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سخن نخست

گره گشایی بهار

دكترحجتاله صيدي ،مدير عامل شركت سرمايهگذاري خوارزمي
کوتاهترین راه ،همیشه بهترین راه نیست ،بهویژه اگر مقصدی مهم و ارزشمند در پیش باشد .زمانی که پای مسئلهای مهم ،حیاتی و مانند همیشه بغرنج به میان میآید که حل آن توان،
تحمل و تامل زیادی میطلبد ،یکی از کوتاهترین راهها ،که از قضا آسانترین نیز هست ،پاک کردن صورت مسئله است و سپس کنج عافیت و آرامش گزیدن که الحمدهلل ما اصال و
اساسا مسئلهای نداریم .اما حقیقت آن است که مسیر موفقیت ،گذر کوتاه و همواری نیست و از این روی توان و تدبیر ویژهای طلب میکند.
مدیران و کارکنان گروه سرمایهگذاری خوارزمی درست از زمانی که برنامة راهبردی هفت ساله جهت ثروتآفرینی پایدار برای نسلها را در آذرماه  92خورشیدی تدوین و رونمایی
کردند ،بهخوبی میدانستند که رسیدن به اهداف این برنامة بلندپروازانه،کار سهلی نیست و چون از جنس عشق است ،اگر در اول نیز آسان نماید ،مشکلها خواهد افتاد ،بنابراین باید
آستین همت باال زد و به استقبال خطر رفت .بهعالوه میدانستند که طبیعت دنیای کسبوکار و بهویژه سرمایهگذاری ،چنین نیست که بتوان با حرکتی آرام و مستقیم به اهداف
رسید .تمام شرکتهایی که در حوزة سرمایهگذاری پیشرفتهای قابل توجه و به بیان معروف رشد سود و دارایی انفجاری داشتهاند ،یکی از عوامل برنده بودنشان خریدها و تملکهای
خاص ،بزرگ و بهموقع بوده است ،وگرنه هیچ شرکتی در هیچ نقطهای از جهان نمیتواند با کسب سود عادی از محل سود سهام تقسیمی که درصد قابل توجهی ندارد ،یا سود حاصل
از خرید و فروش روزانة سهام ،داراییها و سود خود را ظرف چند سال ،چند برابر کند ،بلکه با تملک خاص و اقدامهای اصالحی و پیشبرندة خاص است که میتوان شرکت را وارد
باشگاه بزرگان کرد.
چنین بود که گروه سرمایهگذاری خوارزمی بهعنوان یکی از گامهای مهم در راستای اجرای برنامة راهبردی ،در اسفندماه  92اقدام به خرید نیروگاه منتظر قائم کرد ،که به صورت
مجموعهای از داراییهای منقول و غیرمنقول بود .از آنجا که به دو نوبت مزایدة برگزارشده از سوی فروشنده ،پاسخ درخوری داده نشده بود ،خوارزمی با شرایطی مطلوب ،هم از نظر
قیمت و هم شرایط پرداخت ،نیروگاه را از آن خود ساخت و بالفاصله طرح تجاریسازی نیروگاه را تعریف کرد که هدف از آن ،تبدیل نیروگاه از یک دارایی خدمتدهندة دولتی به یک
واحد کسبوکار سودآور بود .اجزای مهم طرح تجاریسازی ،شامل مواردی مانند افزایش راندمان نیروگاه ،اصالح نظام و ساختار فروش برق ،تبدیل نیروگاه از دارایی به شرکت سهامی
عام ،ورود آن به بورس و اقدامهایی از این قبیل بود .با تبدیل نیروگاه به شرکت سهامی عام توسعة برق و انرژی سپهر و انتقال آن دارایی از دفاتر خوارزمی به دفاتر توسعة برق و انرژی
سپهر ،نظر و اعتقاد کارشناسی واحدهای مالی هر دو شرکت ،ثبت کل ثمن معامله به میزان  29هزار میلیارد ریال بهعنوان بهای تمامشدة نیروگاه بود که هم مورد تایید کمیتههای
حسابرسی هر دو شرکت و حسابرسان مستقل بود و سازمان بورس نیز تمامی موارد مربوط را بر اساس همین روش ثبت ،مورد پذیرش قرار داده بود و هم شواهد و مدارک پشتوانة ثبت
مذکور از جمله قرارداد اولیه و الحاقیة آن و از همه مهمتر گزارش کارشناس رسمی در مقطع انتقال نیروگاه به توسعة برق و انرژی سپهر بر درستی ثبت پیشگفته مهر تایید مینهاد.
ماهها بعد ،هنگام بررسی ورود توسعة برق و انرژی سپهر به فرابورس ،روش عمل شرکت مورد سوال سازمان بورس قرار گرفت و شرکت نیز اقدام به ارائة استداللهای خود کرد که
درنهایت ،درست یک روز قبل از برگزاری مجمع مجددا موضوع مورد تردید سازمان بورس واقع شد و این در حالی بود که نهتنها تمامی استداللها به بورس ارائه شده بود ،بلکه به مدت
یک سال و نیم و در مقاطع مهمی از جمله افزایش سرمایه و صورتهای مالی میاندورهای تهیهشده بر اساس این روش ،از طرف سازمان بورس مورد تایید قرار گرفته بود .درست به
همین دلیل هم ،سازمان بورس با ثبت صورتجلسة مجمع سال  94که تصویب صورتهای مالی از مهمترین مفاد آن بود ،موافقت کرد .اما در کمال شگفتی مالحظه شد که نماد سهم
همچنان بسته ماند و اعتراضهای شرکت به جایی نرسید و تنها از شرکت خواسته شد که صورتهای مالی خود را بر مبنای مبلغ  16هزار میلیارد ریال بهعنوان بهای تمامشدة نیروگاه
تعدیل کند .بدیهی بود که شرکت به دلیل صیانت از حقوق سهامداران و انعکاس درست و شفاف ارزش نیروگاه ،خواستة برخی از کارشناسان محترم بورس را که خالی از اشکال نیز
نبود ،نپذیرد و استداللهای حرفهای خود برای نحوة عمل حسابداری و گزارشگری مالی را ارائه کند .به دلیل عدم پذیرش استداللهای متعدد شکلی و محتوایی شرکت از طرف بخشی
از همکاران ارجمند سازمان بورس ،موضوع بر اساس تصمیم سازمان بورس ،از آذرماه سال گذشته تا اسفندماه در سه کمیتة تخصصی مورد بررسی قرار گرفت که در برخی از آنها
نیز شرکت استداللها و نحوة قضاوت خود را مبنی بر صحت صورتهای مالی ارائه کرد و به همین دلیل در هیچکدام از کمیتههای حرفهای که از افراد صاحبنام و خبرة گزارشگری
مالی تشکیل شدهاند ،اجماع حاصل نشد و بین اعضا ،مانند هر موضوع تخصصی و حرفهای دیگری ،اختالف نظر بروز کرد که این موضوع در نامة اواخر اسفندماه سازمان به شرکت و
همچنین در متن رأی جامعة حسابداران رسمی نیز که به لحاظ صالحیتی بر عملکرد حسابرس متمرکز است ،بهصراحت بیان شده است.
متن اظهار نظر جامعة حسابداران رسمی که به مطالب و روشهای گوناگونی اشاره داشته و روش حسابداری خاصی را مورد تاکید قرار نمیدهد ،نشاندهندة آن است که
استداللهای شرکت و نحوة عمل حسابداری آن نادرست نبوده ،اگرچه مواردی از نظر کارشناسان محترم سازمان بورس نیز مورد تایید بخشهایی از داوریکنندگان قرار گرفته است،
زیرا استاندارد حسابداری صریح و کامال مرتبطی با ماهیت معاملة نیروگاه و اقدامات انجامشده در آن وجود نداشته و روش عمل شرکت نیز بر اساس قضاوت حرفهای متخصصان مالی
شرکت ،روشی نوین و منحصربهفرد بود .از این روی شرکت که از ابتدا در پی دستیابی به ارزش منصفانه بهعنوان مبنایی قابل اتکا بوده ،در دو روز پایانی سال گذشته و به محض
دریافت نظر جامعه وبه استناد ظرفیتهای موجود در استانداردهای حسابداری اقدام به تعدیل ارزش ثبتشده و تهیة صورتهای مالی جدید بر اساس ارزش فعلی وجوه آتی کرد که
پس از هماهنگی با بانک محترم صادرات که در مقام فروشنده و طرف امضای الحاقیهها قرار داشت ،گزارش مالی میاندورهای را در هفتة دوم فروردین سال جاری به سازمان بورس
ارائه داد و اکنون همگان منتظرند تا اظهار نظر حسابرس در این خصوص منتشر شود تا با قرار گرفتن آنها در سامانة کدال ،نماد سهم باز شود.
میشد قدم در این راه شش ماهه نگذاشت و با پذیرش نظر سازمان بورس در ابتدای امر ،نماد سهم را بسیار زودتر باز کرد و زیان ناشی از افت ارزش و همچنین کاهش چشمگیر
سود را نیز تحمل کرد .اما وظیفة امانتداری ،خاص و کمنظیر بودن معامله و نبود وحدت نظر برای ارائة راهی جایگزین و منصفانهتر ،مانع از آن شد که مدیریت با عافیتطلبی به تمکین
محض تن دهد .قابل تصور است که در این صورت گروهی از سهامداران ارجمند ،با نارضایتی ،اقدام به فروش سهام خود با قیمتهایی به مراتب نازل کرده و طبق آنچه در بازار سرمایه
متعارف است ،از سهامداری خوارزمی خارج میشدند و دیگر کاری با شرکت و افت و خیزهایش نداشتند .اما منافع عمومی شرکت و عموم سهامداران چه میشد؟ شاید نه سازمان
بورس و نه شرکت پیشبینی نمیکردند که کار بسته بودن نماد به این درازا بکشد ،اما طبیعی بود که تا تمامی مسائل برای سازمان بورس که البته بسیار سختگیرانهتر از موارد مشابه
برخورد میکرد ،روشن نشود ،نماد بسته بماند .از این روی شرکت با دقت و احتیاط تمام ،تمامی اطالعات و استداللهای مربوط را بهطور شفاف تهیه و ارائه کرد تا نه خللی در فرآیند
نظارت بورس وارد شود و نه شرکت با این دارایی عظیم و ارزشمندش دچار مشکلی پایدار گردد .اکنون ،بنا به اظهار مدیران محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تنها مدرک باقیمانده،
گزارش حسابرس مستقل در خصوص صورتهای مالی میاندورهای است ،که آن هم زمان زیادی نخواهد برد.
میتوان خدای رحمان را شاکر بود که هم توفیق صبر و آرامش و دقت داد تا با وجود فشارهای مختلفی که از سوی بخشی از سهامداران وجود داشت ،شرکت بتواند بر وسوسة
کوتاه آمدن و به خانة اول برگشتن ،صرفاً برای رضایت مقطعی بخشی از سهامداران ارجمند ،فائق آید و نه کوتاهترین ،که درستترین راه را انتخاب کند و هم ارزش منصفانة قابل
اتکایی برای بزرگترین دارایی گروه خوارزمی محاسبه شد تا گروه همچنان در مسیر ارزشافزایی و پیشرفت و تعالی گامهایی استوار بردارد و از نامهربانیها و قضاوتهای شتابزده
نرنجد که گفتهاند:
وفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم
که در طریقت ما کافری است رنجیدن
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اقتصاد

