جده در عربستان سعودی رتبه دوم 
را در این زمینه دارد. البته این فرودگاه واقعاً فرودگاه بدی نیست بلکه 
تنها یک مشکل دارد: در دوران حج تعداد زیادی مسافر به این فرودگاه 
هجوم می آورند و سعودی ها پس از این همه سال هنوز موفق نشده اند 
مکانیزمی طراحی کنند تا مسافران بتوانند با خیال راحت سفر خود را 

به پایان برسانند. 
بخشی از این نظرات به انتظارات و توقع های مسافران نیز بستگی دارد. 
مثالً در برخی از فرودگاه ها اگر هواپیمایی بدون برخورد به جایی روی زمین 
بنشــیند همه مسافران آن را تشویق می کنند و از پرواز احساس رضایت 
می کنند. برخی مناطق نیز آن قدر توقع باالست که مثالً به خاطر کم بودِن 
سرعت وای فای به آن امتیاز منفی می دهند. به این ترتیب توقعات باعث 
می شود مرز میان حقیقت و تخیل از بین برود. برخی از فرودگاه های یونانی 
دقیقاً به همین خاطر امتیاز بدی گرفته اند. اکونومیســت با پژوهش های 
بســیاری که انجام داده و با در نظر گرفتن همین توقعات و در عین حال 
در نظر داشــتِن حقایق به این نتیجه رسیده که چند فرودگاه امریکایی 
جزو بدترین فرودگاه های جهان هستند. در این بین فرودگاه واشنگتن دالز 
بدترین فرودگاه محسوب می شود. میامی نیز یکی از بدترین فرودگاه هایی 
است که می تواند در دنیا وجود داشته باشد. به هر حال همه اینها می توانند 

خاطره ساز نیز باشند. 

 ] بدترین فرودگاه های جهان   [

فرودگاه های جهنمی
پژوهشیغیررسمیازوحشتناکترینمكانهاکهبرایترانزیتدرآنگممیشوید

چرا باید خواند:
فرودگاه ها می توانند 

جایی امن و آرام باشند که 
مسافر با خیال راحت به 
آنها قدم می گذارد، سوار 

هواپیما می شود و به سمت 
مقصدش حرکت می کند اما 

گاهی می توانند جهنمی 
باشند که هر مسافری از 

آن فراری است. این گزارش 
به فرودگاه های جهنمی 

می پردازد.

بخشی از نظراِت مسافران به 
انتظارات و توقع های آنها نیز 
بستگی دارد. مثاًل در برخی 
از فرودگاه ها اگر هواپیمایی 
بدون برخورد به جایی روی 

زمین بنشیند همه مسافران 
آن را تشویق می کنند و 

از پرواز احساس رضایت 
می کنند. برخی مناطق نیز 

آن قدر توقع باالست که مثاًل 
به خاطر کم بودِن سرعت 

وای فای به آن امتیاز منفی 
می دهند. به این ترتیب 

توقعات باعث می شود مرز 
میان حقیقت و تخیل از بین 

برود. 
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چرا باید خواند:
کره جنوبی 
معروف ترین غول های 
شرکتی را در خود 
دارد که برخی از آنها 
به صورت خوشه ای 
و خانوادگی اداره 
می شوند. تنها پنج 
شرکت از چائبول، 
نیمی از اقتصاد 
کره جنوبی را در 
اختیار دارند و 
هرکاری مایل باشند 
انجام می دهند، 
دولت نیز چاره ای جز 
سکوت ندارد.

اسکیمســانگ- جو مأموریت داشت به همه شــرکت های فعال در 
کره جنوبــی که به صورت گروهی فعالیــت می کنند یک پیام مهم 
را برســاند: »قانون شــکنی نکنید«. او به عنوان یک فرد مسئول در 
کره جنوبی که به دنبال تجارت منصفانه اســت از افراد می خواست 
مطابق قانون رفتار کنند تا موقعیت روسای آنها نیز به خطر نیفتد. در 
این بین چائبول به عنوان بزرگ ترین امپراتورِی خانوادگِی کره جنوبی 
تالش دارد به درخواست های او برای اصالحات واکنش نشان بدهد. 
شکایت های بسیاری صورت گرفته و عده زیادی درخواست کرده اند 
نظارت بیشتری بر کســب وکارها صورت بگیرد تا مطابق با ساختار 
شرکتی پیش بروند. برخی می گویند غول های شرکتی رفتار مناسب و 
منصفانه ای ندارند. برخی هم سهام داران شرکت ها را زیر سوال می برند. 
چائبول )شرکت های خوشه ای کره جنوبی( سال ها بود که آسیب 
دیده بود. دســامبر 2016 بود که مأموران دولتی 9 نفر از روســای 
شــرکت های کره جنوبی را در تلویزیــون مواخذه و تأکید کردند که 
آنها باید بازجویی شوند. آنها می گفتند برخی از این روسای شرکت ها 
میلیاردها ُوِن کره جنوبی به بنیادهای خیریه ای داده بودند و بعد هم 
آنها را پس گرفته بودند. این اتفاقات به همین شــکل پیش می رفت 
تا باالخره پــارک گئون هی به چائبول کمک کرد با پول های دولتی 

خودش را نجات بدهد؛ زنی که اکنون پشت میله های زندان است. 
برخی می گویند چائبول تاریخ خودش را مخفی کرده و نشــان 
نمی دهد که چقدر فساد در تاریخ خود دارد. آقای اسکیمسانگ- جو 
یکی از همان افراد است. او می گوید برخی از این شرکت ها در مجموعه 
چائبول تاکنون بارها متهم به دریافت رشوه شده اند. نمونه های تاریخِی 
بسیاری نیز از فرار مالیاتِی این شرکت ها وجود دارد. سامسونگ یکی از 
آن شرکت هاست که بارها در مظان اتهام قرار گرفته است. برخی از این 
شرکت ها نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می کنند به همین خاطر 
وقتی خطا یا قانون شکنی می کنند مورد عفو قرار می گیرند. جرایمی 
که باید به خاطر آن به زندان بیفتند به سادگی فراموش می شود چرا 
که آنها نقش مهمی در اقتصاد کره جنوبی دارند. بررسی هایی که در 

 ] کسب وکار کره جنوبی   [

امپراتوری چائبول
شرکتهایخوشهایکرهجنوبیاقتصاداینکشوررادردستگرفتهاند

چائبول )شرکت های خوشه ای کره جنوبی( سال ها بود که آسیب دیده بود. دسامبر 2016 بود که مأموران دولتی 9 نفر از روسای شرکت های کره جنوبی 
را در تلویزیون مواخذه و تأکید کردند که آنها باید بازجویی شوند. آنها می گفتند برخی از این روسای شرکت ها میلیاردها ُوِن کره جنوبی به بنیادهای 
خیریه ای داده بودند و بعد هم آنها را پس گرفته بودند.

سال 2016 صورت گرفته نشان می دهد مجموع دارایی پنج شرکت 
از این مجموعه )چائبول( برابر با نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور 
در همان سال است. به این ترتیب طبیعی به نظر می رسد که دولت 

ناچار به آنها باج بدهد. 
حاال آنها قول داده اند که مانع از دخالت های سیاســی در کارهای 
تجاری خود بشــوند. آنها قول داده اند که دســت از استراتژِی رشِد 
اقتصادی بر مبنای چائبول بردارند. در واقع اگر آنها به وعده های خود 
عمل نکنند کسب وکارهای کوچک و متوسط زیر بار آنها له می شوند 
و به هیچ موفقیتی دست پیدا نمی کنند. تا همین جا هم بسیاری از 
کسب وکارهای کوچک در کره جنوبی پیش از آنکه آغاز به کار کنند به 
خاطر حضور چنین غول هایی از بین رفته اند. آنها باید راه را برای ابداع 

و کارآفرینی باز کنند. 

J وعده های توخالی 
دولت وعــده داده که مأمــوران خود را بــه بخش های مختلف 
بفرستد تا نظارت شدیدتری داشته باشند. این اقدامات توجه عموم را 
برانگیخته اســت. همه آن را تحسین می کنند و امید دارند ثمری به 
همراه داشته باشد. به هر حال چائبول قرار نیست سروشکل تازه ای به 
خود بگیرد. شرکت ها و کسب وکارهای کوچک همچنان باید با غولی 
بزرگ دست وپنجه نرم کنند. برخی نیز معتقدند چنین تقالیی نه تنها 
امکان پذیر نیست بلکه حتی ارزشش را هم ندارد. به هر حال چائبول 
منبعی ارزشمند برای دولت کره جنوبی به شمار می آید و شاید صالح 
نباشد بیش از همین جمله که »قانون شکنی نکنید« چیزی به آنها 
گفته شود. عده ای از کارشناسان می گویند وضعیت قانون شکنی در 
میان این شرکت ها به قدری رایج است که حتی نیازی نیست کسی 
به خودش زحمت تحقیق و بررســی بدهد و در نتیجه دولت با این 
حرف که قانون شکنی نکنید تنها تالش می کند ماجرا را از سر خودش 
باز کند. به نظر می رسد چائبول به راحتی به شرکتی قدرتمندتر بدل 

خواهد شد تا جایی که کل اقتصاد کره جنوبی را کنترل کند. 

بزرگ تر از آنچه بتواند منصفانه بازی کند

02 00 4006 00 8001 ,000 1,2001 ,400 1,6001 ,800

کره جنوبی، 31چائبول )شرکت های خوشه ای کره ای( اصلی، 2016، تریلیون ُون

درآمد

دارایی

تولید ناخالص داخلی 
در سال 2016

سامسونگ هیوندای اس کی ال جی لوته سایر )26(

می گویند چائبول 
تاریخ خودش 

را مخفی کرده و 
نشان نمی دهد 
که چقدر فساد 
در تاریخ خود 

دارد. آقای 
اسکیمسانگ- جو 
یکی از همان افراد 
است. او می گوید 

برخی از این 
شرکت ها در 

مجموعه چائبول 
تاکنون بارها 

متهم به دریافت 
رشوه شده اند. 

نمونه های 
تاریخِی بسیاری 
نیز از فرار مالیاتِی 

این شرکت ها 
وجود دارد
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طبــق گفته جینی رامتــی رئیس آی بــی ام، انقالب 
دیجیتالی دو مرحله دارد. در مرحله نخست شرکت های 
ســیلیکون ولی تقال می کنند بازارهــای جدیدی راه 
بیندازند و تا جای ممکن شرکت های ضعیف در صنایِع 
خوابیده را از میدان خارج می کنند. این قصه ای است که 
تاکنون شاهد آن بوده ایم. شرکت های تکنولوژی موفق 
به افزایش 42درصدِی ارزش خود در بازار سهام امریکا 
از سال 2014 تاکنون شده اند و اکنون نیز سرمایه گذاران 
شرط بسته اند که به ســودهای کالن تری دست پیدا 
خواهند کرد. اما مرحله بعدی که قدری نیز ترســناک 
اســت به تازگی وارد دایره واژگان و ادبیات کسب وکار 

شده است: »آمازون شده«. 
آقای رامتی معتقد است مرحله دوم به نفع مقامات 
است و در حال حاضر نیز شروع شده است. آنها فراخوان 
می دهنــد تا نیروهای جدید اســتخدام کنند، ابداع و 
محصوالت جدید دیجیتالی تولید کنند؛ آنها برای افزایش بهره وری فراخوان می دهند. 
این شمای کلی از آن چیزی است که قرار است در مرحله دوم راه بیفتد. شرکت آی بی ام 
تالش می کند خودش را در برابر رقبای تکنولوژیکی اش نجات بدهد و اکثر مشتریان آن 
نیز شرکت های سنتی هستند. اما یک مسئله صحت دارد: مقامات در بسیاری از صنایع 

اقداماتی مشترک در زمینه تکنولوژی دارند. 
اکنون وقت آن است که همه با تهدیدهای این امر مواجه شوند. 11سال از روزی که 
نت فلیکس آغاز به کار کرد می گذرد؛ روزی که نت فلیکس ویدئوها را به نمایش گذاشت؛ 
پنج سال نیز از زمانی می گذرد که تسال از مدل S رونمایی کرد. حاال همه ذهن ها متمرکز 
شده و همه به دنبال شــرکت های کوچک تکنولوژی هستند تا بتوانند به غولی بزرگ 
تبدیل شوند. در این بین باال رفتن ارزش سهام نیز به پیشرفت ماجرا کمک کرده است. 
فورد در سال 2017 مارک فیلدز، رئیس خودش را اخراج کرد در حالی که سودهای کالنی 
به دست می آورد. هیئت مدیره به این نتیجه رسیده بودند که او از تغییرات تکنولوژیکی 

کامالً خشنود است. 

J استراتژی های دیجیتالی 
اگر 20 شرکت ارزشمند امریکایی را که در حوزه تکنولوژی فعالیت نمی کنند در نظر 
بگیرید، بی تردید 14تای آنها یک بُعد دیجیتالی در استراتژی های خود پیاده کرده اند. آنها 
به دنبال ابداعاتی به کمک هوش مصنوعی هستند. برخی دیگر نیز تمرکز خود را روی 
چیزهای دیگری گذاشته اند. جنرال موتورز به دنبال ساخت وسایل نقلیه بدون راننده و 
برقی است. والمارت نیز در میانه خرید آنالین است. سرمایه گذاران مشاهده می کنند که 

چنین ابداعاتی در کانون چشم انداز این شرکت ها قرار گرفته است. 
هرچه تهدید از سوی ســیلیکون ولی بیشتر می شود، شرکت های بیشتری به ادغام 
روی می آورند. 14دســامبر بود که والت دیزنی اعالم کرد 66میلیارد دالر هزینه کرده تا 
کمپانی قرن 21 را خریداری کند. یکی از انگیزه های این شــرکت همین تهدید است. 

 ] سیلیکون ولی   [

آمازون شده ها!
شرکتهایسنتیدرسال2018بهخوبِی

سیلیكونولیخواهندبود

چرا باید خواند:
این روزها 

سیلیکون ولی حرف 
اول را در بازارها 
می زند؛ در واقع 

غول های استارت آپی 
که از دره سیلیکون سر 

برآورده اند، قدرت را 
در دست گرفته اند. اما 

شرکت های سنتی 
بیکار ننشسته اند 

و تالش می کنند 
موقعیت خود را در 

بازار حفظ کنند.

آنها می خواهند خودشان را متمرکز و قوی کنند. دیزنی در سال 2019 تنوع بخشی های 
بیشــتری انجام خواهد داد تا جایی  که بتواند خدمات خودش را از طریق نت فلیکس به 

همگان برساند. همه اینها در واکنش به همان تهدیدها از سوی سیلیکون ولی است. 
مقامــات در این بین برندگان اصلی ماجرا خواهند بود. 80درصد از داده های تجاری 
جهان در اختیار مقامات است. اگر زمانی هوش مصنوعی بتواند تمدن بشری را به کمک 
همین اطالعات تغییر بدهد آنها بیشترین قدرت را خواهند داشت. مقامات از منابع بسیار 
عظیم و گسترده ای نیز برخوردار هستند. گردش سرمایه آنها بسیار باالست و هر سال نیز 

در حال افزایش است. 
غول های بزرگی که از گذشته در بازار بوده اند از وضعیت لذت می برند؛ آنها به دنبال 
ایجاد مانع برای ورود تازه واردها هستند. گاهی نیز این کار را با البی کردن انجام می دهند. 
این سیستم در امریکا به وضوح قابل مشاهده است. در این بین شرکت های سنتی نیز بیکار 
نمی نشینند. آنها سعی می کنند ترکیبی از استارت آپ ها و شکل های سنتی را بسازند تا 
بتوانند خودشان را در بازار پیش ببرند. برخی از شرکت ها نیز به دنبال قراردادهای بزرگی 
هســتند که بتواند آنها را نجات بدهد. مثالً چند شرکت دارویی با یکدیگر قراردادهایی 
بسته اند تا پیش از ورود آمازون به بازار فروش دارو بتوانند آن را به خودشان محدود کنند 

و از آن نهایت سود را ببرند. 
به هر حال به نظر می رسد شرکت های سنتی نسبت به ایجاد تغییرات تکنولوژیکی در 
خود احساس خجالت می کنند اما در نهایت به سمت آن قدم برمی دارند. در واقع آنها در 
نقطه ای قرار می گیرند که یا باید تصمیم به این کار بگیرند یا از گردونه رقابت خارج شوند. 
هرچه روسای شرکت های سنتی بیشتر به اهمیت مسائل دیجیتالی پی ببرند این رقابت 
تنگاتنگ تر می شود. در واقع تالش آنها برای ماندن در بازار دوچندان می شود. در این بین 
مقامات از هر طرف سود می برند؛ در حالي  که همه شرکت ها در مرز میان مرگ و زندگی 

تقال می کنند، مقامات از سودهای کالن بهره می برند. 

طبق گفته جینی رامتی رئیس آی بی ام، انقالب دیجیتالی دو مرحله دارد. در مرحله نخست شرکت های سیلیکون ولی تقال می کنند بازارهای جدیدی راه بیندازند 
و تا جای ممکن شرکت های ضعیف در صنایِع خوابیده را از میدان خارج می کنند. این قصه ای است که تاکنون شاهد آن بوده ایم. شرکت های تکنولوژی موفق 
به افزایش 42درصدِی ارزش خود در بازار سهام امریکا از سال 2014 تاکنون شده اند و اکنون نیز سرمایه گذاران شرط بسته اند که به سودهای کالن تری 
دست پیدا خواهند کرد.

هرچه تهدید از سوی 
سیلیکون ولی بیشتر می شود، 
شرکت های بیشتری به ادغام 
روی می آورند. 14دسامبر 
بود که والت دیزنی اعالم کرد 
66میلیارد دالر هزینه کرده 
تا کمپانی قرن 21 را خریداری 
کند. یکی از انگیزه های این 
شرکت همین تهدید است. 
آنها می خواهند خودشان را 
متمرکز و قوی کنند. دیزنی 
در سال 2019 تنوع بخشی های 
بیشتری انجام خواهد داد 
تا جایی  که بتواند خدمات 
خودش را از طریق نت فلیکس 
به همگان برساند. همه اینها 
در واکنش به همان تهدیدها 
از سوی سیلیکون ولی است
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طبقه متوسط در همه شهرهای جهان به دنبال افزایش درآمد 
است. میل به افزایش درآمد در میان طبقه متوسط بازارهای 
نوظهور نیز شــایع اســت. در چین بیش از هر نقطه جهان 
می توان شاهد این تکاپوی طبقه متوسط بود. فهرست خرید 
آنها هر روز متفاوت تر می شــود، از لباس های طراحی غربی 
گرفته تا تالش برای خرید وسایل برقی جدید و ماشین های 
آخرین مدل و در نهایت سفرهای خارجی که جزو جدیدترین 

ژانرهاي الکچری های دست یافتنی است. 
بســیاری از شــرکت های بزرگ در دنیا بعد از چین، چشم 
امیدشــان به طبقه متوسط هند اســت. آنها امید دارند که 
طبقه متوسط در این کشور رشد کند و مشتری کاالهایشان 
بشود. به هر حال هند کشــوری با 1میلیارد و 300میلیون 
نفر جمعیت اســت و سریع ترین رشد اقتصادی را در جهان 
تجربه می کند. شرکت هایی مانند اپل و علی بابا که در گذشته 
در چین به سودهای کالن دست یافته اند اکنون نگاهشان به 
جیب طبقه متوسِط هند است. برخی شرکت ها مانند آمازون 
و فیس بوک نیز که از ِکشتِی پرســود چین جا مانده اند در 
تالش اند که این بار از قافله عقب نمانند و خودشان را در میان 

شرکت های فعال در هند قالب کنند. 
شــور و اشتیاق نسبت به هند وصف ناشدنی اســت. تیم کوک رئیس اپل ادعا کرده که 
شــباهت های بسیاری میان چین و هند می بیند. او معتقد است هند همان جایی قرار دارد 
که چین چند سال پیش قرار داشت. به همین خاطر است که او در صحبت با سرمایه گذاران 
سعی می کند با خوش بینی از هند یاد کند. البته او تنها رئیس شرکت های بزرگي نیست که 
به هند امید زیادی دارد. استارباکس، زارا، بی ام و، همه اینها جزو شرکت هایی هستند که نگاه 

دوراندیشانه ای به هند دارند. 
شــرکت ها برای دست یافتن به سود در هند از هیچ تالشــی فروگذار نکرده اند. آمازون برای 
حضور خود در این کشور 5میلیارد دالر سرمایه گذاری کرده، علی بابا نیز 500میلیون دالر صرف 
بازاریابی در این کشور کرده است. برخی دیگر نیز به دنبال راه اندازی استارت آپ هایی متناسب با 

طبقه متوسط هند هستند. اوبر سعی کرده به خیابان های این کشور راه پیدا کند، گوگل، فیس بوک 
و نت فلیکس نیز هرکدام در نوع خود تالش هایی داشته اند. مصرف کنندگان هند به بازاری بزرگ 
در نگاه این سرمایه گذاران تبدیل شده اند. بررسی های آنها نشان می دهد بین 300 تا 400میلیون 
هندی باید در طبقه متوسط باشند )مطابق با طبقه متوسِط جهانی(. انتظار می رود این رقم تا سال 

2025 به 550میلیون نفر برسد. 

J پرنده طالیِی بی پول
اما آیا واقعاً شــرکت ها باید خودشان را برای دست یافتن به این طبقه متوسط هالک کنند؟ 
بررسی های مکنزی نشان می دهد این به اصطالح »پرنده طالیی« حقیقتی تلخ و قابل تأمل در 
خود دارد: »طبقه متوسط هند پولی برای خرج کردن در کیسه اش ندارد.« افراد ثروتمند بسیار 
زیادی در هند وجود دارند اما تعداد آنها کمتر از چند میلیون نفر اســت. تعداد بسیار زیادی نیز 
موفق شده اند به باالی خط فقر برسند اما واقعیت این است که آنها فقط می توانند خرج خورد و 
خوراکشان را دربیاورند. آن تعدادی که بتوانند به عنوان مصرف کنندگان برای کاالها و خدمات این 

کسب وکارهای آنالین پول خرج کنند آن قدر کم اند که به چشم نمی آیند. 
شــرکت هایی که تالش کرده اند بخت خود را در کســب سود به کمک طبقه متوسط هند 
امتحان کنند تاکنون با بازگشــت سرمایه بســیار اندکی مواجه شده اند که آنها را حسابی ناامید 
کرده اســت. تجارت الکترونیک به عنوان مشتی نمونه خروار بدترین نتیجه را داشته است. انتظار 
می رود میلیون ها هندی از کسب وکارهای آنالین در هند حمایت کنند. چنین چیزی اکنون کاماًل 
ناممکن به نظر می رسد. در سال 2016 فروش تجارت الکترونیک رشدی بسیار ناچیز داشت. شاید 
میزان رشد آن نسبت به متوسط جهانی بیشتر باشد اما از آنچه کارشناس های اقتصادی پیش بینی 
کرده بودند و البته از برآورد سرمایه گذاران بسیار کمتر است و به همین خاطر به نظر ناامیدکننده 
می آید. بررسی ها نشــان می دهد هندی های طبقه متوسط اگر پولی هم به دست بیاورند دیگر 
تمایلی به خرج کردن آن برای کاالهای مصرفی ندارند بلکه ترجیح می دهند آن را صرف تحصیالت 
بهتر یا بهداشت و درماِن خود کنند. در چنین شرایطی شرکت های بزرگ با چه امیدی در کشوری 
مانند هند سرمایه گذاری می کنند؟ آنها باید آگاه شوند که هندی ها دیگر به دنبال مصرف گرایی 
نیستند. طبقه متوسط گم شده در این کشور به دنبال اهداف بزرگ تری است. هند متفاوت از همه 
نقاط جهان خودش را نشان می دهد و این حقیقتی است که سرمایه گذاران باید باور کنند؛ آنها باید 

چشم طمع از هند بردارند. 