مجله اقتصاد و مديريت
ء

وفاق ملی؛ برای خروج از رکود اقتصادی
سال  95بعد از اتمام تعطیالت نوروز با نگاه ویژة کارشناسان اقتصادی بهعنوان اقتصاد مقاومتی آغاز شد .تقریبا چند روز بعد از
سیزدهم فروردینماه کارشناسان اقتصادی هر کدام به نوعی شروع به تحلیل اقتصاد مقاومتی کردند .در این راستا دانشگاه عالمه
طباطبایی در  16فرودین ماه ،یعنی تنها سه روز بعد از تعطیالت نوروز ،اولین نشست از سلسله نشستهای بحران توسعة ملی،
برنامة ششم و اقتصاد مقاومتی را برگزار کرد .این نشست از سوی رسانهها و کارشناسان اقتصادی مورد استقبال قرار گرفت.
فرشاد مومنی ،صاحبنظر اقتصادی در این نشست سخنان مشروحی در مورد اقتصاد مقاومتی مطرح کرد .در ادامه برشی از سخنان
این استاد اقتصاد تدوین شده است که میتواند تا حدی در روشن کردن زوایای مفهوم اقتصاد مقاومتی موثر باشد.
برای ایجاد یک فهم همگانی و ثمربخش از اقتصاد مقاومتی و مبنا قرار گرفتن آن
برای اقدامات و برنامهها باید مواضع وحساسیتهای خود را در این زمینه مشخص
کنیم.
اگر فهم جامعتری از اقتصاد مقاومتی داشته باشیم ،آمادگی الزم برای مقابله با
بحرانها را خواهیم داشت.
سیاستهای بیثباتساز که از سال  ۸۴در دستورکار مدیریت اقتصادی و مدیریت
توسعة کشور قرار گرفت ،باعث شده میزان خروج سرمایة ثبتشده از کشور در سال
 ،۸۹معادل ۱۲۵برابر سال  ۸۳باشد .اما اگر درک درستی از اقتصاد مقاومتی ایجاد
شود ،سرنوشت متفاوتی برای کشور رقم میخورد.
کشورهای صنعتی با سه نمونه از مهمترین شوکهای درونزا مواجه هستند که
عبارتاند از :شوکهای مربوط به تغییرات سریع و پیدرپی در دستاوردهای علوم
و فناوری ،شوکهای مربوط به محیط زیست ،شوکهای مربوط به بازارهای مالی
جهانیشده.
اقتصاد کشور ما عالوه بر درگیر بودن با سه شوک برونزای ذکرشده با
آسیبپذیریهای شدیدی که مدیریت توسعة ملی در ایران نسبت
به نوسانات قیمت نفت دارد نیز روبهروست.
نکتة کلیدی این است که مواجهه با
هرکدام از این شوکهای برونزا نیاز به
اتخاذ تدابیر و تمهیدات و لوازم نرمافزاری
و سختافزاری متناسب خود را دارد
که یکی از حیاتیترین آنها که باید
در سطح مدیریت عالی توسعة ملی
در مورد آن تصمیمگیری شود،
اولویتگذاری در زمینة کانونهایی
است که در مقابل شوکهای برونزا
آسیبپذیری بیشتری دارند.
تجربة تحریمها نشان داد که ایران
عالوه بر آسیبپذیری در برابر شوک
برونزای ناشی از نوسانات قیمت نفت،
آسیبپذیری بیشتری در برابر شوک ناشی
از تحریم دارد.
گویی بخشهایی ترجیح میدهند قدرتهای
جهانی را برای اعمال دوبارة تحریمها تحریک
کنند .در صورتی که عقالنیت ایجاب میکند
آمادگی الزم در سطح ملی برای به حداکثر
رساندن فرصتها و کاهش تهدیدها ایجاد
شود .در غیر این صورت ،این نوع اقدامات
تحریکآمیز نسبتی با مصالح ملی و امنیت ملی
و اقتصاد مقاومتی ندارد.
محور اصلی اقتصاد مقاومتی تغییر است .باید
مشخص کنیم که برنامهریزی برای افزایش توان

مقاومت در برابر کدامیک از شوکهای برونزا صورت میگیرد ،زیرا هرکدام از آنها
تمهیدات خاص خود را میطلبند.
تجربة کشورهای صنعتی که فقط بر منتخبی از شوکهای برونزا متمرکز شدهاند،
بههیچوجه برای ایران کافی نیست .به عقیدة من تجربة فاجعهآمیز شوک نرخ ارز و
حاملهای انرژی باید از زاویة تضعیف شدید بخش بزرگی از توان مقاومت اقتصاد و
جامعة ایران مورد ارزیابی کارشناسی قرار بگیرد.
اگر قرار باشد اقتصاد مقاومتی به معنای دقیق کلمه دنبال شود ،باید قابلیت
پیشبینیپذیری را باال ببریم و در کلیترین سطح باید یک نظم اقتصادی و
اجتماعی پاسخگو بسازیم.
تمهیدات الزم که باید برای ارتقای توان مقاومت اقتصاد ملی از منظر سطح
توسعه بهطور جدی در دستور کار قرار گیرد ،به سه دسته تقسیم میشود:
ایجاد تغییرات نهادی که در آن فرآیندهای تصمیمگیری و
تخصیص منابع سه قابلیت علممحوری ،قانونمحوری و
برنامهمحوری را پیدا کنند.
شفافیت
افزایش مشارکت شهروندان به صورت موثر و
ثمربخش در سیاست و اقتصاد
یکی از شیوههایی که در چند هفتة اخیر از
جانب صاحبان برخی تفکرات در راستای
دستکاری اقتصاد مقاومتی در پیش
گرفته شده ،القای این مطلب است
که گویی مسئول برپایی اقتصاد
مقاومتی فقط قوة مجریه است! این
یک برخورد شتابزده و یکسویه
نسبت به منافع ملی و اقتصاد مقاومتی
است .
در شرایط حاضر که یکی از نگرانکنندهترین
اوضاع اقتصادی را تجربه میکنیم ،کانون اصلی
کاهش چشمگیر توان مقاومت اقتصاد ملی در کشور
قاعدهگذاریهایی است که برآیند آنها به صورت
نهادهای کجکارکرد ظاهر شده است .برطرف کردن این
کجکارکردیهای نهادی مسئولیتهای زیادی بر دوش قوة
مقننه قرار میدهد.
برخی از پیشبینیها نشان میدهد در سال  ۲۰۱۷بحرانی
در حد استاندارد بحران  ۱۹۹۷اتفاق میافتد که اگر در حال
حاضر خردمندانه و هوشمندانه برخورد کنیم ،میتواند فرصتی
خارقالعاده برای اقتصاد ایران محسوب شود .اما در غیر این
صورت هزینههای آن گریبان جامعه را خواهد گرفت .اگر فهم
جامعتری از اقتصاد مقاومتی داشته باشیم ،آمادگی الزم برای
مقابله با بحرانها را خواهیم داشت.
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اقتصاد

اقتصاد مقاومتی؛ قطبنمای توسعة ملی
طی چند سال گذشته مرسوم شده است که از سوی رهبر معظم انقالب یک
سال با عنوان و شناسة مشخصی ،آغاز میشود و با همان عنوان به انتها میرسد.
در سال  95نیر بر اساس همین رسم چندساله ،رهبر معظم انقالب سال جاری را
سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام نهادند .در جدول زیر عنوان سالهای
مختلف از سال  1373تا سال  1395آمده است و میتوان بهوضوح دید ،سال
جاری نخستین سالی نیست که رهبر معظم انقالب یک عنوان اقتصادی برای
نامگذاری روی سال انتخاب کردهاند.
نام سال

سال

وجدان کارى و انضباط اجتماعی

۱۳۷۳

انضباط اقتصادى و مالى

۱۳۷۴

کار سازنده

۱۳۷۵

صرفهجویی

۱۳۷۶

صرفهجویی

۱۳77

سره
امام خمینى
ّ
قدس ّ

۱۳۷۸

امیرالمومنین ،علی بن ابیطالب(ع)

۱۳۷۹

اقتدار ملی و اشتغالآفرینی

۱۳۸۰

عزت و افتخار حسینى

۱۳۸۱

نهضت خدمتگزارى

۱۳۸۲

پاسخگویى سه قوه به ملت ایران

۱۳۸۳

همبستگى ملى و مشارکت عمومى

۱۳۸۴

پیامبر اعظم(ص)

۱۳۸۵

اتحاد ملى و انسجام اسالمى

۱۳۸۶

نوآوری و شکوفایی

۱۳۸۷

اصالح الگوى مصرف

۱۳۸۸

همت مضاعف و کار مضاعف

۱۳۸۹

جهاد اقتصادی

۱۳۹۰

تولید ملى ،حمایت از کار و سرمایةایرانى

۱۳۹۱

حماسة سیاسی و حماسة اقتصادی

۱۳۹۲

اقتصاد و فرهنگ ،با عزم ملی و مدیریت جهادی

۱۳۹۳

دولت و ملت ،همدلی و همزبانی

۱۳۹۴

اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل

۱۳۹۵

در سالهای قبل و در چند نوبت مفاهیمی نظیر تولید ،اشتغال ،مصرف و...
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در نامگذاری روی سال جایگاه ویژهای داشتهاند و درواقع جهتگیری
سیاستگذاریهای کلی روی برنامهها و اجرای آنها را مشخص
کردهاند .به دیگر سخن میتوان گفت که از منظر
سیاستگذاریهای کلی توجه به ضرورتهای
اقتصادی همواره وجود داشته است و با شناسه
قرار دادن نیازهای اقتصادی کشور در آغاز سال
به نوعی این مسئله تبیین شده
است که مدیران اجرایی در همة
حوزهها و دستگاههای تصمیمساز
و تصمیمگیر باید مسیر اجرا و
دستیابی به اهداف آن سیاست کلی
اقتصادی را فراهم کنند.
اما یک پله پایینتر از
سیاستگذاری برای نظام
به نظر میرسد در حوزة اجرا
طی سالهای گذشته ،مخصوصا
در یک دهة گذشته،
هنوز توفیق چندانی
در دستیابی به اهداف
اقتصادی به دست نیامده
است .در سال جاری نیز با ارزیابی
موقعیت اقتصادی کشور و
جغرافیای اقتصادی جهان ،اقتصاد
مقاومتی همراه با اقدام و عمل
ا صلی
یعنی به دور از شعارزدگی ،سیاست
(برای دستیابی به سقف قابل تاملی از توسعه
در سال  )95معرفی شده است .اما در حوزة عمل
چگونه میتوان هدفگذاری و حرکت کرد تا در
انتهای سال و در ارزیابی میزان دستیابی به سیاست
کلی توسعة کشور ،نتایج قابل مالحظهای به دست آید.
الف) در نخستین قدم و با ارزیابی شرایط اجتماعی کشور
به نظر میرسد مدیران ،برنامهریزان و درکل مسئوالن
اجرایی باید راهبردی را طراحی و تدوین کنند که
بر اساس آن یک خواست یا درخواست عمومی برای
اجرای سیاستی که در ابتدای سال با عنوان سیاست
کلی کشور معرفی شده است ،به مقصد و نقطهای
روشن برسد .به عبارت دیگر وقتی یک هدف مشخص
میشود تا همه ارگانهای اجرایی و دستاندرکاران
اقتصادی زمینة اجرا و توفیق در اجرای آن را فراهم کنند،
این به معنای آن است که سایر گروههای شهروندی
وظیفهای در تسهیل اجرای آن ندارند .دقیقا یکی از
بزرگترین مشکالت کشور برای توسعه ،این است که بدنة

عمومی مردم به نظر میرسد با بیتفاوتی به اهداف
و سیاستگذاریها و اجرای آن نگاه میکنند .این
بیتفاوتی به معنای آن است که بدنة اجتماعی در ایران
در کنار عوامل اجرایی سهم مشخصی در بهینهسازی شرایط
توسعة کشور داشته باشد .اینگونه به نظر میرسد که در
چندین سال گذشته بخش بزرگی از مردم به جای آنکه
خود را صاحب حق و وظیفه در روند اصالح امور اقتصادی
بدانند ،در حاشیة اتفاقات اقتصادی نشستهاند و بعضا تنها با
استفاده از نوسانهای اقتصادی سودی به دست میآورند.
در سالهای گذشته و بعد از سال  84نوع
سیاستگذاریهای اقتصادی و نگرانی
از فردای معیشت و اقتصاد کشور ،این
رفتار را تشویق کرد .مثال بارها در این
دیده شد که اقتصاد کشور به
سا لها
سرمایهگذاریهای مردمی
نیاز دارد و تولید محتاج
باال رفتن شاخص در بازار
سرمایه است .اما بخشی
از مردم بیتفاوت
نسبت به همة این
شرایط در چهارراه
استانبول به خرید
و فروش دالر و ارزهای
دیگر میپرداختند.
در حال حاضر
باید همه به این
درک برسند که
اقتصاد مقاومتی برای پیروز شدن
نیازمند خواست و اجرای
عمومی است و تنها یک
ارگان وظیفة اجرای آن
را بر عهده ندارد .این امر
مستلزم باال بردن سطح اعتماد در جامعه
از سوی دولت و سایر نهادهای حاکمیتی
است .باید در سال  95این برنامه وجود
داشته باشد.
ب) فارغ از ضرورت توجه به محتوای واقعی
اقتصاد مقاومتی ،میتوان با قاطعیت
گفت که سیاستبازی و اتکا به رفتار
غیرمدنی از سوی هر فرد ،بنگاه و نهادی
میتواند مسیر حرکت این پدیده را با
مشکل مواجه کند .سیاستبازی آفت
هر نوع برنامه و ایدهای در اقتصاد محسوب
میشود .اقتصاد مقاومتی نیز از آن روی که
حتما چهره و تصویری مقاومتگونه در مقابل
نامالیمات اقتصادی دارد ،بدون شک میتواند
در برابر سیاستبازی و رفتارهای غیرمدنی
بهشدت آسیب ببیند .برای همین باید