 ] اقتصاد هند   [

طبقه متوسِط گم شده
کسبوکارهایچندملیتیکهبرمصرفکنندههندیتكیهکردهاندبهزودیناامیدمیشوند

چرا باید خواند:
طبقه متوسط 

هند بعد از چین، 
هدفي است که همه 

سرمایه گذاران 
بزرگ و شرکت های 
خارجی چشم امید 

به آن دوخته اند. 
اما بررسی ها نشان 

می دهد طبقه متوسط 
هند پولی برای هزینه 

کردن روی کاالهای 
مصرفی ندارد و 

سرمایه گذاران باید 
چشم طمع از طبقه 
متوسط این کشور 

بردارند.

بررسی ها نشان می دهد هندی های طبقه متوسط اگر پولی هم به دست بیاورند دیگر تمایلی به خرج کردن آن برای کاالهای مصرفی ندارند بلکه ترجیح می دهند آن را 
صرف تحصیالت بهتر یا بهداشت و درماِن خود کنند. در چنین شرایطی شرکت های بزرگ با چه امیدی در کشوری مانند هند سرمایه گذاری می کنند؟ آنها باید آگاه 
شوند که هندی ها دیگر به دنبال مصرف گرایی نیستند. طبقه متوسط گم شده در این کشور به دنبال اهداف بزرگ تری است.

درصد افزایش نسبت به سال پیش

کلیک نمی خورد؛ هند، فروش آنالین
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چرا باید خواند:
ژاپن با معضلی روبه رو 

است که دیر یا زود 
بسیاری از کشورهای 

جهان با آن روبه رو 
می شوند: افزایش 

جمعیت سال خوردگان. 
برخی از شهرهای این 

کشور تعداد زیادی افراد 
پیر دارد اما دولت آنها را 

به حال خود رها نکرده و 
برنامه هایی برای زندگی 

آنها تدارک دیده است.

 ] جمعیت در ژاپن   [

تقال برای حیات
ژاپنچگونهمسئلهافزایشجمعیتسالخوردگانراکنترلمیکند؟

برف روی کوه ها نشان دهنده زمستان سرد در شهر تویاما است. کازوکو اوناگاوا 
زنی 87ســاله است که به پیاده روی رفته، حاال به استخر می رود و کمی بعد 
بدن پیر و نحیفش را خشک می کند. با لبخندی می گوید: »من در اين سن 
و سال خیلی هم خوب مانده ام! زمستان هیچ وقت نمی تواند مایه نگرانی من 
باشد.« او و دوستانش مشغول شنا می شوند و بعد برای ماساژ به اتاق دیگری 
می روند. پزشکی آنجا به صورت دائم به کازوکو و دوستانش رسیدگی می کند 

تا هیچ کاری را بیش از حد لزوم انجام ندهند و همیشه سالم باشند. 
حدود 30درصــد از 418هزار نفری که در شــهر تویامای ژاپن زندگی 
می کنند 65ساله یا باالی 65سال هستند. متوسط این رقم در کل کشور ژاپن 
27درصد است. انتظار می رود سهم سال خوردگان در شهر تویاما تا سال 2025 
به باالی 32درصد برسد. جمعیت در این شهر نه تنها خاکستری می شود بلکه 
در حال کاهش یافتن نیز هست. در سال 2005 حدود 421هزار نفر در این 
شهر زندگی می کردند و احتماالً تا سال 2025 این رقم به 390هزار نفر خواهد 
رسید.  همین طور که جمعیت ُمسن تر و کوچک تر می شود، نیازهای خدماتی 
نیز در شهر متحول می شود. برای مثال در سال 2004 به جای یک مدرسه 
ابتدایی که قبالً وجود داشت، مرکز کادوکاوا را برای رسیدگی به سال خوردگان 
راه اندازی کرده اند. متوقف کردِن خدمات عمومی با هزینه های بسیار زیادی 
همراه است. به عالوه تعداد کسانی که به عنوان نیروی کار در ژاپن مشغول به 
کار بوده اند نیز در حال کاهش است که این یعنی »درآمد از راه مالیات« نیز 
در حال کاهش است. شهر در حال کوچک شدن است و همه چیز در حال از 
دست رفتن.  این فقط شهر تویاما نیست که با این مشکل روبه رو شده؛ اکثر 
شهرهای ژاپن با همین مشکل مواجه هستند. ساالنه حدود 400مدرسه در 
ژاپن بسته می شود؛ اکثر آنها به مرکز نگهداری سال خوردگان و بازنشسته ها 
تبدیل می شوند. در سال 2016 حدود 300هزار مرگ بیش از تولد در ژاپن 
رخ داده است. اگر ژاپن به رویه فعلی اش ادامه بدهد یک سوم جمعیِت خود را 
)و چهار نفر از هر ده کارگرش را( تا سال 2065 که نوه خانم اوناگاوا بازنشسته 

مي شود، از دست خواهد داد. 

J چطور می توان با جمعیت کمتر زندگی کرد؟
ژاپن اعتقادی به مهاجرت انبوه ندارد. تالش ها برای افزایش نرخ باروری نیز 
اغلب با شکست مواجه شده البته مواردی استثنایی وجود دارد. تنها راهکار 
پیش روی ژاپنی ها این است که یاد بگیرند چطور می توان با جمعیت کمتر 
در کشور زندگی و این زندگی را اداره کرد. شهردار تویاما امیدوار است به این 

هدف دست پیدا کند. 
نخستین تمرکز این شهر روی حمل ونقل عمومی است. افرادی که سنی از 
آنها گذشته اغلب بدنی بیمار دارند و به کمک نیاز دارند. اتوبوس ها دیگر مانند 
گذشته مشتری ندارند و تعداد مســافران آنها از 40هزار نفر در روز در سال 
1995 به 17هزار نفر در روز در سال 2012 رسید. به این ترتیب هزینه ای که 
صرف اتوبوس ها می شود باید صرف نوع دیگری از حمل ونقل عمومی بشود. 
در این بین هزینه پرستاری از سالمندان نیز افزایش یافته است. ژاپنی ها سعی 
دارند افراد را به زندگی به شیوه ای متفاوت ترغیب کنند. یکی از آنها استفاده 
از قطارهای سریع السیر است که هزینه کمتری نیز دارد. کسانی که 65سال 
به باال هستند باید بتوانند بلیت ها را به قیمت ارزان تری تهیه کنند و همچنین 

بتوانند به کمک این شبکه راه ها به هر جایی که بخواهند سفر کنند. 
دولت هزینه هایی صرف راه اندازی مراکز نگهداری از سالمندان کرده که 
این روزها با اســتقبال این افراد همراه شده است. افراد ُمسن مطابق قوانین 
دولتی باید بتوانند به صورت رایگان از موزه ها و باغ وحش ها دیدن کنند. نتیجه 
همه اینها نیز این بوده که ژاپن بتواند حضور تعداد باالی ســال خوردگان را 
در شــهرهای خود كنترل کند و در عین حال کاری کند که شــهروندان از 
زندگی خود احساس رضایت خاطر داشته باشند. شهردار تویاما می گوید: »ما 
می خواهیم شــهرهای کوچک با مردماِن پیر طوری باشد که همه در آن با 
آسایش و شــادی زندگی کنند.« تالش های دولت ژاپن که تاکنون همین 
وضعیت را نشان داده است. به نظر می رسد ژاپنی ها بتوانند با موفقیت بیشتری 

افزایش جمعیت سال خوردگان را نسبت به سایر کشورها كنترل کنند. 

حدود 30درصد از 418هزار نفری که شهر در تویامای ژاپن زندگی می کنند 65ساله یا باالی 65سال هستند. متوسط این رقم در کل کشور ژاپن 27درصد 
است. انتظار می رود سهم سال خوردگان در شهر تویاما تا سال 2025 به باالی 32درصد برسد. جمعیت در این شهر نه تنها خاکستری می شود بلکه در حال 
کاهش یافتن نیز هست. در سال 2005 حدود 421هزار نفر در این شهر زندگی می کردند و احتمااًل تا سال 2025 این رقم به 390هزار نفر خواهد رسید.

مدرسه های کمتر؛ گام هایی رو به  جلو

)2018 پیش بینی است(

19ساله و کمتر

65ساله و بیشتر

ژاپن، درصد جمعیت

همین طور که جمعیت ُمسن تر 
و کوچک تر می شود، نیازهای 
خدماتی نیز در شهر متحول 

می شود. برای مثال در سال 
2004 به جای یک مدرسه 

ابتدایی که قباًل وجود داشت، 
مرکز کادوکاوا را برای رسیدگی 

به سال خوردگان راه اندازی 
کرده اند. متوقف کردِن خدمات 

عمومی با هزینه های بسیار 
زیادی همراه است. به عالوه 
تعداد کسانی که به عنوان 

نیروی کار در ژاپن مشغول به 
کار بوده اند نیز در حال کاهش 

است که این یعنی »درآمد از 
راه مالیات« نیز در حال کاهش 

است. 
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نکته اینجاست که ترامپ خودش اختاللی در روند بهبود اقتصاد ایجاد نکرده است. بدترین ایده های او در زمینه تجارت هنوز دست نخورده در طاقچه باقی مانده و خوشبختانه 
خاک می خورد. هنوز در عمل خبری از تعرفه های او در زمینه چین و مکزیک نیست در حالی که او بارها تهدید به این امر کرده است. او حتی در زمینه نفتا نیز قصد داشت 
اقداماتی را عملی کند اما در نهایت عقب نشینی کرد در صورتی که اگر این کار را انجام می داد به ضرر خیلی از شرکت ها می شد.

نخستین ساعت های نهم نوامبر 2016 بود که مشخص شد پیروزی دونالد 
ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا قطعی است؛ همان زمان بود كه 
بازارهای مالی آســیایی ناگهان در شوک فرو رفت. اما چند ساعت پس از 
پیروزِی او، ســرمایه گذاران دور را عوض کردند. ریاست جمهوری ترامپ از 
نگاه آنها به معنای کاهش مالیات، تغییر قوانین و هزینه برای زیرساخت ها 
بود و همه اینها به عبارت دیگر نوعی رشد اقتصادی معنا می دهد. یک سال 
از زمانی  که ترامپ قدم به دفتر ریاست جمهوری امریکا گذاشت می گذرد و 
اکنون به نظر می رسد تجدیدنظِر سرمایه گذاران معقول و منطقی بوده است. 
اکثر اتفاقاتی که آنها نگــران بودند به خاطر حضور ترامپ رخ بدهد بدون 
مســئله گذشته است و سیاســت های اقتصادی او در مسیر دیگری پیش 
رفته است. برای بسیاری از افراد همین که رشد اقتصادی در سه ماهه دوم و 
ســوم سال 2017 به باالی 3درصد رسید و دستمزدها قدری افزایش پیدا 
کــرد به این معنا بود که ترامپ به وعده اش عمل کرده و اقتصاد را تقویت 

کرده است. 
اما در عالم واقعیت ترامپ صرفاً از صعود اقتصاد جهانی بهره گرفته که 
اکثر آن نیز از جانب بازارهای سهام در کشورهای ثروتمند است. او کامالً به 
وقتش ظاهر شد و بخت خوبی داشت. او زمانی قدم به دفتر ریاست جمهوری 
گذاشت که نرخ بیکاری در امریکا به 4.8درصد رسیده  و همچنان در حال 
ســقوط بود. اکنون نرخ بیکاری در این کشور 4.1درصد است. دستمزدها 
رشد قابل توجهی داشته و مصرف کنندگان نیز اعتماد بیشتری به بازار دارند. 

J وعده های خطرناکی که خاک می خورند
اما نکته اینجاســت که ترامپ خودش اختاللی در روند بهبود اقتصاد 
ایجاد نکرده است. بدترین ایده های او در زمینه تجارت هنوز دست نخورده 
در طاقچه باقی مانده و خوشبختانه خاک می خورد. هنوز در عمل خبری از 
تعرفه های او در زمینه چین و مکزیک نیست در حالی که او بارها تهدید به 
این امر کرده است. او حتی در زمینه نفتا نیز قصد داشت اقداماتی را عملی 
کند اما در نهایت عقب نشینی کرد در صورتی که اگر این کار را انجام می داد 
به ضرر خیلی از شــرکت ها می شد. او در مورد بسیاری از توافق ها صحبت 
کــرده اما صرفاً فقط در حد حرف بوده و کاری انجام نداده که اختاللی در 

روند بهبود اقتصاد ایجاد کند. 
برخی از سیاســت های اقتصادی تغییر کرده اند اما دگرگون نشده اند. 
دولت امریکا برخی مذاکرات با ســازمان تجارت جهانی را متوقف کرده که 
هرچند اختالل در نظم تجارت جهانی ایجاد کرده اما مشــکل بزرگی در 
سطح اقتصادی به وجود نیاورده است. دست کم مشکالتی که بابت آنها نگرانی 
وجود داشت هنوز رخ نداده است. تغییرات بیشتر شبیه به تغییرات ظاهری 
و آرایشــی است. کاخ سفید نیز توجه زیادی به خود جلب کرده اما بیشتر 
شبیه جنجال هایی است که جنبه سرگرمی دارد و مشکلی ایجاد نمی کند. 

این تنها وضعیت تجارت نیســت که از آنچه تصور می شد بهتر پیش 
می رود. وضعیت کاهش مالیات نیز قابل تأمل است. ترامپ بارها این قضیه را 
به تعویق انداخته است. به هر حال بحث کاهش مالیات می تواند هزینه هایی 

برای اقتصاد به همراه داشته باشــد. اما اقتصاد نیز در حال حاضر به محرک 
مالی نیاز چندانی ندارد. برخی از مسائل نیز به فدرال رزرو و تصمیم های این 
نهاد بستگی دارد. حال باید دید نفر بعدی که احتماالً به ریاست فدرال رزرو 
دســت پیدا می کند چگونه است. کسی که ترامپ جایگزین ژانت یلن در 
فدرال رزرو خواهد کرد احتماالً جروم پاول است که نسبت به یلن رویکرد 

مالیم تری دارد و چندان نگران کننده به نظر نمی آید. 
در زمینه قوانین، دولت ترامپ شبیه به آنچه در ستادهای انتخاباتی اش 
می گفت عمل کرده است. قوانین جدیدی نگاشته نشده است. حتی قوانین 
ترامپ در زمینه حفاظت از محیط زیست نیز لغو شده است. برخی قوانین 
کوچک نیز لغو یا تضعیف شــده اند و در نتیجه هرکسی با آرامش و بدون 
ترس کار خودش را پیش می برد. اینها به صاحبان کسب وکارها کمک بسیار 

زیادی کرده است. 
البتــه هنوز هم با وجود همه این اتفاقاِت ظاهراً درســت و خوب، این 
امکان وجود دارد که اقتصاد ترامپ در مســیر اشتباهی حرکت کند. به هر 
حال ترامپ مجبور است در مورد برخی قضایا نظیر نفتا تصمیم گیری کند 
و این تصمیم ها می تواند آشوب هایی به پا کند. او در مورد برخی از مسائل 
با بن بست مواجه می شود و چاره ای جز عمل کردن به حرف هایش نخواهد 
داشــت اما این حرف ها می تواند آشــوب به پا کند. به عــالوه او دیر یا زود 
تعرفه هایی برای کاالهای مصرفِی چینی در نظر خواهد گرفت که می تواند 

جنجال به پا کند. 
به هر حال اگر ترامپ موفق به مهار بحران اقتصادی بشود، سال 2018 
می تواند سالی خوب به لحاظ اقتصادی برای امریکایی ها باشد. تهدیدهایی 
نیز خارج از واشنگتن و کاخ سفید وجود دارد که ترامپ باید با آنها مقابله 
کند. ترامپ به سرمایه گذاری بر روی زیرساخت ها نیاز دارد و معلوم نیست 
بتواند این سرمایه ها را تهیه کند. به هر حال آنها که در سال 2017 بدبین 
بودند و به نتیجه ای معکوس دست یافتند اگر اکنون نیز بدبین باشند ممکن 

است تا پایان سال 2018 دوباره غافلگیر شوند.  

 ] ترامپ و اقتصاد   [

روزهای خوِب غافلگیری
سیاستهایاقتصادیترامپبهآنبدیکهتصورمیشدنبودهاست

چرا باید خواند:
زمانی که دونالد 
ترامپ به عنوان 
رئیس جمهوری امریکا 
معرفی شد بازارها با 
وحشت روبه رو شدند 
اما یک سال پس از 
ریاست جمهوری او به 
نظر می رسد همه چیز 
در مسیر خوبی پیش 
رفته و او اختاللی در 
مسیر بهبود اقتصاد 
ایجاد نکرده است. 

 در عالم واقعیت ترامپ 
صرفًا از صعود اقتصاد جهانی 
بهره گرفته که اکثر آن نیز 
از جانب بازارهای سهام در 
کشورهای ثروتمند است. او 
کاماًل به وقتش ظاهر شد و 
بخت خوبی داشت. او زمانی 
قدم به دفتر ریاست جمهوری 
گذاشت که نرخ بیکاری 
در امریکا به 4.8درصد 
رسیده بود و همچنان در 
حال سقوط بود. اکنون 
نرخ بیکاری در این کشور 
4.1درصد است. دستمزدها 
رشد قابل توجهی داشته و 
مصرف کنندگان نیز اعتماد 
بیشتری به بازار دارند
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چرا باید خواند:
این روزها سعودی ها 

شاهد اصالحات 
بزرگی در کشور خود 
هستند. اما مهم ترین 

اصالحات در بخش 
اقتصاد است. محمدبن 

سلمان شاهزاده 
سعودی سعی دارد 

تنوع بخشی را به 
اقتصاد کشور خود 

هدیه کند و آن از شر 
درآمدهای نفتی 

نجات بدهد؛ آیا موفق 
می شود؟

بسیاری از سعودی ها ســال میالدی جديد را با عکسی از رسید 
اســتارباکِس خود در شبکه های اجتماعی شروع کردند. به هرجا که 
سر می زدید تصویری از قبض رسید استارباکس سعودی ها بود. امسال 
در نخستین روز ژانویه، پادشاهی سعودی نخستین مالیات بر ارزش 
افزوده را که 5درصد بود برای کمک به کســری بودجه اجرایی کرد. 
این مالیات تمامی کاالها و خدمات را در بر می گیرد. البته بخش هایی 
مانند سالمت و حمل ونقل عمومی از این مالیات معاف هستند و به 
آنها تعلق نمی گیرد. امارات متحده عربی هم همین کار را انجام داد. 
اما اقدام دولت عربســتان سعودی بدون پاسخ باقی نماند. بسیاری از 
سعودی ها از افزایش هزینه های زندگی خشمگین شدند. برخی نیز به 
خاطر اینکه پول بیشتری از آنها گرفته می شود گالیه مند شدند. ولي به 
هر حال این روند اصالحی پیش رفت؛ مانند بسیاری از دیگر اصالحاتی 
که محمدبن سلمان شاهزاده سعودی در دستور کار قرار داد و بدون 
اینکه بحران یا هرج ومرجی ایجاد کند اجرایی شــد و پیش رفت. در 

واقع او اصالحات را با کمترین آشوب انجام می دهد. 
بودجه 261میلیارد دالرِی پادشــاهی ســعودی در ماه دسامبر 
رونمایی شــد. این بزرگ ترین بودجه سعودی ها تاکنون بوده و کاماًل 
متفاوت از سیاست های ریاضتی اســت که تاکنون برای این کشور 
طراحی شده اســت. بعد از کاهش قیمت نفت در سال 2014، دولت 
سیاســت های ریاضت اقتصادی را در پیش گرفته بود و اکنون 
این بودجه کالن قدری عجیب به نظر می رســد. در سال 
2016 به وزارت خانه ها اعالم شــد که هزینه های خود 
را بر اســاس قراردادهای جدید حدود 5درصد کاهش 
بدهند. این امر می تواند به اقتصاد کمک کند و مانع از 
بحرانی شدِن آن بشود. بودجه جدید به دنبال افزایش 
هزینه های سرمایه ای و همچنین افزایش 11درصدِی 

بودجه بهداشت و درمان است. 
اما این به معنای کسرِی 52میلیارد دالری نیز هست 
که برابر با 7.2درصد از تولید ناخالص داخلی عربســتان 
سعودی است. هرچند این رقم نسبت به سال گذشته 
کمتر است اما هنوز هم کسرِی قابل توجهی به شمار 
می آید. پادشاهی سعودی از سال 2014 تاکنون 
بیش از 250میلیاد دالر از ذخایر خارجِی خود را 
بیرون کشیده است. هرچند بانک های مرکزی 
نیز تقالهایی داشــته اند و تالش کرده اند اما 
همچنان ذخایر به کمترین میزان خود از سال 
2011 تاکنون رســیده اند. مقامات سعودی 
امید داشــتند که بتوانند بودجه را در سال 
بعدی به تراز برسانند. اکنون مهلت نهایِی 

این امر را به سال 2023 موکول کرده اند. 

احتمــاالً آنها در آینده نیز نمی توانند به هدف خود دســت پیدا 
کنند. قیمت های ســوخت افزایش پیدا کرده و بســیاری از مسائل 
تغییر کرده است اما باز هم نمی توان امید زیادی به این مسئله داشت. 
درآمدهای نفتی در سال 2018 احتماالً افزایش 12درصدی خواهد 
داشــت و به 131میلیارد دالر خواهد رســید. افزایش قیمت نفت 
نسبت به گذشته کمک کمتری خواهد کرد. سال گذشته دولت نرخ 
مالیات آرامکو )شــرکت نفت ســعودی( را کاهش داد و رقم آن را از 
85درصد به 50درصد رســاند. این اقدام می تواند شرکت نفتی را در 
نگاه سرمایه گذاران خارجی جذاب تر کند چرا که قرار است بخش کمی 
از سهام این شرکت به فروش برسد. به عالوه ؟؟؟ میلیارد دالر درآمد 
ساالنه نیز از روی میز کنار می رود. به هر حال محمدبن سلمان قصد 
دارد در درازمدت تنوع بخشــی را به اقتصاد سعودی ها هدیه کند. او 
ســعی دارد اقتصاد عربستان را از اعتیاد به نفت نجات بدهد. چنین 

چیزی برای سعودی ها به نظر رویایی می آید. 

J همه با هم برابرند
تنها گروهی که از ماجراهای اخیر ســود زیادی نمی برد خاندان 
آل ســعود یا همان خاندان پادشاهی اســت. در میان کسانی که به 
جریان های اخیر اعتراض می کنند گاهی افرادی از خاندان سلطنتی 
هم دیده می شوند. به هر حال این تصمیمی است که محمدبن سلمان 
گرفته و در حال اجرایی کردِن آن اســت. به صورت کلی عموم مردم 
وقتی می بینند خاندان ســلطنتی هم تحت فشار قرار گرفته کمتر 
به جریان معترض می شوند. شــاهزاده تاکنون چندین بار از طریق 
تلویزیون با مردم صحبت و سعی کرده آنها را به این روند اصالحی قانع 
کند. به نظر می رسد او کامالً مصمم است و در این جریان حتماً موفق 

خواهد شد. اما چه بر سر بودجه سعودی ها خواهد آمد؟

 ] بودجه عربستان سعودی   [

به وقِت مالیات
مالیاتجدیدمیتواندوضعیتمالیعربستانسعودیرابهبودببخشد

آماده سازی پادشاهی برای مازاد

عربستان سعودی، تراز بودجه، درصد از تولید ناخالص داخلی

بودجه 261میلیارد دالرِی پادشاهی سعودی در ماه دسامبر رونمایی شد. این بزرگ ترین بودجه سعودی ها تاکنون بوده و کاماًل متفاوت از 
سیاست های ریاضتی است که تاکنون برای این کشور طراحی شده است. بعد از کاهش قیمت نفت در سال 2014، دولت سیاست های ریاضت 
اقتصادی را در پیش گرفته بود و اکنون این بودجه کالن قدری عجیب به نظر می رسد.
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چه اتفاقی باعث شده نوجوان ها نسبت به نسل های پیش از خود بهتر رفتار کنند؟ یکی از توضیحات می تواند این باشد که زندگی خانوادگی تغییر 
کرده است. بررسی ها در 11 کشور جهان نشان می دهد این روزها والدین نسبت به گذشته زمان بیشتری را صرف فرزندان خود می کنند. طبق 
بررسی ها در امریکای سال 2012، پدر و مادرها به طور متوسط روزانه 88دقیقه از زمان خود را صرف نگهداری از فرزندانشان کرده اند. 