در قدم نخست برنامهای برای مقابله با سیاستبازی و برخوردهای سیاسی
با اقدامات اقتصادی انجام شود .در مرحلة نخست سه قوة مجریه و مقننه و
قضاییه باید به این باور برسند که دستیابی و تعریف چهارچوبی برای اقتصاد
مقاومتی در حیطة وظایف همة آنهاست .به نظر میرسد در کنار همافزایی
قوای سهگانه برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی باید هستهای متشکل از بخش
خصوصی (بهعنوان یک نهاد بیطرف در عرصة سیاسی و تنها مدافع اقتصاد
نتیجهگرا و مولد) شکل بگیرد که ضمانت اجرا و عمل نیز داشته باشد ،تا بتواند
موانع پیشروی در مسیر توسعة اقتصادی را معرفی کند .البته تن دادن به این
پیشنهاد مستلزم آن است که همه بتوانند این واقعیت را درک کنند که توسعه
در ایران یکی از بدترین روزهای خود را تجربه میکند و برای عبور از بحرانها،
هر فرد ،گروه و شبکهای باید به وظیفة خود برای رهایی از بحران آگاهی یابد.
ج) برخورد با فساد و رانت بهطور حتم نخستین قدم در حوزة اجرا برای جامة
عمل پوشاندن به اقتصاد مقاومتی محسوب میشود .همانطور که گفته شد،
اگر بشود بخش خصوصی را بهعنوان نمایندة اصلی مردم در جریان اقتصاد ،ناظر
بر اجرای اصالحات اقتصادی کرد ،یا از رسانهها بهعنوان ابزاری که میتوانند
و صاحب این اختیار هستند تا ناهنجاریها را گزارش کنند ،استفاده کرد،
حتما قدم بزرگی در مبارزه با فساد برداشته شده است .اکنون اگر فقط اخبار
رسمی مالک باشد ،بهخوبی میتوان دید که فساد مثل موریانه بخش بزرگی
از پایههای توسعه را در کشور جویده است .البته حتما فساد مشخصکننده
و معرف ناهنجاریهای مالی نیست .یکی دیگر از نشانههای فساد استفاده از
نیروهای ناکارآمد و فاقد تعهد عقالنی در مسیر پیشرفت است .یعنی اگر برداشت
غیرقانونی منابع میتواند فساد محسوب شود ،استفاده از نیروهای فاقد مهارت
و توانایی آن در سطح تصمیمسازی میتواند فسادی بزرگتر محسوب شود.
تجربه نیز ثابت کرده است که فساد مالی نتیجة حکمرانی ناتوانها در حوزههای
اقتصادی و اجتماعی است .به تعبیری دیگر ،باید رانت را هم در دسترسی به
منابع مالی و هم در تزریق آدمهای ناتوان به مشاغل حساس کور کرد.
د) تولید و بازار سرمایه دو قطب اصلی در هر اقتصادی محسوب میشوند ،که
دوره کردن اقتصاد ایران طی سالهای گذشته نشان میدهد عدم کارایی این
دو مولفه درواقع زیربنای همة کجیهای اقتصادی را شکل میدهد .هجوم
واردات و رشد شدید مصرفگرایی در کشور طی سالهای  84تا  92بهطور
حتم نتیجة قطعی و مستقیم رفتاری بود که با تولید شد و از سوی دیگر
ناکارآمدی و فسادی که سیاستها و مناسبات بانکی را نیز پر کرد ،نتیجة
نهایی فقدان توجه به بازار سرمایه محسوب میشود .برای همین بدون شک در
ارزیابی و واکاوی اقتصادی مقاومتی قبل از پرداختن به نقش هر حوزهای در
بهبود اقتصادی باید به این باور رسید که تولید و بازار سرمایه محور و محرک
اصلی هر اصالحی در اقتصاد محسوب میشوند .کشورهای توسعهیافته نیز با
تجربههایی که از الگوهای خود بر جای گذاشتهاند ،این ادعا را تایید میکنند.
بنابراین نمیتوان به اقتصاد مقاومتی فکر کرد ،آن وقت بهطور مشخص برنامهای
برای خروج از پیلة روزمرگی تولید و بازار سرمایه نداشت .ضرورت این مسئله
در شرایط فعلی و بعد از برجام که سرمایهگذاران خارجی نیز ایران را بهعنوان
یکی از اهداف کوچاندن سرمایههای خود تعیین کردهاند ،بیش از هر زمان
دیگری احساس میشود .برای این منظور بهترین کار شکل دادن به هستهای
متشکل از بنگاههای سرمایهگذاری در ایران و همچنین تشکلهای تولیدی
است .همانطور که پیش از این گفته شد که برای برخورد با موانع بزرگ
رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی نظیر فساد ،باید بخش خصوصی را ناظم کرد
و به او ضمانت اجرایی در شناسایی ناهنجاریهای اقتصادی داد ،در اینجا نیز
میتوان گفت که تصمیمسازیهای هستة سرمایهگذاران و تولیدکنندگان برای
تسهیل مسیر تولید و بازار سرمایه باید با ضمانت اجرایی همراه باشد.
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اقتصاد
علی ماندگار

نگاهی به سال  1394و مسیر پیش
رو در سال 1395

وقتی که تورم
عقبنشست
و گفتوگو
پیروز شد

سال  94هم گذشت تا روزشمار ایران یکی از سالهای پرافتوخیز را برای
تاریخ به یادگار بگذارد .البته طی سالهای گذشته حتما همة شهروندان عادت
کردهاند تا سالهایی با نوسان باالی اخبار و اتفاقات متعدد در همة حوزههای
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی را تجربه کنند .اما میتوان به جرئت
گفت که سال  1394تفاوتی بزرگ حداقل با یک دهة گذشته داشت و آن هم
چیزی نیست جز بازگشت امید به فضای توسعة کشور که توانست تقریبا نگاه
همة شهروندان را نسبت به آینده تغییر دهد .از این منظر میتوان در ابتدای
سال  95مدعی شد که بهطور حتم روزهای زیادی از سال  94در ذهن مردم
باقی میماند؛ روزهایی که بستر سال  95را شکل خواهند داد .در این گزارش
نیز سعی شده است تا بهطور خالصه از روی چند اتفاق مهم و تاثیرگذار  سال
 94عبور شود .این اتفاقات ریشهاش در سال  94است ،ولی سال  95را نیز
تحتتاثیر قرار میدهد .به نوعی که با تحلیل آنها ،برخی موسسههای تحقیقاتی
توانستهاند تصویری از موقعیت احتمالی شاخصهای اقتصادی در سال 95
ارائه دهند .فعاالن اقتصادی بهطور قطع نباید بدون آنکه شرایط اقتصادی سال
 94را زیرورو کرده باشند ،برای سال مالی  95برنامهریزی کنند.

تورم در اقتصاد ما رشد شدیدی داشته است ،پیش از آن ناکارآمدیهای مدیریتی خود
را بهوضوح نشان دادهاند و پس از آن تقریبا همة حوزههای کالن و مولد اقتصادی نیز
آسیبهای جدی را تجربه کردهاند .این ادعا از اوایل دهة  70که تورم به  49.5درصد
رسید ،تا سال  91که باز هم تورم تمایل زیادی برای رسیدن به 40درصد داشت ،همواره
قابل مشاهده بوده است .در سال  94اما ورق تا حد زیادی برگشت و تورم بعد از دو
سال عملیات اصالحی در حوزة اقتصاد به  10درصد نزدیک شد .برای نخستین بار در
شهریور سال  94زمزمة کاهش تورم با سروصدای زیادی در رسانهها شنیده شد .نمودار
 1نشان میدهد که از شهریور سال  93تا شهریور سال  94چگونه نرخ تورم روند کاهنده
را پشت سر گذاشته است.
بعد از شهریور و درواقع در نیمة دوم سال  94تورم به یکی از اصلیترین نمونههای
تبلیغاتی دولت تبدیل شد .چون هر ماه خبر میرسید که نرخ تورم باز هم کاهش
مجددی را تجربه کرده است .در بهمن ماه مرکز آمار میانگین نرخ تورم در مناطق
شهری را  ۱۱.۸درصد و تورم نقطه به نقطه را  ۸.۹درصد اعالم کرد .این نرخ نسبت
به دی ماه سال  93معادل  0.4درصد کاهش نشان میداد .دولت سال  94را با وعدة
تکرقمی شدن نرخ تورم در سال  95به پایان رساند .این اتفاق در شرایطی رخ میداد
که طی چند سال گذشته تورم درواقع دمار از روزگار اقتصاد ایران درآورده بود و عملی
شدن وعدة دولت در انتخابات  92به نوعی یک پیروزی سیاسی با محتوای اقتصادی
تلقی میشد .به عبارتی ،تورم در اقتصاد ایران طی سالهای گذشته نشانهای بود برای
هدر دادن درآمدهای نفتی ،رشد شدید نقدینگی غیرمولد و نبود توانایی مدیریتی برای
کنترل نوسانهای شدید و نامطلوب اقتصادی .بر همین اساس میتوان گفت که در سال
 94با قرار گرفتن نرخ تورم در مرز  10درصد دولت توانست خود را بر مبنای یکی از
اصلیترین شعارهای انتخاباتیاش بیمه کند.
در نمودار  2و ارزیابی نرخ تورم در سالهای بعد از انقالب بهخوبی مشخص است که

جدول نرخ تورم از شهریور  93تا شهریور (94نمودار )1

نرخ تورم در سالهای بعد از انقالب(نمودار )2

سناریوی تورم و ماجرای رکود

تورم آشناترین نام برای مردم ایران است ،بهخصوص در چند سال گذشته که همواره و در
هر لحظه وجودش را در کوچکترین و بزرگترین مراودات اقتصادی خود تجربه کردند.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که هر چند تورم شناسة قیمت و گرانی بهای کاالها و
خدمات مصرفی است ،ولی هر وقت نوسانش از استاندارد مشخص و پذیرفتهشدهای فراتر
یرود ،همة حوزههای اقتصادی را تحتتاثیر قرار میدهد .این اظهار نظر کارشناسی در
م
شرایط امروز تقریبا تجربهای تکراری برای اقتصاد ایران محسوب میشود ،چون هر وقت
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در سال  94نرخ تورم چه مسیری را حداقل در چند سال گذشته طی کرده است تا به
مرز تکرقمی نزدیک شود .تنها مسئلهای که در مقابل کاهش نرخ تورم همواره از سوی
برخی از فعاالن و کارشناسان اقتصادی مطرح میشد ،عدم درک عینی کاهش تورم
در سبد معیشت و کارنامة خرج ماهانه خانوار بود .بهطور طبیعی بعد از رشد قیمتها
و شکل گرفتن حباب قیمتها در فضایی با ضعف شدید مدیریتهای اقتصادی طی
سالهای گذشته ،کاهش تورم بیشتر از آنکه با کاهش قیمتها همراه باشد ،با ثبات و
عدم افزایش قیمتها همراه بود .کارشناسان اقتصادی اما یکی از اصلیترین دالیل عدم
همراهی قیمتها با کاهش تورم را ناشی از وجود ضعف و بیماری در بدن اقتصاد ایران
دانستند .چند ماه پیش یک کارشناس اقتصادی مطرح کرده بود که ریشة بسیاری از
این اتفاقات در گسترده شدن رکود است .هر چند شاید بیماری رکود به خیلی از عالیم
ناخوشایند اقتصادی مربوط نباشد ،اما به گونهای عمل میکند که انواع بیماریها در
بدن اقتصاد فراگیر میشود .رکود بهطور حتم نقطه ضعف بزرگی در اقتصاد سال 94
محسوب میشود .در این سال دولت یازدهم سعی کرد که با بستههای خروج از رکود
این غائله را ختم به خیر کند ،اما درنهایت آنطور که باید ،رکود از اقتصاد ایران نرفته بود.
چنین وضعی در تحلیلهای اقتصادی طبیعی ارزیابی شده است .هشت سال در اقتصاد
ایران فعالیتهای مولد ،سرمایهگذاریهای صنعتی و کارکرد بنگاههای سرمایهگذاری با
مشکالت عدیدهای همراه بوده است که بهخاطر آن رکود در اقتصاد کشور نهادینه شده
است .دولت یازدهم به دلیل شدت گرفتن ضعف و بیماریهای ساختاری ترجیح داد
که رکود و سایر ناخوشیهای اقتصادی را از طریق ترمیم دیپلماسی و پایان تحریمهای
تحمیلی بهبود بخشد و در این مسیر نیز پیروزی بزرگی به دست آمد؛ یک پیروزی
که توانست سال  94را ماندگار کند .بر همین اساس سرمایهگذاران داخلی و فعاالن
اقتصادی باید در انتظار خروج از رکود در سال  95باشند.

لغو تحریمهای تحمیلی و پیروزی در مذاکرات هستهای

روزی که برجام به اجرا درآمد ،درست در کنار آتش جنگی که به واسطة حضور تروریستهای
داعش در خاورمیانه ،در عراق و سوریه و برخی کشورهای دیگر زبانه میکشید ،برخی
کشورهای دنیا پیروزی سخن گفتن ،گفتوگو و اندیشه بر خشونت را تبریک گفتند .از
فردای این روز موج درخواست سرمایهگذاران خارجی به ایران شدت گرفت .در آخرین
روزهای سال  94خودروسازان مطرح جهانی برای حضور در ایران روی دست یکدیگر
میزدند .در چهارم اسفند ماه اعالم شد که تا شش روز دیگر  16غول خودروساز جهانی
به ایران میآیند .خودروسازان بزرگ جهان با برندهایی همچون فیات ،فولکس واگن ،بنز،
رنو ،پژو ،مزدا ،ولوو ،ایسوزو ،سوزوکی ،فورد ،تویوتا ،آئودی و مان ( )manقرار بود به ایران
بیایند تا در سومین همایش بینالمللی صنعت خودرو ایران حضور پیدا کنند .در سومین
همایش بینالمللی صنعت خودرو ایران در اسفند ماه ،بیش از  500شرکتکنندة خارجی
و  121شرکت خارجی برای حضور اعالم آمادگی کرده بودند .این یک رکورد تاریخی برای
صنعت خودرو کشور در مراوده با غولهای جهانی خودروسازی محسوب میشد .پژو و رنو
که پیش از آن تقریبا برای حضور خود در ایران هر کاری که میشد ،انجام داده بودند.
حضور  200سرمایهگذار خارجی در بورس تهران و در سال  94خبر دیگری بود که در
اواخر بهمن توانست موجب خرسندی بسیاری از فعاالن اقتصادی شود .البته قبل از اعالم
لغو تحریمهای ایران و درواقع بعد از پایان مذاکرات در کوبورگ سرمایهگذاران برای حضور
در ایران تعجیل داشتند ،که البته بعد از لغو تحریمها این تعجیل شتاب بیشتری گرفت.

سفرهای رئیس جمهوری به ایتالیا و فرانسه

همه چیز بعد از توافق هستهای با سرعت گذشت .روزی که اعالم شد ایرانیها با شش
کشور قدرتمند جهان در کوبورگ به توافق رسیدند و شتابی که در آمدن سرمایهگذاران
خارجی شکل گرفت ،فاصلهاش تا زمان اجرای برجام و لغو تحریمها و همینطور تا سفر
رئیس جمهوری به ایتالیا و فرانسه آنقدر همه چیز با سرعت گذشت که رسانههای
معتبر جهانی نمیتوانستند دقیق به آنها برسند .برجام در  27دی ماه اجرا و تحریمها
لغو شد و رئیس جمهوری یک هفته بعد یعنی در پنجم بهمن ماه در فرودگاه ایتالیا بود تا
یکی از بزرگترین سفرهای سیاسی -اقتصادی جمهوری اسالمی را به نام خود ثبت کند.
آن هم بعد از چند سال نداشتن ارتباط مستقیم با کشورهای بزرگ اقتصادی .حسن
روحانی دو روز در ایتالیا بود و بعد از آن به فرانسه رفت .رئیس جمهوری با همراهی
یک هیئت بزرگ اقتصادی  ۱۲۰نفره ،پس از دیدار با چند صد نفر از صاحبان صنایع،
بازرگانان و سرمایهگذاران ایتالیا ،قراردادهایی به ارزش بیش از  ۱۸میلیارد دالر امضا

کرد .گفته میشود که حجم مهمی از قراردادهای مربوط به احداث یک خط لوله دوهزار
کیلومتری و تاسیس یک شرکت مشترک فوالد در سفر به ایتالیا به امضا رسیده است.
ایران و ایتالیا ۱۴ ،سند همکاری امضا کردند .همچنین ایران در این سفر قراردادهایی
برای احداث یک خط لوله دوهزار کیلومتری توسط شرکت نفتی «سایپام» ایتالیا و
همچنین قراردادهایی با شرکت فوالد دانیلی ایتالیا (یک شرکت مشترک فوالد) امضا
کرده است .حسن روحانی در سفر به ایتالیا با پاپ فرانسیس در واتیکان نیز دیدار کرد.
او بعد از آنکه با بیش از  ۵۰۰تن از کارآفرینان ،سرمایهگذاران و صاحبان صنایع بزرگ
ایتالیا دیدار کرد ،رم را به مقصد پاریس ترک کرد.