عده ای نوجوان دور هم نشسته اند و وقت می گذرانند. آن سوتر مردی از 
آینده می گوید. او پر از دغدغه و نگرانی است، نگرانی برای دانش آموزهایی 
که نمی توانند در آینده شغل مناسبی پیدا کنند و در نهایت برای پرداخت 
وام های دانشجویی خود با مشکل مواجه می شوند. از نگاه او بسیاری از آنها 
در نهایت بی خانمان می شوند. او می گوید: »به نظر عجیب می آید، ربات ها 
کارها را از انسان ها می گیرند.« نسل جوان که نسل جدید محسوب می شود 
نسبت به یک نسل پیش از خودش متفاوت فکر می کند و متفاوت رفتار 
می کند. هم سن وسال های او در نسل قبل تر اصالً این طور فکر نمی کردند 
و این طور رفتار نمی کردند. این تغییرات در همه کشورهای ثروتمند قابل 
مشاهده است از امریکا گرفته تا هلند و کره جنوبی. در چند سال اخیر این 
تغییرات شدیدتر نیز شده است.  شاید یکی از مهم ترین تغییرات در مورد 
جوانان این باشد که آنها نسبت به نسل پیش از خود نوشیدنی های الکلِی 
کمتری مصرف می کنند. آنها از ســن باالتری نیز شروع به مصرف الکل 
می کنند در حالی که در گذشته خیلی زودتر شروع می کردند. در بریتانیا 
یک پنجم 16 تا 24ساله ها هیچ گاه نوشیدنی های الکلي مصرف نمی کنند. 
تعداد مکان های عمومی که برای نوشــیدن و وقت گذرانی به آنها مراجعه 
می کردند نیز کاهش پیدا کرده است. اما این همه تغییرات نیست.  نوجوان ها 
بســیاری از خالف ها را دیگر انجام نمی دهند. آنها نسبت به نسل پیش از 
خود، گرایش کمتری به مصرف مواد مخدر دارند. بررسی ها نشان می دهد 
تعداد نوجوان هایی که سیگار را امتحان می کنند سال به سال کمتر می شود. 
تعداد زیادی از آنها هیچ گاه تنباکو را امتحان نمی کنند. در گذشته آسیب 
رساندن به یکدیگر نیز در میان نوجوان ها به وفور مشاهده می شد. اما این 
روزها دعوا و زد و خورد هم کمتر از گذشته شده است. به صورت کلی جرایم 
جوانان تا حدود زیادی کم شده و این نشانه ای امیدوارکننده به نظر می رسد. 
در یک کالم می توان گفت که جوان ها رفتاری بهتر نسبت به گذشته دارند. 

J چطور بهتر شدند؟
اما چه اتفاقی باعث شــده نوجوان ها نسبت به نسل های پیش از خود 
بهتر رفتار کنند؟ یکی از توضیحات می تواند این باشد که زندگی خانوادگی 
تغییر کرده است. بررســی ها در 11 کشور جهان نشان می دهد این روزها 
والدین نســبت به گذشته زمان بیشتری را صرف فرزندان خود می کنند. 
طبق بررسی ها در امریکای سال 2012، پدر و مادرها به طور متوسط روزانه 
88دقیقه از زمان خود را صرف نگهداری از فرزندانشــان کرده اند. این در 
حالی است که در سال 1965 تنها 41دقیقه از وقت پدر و مادرها متعلق به 
فرزندان بوده است. پدرها کمتر از مادرها وقت می گذارند اما به هر حال وقت 
می گذارند. از آنجا که خانواده ها کوچک تر شده اند می توانند بخشی از وقت 

خود را نیز به نوه ها اختصاص بدهند. 
فرزندان نیز نســبت به گذشته با آرامش بیشــتری با پدر و مادر خود 

صحبت می کنند و از مسائل شخصی خود می گویند. در حالی که در گذشته 
اغلب بچه ها از حــرف زدن با پدر خود محروم بودند این روزها دخترها و 
پسرها به راحتی با پدر خانواده ارتباط برقرار می کنند و با او حرف می زنند. 
امــا دالیل دیگری نیز برای توجه بیش از انــدازه نوجوانان به درس و 
مدرسه و سربه راه شدن وجود دارد. اکثر نوجوانان تمایل دارند تحصیالت 
خود را ادامه بدهند و به دانشگاه راه پیدا کنند. این روزها بچه ها کمتر کار 
می کنند و بیشــتر درس می خوانند و به تفریحات خودشان می رسند. در 
گذشته آنها بیشتر مجبور بودند کار کنند و همین امر مانع از تحصیلشان 

می شد. 
اما آنچه مهم است این است که نوجوانان این روزها بسیار تنها هستند 
و حجم زیادی از تنهایی را در خود احساس می کنند. آنها دیگر به راحتی 
با هم کالسی های خود دوست نمی شوند و تنهایی شان را ترجیح می دهند؛ 
برخی می گویند به خاطر شکل جدید تربيت است و برخی هم به مسائلی 
نظیر گوشی های تلفن همراه اشــاره می کنند؛ به هر حال واضح است که 
آنها نسبت به گذشته حجم زیادی از تنهایی را احساس می کنند. برخی از 
کشورها نظیر ژاپن و کره جنوبی بیشتر با این معضل روبه رو هستند و نوع 
خاصی از انزوا را تجربه می کنند. به هرحال نوجوانان و جوانان امروزی ارزش 

این را دارند که بیشتر به آنها توجه شود. 

 ] رفتار نوجوانان   [

جوان های امروزی
جوانهادرکشورهایثروتمند
رفتاربهترینسبتبهگذشتهدارند
امامنزویترشدهاند

چرا باید خواند:
جوان ها و نوجوان ها 
نسبت به گذشته 
بهتر رفتار می کنند؛ 
بررسی ها نشان 
می دهد آنها تمایل 
کمتری به کارهای 
خالف عرف دارند و به 
دنبال ساختن آینده 
خود هستند؛ اما یک 
مشکل وجود دارد: 
آنها حجم عظیمی 
از تنهایی را در خود 
احساس می کنند.

جماعت تنها

»من به راحتی در مدرسه با بقیه دوست می شوم.«
درصد دانش آموزانی که موافق هستند

ژاپن

بریتانیا
کانادا

لهستان فرانسه

هلند

سوئد

آلمان

کره جنوبی

بررسی ها نشان 
می دهد تعداد 

نوجوان هایی که 
سیگار را امتحان 
می کنند سال به 

سال کمتر می شود. 
تعداد زیادی از آنها 
هیچ گاه تنباکو را 
امتحان نمی کنند. 
در گذشته آسیب 

رساندن به یکدیگر 
نیز در میان 

نوجوان ها به وفور 
مشاهده می شد. اما 
این روزها دعوا و زد 
و خورد هم کمتر از 

گذشته شده است
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ابتدا جوکی بود که بین مردم نقل می شــد. داگ کوین )ســکه ســگی( 
نخستین بار در سال 2013 به عنوان تقلیدی سخره آمیز از بیت کوین راه اندازی 
شد. برخی نیز می گفتند در حقیقت برگرفته از میم )تصویر طنزآمیز اینترنتی( 
سگی است که ابتدا ژاپنی ها آن را ساخته بودند. این ارز رمزنگاری شده هیچ گاه 
به صورت واقعی مورد اســتفاده قرار نگرفت اما به عنوان انعام مجازی از آن 
اســتفاده می کردند. حتی یکی از موسس های این ارز، آن را کنار گذاشت و 
دیگر از آن استفاده نکرد. این جریان به همین شکل پیش رفت تا همین چند 
وقت پیش که ارزهای دیجیتالی و رمزنگاری شده ناگهان مورد استقبال واقع 
شدند. اخیراً قیمت این سکه ها افزایش قابل توجهی داشته است: هفتم ژانویه 
امسال بود که ارزِش دالرِی این سکه ها یعنی همین داگ کوین های بی مصرف 
که در دنیای دیجیتالی در گردش بودند به 2میلیارد دالر رسید. این افزایش 
ارزش به خوبی نشان داد که چقدر بازار ارزهای رمزنگاری شده دیوانه کننده 
و عجیب وغریب است. به عالوه این جریان نشان می دهد با وجود اینکه تمام 
تمرکز و توجه مردم روی بیت کوین است و فقط آن را می شناسند، این تنها 
بیت کوین نیســت که می تواند قدرت را در دست بگیرد. بازی گستره ای به 
وســعت یک شهر دارد که بیت کوین تنها یکی از بخش های آن است. ارزش 

سرمایه ای این ارزها در بازار در حال حاضر هوش از سر انسان می برد. 
تقریبــاً هر روز یک ارز جدید متولد می شــود که اغلــب نیز به صورت 
دیجیتالی به آن ارزش داده می شــود یا به عبارتی ارزش آن تعیین می شود. 
همه این مسائل نیز به صورت آنالین و مجازی صورت می گیرد؛ یعنی هیچ 
اتفاقی در دنیای واقعی رخ نمی دهد. اخیراً وب سایتی راه اندازی شده که ارزش 
این ســکه های رمزنگاری شده را نشان می دهد. بر اساس آمار این سایت، در 
حال حاضر ارزش یو اف اوکوین )سکه بشقاب پرنده(، پوتین کوین )سکه پوتین( 
و اینسین کوین )سکه دیوانه( به باالی 7میلیون دالر در بازار رسیده است. اکثر 
این سکه ها تا چند وقت پیش صرفاً وسیله ای برای سرگرمی بودند اما در دهم 

ژانویه ارزش آنها در بازار به 1میلیارد دالر رسید. 
اولین سکه در این فهرست بعد از بیت کوین، اِتِرام است. این سکه كه در 
بازار به آن اِتِر می گویند به ارزش 137میلیارد دالری در بازار ســرمایه رسید. 

این طور که می گویند این سکه می تواند در قراردادهای مجازی و هوشمند نیز 
کاربرد داشته باشد به همین خاطر از شهرت و اعتبار زیادی برخوردار شده است. 
همه این اتفاقات نیز در چهارچوب قوانین نرم افزاری رخ می دهد. موفقیت این 
سکه باعث شده ارزهای رمزنگاری شده مشابه آن نیز روانه بازار شوند و به ارزش 

باالیی دست پیدا کنند. 
ریپل نیز دیگر ارز رمزنگاری شــده ای اســت که خودش را باارزش نشان 
داده است. این ارز بیشتر در کره جنوبی استفاده می شود و موفق شده بازار ارز 
دیجیتالی را در این کشور دگرگون کند. ریپل کمک می کند نرم افزارها بین 
کشورهای مختلف به فروش برسد. بیش از 100بانک نیز در دنیا از آن بهره 
می گیرند. سکه های دیگری نیز وجود دارند که تا این اندازه شهرت ندارند اما 

به مرور مورد استقبال واقع شده اند. 

J خداحافظی با بیت کوین
هر روز ســکه ای جدید روانه بازار ارزهای رمزنگاری شده می شود و ارزش 
پیدا می کند. همین روزهاست که یکی از این ارزها جای بیت کوین را بگیرد و 
به عنوان ارزی مجازی مورد استفاده همه قرار بگیرد. بیت کوین نیز مشکالتی 
دارد که اگر به آن رســیدگی نشود به زودی از گردونه رقابت ها خارج خواهد 
شد. اما به هر حال بقیه سکه ها هم بدون مشکل و ایراد نیستند. واقعیت این 
است که مسیر ارزهای دیجیتالی و رمزنگاری شده هر روز شلوغ تر و پرازدحام تر 
می شــود. هر روز ارز جدیدی روی کار می آید که می خواهد جای ارز قبلی 
را بگیرد. اکثر آنها نیز با بلندپروازی های بســیار روانه بازار مي شــوند. اخیراً 
شرکت ها نیز به دنبال ایجاد چنین سکه ها و ارزهایی هستند. فیس بوک یکی 
از شرکت هایی است که گفته می شود در این زمینه اقداماتی داشته و تالش 
می کند ســکه ای داشته باشد. هرچه تقال در شبکه های اجتماعی و در میان 
شرکت ها بیشتر می شود، بیت کوین بیشتر از گذشته به خطر می افتد. این ارز 
در حال حاضر پرکاربردترین و باارزش ترین ارز رمزنگاری شده به شمار می آید 
اما در دنیای این ارزها، همه چیز به شکلی نامنتظره رخ می دهد و دیر یا زود 

ارزی پیدا می شود که تاج پادشاهی را از سر بیت کوین می رباید. 

 ] ارزهای رمزنگاری شده   [

آن سوی بیت کوین
کدامیکسكهدیجیتالیبعدیبرایحكمرانیخواهدبود؟

چرا باید خواند:
ارزهای مجازی این 
روزها جای خود را 

در بازار پیدا کرده اند. 
بیت کوین مهم ترین 
ارز رمزنگاری شده 
به شمار می آید که 
بیشترین استفاده 
و ارزش را دارد. اما 

بررسی ها نشان 
می دهد رقابتی 

تنگاتنگ در این زمینه 
در میان است که به 

زودی بیت کوین را از 
گردونه رقابت خارج 

خواهد کرد.

قصه ارزهای رمزنگاری شده

سهم از مجموع سرمایه بازار، درصد

لیت کوین

بیت کوین

بیت کوین کش

اترام

ریپل

سایر

ابتدا جوکی بود که بین مردم 
نقل می شد. داگ کوین )سکه 

سگی( نخستین بار در سال 2013 
به عنوان تقلیدی سخره آمیز از 

بیت کوین راه اندازی شد. برخی 
نیز می گفتند در حقیقت برگرفته 
از میم )تصویر طنزآمیز اینترنتی( 

سگی است که ابتدا ژاپنی ها 
آن را ساخته بودند. این ارز 

رمزنگاری شده هیچ گاه به صورت 
واقعی مورد استفاده قرار نگرفت 

اما به عنوان انعام مجازی از آن 
استفاده می کردند. 

اولین سکه در فهرست ارزهای رمزنگاری شده بعد از بیت کوین، ِاِترام است. این سکه كه در بازار به آن ِاِتر می گویند به ارزش 137میلیارد 
دالری در بازار سرمایه رسید. این طور که می گویند این سکه می تواند در قراردادهای مجازی و هوشمند نیز کاربرد داشته باشد به همین 
خاطر از شهرت و اعتبار زیادی برخوردار شده است. همه این اتفاقات نیز در چهارچوب قوانین نرم افزاری رخ می دهد.
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................................ گیـشـه ................................

اینکه هر تقاضایی باعث ایجاد عرضه متناسب می شود از اصول بنیادین اقتصاد است. تقاضای مردم ایران، که به خصوص درصد زیادی از آنها را نسل 
جوان تشکیل می دهند، سرگرم شدن است و جذاب ترین راه سرگرم شدن محصوالت بصری اعم از فیلم و سریال. در آن سوی آب ها این احتمال 
را می دهند که عصر سینما به پایان رسیده باشد و از هزاره سوم به عنوان عصر طالیی سریال نام می برند. نکته عجیب اینکه در کشور ما در دهه 
60 سریال سازی در اوج خودش بود. سریال هایی مثل »کوچک جنگلی« و »سربه داران« دلیلی بر این مدعا هستند. بعد کم کم به دالیل مختلف 
تلویزیون دیگر سریال های جذاب نمی ساخت اما همچنان تقاضا برای دیدن سریال وجود داشت. با توجه به منع قانونی ایجاد تلویزیون خصوصی یک ابداع در بازار تصویری ایران 
به نام شبکه نمایش خانگی به وجود آمد. بازار دی وی دی هایی که در سوپرمارکت ها و دکه ها پخش می شوند و تولیدات خاص خودشان را دارد. فصل سوم یکی از موفق ترین 

سریال های شبکه نمایش خانگی یعنی »شهرزاد« تازه به بازار آمده و فرصت خوبی است که درباره این بازار موفق و تقریبا نوظهور صحبت کنیم. 

صوفیا نصرالهی
منتقد سینما

یک بازار پرسود با پتانسیل های فراوان
درباره شبکه نمایش خانگی که درواقع ابداعی است متناسب با شرایط ایران و قانون منع تلویزیون خصوصی
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گیشـه

شــبکه نمایش خانگی در ایران به عنوان بازاری برای چرخش فیلم های سینمایی و ادامه 
حیات آنها در بازار شروع شد. این شبکه که با عنوان ویدئورسانه یا رسانه خانگی هم شناخته 
می شــود با هدف در اختیار قرار دادن فیلم های قدیمی تر سینمای ایران برای مخاطبانی که 
موفق نشده بودند آنها را در سینما ببینند به راه افتاد اما خیلی زود پتانسیل های جدیدی از 
آن کشف شد. مثال شرکت های ویدئورسانه متوجه شدند که فیلم های روی پرده با چه سرعتی 
قاچاق می شوند و مردم تمایل دارند دی وی دی های آنها را در خانه هایشان تماشا کنند. این شد 
که ســاز و کاری هم به راه افتاد تا حق امتیاز فیلم های روی پرده بعد از اکران از صاحبانشان 
خریداری شود تا حداقل به شیوه قانونی و با رعایت حقوق مولفان فیلم ها به صورت دی وی دی 
در اختیار مردم قرار بگیرد. استقبال نشان داد که بازار همچنان تقاضای بیشتری دارد و می شود 
از پتانسیل های آن بیشتر اســتفاده کرد. قدم بعدی ساخت یک سری آثار مخصوص شبکه 

نمایش خانگی بود که به فیلم های شانه تخم مرغی مشهور 
شدند چون در سوپرمارکت ها کنار شانه های تخم مرغ عرضه 
می شدند و البته آثار سخیف و بی ارزشی بودند که نتوانستند 

با اقبال عمومی روبه رو شوند. 
ســریال ها اما از همان ابتدا با اقبال روبه رو شــدند. در 
شرایطی که خیلی از یاران تلویزیون دیگر نمی خواستند با 
صدا و سیما همکاری کنند و با تلویزیون به مشکل خورده 
بودنــد، مهم ترین تیم و برگ برنده تلویزیون یعنی مهران 
مدیری و یارانش هوشــمندانه ظرفیت بازار شبکه نمایش 
خانگی را تشــخیص دادند و با سریال »قهوه تلخ« اولین 
سریال شبکه نمایش خانگی را کلید زدند. شبکه نمایش 
خانگی البته چند ســالی طول کشید تا وضعیت خودش 
را مشــخص کند. اوایل کار هنوز بیــن مدیران فرهنگی 
و دست اندرکاران ســینما و تلویزیون ظرفیت های شبکه 
نمایش خانگی درست مشخص نشده بود. از نظر فرهنگی 
تعریف شبکه نمایش خانگی برای سینماگران، موسسات 
عرضه آثار ویدئویی، تولیدکنندگان و حتی مدیران خوب 
جا نیفتاده نبود. اگر یک فیلمنامه خوب برای شبکه نمایش 
خانگی ارائه می شد، نظر غالب بر این بود که این فیلمنامه 
حیف است و بهتر است در سینما ساخته شود. در حالی که 

میزان تاثیرگذاری شبکه نمایش خانگی در مردم قابل مقایسه با دیگر حوزه های سینمایی نبود 
و نیست. شبکه نمایش خانگی در ایران جای خالی چند مسئله را در سینما پرکرد. اول اینکه 
این شبکه فقدان سالن های سینمایی در بخش های مختلف کشور را پوشش داد یعنی شبکه 
نمایش خانگی اولین محل عرضه فیلم در مناطقی است که سینما در آنها وجود ندارد. در بخش 
دیگر شــبکه نمایش خانگی جای خالی شبکه های خصوصی را در کشور پر کرد. شبکه هایی 
که می توانستند محل عرضه گزارش جشنواره های فیلم و موسیقی، برنامه های نقد و گزارش 
و حتی برنامه هایی در حوزه الیف استایل مثل »شام ایرانی« باشند. حسین مسافرآستانه که 
زمانی مدیرعامل موسسه رسانه های تصویری بود و در زمینه مدیریت ویدئویی و حتی برگزاری 
جشنواره  فیلم های ویدئویی ید طوالیی دارد در آسیب شناسی شبکه نمایش خانگی به درستی 
اشاره کرده بود که: »به دلیل عملکرد بدون برنامه در شبکه نمایش خانگی و با توجه به تولید 
فیلم بدون آیین نامه منســجم، شــرایطی به وجود آمد تا این شبکه دچار صدمه شود. باید با 

آسیب شناســی این موضوعات بتوانیم ضمن رفع مشکالت قبلی برای آینده این مدیوم مهم 
هنری نیز برنامه مدون و تاثیرگذاری داشته باشیم. در دوره ای افرادی که در این زمینه فعالیت 
می کردند به تولیدات شبکه نمایش خانگی تنها به چشم سود شخصی و به عنوان یک فعالیت 
اقتصادی نگاه می کردند و به تولید انبوه با هزینه های بســیار کم و سودآوری بسیار باال توجه 
داشتند. این گروه از تهیه کنندگان شبکه نمایش خانگی مدتی موفق بودند و توانستند از نظر 
اقتصادی سود ببرند، اما این موفقیت ها دوام پیدا نکرد و مردم نسبت به این حرکت سودجویانه 
واکنش نشان دادند. تولید انبوه فیلم های کم ارزش و بی ارزش برای مدت کوتاهی پول زیادی به 
جیب برخی تهیه کنندگان ریخت اما ترمز چنین گردش مالی ای به سرعت توسط مردم کشیده 
شد. ولی متاسفانه مردم نسبت به تولیدات شبکه نمایش خانگی اعتماد خود را از دست دادند.«

در حقیقت سریال »شــهرزاد« بود که اعتماد مردم را به شبکه نمایش خانگی بازگرداند. 
یادمان نرود که به هر حال خانواده ایرانی میان محصوالت 
فرهنگی سنتی و مدرن محصوالت نمایشی خاص خودش 
را نیاز دارد. تلویزیون مدت هاســت که خوراک الزم را به 
خانواده هــا نمی دهد و روزبه روز تعداد تماشــاگران واقعی 
تلویزیون کم می شــود. اصال به همین دلیل شــبکه های 
ســریالی ماهواره ای تا این حد طرفدار پیدا کرده اند. کشور 
همسایه با سریال هایش جای سریال های داخلی را گرفته 
و بازار شــبکه نمایش خانگی در حــال حاضر تنها رقیب 
قدری اســت که می تواند با سریال های ترکی مقابله کند. 
این وسط البته اینکه کشورمان مشمول قانون کپی رایت 
نیست هم نابسامانی هایی در شبکه نمایش خانگی ایجاد 
کرده. انیمیشن های روز که بدون هیچ حساب و کتابی با 
دوبله های خوب و بد وارد بازار می شوند. خیلی از سریال های 
روز آمریکایی هم با دوبله و البته سانسور سلیقه ای به شبکه 
نمایش خانگی راه پیدا می کنند. نمونه  اولیه اش ســریال 
»فرار از زندان« بود که البته پیش از ورود به شبکه نمایش 
خانگی تقریبــا همه مخاطبانش که جوانــان و نوجوانان 
می شــدند نســخه اصلی آن را دیده بودند. محمدمهدی 
جعفری مدیرعامل موسســه قرن 21 اخیرا در یک برنامه 
تلویزیونی در این  مورد دست به افشاگری زد و درباره پخش 
ســریال هایی مانند »فرار از زندان« که دارای مجوز ارشاد هستند، اما هویت پخش کننده شان 
چندان مشــخص نیست و اینکه چطور سر از شبکه نمایش خانگی درمی آورند، گفت: »قطعا 
این سریال به صورت غیرقانونی وارد چرخه نمایش خانگی شد؛ یعنی حتی شماره پروانه جعلی 

می زنند و زمانی که به پشت آن نگاه می کنیم، فکر می کنیم پروانه دارد، اما ندارد.«
نکته اش اینجاســت که گویا به دلیل پخش این فیلم ها در سوپرمارکت ها که خب شبکه 
پخش گسترده ای را تشکیل می دهد نظارت روی آنها دشوار است و به نظر می رسد در نهایت 
این مردم هستند که ستاد صیانت از آثار را تشکیل می دهند. نمونه اش اینکه هیچ کدام از فیلم ها 
و ســریال های خارجی عرضه شده در شبکه نمایش خانگی نتوانستند به سوددهی برسند. با 
وجود اینترنت و شبکه های ماهواره ای و نسخه های اصلی و با زیرنویس این سریال ها که حتی 
هم زمان با پخش جهانی شان وارد بازار می شود این کار شبکه نمایش خانگی حکایت زیره به 

کرمان بردن است! 