کاهش بهای نفت تا  28دالر

شاید بدترین اتفاق اقتصادی در سال  94کاهش بهای نفت تا  28دالر باشد .این مسئله به
این دلیل بدترین اتفاق اقتصادی محسوب میشود که روند اصالح شاخصها را ،درست
زمانی که مدیریت اقتصادی کشور بیش از هر زمان دیگری به نقدینگی نیاز داشت ،با
گرفتاریهای زیادی همراه کرد .البته حسن روحانی در آخرین روزهای سال  94در
گفتههای خود از کاهش بهای نفت استفاده کرد تا بتواند شرایط سخت و مهلک کابینة
یازدهم را برای پیشبرد برنامههای اقتصادی کشور تشریح کند .او در آخرین روزهای
بهمن ماه سال  94در یکی از سخنرانیهایش با گوشهای نسبتا تند به منتقدانش گفت
که ما کشور را با نفت  25دالری اداره کردیم نه نفت  140دالری .سخن رئیس جمهوری
آنقدر واضح بود که نیاز به توضیح ندارد .از سال  84تا  92بهای نفت در ایران بیشترین
قیمت تاریخی خود و به تبع آن بیشترین درآمد را تجربه کرد .اما ماحصل آن ویرانهای
بود که مدیران اقتصادی دولت یازدهم بارها تاکید کردند ،چیزی بیشتر از آن از دولت
دهم تحویل نگرفتهاند .گزارشهای موجود نشان میدهند در سال  ،1384درآمد نفتی
دولت نهم برابر 53.83میلیارددالر بود که تفاوت چندانی با سال  83نداشت ،اما از
سال  1385درآمدهای نفتی دولت نهم با خوشاقبالی روزافزون سیر صعودی در پیش
گرفت .این روند افزایش درآمد از 62.01میلیارددالر در سال  85آغاز شد .در سال
 1386درآمد نفت ایران برابر 81.6میلیارددالر و در سال  1387این درآمد برابر 81.9
میلیارددالر ثبت شد .در سال  1388کاهش درآمدهای نفتی دیده میشود ،بهطوریکه
طی این سال درآمد دولت برابر 62میلیارددالر بود ،اما در سال  1389درآمدهای نفتی
بار دیگر با رشد  15درصدی به 74میلیارددالر رسید .طی سال  ،90درآمدهای نفتی
دولت به  1 13میلیارددالر رسید .برخی از منابع خبری این رقم را تا  180میلیارد دالر
اعالم کردند .اما دولت روحانی درست در نقطة مقابل این ارقام در سال  92معادل 35
میلیارد دالر درآمد نفتی به دست آورد و در سال  93از محل فروش نفت  30میلیارد
دالر درآمد به خزانه واریز کرد .محاسبات موجود در پایان سال  94پیشبینی میکنند
که کل درآمد نفتی یکسالة کشور تا ابتدای فروردین  95بین  15تا  26میلیارد دالر
خواهد بود .این رقم را مقایسه کنید با میزان درآمدهای نفتی در سالهای  89تا 91
که اتفاقی بیسابقه را در تاریخ ثبت کردند .با این حساب میتوان گفت که نفت  25تا
 30دالری یکی از بزرگترین گرههای اقتصادی در سال  94محسوب میشود .در این
سال همچنین مشخص شد که بنا بر روایتی  350هزار میلیارد تومان و بنا بر روایت
وزیر اقتصاد  540هزار میلیارد تومان ،دولت به پیمانکاران بدهی دارد .پیمانکاران در
هر کشوری عوامل اجرایی ماشین توسعه محسوب میشوند و عدم پرداخت بدهی آنها
معنایی جز خوابیدن فعالیتهای عمرانی و مولد کشور ندارد .بدهی پیمانکاران البته
بخشی از همان ویرانی است که بارها در سال  94معاون اول رئیس جمهوری و برخی
دیگر از مدیران دولت یازدهم عنوان کردند ،ارثیة دولت دهم است که به آنها به ارث
رسیده است .دولت حجم اعظمی از این بدهی را با خود به سال  95میآورد ،همانطور
که در سال قبل و سال قبلتر از آن ،بخشی بزرگی از این بدهی را با خود به سال 93
و  94آورده بود .فشرده شدن فعالیتهای اقتصادی در سال  95و ورود سرمایهگذاران
خارجی و آزاد شدن پولهای بلوکهشدة ایران ،حتما بخش قابل مالحظهای از این بدهی
را آزاد میکند .اگر موانع موجود بر سر راه پیمانکاران برداشته شود ،بهطور قطع آنها
واقعیترین سفیران خروج اقتصاد از رکود هستند .پیشبینی میشود به دلیل کاهش یا
ثبات سقف تولید اوپک رونق اقتصاد جهانی در سال آینده ،بهای نفت نیز در سال 95
افزایش یابد که این مسئله میتواند کمک موثری برای پرداخت بدهی پیمانکاران باشد.
تعداد زیادی از صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که رونق اقتصادی ایران از تابستان
سال  95آغاز میشود .آیا سرمایهگذاران داخل ایران به اندازة کافی برای میزبانی از این
رونق آماده شدهاند؟
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اقتصاد جهان
ایلیا پیرولی