ققنوسی که از خاکسترش برخاست
شبکه نمایش خانگی بعد از یک دوره رکود دوباره اوج گرفته و به نظر می رسد که اعتماد مردم به آن بازگشته است
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مهم ترین نقطه قوت سریال »شهرزاد« قصه آن بود و کاراکترهایی که دنبال کردن 
سرنوشتشان برای تماشاگر جذاب بود. علی نصیریان در نقش بزرگ آقا یک کاراکتر 
درجه یک به نمایش گذاشت.

1 قهوه تلخ مهران مدیری
بعد از سریال موفق »شب های برره« كه از تلویزیون پخش 
شد، مهران مدیری در همان لوكیشن »قهوه تلخ« را ساخت 
كه سال 1389 وارد بازار شد. سیامك انصاری بازیگر اصلی 
بود و شــبیه همان نقشش در برره را داشت. آدم عاقلی كه 
میان یك سری دیوانه گیر افتاده است. قرار بود »قهوه تلخ« چیزی شبیه به یك كمدی تاریخی 
باشد. این سریال در زمان پخش خود موفق ترین سریال رسانه خانگی و پرفروش ترین سریال رسانه 
خانگی لقب گرفت. قرعه كشی های هفتگی یكی دیگر از دالیلی بود كه مخاطبان این سریال را زیاد 

كرد و البته به موازات زیاد شدن مخاطبان قاچاق آن هم باال گرفت.
دلیل شكست: شش قسمت آخر سریال »قهوه تلخ« به دالیل نامعلوم پخش نشد و درنتیجه سریال 
بعد از 102 قسمت بی نتیجه رها شد. عاملی كه اعتماد خیلی از مخاطبان را نسبت به شبكه نمایش 

خانگی سلب كرد. 

2 قلب یخی محمدحسین لطیفی، سامان مقدم
ســال 1389 محمدحســین لطیفی جای خالی یك 
ســریال درام و غیركمدی را در شبكه نمایش خانگی 
حس كرد. ســریال روایت چند داستان مختلف است. 
جنازه دختری به نام چیستا )الناز شاکردوست( که در 
مزون ویدا )نســرین مقانلو( کار می کرده پیدا می شود. پسر ویدا در یک درگیری به زندان 
می افتد و شیوا )مهراوه شریفی نیا( خواهر ویدا، وکالت فردی را که متهم به قتل همسر و 
فرزند خود است )حسین یاری( به عهده می گیرد. با اشاره به سازمان های فراماسونری و حتی 
شیطان پرستی و غیره »قلب یخی« در وهله اول توانست توجه ها را به خودش جلب كند. 
فصل اول در 11 قسمت ارائه شد اما برای ادامه قصه باید فصل دوم را هم می دیدید كه 16 
قسمت داشت. بعد لطیفی كنار رفت و سامان مقدم با ستاره هایی مثل هدیه تهرانی و هانیه 

توسلی سریال را ادامه داد.
دلیل شكست: قصه شلوغ و درهمش زیادی كش پیدا كرد و بعد از مدتی دیگر سر و ته داستان را 

نمی شد تشخیص داد. مردم از آن همه اغراق قصه خسته شدند و رهایش كردند. 

3 شهرزاد  حسن فتحی
این مهم ترین، بهترین و پرمخاطب ترین ســریال شــبکه 
نمایش خانگی تا امروز اســت. سریالی که ستاره هایش را 
بزرگ تر کرد، خواننده اش محسن چاوشی طرفداران بیشتری 
پیدا کرد و خالصه همه عوامل جوری کنار هم چیده شدند 
که نتیجه اش یک کار حرفه ای دوست داشتنی از کار دربیاید. مهم ترین نقطه قوت سریال »شهرزاد« 
قصه آن بود و کاراکترهایی که دنبال کردن سرنوشتشان برای تماشاگر جذاب بود. علی نصیریان در 
نقش بزرگ آقا یک کاراکتر درجه یک به نمایش گذاشت. از همه مهم تر اینکه سریال وقتی شروع 
شد فیلمبرداری اش به اتمام رسیده بود و همه مطمئن بودند که تا آخر قصه را خواهند دید. حتی 
فصل اول به گونه ای تمام شد که اگر کسی فصل دوم را نمی دید قصه برایش سرانجامی یافته بود. 

دلیل شكست: خوشبختانه هنوز شکست نخورده و با هر موج که به دنبال یک خبر جدید از سریال 
ایجاد می شــود، مثل واکنش ها به هر تک آهنگی که چاوشی برای سریال خوانده بر محبوبیتش 

افزوده هم می شود. 

4 ساخت ایران محمدحسین لطیفی
امین حیایی در هر ســه فصل بازی در نقش غالمحسین 
را برعهده دارد که کاراکتر اصلی ســریال است و یک دزد 
خرده پا. خشایار الوند جزو فیلمنامه نویسان سریال بود که 
بعد از فصل اول از مجموعه کناره گرفت. »ســاخت ایران« 
یکی از آن سریال هایی بود که به دلیل حضور بازیگران ستاره سروصدای زیادی به پا کرد و در مورد 
هزینه هایش هم حرف های زیادی زدند. محمدرضا گلزار و فرهاد اصالنی از دیگر بازیگران این سریال 
هســتند که در ایران و فرانسه و لبنان فیلمبرداری شد. نکته جالب اینکه بعد از پخش در شبکه 
نمایش خانگی شبکه آی فیلم هم آن را نشان داد. از آن سریال هایی بود که خوشبختانه به پایان 

رسید و در حال حاضر »ساخت ایران 2« کلید خورده است. 
دلیل شكست: به اندازه ای که ستاره داشت تاثیرگذار نبود ولی شکست هم نخورد. 

5 عالی جناب  سام قریبیان
سام قریبیان خودش فیلمنامه سریال »عالی جناب« را نوشته 
و این بار هم فضا و حال و هوای کارش مثل »گناهکاران« و 
»360 درجه« است. در هردوی این فیلم ها فضایی معمایی 
و پلیســی وجود دارد. فضای ســریال در بســتر انتخابات 

ریاست جمهوری شکل می گیرد. فصل اول سریال شش قسمت دارد. 
دلیل شكست: هنوز کامل عرضه نشده ولی زمان پخشش آن قدر به تعویق افتاد که شور و حالی را 

که می توانست در جامعه ایجاد کند عمال از دست داد. 

6 عاشقانه  منوچهر هادی
ســریالی که از سال 95 پخش آن شروع شد با بازی گلزار، 
مهناز افشار و ساره بیات و تعدادی دیگر از بازیگران حرفه ای 
سینما. داســتان چند زوج که مسئله یکی از آنها بحرانی 
می شــود. یکی، دو قسمت آن به دالیل مختلف از حجاب 

بازیگران گرفته تا اختالف سرمایه گذاران دیر پخش شد ولی در کل مخاطبش را پیدا کرد. 
دلیل شكست: بهتر است بگوییم قصه و گروه بازیگران این قابلیت را داشتند که بیشتر موفقیت 

کسب کنند. 

7 عشق تعطیل نیست  بیژن بیرنگ
قرار بود بیژن بیرنگ ســریالی در مایه ســیت کام مشهور 
»فرندز« )دوستان( بســازد. سال 1393 این سریال در 26 
قســمت 50 دقیقه ای تولید شد یا حداقل خبر این بود که 
تعداد اپیزودهایش آن قدر است. آن هم با بازی مهناز افشار و 

محمدرضا گلزار که یادآور فیلم »آتش بس« بودند. 
دلیل شكست: اول اینکه کپی برداری بیرنگ از روی سریال »فرندز« تا حد دکور هم پیش رفته بود 
و توی ذوق می زد. نکته بعدی اینکه مشخص بود عوامل با هم هماهنگ نیستند. کمااینکه بازیگران 
سر ناسازگاری برداشتند و ضعف متن را دلیل خودشان برای عدم همکاری اعالم کردند و بیرنگ 
هم از بازی بازیگرانش ایراد گرفت. دست آخر هم توزیع خیلی بد سریال باعث شد بعد از پخش پنج 

قسمت ناگهان انتشار آن متوقف شود و راستش کسی هم زیاد دلخور نشد! 

همه اعضای باشگاه نمایش خانگی
بررسی اجمالی سریال های مهم در شبکه نمایش خانگی نشان می دهد که بیشتر آنها با شکست مواجه شده اند
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گیشـه

 االن در ایران 6-5 
شرکت داریم که 
 VOD در حوزه
فعال هستند و 

االن در سطح شهر 
هم تبلیغاتشان 
را می بینیم مثل 
آیو و فیلیمو. این 
آمده اما هنوز 

مردم ما واکنشی 
که برای این بازار 
جذاب باشد نشان 

نداده اند

اجازه بدهید از اینجا شــروع كنیم كه خود شــما چه زمانی متوجه 	�
پتانسیل های شبكه نمایش خانگی شدید؟چه زمانی برایتان این حوزه جذاب 

شد و احساس كردید كه سرمایه گذاری در آن جواب می دهد؟
من زمانی كه وارد كار نمایش خانگی شــدم دو، سه تا سریال وارد این بازار 
شده بودند، یكی سریال »قلب یخی« و دیگری »قهوه تلخ«. »قهوه تلخ« خیلی 
موفق بود ولی متاسفانه ناتمام ماند. »قلب یخی« هم ناتمام ماند و هم به مشكل 
خورد چون با استقبال چندانی مواجه نشد. ولی در مواجهه با »قهوه تلخ« بازار 
ظرفیتی از خودش نشان داده كه خیلی جذاب بود اگر کاری عرضه می شد که 
هم کامل به پایان می رسید و هم می توانست مخاطب خودش را حفظ کند. اگر 
کاری این دو آیتم را داشت بازار سیگنال موفقیت داده بود. اما کارهای قبلی یا 
کیفیت نداشتند یا به پایان نرسیده بودند درنتیجه مخاطب به یک بی اعتمادی 
در این بازار رســیده بود که اگر با فالن ســریال همراه بشوم چه تضمینی دارد 
که تمام شــود. این ســوال برای مخاطبان وجود داشت ولی در عین حال بازار 
ظرفیت خودش را ســر »قهوه تلخ« نشــان داده بود که تیراژش نزدیک به دو 
میلیون نسخه بود که به نظرم در آن دوره رکورد عجیب و غریبی بود و نوید بازار 
و مدیوم جدیدی را برای ســینما و مدیوم تصویری می داد که از هنر به صنعت 
تبدیل شود. همان طور که در سینما هست. نمایش خانگی این ظرفیت را داشت 
و دارد و االن هم با کارهایی که ســاخته شــده و در دست ساخت است عمال 
چرخش مالی صنعت سینما در دست نمایش خانگی است. یعنی ممکن است 
یک سریال چرخش مالی اش معادل 80 درصد چرخش مالی سینما باشد. اگر 
تعداد سریال هایی که مورد قبول مردم است بیشتر شود این امکان وجود دارد که 

عدد و رقم خوبی را وارد سینما کند و صنعت سینما را بچرخاند. 
در حرف هایتان به سینما اشاره می كنید اما آیا اگر نخواهم از لفظ رقیب 	�

استفاده كنم معادل شبكه نمایش خانگی تلویزیون نیست؟ یعنی در حقیقت 
شبكه نمایش خانگی كاری را انجام می دهد كه قاعدتا برعهده تلویزیون 

است. 
چرا رودربایستی کنیم؛ رقیب هستند اما رقیب سالم و درون  خانواده ای. این 
رقابت را اگر صدا و ســیما هم درک کند به نظرم رقابت سالمی می شود برای 
ارتقــای کیفی آثار. درواقع آنها هم باید وارد گود شــوند و با ما رقابت کنند. ما 
ســعی کنیم کارهای بهتری بسازیم آنها هم همین طور. در مجموع نتیجه اش 
آثار باکیفیتی می شود که مطلوب بیننده هاست. مردم ما هم نشان داده اند که 
اگر آثار داخلی مطلوب به آنها تحویل بدهیم به هر اثر دیگری، حتی کارهایی که 
در هالیوود یا ترکیه ساخته شوند هم ترجیح می دهند. برای همین اگر از لحاظ 
مدیوم می گویید این مدیوم مستقل است اما مدیومی در ابعاد صدا و سیما و در 

رقابت با تلویزیون. ولی خب حاال متاسفانه تلویزیون ما چند سالی است که در 
کف مخاطب قرار دارد. ما دوست داریم صدا و سیما رقیب َقَدری برای مجموعه 
نمایش خانگی باشــد که ما هم خودمان را ارتقا بدهیم. البته داریم این کار را 

می کنیم ولی به هر ترتیب تلویزیون این رقابت را خیلی جدی نمی گیرد. 
تا جایی كه می دانم در كشورهای خارجی ما چیزی به عنوان شبكه 	�

نمایش خانگی نداریم. كاری را كه شبكه نمایش خانگی انجام می دهد آنجا 
چیزهایی شبیه شــبكه های كابلی مثل آمازون و اچ.بی.اُ انجام می دهند. 
می خواهم ببینم چطور شد كه اصال ما به سمت شبكه نمایش خانگی رفتیم؟ 
زمانی برای فرهنگ ایرانی غریب بود كه بخواهد برای سریال دیدن فیلم 

ببیند. 
نبود همان شــبکه های خصوصی در ایران مهم ترین دلیل بود. ما به دلیل 
محدودیت قانونی نمی توانیم شــبکه تلویزیون خصوصی داشــته باشیم. این 
شبکه های خصوصی در همه جای دنیا حتی در افغانستان وجود دارد. منع بخش 
خصوصی برای زدن شــبکه های تلویزیونی خصوصی باعث به وجود آمدن یک 
بازار موازی شده به نام شبکه نمایش خانگی که در هیچ جای دنیا سریال تولید 
نمی شود که در سوپرمارکت فروخته شود. این صرفا مختص ایران است. شبکه 
نمایش خانگی انتخاب ما نیست، اجبار ماست. برای مردم هم همین طور است. 
مجبورند که برای دیدن »شهرزاد« به سوپرمارکت بروند و پولی بدهند تا سریال 

را بخرند چون هیچ شبکه ماهواره ای نیست که آن را پخش کند. 
اگر صنعت VOD به جایی برسد كه خودشان بخواهند تولید كنند و 	�

اگر نمی توانیم تلویزیون ماهواره ای داشته باشیم حداقل تلویزیون اینترنتی 
داشته باشیم، اول اینكه ترجیح خودتان كدام است؟VOD یا شبكه نمایش 
خانگی و دوم اینكه فكر می كنید مردم آن قدر با تكنولوژی عجین شده اند 

كه از VOD استفاده كنند؟
االن دیجیتــال دارد جایگزین فیزیکال می شــود. این به رفتار مشــتری 
برمی گردد. االن در ایران 5-6 شــرکت داریم که در حوزه VOD فعال هستند 
و االن در ســطح شهر هم تبلیغاتشان را می بینیم مثل آیو و فیلیمو. این آمده 
اما هنوز مردم ما واکنشــی که برای این بازار جذاب باشــد نشان نداده اند. ولی 
قطعا با توجه به اینکه رفتار مردم ما نســبت به تکنولوژی خیلی به روز است و 
مثال هروقت آیفون جدید می آید می رویم و آخرین تکنولوژی اش را می گیریم، 
نسبت به VOD خیلی امیدواریم که در یکی، دو سال آینده فراگیر شود. همه 
این شــبکه ها و پلتفورم ها جایزه هایی می گذارند و تبلیغاتی می کنند که مردم 
رفتار مناســبی نسبت به آنها نشــان بدهند و همه گیر شوند. االن ما در تهران 
گفت وگو می کنیم؛ شــاید اگر االن همین جا در منطقه یک از مردم بپرسیم، 
شبکه های اینترنتی را نشناسند و ندانند که VOD چیست. ما امیدواریم که این 
بازار گسترش پیدا کند و وقتی بیاید جایگزین شبکه های خصوصی که نداریم 
می شود و جایگزین شبکه پخش و توزیع فیزیکال و ما را در زمینه کپی و صیانت 

از کارهایمان کمک می کند. 
اینكه سریال »شــهرزاد« را در اختیار یک سری از این VODها قرار 	�

دادید نشــان می دهد كه آن بازار برایتان یک مخاطبی داشــته كه بازار 
فیزیكال نداشته. درست است؟

نه به بازار ما اضافه کرده است نه اینکه بگویم از فیزیکال کم شده و به این 

فرصت مناسب سرمایه گذاری برای آنها که برندسازی کنند
گفت وگو با محمد امامی درباره شبکه نمایش خانگی و پتانسیل هایش و دلیل موفقیت »شهرزاد«

محمد امامی چند سالی است كه به نامی آشنا در حوزه سرمایه گذاری و تهیه كنندگی محصوالت فرهنگی 
تبدیل شده. مهم ترین اثری كه نام او را روی خودش دارد سریال »شهرزاد« است. موفقیت سریال 

»شهرزاد« ساخته حسن فتحی در شبكه نمایش خانگی یک اتفاق عجیب و غریب بود كه شاید تحلیل 
اقبال مردم به آن كار ساده ای نباشد. فصل سوم »شهرزاد« تازه به بازار آمده و جزو معدود سریال هایی 

شده كه توانسته هنوز مخاطب خودش را نگه دارد. با محمد امامی درباره بازار شبكه نمایش خانگی صحبت 
كردیم كه به نظر می رسد او در آن متخصص است. 
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خأل بزرگ این است که صدا و سیما برای مردم سرگرمی تولید نمی کند و یک قشر 
60درصدی جوان داریم که نیاز به سرگرمی دارد و من که نگاهم صنعتی است می گویم که 
تولید سرگرمی امروز الزم و پرسود است.

بازار ظرفیت 
خودش را سر 
»قهوه تلخ« 

نشان داده بود که 
تیراژش نزدیک به 
دو میلیون نسخه 
بود که به نظرم 

در آن دوره رکورد 
عجیب و غریبی 
بود و نوید بازار و 
مدیوم جدیدی 
را برای سینما و 
مدیوم تصویری 
می داد که از هنر 
به صنعت تبدیل 

شود

بخش افزوده شــده. ما یک بازاری داریم که اندازه اش مشخص است. می تواند 
بزرگ تر هم بشــود. ما سطح دسترســی را زیاد کردیم. شما می توانید امروز از 
ســوپرمارکت »شهرزاد« را بخرید یا در موبایلتان آن را ببینید. خب این سطح 
دسترسی تان را باال می برد. یعنی ما سطح دسترسی را آسان تر کرده ایم. 5 سال 
پیش شــما مجبور بودید بروید و نسخه فیزیکال را بخرید و دی وی دی را پیدا 
کنید. امروز اگر »شــهرزاد« را از سوپرمارکت نخرید، سه روز دیگر می توانید در 
موبایلتــان ببینید. VOD مزایایی دارد که به نظرم بخش فیزیکال ندارد و حاال 
همین طور سطح دسترسی به VOD هم آسان تر می شود. اتصاالتش، وصل شدن 
به تلویزیون ها که یک ســری چیپست ها طراحی کرده اند که االن یک سری از 
برندها مستقیم به VOD وصل هستند و تلویزیونتان را که روشن کنید می توانید 

از VOD هم استفاده کنید. 
برویم سراغ خود سریال »شهرزاد« و اینكه چطور برای سرمایه گذاری 	�

در بازار شبكه نمایش خانگی این سریال را انتخاب كردید و چه پتانسیلی در 
آن دیده بودید كه به موفقیتش امیدوار شدید؟

البته اولین سرمایه گذاری من در شبکه نمایش خانگی »شاهگوش« بود. 
قسمت های اول سریال »شاهگوش« هم اتفاقا خیلی خوب گرفت. 	�

سریال تا پایان رفت. قسمت های اول جذاب تر بود ولی تا آخر تیراژش را حفظ 
کرد. آن زمان ما کارخانه تولید سی دی و دی وی دی داشتیم که البته هنوز هم 
داریم. بخشی از »قلب یخی« یا سریال »قهوه تلخ« و عناوین سینمایی که آن 
دوره وارد شبکه نمایش خانگی می شدند در این کارخانه تولید شدند. درنتیجه 
با بازار غریبه نبودیم. سقف بازار را می شناختیم. رفتار مشتری و ذائقه مشتری 
را کامال رصــد می کردیم. دیدیم کارهایی که می آید یا کیفیت الزم را ندارد یا 
نیمه تمام می ماند درنتیجه خودمان تصمیم گرفتیم کاری را بسازیم که هم از 
لحاظ کیفی مطلوب مشتری باشد و هم پایانی داشته باشد که اعتماد مشتری که 
لطمه دیده دوباره به بازار جلب شود. چون بازار نوپایی بود و خیلی هم ظرفیت 
داشت. بنابراین با آقای میرباقری صحبت کردیم و ایشان طرحی داشتند به نام 
»شاهگوش« که نوشتند و ما هم سرمایه گذاری کردیم و به نظرم مخاطب هم 
دوستش داشت و در لحظه ای که نزدیک بود از این بازار برود، دوباره برگشت. قبل 
از شروع کردن »شاهگوش« من اولین جلسه ام را با آقای فتحی گذاشتم. ایشان 
3-4 ایده دادند. من حس کردم فیلمنامه ای که تا امروز در بازار نبوده و احتماال با 
اقبال مواجه می شود یک ملودرام تاریخی عاشقانه بوده که فکر می کنم متخصص 
ساخت چنین ســریالی هم خود آقای فتحی باشد. سیناپس را به من دادند و 
خواندم و قبل از »شاهگوش« قرارداد را بستیم و در حالی که ما »شاهگوش« را 
می ساختیم ایشان وقت کافی روی سناریو گذاشتند و با خانم ثمینی سناریو را 
کامل کردند و بازنویسی های مکرر شد و بعد هم انتخاب بازیگران، که خوشبختانه 

با موفقیت روبه رو شد. 
من با VODها هم كه صحبت می كنــم موفق ترین اثری كه عرضه 	�

می كنند »شــهرزاد« است. خودتان فكر می كردید كه تا این حد سریال با 
اقبال روبه رو شود؟

این را که ســریال خوبی می شــود مطمئن بودم ولی اینکه مخاطب حتما 
این ســریال را در مدیوم شــبکه نمایش خانگی بخرد برایم جای شک داشت. 
این دو مقوله با هم فرق دارد. به خصوص که »شــهرزاد« بعد از 2-3 ســریال 
شکســت خورده آمد. نگرانی ما حتی تا 7-8 قسمت اول سریال »شهرزاد« هم 
ادامه داشــت یعنی مردم با شک ما را می دیدند و مطمئن نبودند که سریال به 

سرانجام می رسد یا نه. 
فصل اول را كامال تمام كردید و بعد به بازار دادید؟	�

بله، فیلمبرداری تمام شــده بود. در مورد فصل دوم و سوم هم فیلمبرداری 
تمام شد و به فاصله بیست روز بعد از پایان فیلمبرداری پخش شروع می شود. بعد 
کم کم اعتماد مردم به »برند شهرزاد« برگشت. چون باز هم شبکه نمایش خانگی 