سازمان تجارت جهانی پیشبینیهای خود را تغییر داد

اقتصادجهان
چشمانتظاررونقبیشتر
«اوضاع تجارت جهانی طی سالهای گذشته هر چند که دیگر وخامت بحران سال
 2008را تجربه نکرد ،اما در چند سال گذشته نیز به گونهای بود که نتوانست رضایت
تحلیلگران جهانی را جلب کند ،اما بهزودی ورق برمیگردد و شاخصها تا حدی بهبود
مییابند ».این عبارت تحلیلی است که کارشناسان زیادی این روزها در رسانههای معتبر
جهانی ارائه میدهند و درواقع بر این باورند که جیب اقتصاد جهانی در ماههای باقیمانده
از سال  2016رونق بهتری را تجربه خواهد کرد .برای همین با آنکه چند ماهی از آغاز
سال  2016نیز گذشته است ،کماکان گروههای متعددی از کارشناسان سعی میکنند
یا پیشبینیهای خود را تغییر دهند ،یا پیشبینیهای تازهای از اوضاع اقتصاد جهانی
برای ماههای پیش رو ارائه دهند .بنگاههای بزرگ اقتصادی نیز به همین ترتیب همچنان
در حال ارزیابی تحرک شاخصهای اقتصادی در بازارهای جهانی هستند .عموم فعاالن
اقتصادی اما از نوسان پیشبینیها ،تحلیل روشن و امیدوارکنندهای ارائه میدهند .به
زعم آنها همین که حرکت آهستة شاخصها به سمت مثبت شدن ،باعث شده تصویر
مشخص و باثباتی از موقعیت اقتصاد و داد و ستدهای جهانی در اختیار نباشد ،میتوان
امیدوار بود که همة این پیشبینیها از بهبود هر چه بهتر اوضاع خبر بدهند .چندی پیش
سایت کیتکو ،یکی از معتبرترین سایتها در پیشبینی روند حرکت شاخصها در بازار
پولهای معتبر ،طال و بورسهای جهانی نیز این مسئله را به نوعی در پیشبینیهای خود
تایید کرده بود که فضای تجارت جهانی به سمت مثبت شدن حرکت میکند و هر چند
که نمیتوان با قاطعیت از نتیجة این حرکت سخن گفت ،اما تحلیلگران سال 2016
را سال خوشبینی به اقتصاد در نظر گرفتهاند .در این میان سازمان تجارت جهانی نیز
همین چند روز در یک تحول اساسی در پیشبینیهای خود از جدول تازهای رونمایی
کرد که در آن بهوضوح بهبود اقتصاد و تجارت جهانی را وعده داده بود .این جدول و
تحلیلهای سازمان تجارت جهانی باعث شد تا کارشناسان خطاب به سرمایهگذاران و
فعاالن اقتصاد جهانی بگویند که یک بار دیگر استراتژی خود را برای فعالیت در سال
 2016بازبینی کنند .آنها بر این باورند که اوضاع بهتر خواهد شد و سرمایهگذاران
میتوانند از این شرایط برای خود ماهیهای خوبی صید کنند .سازمان تجارت جهانی
از بهبود آرام سطح قیمتها نیز خبر داده است .از سال  2011کاهش در قیمت کاالها
و نیز ِ
افت تقاضای جهانی به همراه کاهش در قیمت نفت ،نمودار رشد تجارت جهانی
را نزولی کرده بود ،ولی حاال پیشبینیها به گونهای است که در جدول سازمان تجارت
جهانی یکی از مهمترین تغییر پیشبینیها مربوط به رشد صادرات در کشورهای آسیایی
است .کارشناسان سازمان تجارت جهانی بر این باورند که در کشورهای آسیایی صادرات
 5.4درصد رشد خواهد کرد (جدول زیر) .این درصد کمی برای آسیا نیست که طی چند
سال گذشته به دلیل افت صادرات در چین و کاهش بهای نفت بحرانهای شدیدی را
در خروجی خود تجربه کرده است .برای همین سازمان تجارت جهانی به بنگاههای
سرمایهگذاری توصیه میکند که حتما آماده باشند ،چون میتوانند زمینة کاری خود را
افزایش دهند .رشد صادرات در آسیا حتما با رشد فعالیتهای مولد همراه خواهد بود.
بر اساس سند تازة سازمان تجارت جهانی دقیقا به همین خاطر سرمایهگذاران میتوانند
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استراتژیهای خود را بازبینی کنند.
پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول نیز حاکی از این مطلب است که اقتصادهای
نوظهور و کشورهای در حال توسعه ،رشد اقتصادی نزدیک به دو برابر کشورهای
توسعهیافته در سال  2016خواهند داشت.
در دنیایی که صدای گلوله از آن شنیده میشود و بیشتر از هر جا نیز برخی از کشورهای
آسیایی درگیر جنگ شدهاند ،این پیشبینیها شاید بهترین فرصت برای جان گرفتن
یا حتی جان دادن به شاخصها محسوب میشود .بر اساس پیشبینی سازمان تجارت
جهانی فقط صادرات در آسیا شکوفا نخواهد شد ،بلکه واردات نیز در ماههای باقیمانده
از سال جاری میالدی در کشورهای آسیایی تا  4.3درصد رشد خواهد کرد .صندوق
بینالملل پول معتقد است که بهزودی بهای نفت تا  9درصد افزایش مییابد .این افزایش
قیمت طالی سیاه در کنار افزایش صادرات در کشورهای آسیایی میتواند این چشمانداز
را ایجاد کند که بخش بزرگی از واردات در کشورهای در حال توسعه با محوریت واردات
کاالها و محصوالت اولیه برای فعالیتهای مولد صورت بگیرد .برای همین قیمت مواد
اولیه نیز از سال  2016به این سمت برای نخستین بار جهش قیمتی آهستهای را نشان
میدهد .هر چند که این افزایش بها میتواند برای تولید مطلوب نباشد ،اما در مقطع فعلی
میتواند نشانهای برای بهتر شدن اوضاع تجارت جهانی محسوب شود .جالب اینجاست
که در کنار آسیا کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی نیز بر اساس پژوهشهای سازمان
تجارت جهانی میل زیادی برای تغییر و بهبود اوضاع اقتصادی و دخیل شدن در تجارت
جهانی از خود نشان دادهاند .در آخرین سند سازمان تجارت جهانی میزان واردات در
کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی از منفی 5.6تا مثبت  5.7درصد رشد خواهند کرد.
این یک جهش بیسابقه در سال  2016خواهد بود .بر اساس همین پیشبینی صادرات
نیز در این کشورها رشد خیرهکنندهای خواهد داشت .درواقع سازمان تجارت جهانی
بهوضوح به بنگاههای سرمایهگذاری اعالم کرده است که در سال  2016میتوانند حساب
ویژهای روی کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی باز کنند و مسیر سرمایههای خود را به
این سمت سوق دهند .بهتازگی صندوق بینالملل پول نیز در چندمین گزارشی که طی
سال  2016منتشر کرده است ،مینویسد که اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال
توسعه ،رشد اقتصادی نزدیک به دو برابر کشورهای توسعهیافته در سال  2016خواهند
داشت .در چنین فضایی سازمان ملل نیز بیکار نمانده و چند روز پیش در آخرین ارزیابی
ساالنة خود رشد تجارت  4.7درصدی را برای سال  2016پیشبینی کرد.

ایران و صندوق بینالملل پول

صندوق بینالملل پول اما در میان سایر بنگاههای معتبر جهانی به نظر میرسد در
نگاه کلی به جهان نوسان و سرگیجة بیشتری را تحمل میکند .این نهاد اقتصادی
ن ماه سال جاری برای چهارمین بار پیشبینی کرد که رشد اقتصاد
در  25فروردی 
جهانی کاهش مییابد .براساس گزارش این بنیاد بینالمللی رکود ادامهدار در چین
و ضعف اقتصادی در کشورهای توسعهیافته دلیل این بدبینی دنبالهدار خواهد بود.

این بنیاد پیشبینی کرده که به صورت میانگین رشد اقتصاد جهانی درسالجاری
میالدی ٣,٢درصد باشد؛ حال آنکه در ماه ژانویه این شاخص را ٣.٤درصد تخمین
زده بود .کارشناسان زیادی ارزیابی صندوق بینالملل پول را منفی و غیرواقعی ارزیابی
کردهاند .البته مجموع گزارشهای صندوق بینالملل پول تا حد زیادی اظهار نظر این
کارشناسان را در مورد سرگیجة این نهاد جهانی تایید میکند .یعنی همان سرگیجه
و نوسانی که سایر بنگاههای جهانی نیز در پیشبینی اوضاع داد و ستدهای بینالمللی
دارند .اما کارشناسان با ارزیابی روند مثبت شاخصهای جهانی آن را مثبت ارزیابی
میکنند .صندوق بینالملل پول در آخرین گزارش خود ،وضع بورسهای آمریکایی
و آسیایی را مثبت ارزیابی کرد و رشد آنها را برای آینده به رسمیت شناخت .در
گزارش مورد بحث اما ایران بهمراتب از جایگاه مناسبتری نسبت به همسایههای
خود برخوردار است .این مسئله بهطور قطع ناشی از پیروزی در مناسبات بینالمللی
ایران و اتخاذ سیاستهای تازه در رویارویی با جهان است .گزارش صندوق بینالملل
پول نوید میدهد که سرمایهگذاران و بنگاههای سرمایهگذاری ایران با شرایط
مطلوبی سال  2016را به پایان میرسانند .بر اساس گزارشهای منتشرشده از
ارزیابی صندوق بینالملل پول ،نرخ رشد اقتصاد ایران چهاردرصد پیشبینی شده که
در میان همسایگان ردة مناسبی است .بهترین جایگاه نرخ رشد اقتصادی برای کشور
عراق با ٤,٨درصد و پاکستان ٥.٥درصد پیشبینی شده است .این کشورها هرچند
با مشکالت زیادی دستوپنجه نرم میکنند ،اما به مدد سرمایهگذاریهای خارجی
و نیروی کار ارزان و البته استفاده از ذخیرة نفت رشد بیشتری را تجربه ميکنند .از
سوی دیگر ترکیه که رقیب جدی تجاری و اقتصادی ایران است ،با رشد ٣.٥درصدی
مواجه خواهد بود و رشد اقتصادی عربستانسعودی بهعنوان غول اقتصادی منطقه
٢.١درصد پیشبینی شده است .به این ترتیب به نظر میرسد پیشبینی کارشناسان
دربارة تاثیرگذاری نفت ارزان بر اقتصاد عربستان صحت داشته است .بر همین اساس
سرانة تولید ناخالص ملی (سهم کشور از رشد اقتصادی جهانی) برای ایران ١.٢درصد،
عربستان و ترکیه ١.٤درصد ،پاکستان ٠.٩درصد و عراق ٠.٥درصد تخمین زده شده
است.
ی
همچنین صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش خود نرخ تورم ایران برا 
سال  ٢٠١٦را ٨,٩درصد برآورد و اعالم کرد که ایران دهمین کشوری است که در
ی
میان کشورهای مورد بررسی این گزارش دارای تورم باالست .نرخ تورم ایران برا 
سال گذشتة میالدی ١٢درصد برآورد شده است.
براساس برآوردهای این نهاد بینالمللی ایران در سال  ٢٠١٢رتبة نخست و در
سال  ٢٠١٣پس از ونزوئال و سودان رتبة سوم نرخ تورم باال در جهان را به خود
اختصاص داده بود .اما درسال  ٢٠١٤با کاهش نرخ تورم از ٣٤,٧درص د سال ٢٠١٣
به ١٥.٥درصد جایگاه خود را از این لحاظ در رتبهبندی جهانی در میان  ١٨٧کشور
جهان دو پله بهبود داد و در جایگاه پنجم قرار گرفت .درسال  ٢٠١٥نیز رتبة ایران
پنج پله بهبود یافته است؛ البته تعداد کشورهای مورد بررسی در گزارش امسال