چند سریال شکست خورده داشت که مردم اقبالی هم نشان ندادند. و البته این 
نشان می دهد که مدیوم هنوز آن جان الزم را نگرفته است. ولی برندها هستند 
که بازار شبکه نمایش خانگی را می چرخانند مثل »شهرزاد« یا مثل »تصویرگستر 
پاسارگاد«. یعنی خود برند تصویرگستر پاسارگاد که هم تولید دارد و هم ویدئو-

رسانه است برای مردم آشناست و به آن اعتماد می کنند. از لحاظ پخش مویرگی 
این شــرکت به اینجا می رسد که توزیع کننده ها که سوپرمارکت ها و دکه های 
روزنامه فروشــی هســتند به محتوا کاری ندارند و محصول را نقدی می خرند 
درنتیجه پول برند را می دهند. یعنی می گویند برند تصویرگســتر پاســارگاد 
باکیفیت است. ما حتی در فصل بندی سریال هم برایش پایان گذاشته ایم. یعنی 

اگر فصل دوم هم برای »شهرزاد« ساخته نمی شد قصه جایی تمام شده بود.  
در مورد »شهرزاد« اصال چطور برندش به وجود آمد؟	�

مخاطب ایرانی با جهان صنعتی یک تفاوتی دارد. تفاوت اینجاســت که در 
جهان صنعتی تولید برند کار دشــواری است. برندهای قدیمی و بااصالت اجازه 
ورود برندهای نو را در همان حوزه نمی دهند. در ایران به دلیل اینکه مســئله 
برندینگ حتی روی کاالها هم اتفاق جدیدی است، اگر اعتماد مردم جلب شود 
و ذائقه مردم درست شناسایی شود، حتی در مورد ذائقه غذایی که می بینید یک 
برند شــش ماهه ناگهان تبدیل به یک برند محبوب می شود، آن برند می تواند 
محبوب شود. تازه توجه کنید که برند شدن با محبوبیت برند تفاوت دارد. اینکه 
شما برندی را تولید کنید که همه می شناسند یک بحث است و اینکه مقبولیت 
داشته باشد بحث دیگری است. ما چون به سمت صنعتی شدن می رویم تولید 
برند در ایران کار سختی نیست اما اینکه برند محبوب شود باید ذائقه مردم را 
خوب تشــخیص داد. یعنی ببینیم که امروز مردم چه چیزی دوست دارند که 
برایشان تولید کنیم. این باز هم منحصر به سینما نیست. یعنی در هر حوزه ای 
می توانید این کار را انجام دهید. امروز در دنیا هم عصر سریال سازی است. یعنی 
در امریکا هم تعداد فیلم هایی که هزینه شــان را برمی گردانند و سود می کنند 
معدود هستند اما اکثر سریال ها موفق اند. سرگرمی مردم سریال دیدن شده است. 
این موج تولید سریال به ایران هم رسیده است. حاال اگر سریال ایرانی پیدا نکنند 
مجبورند سریال ترک ببینند که به ذائقه شان نزدیک است. حاال خأل بزرگ این 
است که صدا و سیما برای مردم سرگرمی تولید نمی کند و یک قشر 60درصدی 
جوان داریم که نیاز به ســرگرمی دارد و من که نگاهم صنعتی است می گویم 
که تولید ســرگرمی امروز الزم و پرسود است. وقتی می بینم بلیت تئاتر »الیور 
توئیســت« در سه دقیقه فروش می رود معلوم است که این نیاز مردم است که 
می خواهند سرگرم شوند. پس تقاضا هست فقط باید بدانی که چه چیزی برایشان 
تولید کنی. آن کســی که این جریان را بفهمد می تواند برند بســازد و برندش 

محبوب هم بشود و برنده شود. 
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گیشـه

این گروه خشن
معرفی شرکت هایی که تولید و پخش آثار اصلی شبکه نمایش خانگی را در دست دارند

موسسه رسانه های تصویری
یکی از اصلی ترین و البته قدیمی ترین پخش کننده های شبکه 
نمایش خانگی. این شــرکت توزیع فیلم که در سال 1372 
تأسیس شده وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ایران 
است و تا سال 1379 به عنوان تنها شرکت مجاز توزیع فیلم 
در شــبکه نمایش خانگی در ایران مطرح بود. در حال حاضر 
بیشتر فعالیتش را روی پخش فیلم های قدیمی تر سینمای 
ایران و آماده سازی پکیج هایی از کارگردانانی مثل حاتمی کیا 
و کیمیایی و مهرجویی گذاشته است. شبکه خانگی در ایران 
با تاسیس موسسه رسانه های تصویری کار خود را آغاز کرد. 
موسسه ای که بیش از دو دهه از عمر آن می گذرد؛ هم اکنون 
در کنار 32 موسسه شبکه خانگی دیگر در بخش خصوصی در 
ایران فعالیت می کند و به عنوان یک موسسه قدیمی بیشتر از 
آنکه به فکر سود و زیان و بازارش باشد به عملکرد روتین اش 

می پردازد. 

قرن 21
قرن 21 شرکت توزیع فیلم شبکه خانگی و استودیوی دوبله 
اســت. این شــرکت که در تاریخ 21 خرداد 1381 توســط 
محمدمهدی جعفری و فرهاد رحمتی تأسیس شده خیلی از 
عناوینی که به بازار می دهد آثار خارجی هستند که توسط تیم 

خودش دوبله می شوند. 

تصویرگستر پاسارگاد
در ســال های اخیر توانسته جایگاهش را به عنوان مهم ترین 
شــرکت شــبکه نمایش خانگی تثبیت کنــد. تقریبا تمام 
سریال های مهم از جمله »شهرزاد« توسط این شرکت پخش 
و توزیع می شوند. موسسه تصویرگستر پاسارگاد سال هاست 
در زمینه تولید و عرضه فیلم های جدید ایرانی، انیمیشن ها، 
آلبوم های موســیقی، بازی های کامپیوتــری و نرم افزارهای 
کاربردی فعالیت دارد و یکی از دالیل شناخته شــدنش شاید 
همین وســیع بودن طیف محصوالتش باشد. تصویرگستر 
پاسارگاد عالوه بر طراحی و ساخت یک آرم استیشن که در 
ابتدای محصوالت منتشرشده آن دیده می شود، در استفاده 
از سایت و بهره گیری از شــبکه های اجتماعی برای معرفی 

محصوالتش هم موفق عمل کرده است. شرکتی که سال 91 
کار خودش را شروع کرد و با »شاهگوش« به مردم معرفی شد. 

سروش
ســروش رسانه سال 1382 ثبت شد و فعالیتش را به صورت 
رســمی از سال 1383 آغاز کرد. آنها با صدا و سیما و شرکت 

صوتی و تصویری سروش تعامل دارند.

پارس ویدئو
موسســه پارس ویدئو در سال 1381 مجوز فعالیت خود را از 
اداره کل ارزش یابی و نظارت معاونت سینمایی دریافت کرد. 
این موسسه طی فعالیت 13ساله خود بیشترین تمرکز خود 
را بر تامین عناوین ایرانی گذاشته است. پارس ویدئو در سالیان 
اخیر )دهه 90( ســرمایه گذاری خــود را معطوف فیلم های 
پرمخاطــب ایرانی کرده اســت. »کاله قرمــزی و بچه ننه«، 
»اخراجی ها« و »رسوایی« بخشــی از سبد فیلم های ایرانی 

پارس ویدئو است.

هنرهای تصویری سوره
موسسه هنرهای تصویری سوره از بدو تاسیس حوزه هنری کار 
و فعالیت خود را آغاز كرد و االن نزدیک به سه دهه تجربه دارد. 
آنها در بخش های مختلفی مانند تولید فیلم های تلویزیونی، 
ضبط و تدوین فیلم ها، دوبله و داشتن واحد سیار تلویزیونی 
فعال هســتند. آنها برای محصوالتی که عرضه می کنند یک 
اسلوگان )شعار تبلیغاتی( هم دارند: »ما بر این باوریم که در 
برابر کیفیت باالی محصوالت و تبلیغ فرهنگ و هنر شایسته 

اسالمی و ایرانی مسئولیم«.

هنر اول
شرکت هنر اول پردیسان پاسارگاد که با نام تجاری پخش هنر 
اول شناخته می شود در سال 1385 با هدف توزیع سراسری 
محصوالت فرهنگی و هنری تاسیس شد. هنر اول با استفاده از 
واحد فروش مویرگی در سطح استان های تهران و البرز نزدیک 
به 5هزار جایگاه فروش اعم از سوپرمارکت ها، کتاب فروشی ها، 

فروشــگاه های عرضه محصوالت فرهنگــی و غیره را تحت 
پوشــش خود قرار داده است. آنها حدود 100 نمایندگی هم 

در استان ها دارند. 

هنرنمای پارسیان
موسسه هنرنمای پارسیان فعالیت فرهنگی و هنری خود را 
ســال  1383 آغاز کرد و با هدف نقش آفرینی در گســترش 
شبکه نمایش خانگی مجوز ویدئورسانه خود را در سال 1388 
اخذ كرد. این موسسه هم جزو شرکت هایی است که عالوه بر 
پخش واحد دوبالژ هم دارد و خیلی از آثار کشورهای خارجی 
را دوبله و در بازار شبکه نمایش خانگی عرضه می کند. سریال 
»عاشقانه« منوچهر هادی یکی از مهم ترین محصوالتش است. 
موسسه هنرنمای پارسیان زمستان 1388، تصمیم به برپایی 
یک مرکز پخش اختصاصی با امکانات گسترده در محیطی 
به مساحت 2000 مترمربع گرفت. این مرکز با برخورداری از 
چهار دپارتمان اصلی متشکل از واحد فروش، واحد لجستیک، 
واحد پشتیبانی و واحد بازارسازی، مسئولیت پخش عناوین 
فیلم و انیمیشن و موزیک را در کانا ل های توزیع به عهده دارد.

گلرنگ رسانه
موسسه گلرنگ رســانه از جمله شــاخه های گروه صنعتی 
گلرنگ است که اولویت خود را بر تولید و پخش محصوالت 
سرگرم کننده در شــبکه نمایش خانگی قرار داده است. این 
شرکت از جمله شرکت های پیشرو در تولید سریال برای شبکه 
نمایش خانگی بوده اســت و از جمله شرکت های خصوصی 
فعال در این مدیوم است. آنها اخیرا فیلم های پرفروشی مثل 
»نهنگ عنبر 2« ســامان مقدم را در قالب دی وی دی به بازار 

عرضه کرده اند. 

تصویر دنیای هنر
تصویر دنیای هنر اولین شرکت خصوصی توزیع فیلم های 
ایرانی و غیرایرانی در شــبکه خانگی در ایران اســت. این 
شرکت که در ســال 1379 تاسیس شــده پخش کننده 
فیلم های شرکت سونی پیکچرز در ایران محسوب می شود. 
شرکت تصویر دنیای هنر در زمینه تولید و توزیع آلبوم های 

موسیقی نیز فعالیت می کند. 
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دربارهنویسنده
مایكلولفروزنامهنگارونویسندهاستکهدرآخرین
کتابشدربارهدونالدترامپومدیریتشدرکاخسفید،
بهخصوصبامصاحبهبااستیوبنن،استراتژیستسابق
ترامپ،بلواییدردولتامریكاوکاخسفیدبهوجودآورد.
اینکتابدرهمانروزهایاولانتشــاربهاولینکتاب

پرفروش»آمازون«و»اپلآیبوکاستور«تبدیلشد.

در بعدازظهر 8 نوامبر 2016، کلیان کانوِی در دفتر شیشه ای خود در برج ترامپ 
نشسته بود. در آخرین هفته های رقابت، ستاد مرکزی کارزار تبلیغاتی جایی بی حال و 
بی رمق باقی مانده بود. همه آنچه در آنجا تشخیص داده می شد، معدود پوسترهایی بود 

با شعارهای دست راستی روی آنها.
کانوی که رئیس ســتاد انتخاباتی بود، حالت شاد و شنگول قابل توجهی داشت و 
تقریبا در حال تجربه یک شکســت اگر نخواهیم بگوییم فاجعه بار، یک شکست 
پرســروصدا بود. دونالد ترامپ داشــت انتخابات را می باخت - از این بابت کانوی 
مطمئن بود - اما ترامپ می خواست هرطور که شده با کمتر از شش درصد اختالف 
این باخت اتفاق بیفتد. با این حال، برای کانوی این شکســت یک پیروزی بود چون 

می توانست آن را به گردن رینس پریباس بیندازد، نه خودش. 
کانوی بخش زیادی از آن روز را صرف تماس گرفتن با دوســتان و متحدانش در 
عالم سیاست کرد و مدعی شد که پریباس، رئیس کمیته ملی حزب جمهوری خواه، 
مسئول شکست است. حاال او با برخی از تهیه کنندگان و مجریان تلویزیونی ارتباط 
برقرار کرده بود و از وقتی که به ســتاد ترامپ ملحق شده بود هم به دقت هوای آنها 
را داشت و مرتب در هفته های مانده به انتخابات با آنها مصاحبه می کرد، به این امید 

که بعد از انتخابات بتواند شغل خوبی در برنامه های زنده تلویزیونی به دست آورد. 
با اینکه معدود نشانه های کلیدی پیروزی به نفع ترامپ ظاهر شده بود،  نه کانوی 
نه خود ترامپ و نه دامادش جارد کوشنر که یک عضو موثر ستاد تبلیغاتی بود، آن را 
جدی نمی گرفتند. تقریبا در ستاد انتخاباتی ترامپ همه بر سر این موضوع توافق داشتند 

که احتمال این وجود ندارد که ترامپ رئیس جمهور شود. 
وقتی که تبلیغات انتخاباتی در حال رسیدن به انتها بود، خود ترامپ خوش بین و 

امیدوار بود. گذشته از همه اینها، هدف نهایی او این نبود که برنده انتخابات شود. او 
به دســتیار خود، سم نانبرگ،  گفته بود: »من می توانم مشهورترین مرد جهان باشم«. 
دوست قدیمی او، راجر ایلز که رئیس سابق تلویزیون »فاکس نیوز« بود، دوست داشت 
بگوید اگر تو شغلی در تلویزیون می خواهی، اول در نقش رئیس جمهور ظاهر شو. آن 
موقع، ترامپ به تشــویق ایلز در حال رواج شایعاتی درباره »شبکه ترامپ« بود. این 
کار آینده ای عالی برای ترامپ رقم می زد. ترامپ ایلز را مطمئن ساخته بود که بعد از 
انتخابات، برند ترامپ بسیار مشهورتر خواهد شد و فرصت های بی نظیری را به دست 
خواهد آورد. او یک هفته قبل از انتخابات به ایلز گفت: »این انتخابات فرصتی است 
که من خوابش را هم تا قبل از این ندیده بودم. من به باخت فکر نمی کنم چون باخت 

نیست. ما کامال برنده ایم.«

J  بیاعتناییبهستادخود
از همان اول کار، ترجیع بند ترامپ درباره مبارزات تبلیغاتی خودش این بود که 
چقدر مزخرف اســت و چطور هرکسی که درگیر آن می شود یک بازنده خواهد 
بــود. در ماه اوت، وقتی که او 12 درصــد از هیالری کلینتون عقب تر بود، اصال به 
سناریوی بسیار دور از ذهن برنده شدن در انتخابات فکر هم نمی کرد. وقتی که رابرت 
مرسر،  میلیاردر دست راستی و حامی تد کروز که ترامپ نمی شناختش، سراغ او آمد 
و پیشنهادی 5 میلیون دالری ارائه داد و گفت که ستاد انتخاباتی  اش را با وارد کردن 
استیو بنن و کانوی، بازسازی کند، ترامپ مقاومت نکرد. او می پرسید چرا کسی باید 

بخواهد این کار را بکند و به مرسر گفت: »این کار به شدت گند خواهد خورد.«
بنن که در اواســط ماه اوت به مدیر اجرایی گروه ترامپ تبدیل شــد، مبارزات 

مورداک مدام در مقابل حرف ها و برنامه های افراطی 
ترامپ به او توصیه می کرد که میانه روی پیش بگیرد 
اما بنن می خواست به واسطه ایلز که به مورداک نزدیک 
بود، ترامپ را قانع کند کارهایی را انجام دهد که مورداک 
انجامش را به او توصیه نمی کرد
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انتخاباتی ترامپ را »کارزار شکســتن شاخ« نامید. تقریبا بالفاصله بنن دریافت که 
ترامپ که خودش را یک میلیارد می نامد،  از داخل کردن پول هایش به انتخابات سر 
بازمی زند. بنن با کوشنر صحبت کرد و بعد از اولین مناظره در ماه سپتامبر، آنها تا روز 

انتخابات به 50 میلیون دالر دیگر برای پوشش دادن تبلیغات نیاز داشتند. 
کوشنر با نگاه خیره گفت: »هیچ راهی نیست که ما 50 میلیون دالر بدهیم مگر 

اینکه بتوانیم برنده شدن او را تضمین کنیم.« 
بنن اصرار کرد: »25 میلیون؟«

»اگر بتوانیم بگوییم که پیروزی احتمال خیلی زیادی دارد.«
در نهایت، بهترین کاری که ترامپ توانســت انجام دهد این بود که به ستاد 10 
میلیون دالر وام داد، با این شرط که در سریع ترین زمانی که ستاد بتواند از حامیان پول 
جمع کند پول را پس بگیرد. استیو منوچین، رئیس بخش مالی ستاد به سختی توانست 

همین پول را هم از ترامپ بگیرد. 
غالب نامزدهای ریاســت جمهوری همه وقــت و کار خود را، اگر نگوییم همه 
زندگی خود را، روی آماده شــدن برای این نقش می گذاشتند. آنها از این اداره به آن 
دفتر می رفتند، یک چهره عمومی کامال درســت می ساختند و خود را برای بردن و 
حکومت کردن آماده می کردند. محاســبات ترامپ که کامال آگاهانه بود تفاوت 
داشت. این نامزد و دستیاران رده باالی او اعتقاد داشتند که می توانند از نزدیک شدن 
به ریاست جمهوری همه بهره  ها را بگیرند بدون اینکه الزم باشد رفتار خود را تغییر 
دهند. تقریبا همه افراد در گروه ترامپ بلبشویی درست کرده بودند با این چشم انداز 
که او رئیس جمهور نخواهد شد و فکر می کردند کارهایشان تعارضی با شرکت او در 
انتخابات نخواهد داشت. دوستان مایکل فلین، یک ژنرال بازنشسته که در ستاد ترامپ 
کار می کرد، به فلین گفته بودند که فکر خوبی نیست برای ایراد یک سخنرانی 45 
هزار دالر از روس ها بگیرد. او آنها را مطمئن کرده بود: »خوب، این کار فقط زمانی 

مسئله است که ما انتخابات را ببریم.«
نه تنها ترامپ به تعارض های بالقوه معامالت تجاری اش و فعالیت های هلدینگ 
امالکش با ریاســت جمهوری اعتنایی نداشــت، بلکه حتی از دادن مالیات بر درآمد 

خودش هــم امتنــاع می کرد. چــرا باید 
مالیــات می داد؟ وقتی کــه او انتخابات را 
می باخت، هم بی نهایت مشــهور شده بود 
و هم می توانست جلوی هیالری کلینتون 
متقلب دســت به مظلوم نمایی بزند. دختر 
او،  ایوانکا،  و دامادش، جارد، می توانســتند 
تبدیل به ســلبریتی هایی جهانی بشــوند. 
اســتیو بنن می توانســت رهبر دوفاکتوی 
جنبش تــی پارتی باشــد. کلیانس کانوی 
می توانست یک ستاره تلویزیون های خبری 
کابلی باشــد. مالنیا ترامپ که مطمئن بود 
شوهرش رئیس جمهور نخواهد شد، پنهان 
از چشم دیگران به ضیافت های شام خود 
انتخابات محاسبه  باختن در  بازمی گشت. 

همه بود. باختن بردن بود. 

مدت کوتاهی بعد از ساعت 8 غروب روز انتخابات، وقتی که این خبر غیرمنتظره 
پخش شد که ترامپ قطعا برنده انتخابات است، پسر کوچک ترامپ به یک دوست 
گفت که پدرش طوری به او زنگ زده بود که انگار یک شبح با او صحبت می کند. 

مالنیا در آن هنگام در حال گریه کردن بود و خوشحال نبود. 
در ظرف کمی بیشتر از یک ســاعت، از چشم استیو بنن، دونالد ترامپ ناگهان 
تبدیل به مردی در قامت رئیس جمهور امریکا شــد؛ مقامی که ناگهان انگار ترامپ 
باور کرده بود که در حدواندازه های آن اســت و کامال ظرفیت بودن در این جایگاه 

را دارد. 

J  ناراحتازپیروزی
از همــان لحظه پیروزی در انتخابات، کابینه  ترامپ به یک ریاســت جمهوری 
شیشه مانند تبدیل شــد: هر فرضیه ای درباره وارونگی گردهمایی و اداره کاخ سفید 
جامه عمل به خود پوشــید و با چندین برابر وارونگی بیشــتر با هم ترکیب شــد. 
تصمیم هایی که ترامپ و مشاوران رده باالی او در چند ماه اول کار گرفتند - از دوران 
گذار اولیه به صورت آشــفته و بی نظم تا بلبشو و در بال غربی کاخ سفید - گام هایی 
بودند برای آشوب و اختاللی که طی اولین سال حضور او در کاخ سفید ایجاد شده و 
باقی مانده است. این مسائل نسخه واقعی رمان مل بروکس بود؛ یعنی نتایج اشتباهی که 
مورد تایید حلقه نزدیک ترامپ بود - همان هایی که باید انتخابات را می باختند - در 

نهایت آنها را با وضعیتی روبه رو کرد که واقعا در آن قرار داشتند. 
شــنبه بعد از انتخابات،  ترامپ میزبان گروه کوچکی از هوادارانش در آپارتمان 
سه طبقه  خود در برج ترامپ بود. حتی دوستان نزدیک او هنوز شوکه و متحیر بودند 
و حالتی گیج و منگ در جلسه وجود داشت. اما خود ترامپ بیشتر به ساعت نگاه 
می کرد. روپرت مورداک که قول داده بود به آنها ملحق شــود دیر کرده بود. وقتی 
بیشتر مهمان ها بلند شدند که جلســه را ترک کنند، ترامِپ بیش ازپیش مضطرب 
آنها را مطمئن کردکه روپرت در راه است. ترامپ گفت: »او یکی از بزرگان است، 
یکی از آخرین بزرگان. شــما باید بمانید تا او را ببینید.« ترامپ بدون اینکه شــک 
داشته باشد مورداک قدرتمندترین آدم روی 
زمین است، هنوز سعی می کرد با یک غول 
رسانه ای همراه باشد؛ غولی که مدت ها بود 
به او محلی نمی گذاشــت و او را در نقش 

یک شارالتان و ابله در نظر می گرفت. 
افرادی کمی که ترامپ را می شناختند 
توهمی درباره او داشتند. جذابیت او این بود: 
او همانی بود که بود. برق زدن چشمانش و 
فکر سرقت در جانش. هرکسی که در حلقه 
اجتماعی ثروتمندان او بود از بی اعتنایی وسیع 
او آگاه بود. در اوایل مبارزات انتخاباتی، سم 
نانبرگ فرستاده شده بود تا قانون اساسی را 
به این نامزد انتخابات توضیح بدهد. نانبرگ 
به یاد مــی آورد: »من تا متمم چهارم قانون 
اساسی رسیدم قبل از اینکه او انگشتش را 

تقریبا همه افراد در گروه ترامپ بلبشویی درست کرده بودند با اين چشم انداز 
که او رئيس جمهور نخواهد شد و فکر می کردند کارهایشان تعارضی با شرکت او 
در انتخابات نخواهد داشت. دوستان مایکل فلین، یک ژنرال بازنشسته که در 

ستاد ترامپ کار می کرد، به فلین گفته بودند که فکر خوبی نیست برای ایراد یک 
سخنرانی 45 هزار دالر از روس ها بگیرد. او آنها را مطمئن کرده بود: »خوب، این کار 

فقط زمانی مسئله است که ما انتخابات را ببریم.«
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از روی لبش پایین بیاورد و چشمانش خیره روی سرش به جای دیگر نگاه کند.«
روز بعــد از انتخابات، گروهی که باید دوره گذار از ریاســت جمهوری قبلی به 
ریاســت جمهوری بعدی را انجام می داد، گروهی خیلی الغر و کم تعداد، از واشنگتن 
به برج ترامپ نقل مکان کرد. ســاختمان این برج - که حاال تبدیل به دفتر مرکزی 
یک انقالب پوپولیستی شده بود - ناگهان مثل یک فضاپیمای بیگانه روی بلوار هفتم 
نیویورک به نظر رســید. اما حال وهوای آن جهانی این ساختمان کمک کرد که این 
واقعیت پنهان بماند که تعداد معدودی افراد در حلقه نزدیک ترامپ که یک شــبه 
مسئولیت تشکیل یک دولت را بر عهده گرفته بودند، تجربه مرتبط با این کار داشتند. 
ایلــز که یک آدم باتجربه و کهنه کار در کابینه های نیکســون، ریگان و بوش 
بود، تالش کرد ترامــپ را تحت تاثیر قرار دهد و به او بقبوالند که نیاز به ایجاد 
یک ساختار در کاخ سفید دارد تا به او خدمت کنند و از او محافظت کنند. او به 
ترامپ گفت: »شما به یک حرامزاده ای در نقش رئیس کارکنانتان نیاز دارید و یک 
حرامزاده ای که واشــنگتن را بشناسد. شما واشنگتن را نمی شناسید.« ایلز پیشنهادی 
برای این کار داشــت: جان بونر که تنها یک ســال قبل تر از سخنگویی کاخ سفید 

کنار رفته بود. 
ترامپ پرسید: »او کی هست؟«

رئیس کارکنان کاخ سفید به اندازه خود رئیس جمهور در تعیین اینکه چه کسانی 
در شاخه اجرایی دولت کار کنند - شاخه ای که 4 میلیون نفر کارکنان دولت را در 
اســتخدام خود داشت - نقش کلیدی داشت. این ِسمت در نقش معاون رئیس جمهور 
تعریف می شد یا حتی نخست وزیر. اما ترامپ عالقه ای نداشت که یک فرد قدرتمند 
را با شناخت عمیق از واشنگتن به عنوان رئیس کارکنان منصوب کند. در میان اولین 
انتخاب های او برای این سمت، کوشنر قرار داشت؛ مردی بدون تجربه سیاسی پشت 
نقشی که به او در قالب مردی ساکت و آراسته همراه با ترامپ در دوران مبارزات 

انتخاباتی داده شده بود. 
ســرانجام آن کالتر بود که کنار رئیس جمهور منتخب قرار گرفت و به ترامپ 
گفت: »ظاهرا هیچ کس به شــما این موضوع را نمی گوید؛ اما شــما نمی توانید، قطعا 

نمی توانید که یکی از اعضای خانواده خود را استخدام کنید.«
ترامپ با تن دادن به فشارهایی که بر او وارد می شد، این فکر را شایع کرد که به 
استیو بنن کاری در کاخ سفید می دهد و این کار احمقانه به نظر می رسید. مورداک 
به ترامپ گفت که بنن یک گزینه خطرناک می تواند باشد. جو اسکاربورو، نماینده 
سابق کنگره و یکی از دو مجری برنامه »مورنینگ جو« در تلویزیون »ام اس ان بی سی«، 
به رئیس جمهور منتخب گفت که اگر بنن رئیس کارکنان کاخ سفید بشود، »شعله های 

آتش در واشنگتن زبانه خواهد کشید«.
ترامپ به ســمت رین پریباس، رئیس هیئت مدیره شرکت »آی ان سی«، رفت. او 
به موضوع بحث البی های فشــرده از سوی رئیس کنگره، پل رایان، و رهبر اکثریت 
مجلس سنا، میچ مک کانل، تبدیل شده بود. اگر رهبران کنگره می خواستند که با آدم 
ناآشــنایی مثل دونالد ترامپ سروکار داشته باشند، بهترین کار این بود که با یکی از 

جنس خودشان این کار را بکنند. 
جیــم بیکر، رئیس کارکنان کاخ ســفید در دوران رونالد ریگان و جورج بوش 
پدر و تقریبا شــبیه به تمام کسانی که بال غربی کاخ سفید را که کارکنان اداری در 
آن مشــغول اند مدیریت کرده بودند، به پریباس توصیه کرد که این ســمت را قبول 

نکند. پریباس تردیدهای خود را داشــت: او اولین جلسه طوالنی ای را که با ترامپ 
داشت تجربه وحشتناکی یافته بود؛ ترامپ بدون وقفه صحبت کرده و مدام حرف های 
خودش را تکرار کرده بود. یکی از کسانی که به ترامپ نزدیک بود، به پریباس گفت 
که وقتی با ترامپ یک جلســه یک ساعته دارد،  او 54 دقیقه حرف می زند و مدام 
همــان مطالب قبلی را تکرار می کند و مهمانش فقط می تواند نکته هایی را بپراند و 

هروقت که بتواند، به صورت رگباری مطالبش را سریع عنوان کند. 
انتصاب پریباس در اواسط نوامبر اعالم شد اما مسئله اینجا بود که استیو بنن نیز 
سمتی هم سطح او داشت. پریباس با داشتن این سمت رسمی رده باال، چهره ضعیفی در 
میان معاونان و دستیارانی به شمار می رفت که ترامپ سال ها با آنها کار کرده بود. به 
صورت رسمی،  یک رئیس کارکنان کاخ سفید وجود داشت به نام پریباس - که خیلی 
هم شخصیت مهمی نبود - و دیگران مثل بنن و کوشنر در عمل بسیار مهم تر بودند و 

همین مسئله، هم بی نظمی هم استقالل ترامپ را تضمین می کرد. 
پریباس نشــان داد که این توانایی را ندارد که جلوی هر کســی را که می خواهد 
ترامپ به حرف هایش گوش بدهد بگیرد. ترامپ از اینکه چاپلوســی اش را بکنند 
لذت می برد. در 14 دســامبر، نمایندگان سطح باالیی از شرکت های دره سیلیکون به 
برج ترامپ آمدند تا او را مالقات کنند. بعدتر در بعدازظهر همان روز، طبق گفته 
کسی که جزییات خصوصی این مکالمه را می داند، ترامپ با روپرت مورداک تماس 

گرفت و مورداک از او پرسیده بود جلسه چطور برگزار شد.
ترامپ گفت: »اوه، عالی، خیلی عالــی. این آدم ها واقعا به کمک من نیاز دارند. 
اوباما خیلی دلخواه آنها نبود،  خیلی مقرراتی بود. واقعا برای من یک فرصت است که 

به آنها کمک کنم.« 
مورداک گفت: »دونالد، این آدم ها هشــت سال اوباما را در جیبشان داشتند. آنها 
عمال کابینه را می چرخاندند. نیازی به تو ندارند.« مورداک درباره ممنوعیت صدور 
ویزا به تبعه برخی از کشــورها به ترامپ گفت که مشــی آزادانه ای اتخاذ کند تا 
درهای امریکا باز شود و شرکت ها بتوانند از میان مهاجران نخبه ها را انتخاب کنند 
اما این امر برای ترامپ که گفته بود دیوار دور امریکا خواهد کشــید و مرزها را 
خواهد بست قابل قبول نبود. ترامپ بدون توجه مورداک را مطمئن ساخت: »ما این 

کار را خواهیم کرد.«
مورداک فریاد کشید: »عجب آدم بی شعوری!« و تلفن را قطع کرد.

J  دیداربننباایلز
استیو بنن که ناگهان در میان قدرتمندترین افراد جهان قرار گرفته بود، دیر شروع 
کرد. شامگاه 3 ژانویه سال 2017 بود - کمتر از دو هفته مانده به شروع کار رسمی 
ترامپ - و بنن به شــام کوچکی با دوستان مشترکشــان در یک خانه  ویالیی در 

»گرینویچ ویلج« رفته بود تا راجر ایلز را ببیند. 
ایلز 76 ســاله که مثل هر کس دیگری از پیــروزی دونالد ترامپ بهت زده بود، 
دریافته بود که در حال واگذار کردن مشعل جناح راست به بنن است. شبکه »فاکس 
نیوز« ایلز با ساالنه 1.5 میلیارد دالر سود، برای دو دهه عرصه سیاسی جمهوری خواهان 
را در اختیار خود داشت. حاال »بریت بارت نیوز« استیو بنن که ساالنه به زحمت 1.5 
میلیون دالر سود داشت، مدعی این نقش شده بود. ایلز طی 30 سال - تا همین اواخر که 
یگانه فرد قدرتمند در عرصه سیاسی محافظه کاران بود - ترامپ را به ریشخند تحمل 

آتش و خشم
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کرده بود،  اما سرانجام بنن و »بریت بارت« او را انتخاب کرده بودند. 
عاقبت بنن ساعت 9:30 شب، بعد از اینکه خودش را از برج خالص کرده بود، با 
سه ساعت تاخیر به شام رسید. لباس غیررسمی پوشیده بود با صورت تراشیده، اضافه 
وزن و ظاهر این آدم 63 ساله نشان می داد که چطور دنیایی را می خواهد به تسخیر 

خود درآورد.
او از انتخاب هــای تجــاری و نظامی کابینه گفت که ظــرف هفت روز آینده 
می خواهند معرفی شــوند؛  انتخاب کابینه به سبک انتخاب های وزرا در دهه 1950 
میالدی. او از تیلرســون و متیس صحبت کرد. از متیس به عنوان »سگ دیوانه« نام 
برد؛ یک ژنرال چهارستاره بازنشسته که ترامپ او را نامزد وزارت دفاع کرده بود. 
همچنین از مالقات با مایکل فلین برای سمت مشاور امنیت ملی صحبت کرد. »خوب 
است. جیم متیس نیست، جان کلی نیست... ولی خوب است. فقط الزم است آدم های 
مناسبی دوروبرش باشند.« بنن گفت که تالش کرده است جان بولتون، دیپلماتی که 
به جنگ طلبی شهره است، را برای سمت مشاور امنیت ملی جا بیندازد. بولتون آدم 

دلخواه ایلز هم بود. 
ایلز گفت: »او یک بمب انداز اســت و یک آدم کمی عجیب که ترتیب همه را 
می دهد. ولی شما به او احتیاج دارید. چه کس دیگری برای اسرائیل خوب است؟ فلین 

کمی دیوانه ایران است. تیلرسون فقط نفت را می شناسد.«
بنن با نارضایتی ُخرُخر کرد: »مشکل سبیل بولتون است. ترامپ فکر نمی کند او 
مناسب باشد. می دانی که بولتن اخالق های خاص خودش را دارد. خوب، یک مشکل 
دیگرش هم این اســت که یک شــب توی یک هتل دعوا راه انداخته و یک زن را 
تعقیب می کرده است.« موذیانه گفت: »اگر من به ترامپ بگویم، احتمالش هست که 

این سمت به او داده شود.«
بنن با کنجکاوی قــادر بود ترامپ را خیلی گرم بپذیرد و در عین حال، این فکر 

را در نظر داشته باشد که تماما او را جدی 
نگیرد. او معتقد بود که تعداد زیادی از افراد 
دور ترامپ ناگهان پیام جدید را قبول کرده 
بودنــد - پیامی که می گفت جهان به مرز 
و مرزبنــدی نیــاز دارد - و ترامپ نیز به 
زمینه ای برای تحقق این پیام تبدیل شده بود.  
بنــن غــرق در دســتور کار ترامــپ 
بــود: »روز اول ما ســفارت امریکا را به 
بیت المقدس منتقل خواهیم کرد. همه چیز 
نتانیاهو است. همه چیز شلدون )متعلق به 
میلیاردری در کار کازینو و حامی راست 
افراطی اسرائیل( است. ما می دانیم داریم به 
کجا می رویم ... بگذار اردن کرانه باختری 
را بگیرد، بگذار مصر غزه را بگیرد. بگذار 

آنها با این ماجرا معامله کنند.«
ایلز که با ســوالش می خواســت اشاره 
ضمنی بــه این بکند که بنــن توجهش به 
رئیسش اصال نیست، پرسید: »دونالد کجای 

این ماجرا است؟« 
»او کامال آماده پرواز است.«

ایلز به شوق آمد و گفت: »دونالد خیلی به این مسئله فکر نکرده است.«
بنن خرخر کرد: »خیلی زیاد، خیلی کم. الزم نیست چیزی تغییر کند.«

ایلز اصرار کرد: »او از روس ها چه می خواهد؟«
بنن گفت: »قبال او به روسیه رفته و فکر می کرده که با پوتین مالقات می کند. ولی 

پوتین محل سگ هم به ش نگذاشته بود. ولی او باز هم سعی می کند.«
بنن گفت که دشــمن واقعی چین اســت. چین در خط مقدم جنگ سرد جدید 
قرار دارد: »چین همه چیز اســت. بقیه چیزها اهمیتی ندارد. ما درست با چین رفتار 
نکرده ایم، با هیچ چیز درست رفتار نکرده ایم. کل ماجرا خیلی ساده است. چین همان 
آلمان نازی در ســال 1929 و 1930 اســت. چینی ها، مثل آلمان ها، عاقل ترین مردم 
جهان هستند. و مثل آلمان ها در دهه 1930 از کوره درخواهند رفت. ما یک کشور 
بیش ازحد ملی گرا خواهیم داشــت و وقتی که این اتفاق بیفتد، نمی توانیم غول را به 

بطری برگردانیم.«
ایلز نفس عمیقی کشید و گفت: »دونالد احتماال در قبال چین مثل نیکسون نخواهد 

بود.«
بنن لبخند زد: »مثل بنن خواهد بود.«

ایلز پرسید: »آن بچه چطور است؟« منظورش کوشنر بود.
بنن گفت: »او شــریک من اســت.« ایلز با تردید گفت: »با روپرت )مورداک( 

شام های زیادی خورده است.«
بنن گفت: »در واقع، من اینجا می توانم از کمک تو استفاده کنم.« سپس دقایقی را 
صرف کرد تا از ایلز بخواهد کــه روپرت مورداک را راضی کند با آنها همکاری 
کنــد. مورداک مدام در مقابل حرف ها و برنامه هــای افراطی ترامپ به او توصیه 
می کرد کــه میانه روی پیش بگیرد اما بنن 
می خواست به واسطه ایلز که به مورداک 
نزدیک بود، ترامپ را قانع کند کارهایی را 
انجام دهــد که مورداک انجامش را به او 

توصیه نمی کرد. 
ایلز گفت: »به ش تلفن می کنم اما ترامپ 
از تله مورداک قسر درخواهد رفت؛ مثل 
تله پوتین. کار خــودش را می کند و تهش 
هیچ چیز برای شــما نمی مانــد. من فقط 
نگرانم که چه کســی قربانی و مسخره او 

خواهد شد.«

J  دختروداماددرسایه
در روز یکشــنبه بعد از صدور فرمان 
مهاجرتی ترامپ برای محدود کردن صدور 
ویزای امریکا، رئیس جمهور و دو دستیارش، 
جو اســکاربورو و میکا برززینسکی، در 
کاخ سفید ناهار می خوردند. ترامپ از آنها 

کتاب ضمیمه

عاقبت بنن ساعت 9:30 شب، بعد از اينكه خودش را از برج خالص کرده بود، با سه 
ساعت تاخیر به شام رسید. لباس غیررسمی پوشیده بود با صورت تراشیده، اضافه 
وزن و ظاهر این آدم 63 ساله نشان می داد که چطور دنیایی را می خواهد به تسخیر 

خود درآورد. بنن گفت که دشمن واقعی چین است. چین در خط مقدم جنگ سرد 
جدید قرار دارد: چین همه چیز است. بقیه چیزها اهمیتی ندارد. ما درست با چین 

رفتار نکرده ایم، با هیچ چیز درست رفتار نکرده ایم. کل ماجرا خیلی ساده است. 
چین همان آلمان نازی در سال 1929 و 1930 است
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پرســید که اولین هفته بعد از صدور فرمان مهاجرتی چطور گذشته و اسکاربورو 
عقیده خودش را توضیح داد با این نظر که فرمان مهاجرتی می توانست بهتر اجرا شود. 
اما ترامپ سریع در موضع دفاعی افتاد و شروع کرد به اجرای یکی از مونولوگ هایش 

در این باب و اظهار اینکه همه چیز خیلی خوب پیش رفته است. 
بعد از اینکه جارد کوشنر و ایوانکا ترامپ، داماد و دخترش، برای ناهار به آنها 
پیوســتند، دونالد ترامپ شروع کرد به گفتن اینکه اولین هفته کاری او تاثیر خیلی 
خوبی روی همه گذاشته است. اسکاربورو از رئیس جمهور ستایش کرد برای اینکه 
رهبران اتحادیه های صنعت فوالد را به کاخ ســفید دعوت کرده است. موضوعی که 
جارد به عنوان جمله معترضه به آن اضافه کرد که در تماس بودن با اتحادیه ها که 
جزو رای دهندگان به دموکرات ها به حســاب می آیند کاری است که بنن خواسته 

انجام شود و این »روش بنن« است. 
رئیس جمهور گفت: »بنن؟« و دامادش از جای خود پرید. »این فکر بنن نبود. فکر 

من بود. این روش ترامپ است، نه روش بنن.«
کوشنر که توی صندلی خود فرورفته بود، از بحث کنار کشید. 

ترامپ که در حال عوض کردن موضوع بود،  به اسکاربورو و برززینسکی گفت: 
»وضع شما چطور است بچه ها؟ چه خبر؟« او به رابطه مخفیانه نه چندان مخفی آنها 

اشاره می کرد. این زوج هم گفتند که هنوز پیچیده است اما خوب است. 
ترامپ تذکر داد: »شما باید ازدواج کنید.« 

کوشــنر بر خالف یک یهودی ارتدوکس، ناگهان گفت: »من می توانم شما را به 
عقد هم درآورم. من یک کشیش یکتاپرست اینترنتی هستم.«

رئیس جمهور گفت: »چی؟ از چی حرف می زنی؟ تو می خواهی آنها را عقد کنی 
وقتی من می توانم عقدشان کنم؟ وقتی آنها می توانند با رئیس جمهور به عقد هم دربیایند! 

توی قصر ماراالگو.«
اولین زوج از نســل فرزندان ترامپ مثل هر کس دیگری در کاخ ســفید، باید با 
طبیعت دمدمی مزاج او کار خود را پیش می بردند. و آنها قصد داشــتند در آینده نیز 
همین کار را بکنند به همان دلیلی که هر کس دیگر می کرد؛ به امید اینکه پیروزی 
نامنتظره ترامپ آنها را به نقطه زمانی مهمی پرتاب کند که تا پیش از آن تصورش 
نمی رفت. هم جارد و هم ایوانکا برای تعادل بخشــیدن به خطرات و مزیت های این 
وضعیت،  تصمیم گرفتند نقشی را در بال غربی کاخ سفید بپذیرند که تقریبا هر کسی 
که می شناختند به آنها توصیه می کرد نپذیرند. این یک تصمیم مشترک از سوی این 
زوج و از لحاظی دیگر، یک کار مشــترک بود. آن دو بین خودشــان قراری جدی 
گذاشــته بودند: اگر زمانی در آینده فرصتی به دست آمد، ایوانکا کسی باشد که به 
سوی رئیس جمهور می رود تا او را تحت تاثیر قرار دهد. ایوانکا این خیال را در سر 
می پروراند که بانــوی اول رئیس جمهور هیالری کلینتون نخواهد بود بلکه ایوانکا 

ترامپ خواهد بود. 
بنن که اصطالح »جاروانکا« را برای آنها ساخته بود، در آن زمان بزرگ ترین کسی 
بود که در کاخ سفید از او استفاده می شد. وقتی به او گزارش داده شد که این زوج بین 
خود چنین قراری گذاشته اند، ترسید و گفت: »آنها که این را نگفته اند؟ صبر کن، اوه،  
بی خیال. واقعا این حرف را زدند؟ لطفا به من نگو که همین طور بوده. اوه، خدای من!«

حقیقت این بود که ایوانکا و جارد به همان اندازه پریباس و بنن رئیس کارکنان 
کاخ ســفید بودند و همه آنها مســتقیما به رئیس جمهور گزارش می دادند. این زوج 

ِسمت های رسمی را در بال غربی کاخ سفید قبول کرده  بودند، تا حدی به این دلیل که 
می دانستند تاثیرگذاری روی ترامپ نیاز به این دارد که شما همیشه کنار او باشید و 
همواره حواستان به او باشد. شما از یک تماس تلفنی تا تماس تلفنی دیگر - و در طول 
روز، غیر از جلسات برنامه ریزی شده، تقریبا تمام مدت به تماس های تلفنی اختصاص 
داشت -  از او غافل می شوید. اگر مکالمه کردن را به اشتراک گذاشتن اطالعات یا 
سخنان رفت و برگشتی متعادل بدانیم، او واقعا با کسی مکالمه نمی کرد. او به ندرت 
به چیزی که به او گفته می شد گوش می داد و به ندرت به این توجه می کرد که در 
پاســخ دارد چه می گوید. او از شما می خواســت که به ش توجه کنید، سپس به این 
نتیجه می رســید که برای التماس کردن آدم ضعیفی هســتید و از حرف زدن با شما 
ناامید می شد. از یک نظر، او مثل یک هنرپیشه غریزی، نازنازی و به شدت موفق بود. 
هرکسی غالم حلقه به گوش او بود که باید از اوامر او اطاعت می کرد یا یک کارمند 
عالی رتبه یک کمپانی فیلم سازی که با چرب زبانی تالش می کرد که از او یک بازی 

خوب بگیرد، بدون اینکه او را ناراحت یا بدعنق کند. 
ایوانکا ارتباط خود با پدرش را حفظ کرده بود و این ارتباط به شکل یک مکالمه 
دوطرفه نبود. او یک کمک کننده به پدرش بود، نه فقط در معامالت تجاری بلکه در 
تنظیم روابط زناشویی او. اگر این کار ایوانکا یک فرصت طلبی محض نبود، مطمئنا 
امری اجرایی و کاری به حساب می آمد. از نظر ایوانکا،  همه این چیزها کسب وکار 
بود؛ ساختن برند ترامپ، مبارزات انتخاباتی و حاال کاخ سفید. او با پدرش با میزان 
معینی فاصله رفتار می کرد، حتی به شــکلی طنزآمیز، وضعیت هایی را که پدرش به 

وجود می آورد به ریشخند می گرفت. 
کوشنر به نوبه خود موفقیتی در تالش برای آرام کردن پدرزنش به دست نمی آورد. 
طی دوران گذار ترامپ از یک رئیس جمهور منتخب به رئیس جمهور مستقر، کوشنر 
وارد مذاکره شده بود تا ترتیب مالقات ترامپ را با رئیس جمهور مکزیک در کاخ 
ســفید بدهد. ترامپ در دوران انتخابات بدوبیراه زیادی به رئیس جمهور مکزیک 
گفته و او را تهدید کرده و به شــدت متهم کرده بــود بابت اینکه اقتصاد امریکا را 
تخریب کرده است. در چهارشنبه بعد از مراسم آغاز به کار ریاست جمهوری ترامپ، 
یک هیئت عالی رتبه نمایندگی مکزیک - که اولین مالقات کنندگان خارجی ترامپ 
در کاخ سفید به حســاب می آمدند - با کوشنر و پریباس مالقات کردند. در همان 
بعدازظهر، کوشنر به پدرزنش گفت که رئیس جمهور مکزیک با مالقات با او در 

کاخ سفید موافقت کرده و در حال برنامه ریزی آمدن او به کاخ سفید است. 
روز بعد، ترامپ در توییتر مکزیک را برای دزدیدن فرصت های شــغلی امریکا 
شماتت کرد. او در توییتی نوشت: »اگر مکزیک تمایلی ندارد که برای ساخت دیواری 
که به شــدت به آن نیاز هست پولی بدهد، پس بهتر است دیدار آتی اش را لغو کند.« 
اتفاقی که متعاقب این ماجرا رخ داد این بود که مذاکرات ریاست جمهوری مکزیک 

با کوشنر رها شد.

J  وسواسهایشخصی
هیچ چیزی به اندازه رفتار خود ترامپ در آشــوب و اخالل کاخ ســفید نقش 
نداشت. وظیفه بزرگ رئیس جمهور بودن برای او چندان اهمیتی نداشت. پیروزترین 
نامزدهای انتخاباتی که از زندگی معمولی سیاسی به کاخ سفید راه می یافتند، ناگهان 
بعد از پیروزی خود را در فضای قصرمانند کاخ سفید با خدمه و محافظان زیادی 

آتش و خشم
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نه تنها ترامپ به تعارض های بالقوه معامالت تجاری اش و فعالیت های هلدینگ 
امالکش با ریاست جمهوری اعتنایی نداشت، بلکه حتی از دادن مالیات بر درآمد 

خودش هم امتناع می کرد. چرا باید مالیات می داد؟ وقتی که او انتخابات را 
می باخت، هم بی نهایت مشهور شده بود و هم می توانست جلوی هیالری کلینتون 

متقلب دست به مظلوم نمایی بزند

می دیدند که باید از یک جلســه به جلسه دیگری بروند و با هواپیما به جاهای 
مختلف سفر کنند. اما این وضعیت با زندگی قبلی ترامپ در برج ترامپ که واقعا 

جادارتر از کاخ سفید بود و به مذاق ترامپ بیشتر خوش می آمد، تفاوتی نداشت.
در واقع،  ترامپ کاخ سفید را عذاب آور و حتی کمی ترسناک یافت. او پناه برد 
به اتاق خواب خودش و برای اولین بار از دوران کندی که زن و شــوهر در کاخ 
ســفید اتاق خواب های جداگانه داشتند،  اتاقی برای خودش دست وپا کرد. در روز 
اول، دســتور داد که عالوه بر یک تلویزیونی که آنجا بود، دو تلویزیون دیگر هم 
بیاورند و قفلی روی در اتاق خوابش نصب کنند. این کارش جلوی نیروهای امنیتی 
را که می خواستند به اتاق دسترسی داشته باشند گرفت. اگر پیراهنش روی زمین 
افتاده بود، نمی گذاشت که خدمتکاران آن را بردارند و می گفت البد دوست داشته 
که پیراهنش آنجا بیفتد. به خدمتکاران اصال اجازه نمی داد که به چیزی دســت 
بزنند. مخصوصا به مســواکش چون از مدت ها قبل از این ترس داشــت که او را 
مسموم کنند. برای همین ترس از مسمومیت بود که در رستوران های مک دونالد 

غذا می خورد.
اگر شب ها ساعت 6:30 با استیو بنن قرار شام نداشت، با یک چیزبرگر روی 
تختش در اتاق  خواب بود و به ســه تلویزیونش نگاه می کرد و با تلفن با دوســتان 
نزدیکــش تماس می گرفت. تلفن نقطه تماس واقعی او بــا دنیای خارج بود. وقتی 
کــه این جزییات از زندگی خصوصی ترامپ به بیرون درز کرد، او به شــدت و 
وسواس گونه دنبال این بود که چه کسی آنها را به بیرون درز داده و همین ماجرا 
کاخ سفید را بیشتر آشفته و بی نظم کرد. اما در هر حال، منبع همه شایعات ممکن 
بود خود ترامپ باشد. او در تماس های تلفنی اش در طول روز یا شب از تختخوابش، 
اغلب با کســانی صحبت می کرد که دلیلی نداشت بخواهند اعتماد او را به خود 

جلب کنند. او سیلی از شکوه و شکایت 
بــود که افراد آن ســوی خطی که طرف 
صحبــت ترامپ بودند، بــا دقت هرچه 
تمام تر آن حرف ها را به رسانه ها منتقل 

می کردند. 
در روز 6 فوریــه، یکــی از همیــن 
تماس هــای کذایــی ترامپ بــا یکی از 
آشــناهایش بود. با جزییات احساسش را 
نسبت به رســانه ها می گفت و بی وفایی 
کارکنــان آنها. موضــوع اصلی صحبتش 
روزنامــه  نویســنده  دو  از  شــکایت 
»نیویــورک تایمز« بود کــه ترامپ به 
آنها بدوبیراه می گفت. ســپس در شمردن 
آدم های رسانه ای که از آنها متنفر است، 
به رئیس شبکه »ســی ان ان«، جف زاکر، 
رسید. او می گفت که زاکر را شخصا در 
مذاکره با یکی از مدیران شــرکت مادر 
»سی ان ان« پیشنهاد کرده بود و زاکر برای 
رسیدن به سمتی که داشت مدیون ترامپ 

بود. اما همین شبکه بیشترین حمالت را به ترامپ بابت تالش هایی که در برقراری 
ارتباط با روس ها داشت انجام داده بود. 

رئیس جمهور امریکا در این مکالمه تلفنی می گفت که این دروغ های »سی ان ان« 
درباره تالش او برای ارتباط برقرار کردن با روس ها بخشی از یک مبارزه تبلیغاتی 
رســانه ای است که هیچ وقت موفق نخواهد شد او را از کاخ سفید بیرون کند. به 
دلیل اینکه آنها در انتخابات بازنده شده اند و از بردن او متنفر هستند؛ این دروغ های 
تمام عیار، این چیزهایی که صد درصد از خودشان درآورده اند، حرف هایی کامال 
نادرســت،  مثل تیتر جلد آن هفته مجله »تایم«. ترامپ به کسی که آن سوی خط 
حرف هایش را می شــنید یادآوری کرد که هیچ کس بیشتر از او در تاریخ، سوژه 
روی جلد این مجله نبوده اســت. طرح جلد آن هفته مجله نشان می داد که استیو 
بنن، یک بچه خوب، رئیس جمهور واقعی است. ترامپ پرسید: »تو فکر می کنی 
استیو بنن چقدر روی من تاثیر دارد؟« دوباره سوال را تکرار کرد و سپس جواب را 
تکــرار کرد: »هیچی! هیچی!« و همین حرف را درباره دامادش هم که باید خیلی 

چیزها یاد بگیرد زد. 
او می گفت رسانه ها نه تنها به او صدمه می زنند - این حرف ها را می زد بدون 
اینکه از آن سوی خط منتظر موافقت یا حتی پاسخی باشد - بلکه به ظرفیت های 
مذاکره از جانب او صدمه می زنند که این مسئله به کل کشور صدمه می زند. سپس 
به برنامه تلویزیونی »َستردی نایت الیو« اشاره کرد که فکر می کرد خیلی بامزه است 
اما واقعا به هر کسی در این کشور صدمه می زند و نسبت به او خیلی خیلی خباثت 
به خرج می دهد. ترامپ آن را یک »کمدی جعلی« خواند. او رفتار رسانه ها با همه 
روســای جمهور دیگر را مرور کرد و گفت که هیچ وقت رفتار رسانه ها با یک 
رئیس جمهور مثل رفتار آنها با او نبوده است، حتی در مورد نیکسون که رسانه ها با 

او خیلی غیرمنصفانه برخورد کردند. 
او می گفت نکته اینجا اســت که در 
همان روز او 700 میلیون دالر شــغل را 
از مکزیک به امریــکا بازگردانده بود 
ولی رسانه ها درباره این صحبت می کردند 
که او با حوله پالتویی حمام اطراف کاخ 
سفید پرسه می زده است. »من این کار را 
نمی کردم چــون هیچ وقت حوله پالتویی 
نپوشیده ام و هیچ وقت هم نمی پوشم چون 
یک چنین آدمی نیستم.« و آنچه رسانه ها 
در حال انجامش هستند این است که شأن 
و اعتبار این کاخ بســیار باشکوه را پایین 
بیاورند و اینکه »شأن و اعتبار چیز خیلی 
مهمی است«. اما در مورد مورداک، »که 
هیچ وقت به من زنگ نمی زد،  حتی یک 
بار«، حاال همیشه دارد زنگ می زند. پس 

این قضیه باید چیزی را به مردم بفهماند.
این مکالمه تلفنــی ترامپ 26 دقیقه 

ادامه داشت.  

کتاب ضمیمه
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کـتابخانه

شبکه نمایش خانگی رگ خواب

زنی در آستانه فصلی سرد
»رگ خواب« مهم ترین فیلمی است که این روزها وارد شبکه نمایش خانگی شده. فیلم حمید 
نعمت اهلل که فیلمنامه اش را با کمک همسرش معصومه بیات نوشته، برعکس کارهای قبلی او کامال 
تاچ و حس و حال زنانه دارد. دیدن فیلمی از حمید نعمت اهلل همیشه کنجکاوی برانگیز است. »رگ 
خواب« در کارنامه نعمت اهلل به »آرایش غلیظ« نزدیک تر است. این نزدیکی ربطی به سوژه و مضمون 
ندارد و بیشتر به دلیل نمایش احساسات در غليظ ترین شکل خودش است. شاید اصال همین اتمسفر 
باعث شده که نعمت اهلل برای تاثیرگذاری قوی تر صحنه های فیلمش دوباره زوج همایون شجریان 
و سهراب پورناظری را برای ساخت موسیقی به خدمت گرفته است. ممکن است کمی طول بکشد 
تا با فیلم و قهرمانش، مینا همراه بشــوید. اما از نیمه به بعد دیگر نمی توانید نسبت به احساسات 
مینا بی تفاوت باشــید. بازی لیال حاتمی درخشان است بیشتر از این جهت که او در فیلم »لیال« 

هم زنی شکننده و احساساتی را به 
تصویر کشیده بود اما اینجا توانسته 
تفاوت کاراکترهــا را خیلی خوب 
متوجه بشــود و مینــا زنی تصویر 
شده مهرطلب و محتاج محبت. تنها 
و بی پناه. عشقش به مرد بیشتر از 
آنکه عشق باشد نیازش به داشتن 
تکیه  گاه است. فیلم چند سکانس با 

کارگردانی درخشان دارد که حتی اگر دوستش نداشته باشید می توانید از آن لذت ببرید. کارگردانی 
سکانس خوب طوفان و سکانس های خوب رانندگی در جاده و نشستن مینا باالی دره با گربه ای که 
در آغوش گرفته و صدای همایون شجریان روی سکانس های درماندگی زن، وقتی باالخره زندگی 

را یاد می گیرد. 

سینما نبرد جنسیت ها

در باب برابری
جاناتان دیتون و والری فاریس فیلمسازان مستقلی هستند که تا امروز دو فیلم مطرح داشته اند: 
مشــهورترین اثرشان »لیتل میس سان شاین« درام خانوادگی با مایه های کمدی سیاه بود که به 
ارتباط اعضای یک خانواده دچار بحران می پرداخت. تصویری سیاه و طعنه آمیز از خانواده برعکس 
آنچه در فیلم های جریان اصلی امريكا دیده می شــود با یک پایان درخشــان در ستایش خانواده 
و حمایت اعضای آن. فیلم دیگرشــان »روبی اســپارکس« کم و بیش فانتزی محسوب می شد و 
البته آن تاثیر قدرتمند »لیتل میس سان شاین« را نداشت اما از ذوق و سلیقه خاص سازندگانش 

خبر می داد. حاال آخرین فیلمشان، 
»نبرد جنسیت ها« درام بیوگرافیک 
ورزشی اســت که از برخی جهات 
قابل توجه است. اول اینکه اصطالح 
نبرد جنسیت ها واقعا بعد از ماجرایی 
که این فیلم روایتش می کند وارد 
ورزش تنیس شد. ماجرا درباره اوایل 
دهه 70 اســت. بیلی جین کینگ 

قهرمان زن تنیس جهان است اما به دلیل نابرابری و تبعیض جنسیتی دستمزدی که اسپانسرها به 
او و دیگر قهرمانان تنیس می دهند یک صدم دستمزد مردان است. قهرمان سابق مرد تنیس که حاال 
مردی پا به سن گذاشته است و البته معتاد به قمار ادعا می کند که می تواند در یک مسابقه بیلی 
جین کینگ را شکست بدهد. این مسابقه به یک جور نبرد برای برابری جنسیتی و احقاق حقوق 
زنان تبدیل می شود. فیلم یک اما استون درجه یک دارد که حاال بعد از بازی در یک موزیکال، چند 
کمدی و این فیلم ورزشی به نظر می رسد تبدیل به بازیگر همه فن حریفی شده است. فیلم در گیشه 

بد نفروخت و از منتقدان هم نقدهای مثبتی گرفت. 

تئاتر هنر

مفرح، جمع و جور و روشنفکرانه
یاسمینا رضا نمایشنامه نویس فرانسوی است که البته یک رگ ایرانی دارد. آثار زیادی از یاسمینا 
رضا به فارســی ترجمه شده و تعدادی از آنها هم توسط هنرمندان تئاتر روی صحنه رفته و غالبا 
هم با اقبال تماشــاگران روبه رو شده است. »خدای کشتار« و »هنر« مشهورترین نمایشنامه های 
یاسمینا رضا هستند که اجراهای متعددی از آنها روی صحنه نمایش دیده ایم و این بار نوبت وحید 
رهبانی بوده که با حضور داریوش فرهنگ، امید روحانی و محسن حسینی نمایش را روی صحنه 
ببرد. رهبانی فارغ التحصیل رشته کارگردانی تئاتر از کاناداست و خودش هم به عنوان بازیگر تئاتر 
کار کرده است، درنتیجه عجیب نیست که جذاب ترین بخش نمایش »هنر« حضور بازیگران روی 
صحنه است. محسن حسینی سال هاست که کار تئاتر انجام می دهد و کامال حرفه ای و مسلط به 
اجراســت. داریوش فرهنگ بعد از 30 سال با این نمایش به عرصه بازيگري تئاتر برگشته و امید 

روحانی پزشک و منتقدی که چند 
ســالی اســت بازیگری در عرصه 
ســینما را به صورت جدی دنبال 
اولین حضــورش را روی  می کند 
صحنه تئاتر دارد. حضور این ســه 
نفر روی صحنه آن قدر کاریزماتیک 
و جذاب و مفرح است که گذر زمان 
را حــس نمی کنید. به خصوص که 

دراماتورژی رهبانی و ریتم تند بازیگران باعث شــده مدت زمان نمایش فقط 70 دقیقه باشد. به 
اینها اضافه کنید بداهه پردازی بازیگران را که بسیار هوشمندانه است. »هنر« ماجرای خرید یک تابلو 
نقاشی سفیدرنگ با رگه هایی از خطوط مورب سفید است که باعث به وجود آمدن اختالف بین 

سه دوست قدیمی می شود.

سینما سد معبر

فقر، خشم و چند داستان دیگر
بعد از موفقیت فیلم »ابد و یک روز« طبیعی بود که منتظر باشیم اثر بعدی سعید 
روستایی را ببینیم. فیلم بعدی اش که هنوز در حال ساخت است ولی طبعا کنجکاو 
بودیم وقتی متوجه شــدیم فیلنامه »سد معبر« ساخته محسن قرایی را روستایی 
نوشته است. خود قرایی هم کارگردان جالبی است. فیلم قبلی اش »خسته نباشید« 
اثر جمع و جوری بود دربــاره یک زوج خارجی که به ایران آمده بودند و تضادهای 
فرهنگی شان و اختالفات شخصیتشان به شیرینی ختم می شد. اما »سد معبر« بیشتر 

ردپای روستایی را در خودش 
دارد: رئالیته تلخی که لحظه ای 
رهایتان نمی کند. داستان فیلم 
درباره قاسم کارمند اداره سد 
معبر شــهرداری است که در 
تالش اســت وضعیِت زندگِی 
خود را بهبود ببخشــد، اما در 
این راه با همســرش نرگس 

اختالف نظر دارد. قاســم در محل کار هم به مشکل خورده و از او به خاطر گرفتن 
رشوه چندین بار شکایت شده است. قاسم در چنبره مشکالتی گیر افتاده است که نه 
راه پس دارد و نه راه پیش و تنها راه برون رفت از این معضل را خریدن یک کامیون 
قسطی با پول ارثی که به همسرش رسیده است می داند. حامد بهداد نقش اصلی را 
بازی می کند و این بار حرکات برون گرایانه اش به کمک فیلم آمده چون قاسم تحت 
فشار زیادی است و طبیعی است که جاهایی عصبی جلوه کند. اگر از دیدن فیلم های 

اجتماعی واقع گرا لذت می برید »سد معبر« گزینه خوبی است. 

پیشنهاد
صوفیا نصرالهی

خبرنگار
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کتاب پاریس از دور نمایان شد

بیایید سفر برویم
مجموعه کتاب هایی درباره شــهرهای مهم جهان و باالخص اروپا که هوش از سر مسافرانش 
برده، گرچه این مسافران از اعیان ایران بوده اند. از بین این مجموعه، کتاب »پاريس از دور نمايان 
شد«، حكايت شهر پاريس است به روايت مسافران دوره قاجار. اين كتاب گزيده اي از سفرنامه هاي 
چندين شخصيت قجري است كه با كوشش و گزينش علي اكبر شيرواني سر و سامان يافته و كتابي 
از مجموعه كتاب هاي »تماشاي شهر« اســت. »قهوه استانبول نیکو می سوزد« و »آسمان لندن 
زیاده می بارد« دو کتاب دیگر این مجموعه هستند. در »پاریس از دور نمایان شد« سفرنامه هایی از 
سال های 1248 شمسی تا ابتدای قرن چهاردهم و مثال 1301 می خوانیم. اولین مواجهه های شاهان 
و شاهزادگان قاجار با پاریس با شگفتی تمام همراه بوده است. از ریسه های روشن المپ و برق تا 
مدل کفپوش خیابان ها. نکته جالب اینکه بیشتر از موزه ها و اشیاي قیمتی آنها جلب چیزهایی مثل 

پارک ها یا جنگل ها و زندگی روزمره 
مردم شده اند. بیشترشان از آزادی 
مردم پاریس ابــراز انزجار کرده اند 
و آن را بی بندوبــاری خوانده اند. در 
این میان برخی مثل ناصرالدین شاه 
سعی کرده اند خودشان را از تک و 
تا نیندازند و در سفرنامه شان پیازداغ 
نکات منفی را هم زیاد کنند تا شائبه 

پیش نیاید که مقهور فرنگی ها شده اند. از طرف دیگر یک سری از وزرا همان شروع سفرنامه شان 
با چنان حیرت و تحسینی همراه است که حاال خواندنش ممکن است به خنده تان بیندازد. مثال 
یکی سفرنامه اش را این طوری شروع کرده: »شهر پاریس شأنش اجل از آن است که کسی بتواند 

چگونگی آن را بنویسد.«

سینما کوکو

 سرخوشی کودکانه با چاشنی موسیقی
یک فیلم تلخ معرفی کردیم و حاال نوبت به یک اثر شیرین می رسد. تا اسکار چند روزی 
مانده ولی با توجه به موفقیت های انیمیشن »کوکو« و البته بعد از دیدن آن و مقایسه اش با 
چند انیمیشن دیگر امسال که نامزد اسکار هستند تقریبا می توانم تضمین کنم که »کوکو« 
ساخته لی آنکریچ، یکی از مغزهای متفکر پیکسار کنار اندرو استانتون و جان لسه تر که دومی 
تهیه کننده این انیمیشن است، برنده اسکار بهترین انیمیشن سال خواهد بود. انیمیشنی با 
رنگ های زنده، معرفی فرهنگ یک کشور غیرامريكایی و پر از موسیقی های درجه یک )یکی 

از قطعات موســیقی فیلم نامزد 
بخش بهترین ترانه هم هســت 
و احتمال جایزه بردنش هم کم 
نیست(. »کوکو« اسم یک پیرزن 
شیرین اســت که دچار آلزایمر 
شــده. نتیجه اش میگل عاشق 
موسیقی است اما در خانواده آنها 
موسیقی قدغن شده چون روزی 

روزگاری پدر کوکو آنها را ترک کرده تا بتواند موسیقی اش را جهانی کند. انیمیشنی در باب 
اهمیت اینکه باید به دنبال رویای خودتان بروید و در عین حال یادتان باشــد که خانواده 
بزرگ ترین ســرمایه جهان اســت. خانواده به معنای حمایت کامل است برای رسیدن به 
اهداف. و خانواده خوب شــما را برای کسی که واقعا هستید سرزنش نمی کند. حدود یک 
ســاعت و چهل دقیقه زمان »کوکو« است که برای یک انیمیشن کمی طوالنی است اما 
مطمئن باشید حتی یک لحظه هم خسته نمی شوید. یک سکانس اضافه هم ندارد. و مهم تر 

از همه، بیشتر از آنکه یک انیمیشن کودکانه باشد یک فیلم خانوادگی است.

موسیقی آلبوم حرمان

صدای گرم و گروه باجنبه
آلبوم »حرمان« با صداي اميد نعمتي و به آهنگسازي صادق تسبيحي منتشر شد. و اولين 
كنسرت اميد نعمتي هم به صورت مجزا از گروه موسيقي »پالت« با استقبال فوق العاده اي 
روبه رو شد. اولين نكته قابل توجه حمايت بقيه اعضاي گروه پالت از اجراي اميد نعمتي 
بود. اتفاقي كه در موســيقي ايران واقعا نادر است. اصال يكي از داليل فروپاشي گروه هاي 
موســيقي ايراني هميشه اين بوده كه يك يا چند نفر از اعضاي گروه تصميم مي گرفتند 
كه به صورت مجزا ايده هايشان را در قالب آلبوم بيرون بدهند. مثل اتفاقي كه براي گروه 
پاپ پرطرفدار »آريان« افتاد. در برخي قطعات آلبوم »حرمان« حتي روزبه اســفندارمز و 
مهيار طهماسبي و داريوش آذر اعضاي گروه پالت در نوازندگي قطعاتي كه اميد نعمتي 
و صادق تســبيحي ساخته اند مشاركت كرده اند. »حرمان« شامل ده قطعه است با همان 

حال و هوايي كه اميد نعمتي در 
یک جور  دارد.  قطعاتش  بيشتر 
زمزمه اشعار با تحریرهای ظریف 
که گاهی شبیه الالیی می شود 
و گاهی شــبیه نواهای فولکلور 
و بومی اما کمتر به آواز ســنتی 
شبیه اســت. از آن طرف شیوه 
با  تسبیحی  صادق  آهنگسازی 

کارهای »پالت« خیلی متفاوت است. نواها و سازبندی ها کمتر شبیه موسیقی جز هستند 
یا حتی تلفیقی، و بیشــتر یک اتمسفر بومی می سازند که دقیقا معلوم نیست متعلق به 
کجاست اما کامال آشناست. »حرمان« از زمان انتشارش جزو پرفروش های بازار موسیقی 

شده است و اگر دنبال موسیقی آرامی هستید می توانید به آن گوش کنید. 

سینما  بیدار شو آرزو

زمین لرزان
بعد از زلزله فجیع کرمانشاه خیلی ها یاد زمین لرزه های دیگری افتادند که داغدارمان 
کرده بود. زلزله رودبار کیارستمی را به فکر ساختن »زندگی و دیگر هیچ« انداخت و 
کیانوش عیاری هم زمان با زلزله مهیب سال 1382 بم تصمیم گرفت فیلم »بیدار شو 
آرزو« را بسازد که بعد از قریب به 16 سال باالخره در گروه هنر و تجربه اکران شده و 
این روزها روی پرده سینماست. تماشایش کار آسانی نیست اما همان طور که عیاری 
خواسته می تواند به ما و به مسئوالن تلنگری بزند. فیلم »بیدارشو آرزو« با بازی بهناز 

جعفری و مهران رجبی درباره 
معلم جوانی است که در یکی 
از روستاهای نزدیک بم زندگی 
می کند، صبح زلزلــه خود را 
از زیر آوار بیرون می کشــد و 
می بیند همه اهالی روستا زیر 
آوار مانده اند، پس پای پیاده به 
سمت بم راه می افتد، اما در بم 

با صحنه های مهیب تری برخورد می کند و ناچار برای کمک در شهر می ماند. فیلم به 
شدت تلخ و تاثیرگذار است. ویرانی زلزله در شهرهای مختلف شبیه به هم است. فرقی 
ندارد بم باشد یا کرمانشاه. به همین دلیل ممکن است تداعی این ماجرا با زمین لرزه 
غرب کشــور منقلبتان کند. این خودش نشان می دهد که »بیدار شو آرزو« چه فیلم 
تاثیرگذاری است. کیانوش عیاری درباره این فیلمش گفته است: »عذرخواهی می کنم 
چراکه این فیلم همانند زلزله تلخ اســت. این را به حساب اغراق نگذارید، بگذارید به 

حساب برخورد حسی سازندگان با این واقعه.«
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کـتابخانه

فردا برای خواندن دیر است
سهم نویسنده ایرانی از بازار کتاب چقدر است؟

بهنام ناصح، نویسنده در این مورد مي گوید امرار معاش از راه نوشتن و ترجمه در جامعه ای که شمارگان کتاب های منتشرشده آن به هزار نسخه و کمتر مي رسد 
کاری بیش از شعبده، که به معجزه شبیه است. به همین دلیل تعداد نویسندگان و مترجمانی که تنها از راه فروش کتاب هایشان زندگی بگذرانند از انگشتان یک 
دست هم تجاوز نمی کند مگر آنان که درویش وار کنج قناعت گزیده اند یا قارون وار بر گنج زر نشسته اند. حکایت پر آب چشم گذراندن چرخ زندگی با آب باریکه 
)به بیان بهتر رودخانه موسمی( قلم زدن به ناچار جامعه را به سمتی سوق داده که نویسندگی به مفهوم شغل در آن شکل نگیرد و بالطبع نویسنده حرفه ای نیز در 
آن جایی نداشته باشد و همین موجب مي شود خالقان آثار ادبی برای اینکه بتوانند زندگی روزمره خود را بگذرانند ناچارند پی شغل بگردند و در بهترین حالت، ممکن است که در جایی مشغول 
شوند که نسبتی با نوشتن دارد. چنین نویسندگانی الجرم بخش عمده ای از روز را برای وظایفی که این شغل ها به عهده آنها مي گذارد صرف مي کنند و اگر شغل دوم و سوم و رسیدن به مشکالت 
جاری خانواده و... اجازه دهد جان بی نفس خود را برای تولید آثار ادبی که توقع مي رود خالق هم باشد به کار گیرند. بدیهی است انتظار شاهکارهای ادبی از چنین موقعیت هایی نه تنها غیرمنصفانه 

که غیرمنطقی است. با این اوصاِف بد کاش الاقل از میزان قیمت کتابی که مي خریم بخش قابل توجهی از آن سهم نویسنده باشد که در واقعیت این اتفاق هم نمی افتد. 

به سوی کامیابی 1
آنتونی رابینز

مترجم: مهدی مجردزاده کرمانی
انتشارات: راه بین

J  روان شناسی موفقیت
با مطالعه این کتاب مي آموزید زندگانی خود را به صورت شــاهکاری بی نظیر درآورید. 
قواعد بازی را طوری طراحی کنید که همیشــه برنده شــوید. در جست وجوی قهرمانان 
نباشــید، بلکه خود قهرمان شوید. راز جوانی و سالمت جسمی را دریابید. آیا برای بهبود 
سرنوشت مالی راه حل قاطعی وجود دارد؟ آیا مي توان طول زمان را تغییر داد؟ پیری انسان 
را محدود نمی کند، بلکه از محدودیت های او مي کاهد. چگونه ارزش های مورد قبول خود را 
تغییر دهیم؟ ثروت واقعی، فقط نوعی احساس است. شما هم اکنون دارای قدرتی هستید 
که مي توانید بر افکار، احساسات و اعمال خود حاکم شوید. این کتاب با موضوع موفقیت، 
جنبه های روان شناسی و برنامه ریزی روانی زبانی نگاشته شده و با مقدمه ای از دکتر بالنکارد 
ارائه شده است. شهرت نویسنده به این دلیل است که او فردی ثروتمند است که تا چند 
سال پیش در فقر و سختی و با مشقت زندگی مي کرده اما با تالش و پشتکار و شیوه ای که 
برای زندگی کردن در پیش گرفته، توانسته است به موفقیت و ثروت بسیار دست پیدا کند. 
او کسی است که تغییر را با کاهش وزن صد وبیست کیلویی خود آغاز کرده و آن قدر در ایجاد 
تغییرات مدنظر خود مصمم بوده است که اکنون به یک فرد ثروتمند و مردی ایده آل تبدیل 
شده است. در قسمتی از متن کتاب آمده است: »چه شد که این پسر بیست وپنج ساله با 
تحصیالتی در حد دبیرستان توانست در چنین مدت کوتاهی به چنان توفیقی دست یابد؟ 
گذشته از این، او جوانی بود که همین سه سال پیش، در یک آپارتمان مجردی چهل متری 
زندگی مي کرد و ظرف هایش رادر وان حمام مي شست. این فرد فوق العاده بدبخت که 15 
کیلو هم اضافه وزن داشت و در روابطش با دیگران صمیمی نبود و به نظر نمی رسید چندان 
آتیه ای داشته باشد، چگونه تبدیل به فردی شاخص، قوی و قابل احترام شده که روابطش با 

دیگران بی نظیر و شانس موفقیتش بی پایان است؟!«

شاهراه  
سینا دادخواه

انتشارات: چشمه

J  نگاه شهری به پدیده های اطراف
کتاب »شــاهراه« دغدغه نویســنده را در سطح و ساختاری متفاوت به نمایش گذاشته است. 
»شاهراه« روایت پسر بودن است در تهراِن سال های اخیر. در باب پرسه زدن در شهر و درک رازها 
و خاطرات گذشــته های نه چندان دور. رمان درباره پسری است جوان که مدام گذشته خود را به 
یاد مي آورد. گذشته هايي که بخشی از آن با پدری خاص گره خورده و البته مکان هایی که او، آنها 
را دوست داشته است. دادخواه در روایتی بی وقفه، پیش رونده و مملو از تکنیک های ریز و درشت 
داستانی، پازلی با قطعات فراوان ساخته که باید تکمیل شود. خواننده »شاهراه« با رمانی قصه گو و 
شهری روبه روست که تالش مي کند از دل مکان ها حافظه یک دوران مملو از تغییر را بازیابی کند. 
حافظه دو دهه گذشته شاید. و این میان پسر گره مي خورد در برخوردهایش با شهر. آزادی هايي که 
در پرسه زنی های جسمی و ذهنی اش مي سازد تا به رهایی برسد. و سؤال اینجاست که آیا رستگار 
خواهد شد؟ این اثر راوی جست وجوی زمانی است گم شده. دعوت به تماشای رنگ هایی که مدام در 
فضا دورتر مي شوند. عیش زیستن و خون داشتن... »شاهراه« با ادبیاتی سرراست، ساده و شسته رفته 
نوشته شده است. وقتی آغاز داستان را مي خوانی به این فکر مي کنی که داستانی بی پیرایه را دنبال 
مي کنی اما این تصور مخاطب تنها یک صفحه بیشتر دوام پیدا نمی  کند. »شاهراه« خیلی زود از 
این جاده منحرف مي شود و گویی به هذیان راه مي برد. اتمسفر ساده و صمیمانه آغازین داستان به 
سرعت جایش را به سطوری مملو از وحشت و هیجان مي دهد تا مخاطب با خود بگوید وارد دنیای 
هذیان شده است یا نه، دارد همان داستان را با واقعیت های پیش پاافتاده پی مي گیرد. خیلی خوب 
است که به همین گزینه دوم مي رسید. بله، همه چیز در همین دنیای معمولی روایت مي شود. در 
بخشی از این کتاب مي خوانیم: »اظهر من الشمس است که نباید ازش مي خواستم حلقه- تداعی 
میلیون ها تک لحظه سرنوشت ساز را به فراموشی بسپرد. کاش به خاطر این اشتباه بی جا و ناشایست، 

استاالگمیت ها نشکنند و نیفتند رو من و مامان و میز مودب کافه«. 

پروانه شفاعی
خبرنگار

کتابخانه
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عبرتگاه تاریخ
امیراسماعیل آذر
انتشارات: سخن

اندیشه آزادی
نویسندگان: محمد طبیبیان

موسی غنی نژاد، حسین عباسی
انتشارات: دنیای اقتصاد

J سرگذشت های خواندنی و عبرت آموز تاریخ ایران 
با مطالعه تاریخ مي توان پــی برد که چه حوادثی در ترفیع یا تحلیل قومی مؤثر 
بوده یا چه وقایعی باعث شده تا اوج ها یا حضیض ها شکل بگیرد. این کاری نیست که 
هرکس بتواند به سادگی به آن دست یابد. تحصیل چنین نتیجه ای متضمن مطالعه 
و غور در متون تاریخ است. دانشگاه ها و مراکز علمی مهم جهان توجه خاص به تاریخ 
کشورشــان دارند. حتی کسانی که مي خواهند در آن کشورها اقامت دایم بگزینند و 
متمکن شوند باید تاریخ آن سرزمین را بدانند و امتحان بدهند. برای اینکه مصایب و 
مضایق برای ملتی تکرار نشود و آنچه در گذشته اتفاق افتاده عبرتی شود برای آیندگان. 
تاریخ اگر مورد تحلیل قرار گیرد یک علم به حساب مي آید در غیر این صورت رمانی 
است که شخصیت ها و بازیگرهای آن افراد حقیقی اند. غرض نویسنده از نوشتن این 
اثر آشنا کردن خوانندگان با مصایب و مضایقی است که در دوره های تاریخی گوناگون 
وجود داشــته و نیز جلب توجه به رویدادهای خشن تاریخ که مولود ناهنجاری ها و 
درازدســتی ها به ساحت جوامع بشری بوده است. بنابراین آنچه در متن کتاب آمده 
حقایقی است که از خالل تاریخ ایران برگرفته شده و همه آنها مستند هستند. منابع 
مورد استفاده هم از منابع غنی و قابل توجه اند. با توجه به اینکه هر مورد به طور مستقل 
انتخاب شده و پیوندی با قسمت های قبل و بعد خود ندارد، خوانندگان مي توانند هر 

موضوع را به طور تجریدی مورد توجه و دقت قرار دهند. 

J نگاهی از منظر اقتصاد سیاسی به تجربه ایران معاصر
»اندیشه آزادی« اقتصاد سیاسی 100 ساله ایران را کوتاه اما عمیق مرور مي کند. دو استاد برجسته 
اقتصاد کشور به همراه دانشجوی خود مطالب را فراهم آورده اند و بر اساس شواهد و داده های دیگران 
از اقتصاد ایران، به تحلیل مي پردازند. آنچه کتاب را برجسته مي کند، شواهد و دالیل تاریخی ذکرشده 
نیست، چرا که بسیاری از آنها را قبالً خوانده ایم؛ بلکه این خط تحلیل و فرضیه ارائه شده است که 
تازگی دارد. گرچه بیش از یک قرن از طرح اندیشه های تجددطلبی و نوگرایی در ایران مي گذرد ولی 
هنوز بحث بر سر مفاهیم اساسی تمدن جدید همچون قانون، آزادی، حقوق فردی، توسعه و رفاه فکر 
سیاستمداران و متفکران جامعه را به خود مشغول داشته است. هنوز به این پرسش پایه ای پاسخی 
درخور داده نشده است که چرا ایران به رغم تالش های بسیار نتوانسته است وارد جرگه کشورهای 
توسعه یافته شود؟ هدف اصلی کتاب »اندیشــه آزادی« بررسی اجمالی برخی وجوه تجددخواهی 
ایرانیان و ارائه بسیار خالصه ای از خردورزی مدرن در اقتصاد و سیاست است. از این رو در گام نخست 
کتاب به واکاوی اندیشــه های تجددطلبانه و تالش های نوگرایانه ای که در ایران معاصر به ویژه بعد 
از مشروطیت انجام شده، پرداخته و سپس مبانی مفهومی اندیشه اقتصادی- سیاسی دوران جدید 
بررسی شده است. در ادامه ساختار و عملکرد نهادهای مهم سیاسی و اقتصادی جامعه مدرن تحلیل 
شده تا از این طریق تصویری منسجم از واقعیت های دنیای مدرن پیش روی مخاطب ترسیم شود. 
در پایان دو خوانش و نقد درباره کتاب »اندیشه آزادی« که با توجه به دغدغه اصلی نویسنده نگاشته 

شده، به کتاب افزوده و پاسخ های او به پاره ای از تأمالت مطرح در آنها ارائه شده است.

J داستانی حیرت انگیز
 سبک کتاب »زندگی دوم« مانند کتاب »پیش از آنکه بخوابم«، اثر پیشین نویسنده، هیجان انگیز 
و بی نهایت گیراست. این کتاب مورد توجه نشریات و مجالت قرار گرفت و از پرفروش های نیویورک 
تایمز و آمازون است. این کتاب را اثری جذاب، خیره کننده و پردلهره معرفی کرده اند و روزنامه دیلی 
میرور نیز از آن به عنوان اثری دارای پرداخت داســتانی حیرت انگیز و بي نهایت گیرا که رفته رفته 
هولناک مي شود یاد کرده است. در خالصه این داستان آمده است: جولیا به ظاهر زندگی خوبی دارد 
اما هنگامی که متوجه مي شود خواهرش در حمله فرد ناشناسی به قتل رسیده است، مي خواهد 
هرطور شده به علت آن پی ببرد. پس از مدتی، زمانی که تصور مي کند پلیس موفق نشده سرنخی 
پیدا کند، تصمیم مي گیرد خودش وارد عمل شود. در همین زمينه سعی مي کند با هویت خواهرش 
وارد ســایت های اینترنتی اي شود که خواهرش به آنها سر مي زده است. اما همه ما رازهایی داریم 
که... در بخشی از این کتاب مي خوانیم: »من کشف کردم که شیفته و شیدای خواهرم هستم و با 
وجود اختالف سنی بینمان مثل دوقلوها خیلی به هم نزدیک شدیم. به طوری که ارتباط روحی 
و عاطفی واقعاً عمیقی میان ما دو نفر شکل گرفت«. اس جی واتسون، نویسنده این اثر در میدلند 
انگلیس به دنیا آمد و ساکن شهر لندن است. او در دانشگاه بیرمنگام در رشته فیزیک تحصیل و 
سپس به لندن نقل مکان کرد و در آنجا در بیمارستان های متعددی کار کرد تا سرانجام در حوزه 

شنوایی سنجی صاحب تخصص شد.

J توسعه و اندیشه
کتاب حاضر به بررســی نقش دولت در نوآوری و رشد اقتصادی مي پردازد و بی شک 
یکی از مهم ترین کتاب هایی است که در این زمینه در سال های اخیر منتشر شده است. 
این کتاب، تحسین مجالت معتبری چون فایننشیال تایمز و اکونومیست و اندیشمندان 
سرشناسی مانند ریچارد نلسون و دنی رودریک را برانگیخت و با استقبال جامعه دانشگاهی 
و سیاست گذاران روبه رو شد. نویسنده کتاب شرح مي دهد که مکانیسم بازار به تنهایی قادر 
به ارتقای نوآوری نیست و همکاری بخش خصوصی و دولت در این میان ضروری است. 
مازوکاتو همچنین نشان مي دهد که حتی در زمانی که بحث جادوی بازار از سوی امریکا 
در سطح جهان تبلیغ مي شده است دولت این کشور در اقتصاد نقش فعالی ایفا مي کرد. 
با توجه به این مسئله کتاب حاضر برای اندیشمندان و سیاست گذاران ایرانی حاوی نکات 
ارزنده ای است و نشان می دهد تنها با تکیه بر مکانیسم بازار و خصوصی سازی نمی توان به 
رشد اقتصادی دست یافت. در مجموعه »توسعه و اندیشه« که کتاب حاضر سومین اثر آن 
است، تالش خواهد شد مکاتب مختلف اقتصادی از جمله اتریشی، نهادی، مارکسیستی، 
شناختی و رفتاری معرفی شود و مورد بحث قرار گیرد و موضوعات مختلفی مانند آزادی، 
عدالت، توسعه، کارآفرینی، اقتصاد دانش محور، مباحث بازار پول و سرمایه، نقش دولت در 

توسعه و غیره از نگاه این مکاتب بررسی شود.

دولت کارآفرین
نقد اسطوره های بخش خصوصی

در مقابل بخش عمومی
ماریانا مازوکاتو

مترجمان:
حمید پاداش و علی نیکونسبتی

انتشارات: چشمه

زندگی دوم
اس جی واتسون

مترجم: شقایق قندهاری
انتشارات: آموت
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کتابخانه

زندگی با یک دالر در روز
توماس نازاریو/ انتشارات: پنگوئن

348 صفحه کتاب که با جمله ای گیرا از داالیی الما شروع 
شــده و جهانیان را به تالش برای پایان دادن به فقر دعوت 
می کند. این کتاب پر از عکس ها و نمودارهایی است که فقر را 
به خوبی به تصور می کشد. نویسنده در این کتاب نشان داده 
که فقر چطور روی تمامِی جوامع بشری اثر منفی می گذارد. 
در کنــار این تصویرها، راهکارهایی نیز برای اقدامات فردی 

پیشنهاد شده تا هرکسی بتواند در نوع خودش با این پدیده مقابله کند. نویسنده نشان 
می دهد که تغییر در هر شرایطی امکان پذیر است. 

از دست به دهان
لیندا تریدو/ انتشارات: آمازون

لیندا تریدو و همسرش زندگی خوبی داشتند تا اینکه یک 
طوفان در تابستان، آنها را بی خانمان کرد. او در کتاب خود 
نشان می دهد که چطور هرکسی در معرض فقر قرار دارد و 
ممکن است هرآنچه دارد یک شبه از دست بدهد. او در ادامه 
کتاب خود نشان می دهد چطور بعد از مواجهه ناگهانی با فقر 
می تــوان از آن نجات پیدا کرد و به زندگی ادامه داد. کتاب 
تریدو، فقر را به صورت عملی در زندگی نشــان می دهد و 

بعد به شــما یاد می دهد چگونه مقابل آن قد راست کنید. این کتاب در حقیقت تجربه 
زندگی است. 

چارچوبی برای درک فقر
رابی پِین/ انتشارات: ویکی اسپیس

فقــر چگونه نقصان در یادگیری، رفتارهــای بِد حرفه ای و 
تصمیم گیری های اشتباه را سبب می شود؟ افرادی که در فقر 
زندگی می کنند عموماً با چالش هایی سروکار دارند که برای 
طبقه متوسط امری ناشناخته است. برخی از این چالش ها 
ریشــه در مســائل مرئی دارد و برخی دیگر ریشه در امور 
پنهانی. نویسنده این کتاب که دکترای اقتصاد دارد تصویری 
عقالنی از فقر به دســت می دهد و نشان می دهد که چطور 

برخی افراد صرفاً به خاطر فقر، از برخی فرصت های مهم زندگی محروم می شــوند. این 
کتاب، مخاطب را با مفهوم فقر و ریشه های آن آشنا می کند. 

پایان فقر
جفری ساکس/ انتشارات: آمازون

ســاکس به عنوان یک اقتصاددان بزرگ، راهکارهایی برای 
پایــان دادن به فقــر مفرط در جهان دارد. او بررســی های 
دقیقی روی کشورهای پیشرفته دنیا انجام داده؛ آن دسته از 
کشورهایی که مردمشان در رفاه کامل قرار دارند. او نقشه ای 
از اقتصاد جهان طرح می کند و هر کشــوری را در دسته ای 
مشخص داخِل آن نقشه قرار می دهد. سپس توضیح می دهد 
که هرکدام از این کشورها در 200 سال گذشته چه مسیری 

را برای دســت یافتن به رفاه طی کرده اند. او با این شــیوه مدلی برای پایان دادن به فقر 
مطرح می کند. 

ماهیت فقر توده
جان کنت گالبریت/ انتشارات: آمازون

نوشته های گالبریت هیچ وقت ساده نیست اما همیشه ارزش 
خواندن دارد. او با هوش سرشار خود دست روی حساس ترین 
نقاط می گذارد و مشــکالت اجتماعی و اقتصادی را در دل 
ماجرا شناســایی می کند. او معتقد است فقری که خیلی از 
کشورها تجربه می کنند ربطی به خودشان ندارد بلکه ریشه 
در ثروِت دیگر کشورها دارد. در واقع آنها علت اصلِی بروز این 

پدیده در بقیه کشورها هستند. اما حاال همین کشورها می توانند راه نجاتی برای کشورهای 
فقیر فراهم کنند. آنها با سرمایه و تکنولوژی خود می توانند به پایان دادن فقر کمک کنند. 

فقر و رفاه ملت ها
دیوید الندز/ انتشارات: آمازون

این کتاب تحســین برانگیز و پرفروش، یکی از پرسش های 
همیشگی و داِغ زمانه را مطرح می کند: چرا برخی از ملت ها 
و کشــورها به موفقیت های اقتصادی دست پیدا می کنند 
درحالی که بقیه همیشه در فقر دست وپا می زنند؟ پاسخی که 
نویسنده مطرح می کند ترکیبی پیچیده از مسائل فرهنگی و 
شرایط تاریخی است. البته نویسنده اخیراً کتابی در این باره 
نوشــته که در آن به بحران های مالــِی مختلف دنیا مانند 

بحران مالِی آسیا نیز اشاره می کند. او در کتاب خود به تنش های بین المللی نیز به عنوان 
مسئله ای بااهمیت می پردازد. 

از شدِت فقر
پائول پوالک/ انتشارات: آمازون

پوالک روان شــناس اســت و به همین خاطر با رویکرد 
رفتارشناســی و انسان شناســی به بررســی پدیده فقر 
پرداخته است. همین امر باعث جذابیت کتاب او شده است. 
او انســان ها را در محیطی که آنهــا را احاطه کرده مورد 
بررسِی روان شناسانه قرار داده است. این نویسنده معتقد 
است سه راه برای پایان دادن به فقر وجود دارد: کمک های 
مالی، رشد اقتصاد ملی، کسب وکارهای بزرگ. در نهایت 

تأکید دارد که افراد فقیر باید یاد بگیرند خودشــان راه درآمدزایی را برای خودشان 
ایجاد کنند. 

پل هایی از روی فقر
فیلیپ دوول و رابی کی پاین/ انتشارات: آمازون

ارائه دهندگان خدمات و کسب وکارهای مختلف با کارهای 
خود روزانــه به مردِم فقیر پل می زنند و نویســندگان 
این کتاب با قلم خود این پل ها را نشــان می دهند. نثر 
این کتاب کامالً خواندنی اســت و با مطالعاتی موردی و 
تحلیل های جزئی بهترین راهکارها را برای مقابله با فقر 
در شرایط مختلف نشان می دهد. نویسندگان این کتاب، 
برنامه هــای مبارزه را با فقر را از نو تنظیم می کنند تا به 

بهترین نتیجه برای مقابله با پدیده فقر دست پیدا کنند. در نهایت آنها شیوه مبارزه 
با فقر را آموزش می دهند. 

فقر چیست؟ چه چیزهایی عامل فقر است؟ چه کارهایی می توان برای نجات از فقر انجام داد؟ کتاب های بسیاری در این باره 
نوشته شده؛ این 8 کتاب جزو برترین کتاب ها درباره پدیده »فقر« هستند. 
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