افزایش یافته است.
ونزوئال با تورم ١٢١,٧درصدی در رتبة نخست قرار گرفته و سودان
جنوبی با تورم ٥٢.٨درصدی در جایگاه دوم از این لحاظ نشسته است.
اوکراین با نرخ تورم ٤٨.٦درصد و یمن با نرخ  ٣٠.٠٢درصد نیز در
جایگاههای سوم و چهارم قرار دارند .رتبههای ششم تا دهم کشورهای
جهان از لحاظ تورم در سال  ٢٠١٥به این ترتیب است :ماالوی
٢١.٨درصد ،غنا ١٧.١درصد ،سودان ١٦.٩درصد ،روسیه ١٥.٥درصد،
بالروس ١٣.٥درصد .نرخ تورم برخی کشورها نیز به این شرح است:
ژاپن منفی ٠.١٨درصد ،روسیه ١٥.٥درصد ،هند ٤.٩درصد ،چین
١.٤درصد و آمریکا ٠.١درصد ،برزیل ٩.٠٣درصد ،مصر ١٠.٩درصد،
عراق ١.٣درصد ،ترکیه ٧.٦درصد ،پاکستان ٤.٥درصد ،امارات
٤.٠٦درصد ،فرانسه ٠.٠٨درصد و آلمان ٠.١٤درصد.
همچنین کارشناسان صندوق بینالمللی پول نرخ بیکاری ایران در
سال آتی را ١١,٣درصد پیشبینی کردند .این درحالی است که آماری
از نرخ بیکاری برخی همسایگان ایران ازجمله عربستان و عراق،
امارات متحدة عربی ،عمان و افغانستان ارائه نشده است .از سوی دیگر
نرخ بیکاری ترکیه درسال  ٢٠١٥میالدی ١٠.٢درصد (د ر سال آتی
١٠.٨درصد) و پاکستان ٦.٤درصد و کویت ٢.١درصد تخمین زده شده
است .براساس این گزارش ،نرخ بیکاری ایران درسال  ٢٠١٥برابر با
١٠.٨درصد بوده است که امسال وضع بیکاری بدتر میشود و این نرخ
به ١١.٣درصد خواهد رسید.
نرخ بیکاری ایران درسال  ٢٠١٤بالغ بر ١٠,٦درصد اعالم شده بود که براساس برآوردهای
صندوق بینالمللی پول این رقم درسال  ٢٠١٥به ١٠.٨درصد افزایش داشته است .با
وجود افزایش نرخ بیکاری ایران درسال گذشته ،جایگاه ایران در ردهبندی جهانی از این
نظر بهبود داشته است .ایران بین  ١٠٦کشور جهان از نظر نرخ بیکاری درسال ٢٠١٥
رتبة  ٢٤را به دست آورده است .ایران درسال  ٢٠١٤با نرخ بیکاری ١٠.٦درصدی در
رتبة  ٣١جهان قرار گرفته بود که بر این اساس رتبة ایران از نظر نرخ بیکاری درسال
گذشته ( )٢٠١٥هفت پله بهبود داشته است.
بوسنیوهرزگوین با نرخ بیکاری ٢٧,٧درصدی باالترین نرخ بیکاری را بین کشورهای
جهان طیسال گذشته داشته است .مقدونیه با بیکاری ٢٧.٢درصدی و آفریقایجنوبی
با بیکاری ٢٥.٣درصدی ب ه ترتیب در رتبههای دوم و سوم از این نظر قرار گرفتهاند.
براساس این گزارش برخی کشورهای صنعتی و اروپایی نرخ بیکاری بیشتری نسبت به
ایران درسال  ٢٠١٥داشتهاند .ازجمله این کشورها عبارتاند از :اسپانیا با نرخ بیکاری
٢٢درصدی ،یونان با نرخ بیکاری ٢٥درصدی و ایتالیا با نرخ بیکاری ١١.٨درصدی.
فرانسه نیز با نرخ بیکاری ١٠.٣درصدی تنها یک پله پایینتر از ایران قرار داشته و رتبة ٢٥
را بین کشورهای جهان از نظر نرخ بیکاری داشته است .همچنین کمترین نرخ بیکاری
نیز مربوط به تایلند گزارش شده است .نرخ بیکاری این کشور درسال  ٢٠١٥بالغ بر
٠.٨٧٧درصد اعالم شده است.

ضرورت توجه به گزارشهای جهانی

تعدد گزارشهای منتشرشده از سوی نهادهای بینالمللی هر چند که باعث میشوند تا
بهسختی بتوان با پیشبینی در موقعیت خاصی از اقتصاد جهانی قرار گرفت ،اما توجه به
آنها حتما بیش از پیش اهمیت دارد .این موضوع را کارشناسان جهانی نیز تایید میکنند.
آنها در نوشتههای خود بارها به سرمایهگذاران جهانی یادآور میشوند که موقعیت اقتصاد
جهانی را از روی گزارشهای معتبر شناسایی کنند .البته در کشورهای توسعهیافته این
یک فرهنگ اقتصادی هم محسوب میشود که بنگاههای جهانی گزارشهای خود را
بهعنوان نقشة راه منتشر میکنند و سرمایهگذاران نیز بهترین استفاده را از آن میبرند .در
ایران نیز ضرورت دارد این فرهنگ شکل بگیرد و جای خود را در مناسبات اقتصادی باز
کند .در حال حاضر با فشردگی زیادی ،مناسبات اقتصاد و تجارت جهانی آهسته در حال
رشد و بهبود است .حتما سرمایهگذاران و فعاالن اقتصاد ایران نیز میتوانند در این تحول
سهیم باشند و سهم خود را از آن باال ببرند .اما بهطور قطع تیمهای کارشناسی باید بتوانند
تصویر مشخصی از گزارشهای متعددی که از سوی نهادهای بینالمللی منتشر میشوند،
برای تسهیل رفتار اهالی اقتصاد ایران ارائه دهند .نهادهایی نظیر اتاق بازرگانی ایران وقتی
نوسان در تجارت و اقتصاد جهانی شدت مییابد ،وظیفهای بزرگتر بر دوش دارد و آن هم
تحلیل این فضا از روی اسناد جهانی است .اما آیا این اتفاق رخ میدهد؟ باید شتاب کرد.
رقبای جهانی ایران با عجله سعی دارند تا ماهیهای بیشتری از دریای تجارت جهانی صید
کنند .این یک هشدار جدی است.
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اقتصاد جهان
مانلی فخریان

در اوج خبرهای خوب و بدی که طی چند هفتة گذشته از سر و کول رسانههای
خبری باال رفتند ،شاید خبری که از نتیجه پژوهش موسسة رند در آغاز سومین دهه
از فروردین ماه جاری به بیرون درز کرد ،یکی از بهترین خبرها در سال جاری محسوب
شود .اما خیلی از سایتها و شبکههای مجازی و همچنین بنگاههای خبرپراکنی با
بیتفاوتی از کنار آن عبور کردند و شاید بهتر باشد بگوییم در موج خبرهای مختلف
ت تروریستی تا تغییر و تحوالت مثبت اقتصادی ،سامانههای خبری آن را
از عملیا 
ندیدند .اما خبری که چند روز پیش بلومبرگ از آن با عنوان یک دلخوشی بزرگ
برای شاخصهای اقتصادی یاد کرد ،چیزی نبود جز اینکه گروه تروریستی داعش
بهعنوان پولدارترین جریان تروریستی در جهان به سمت فقیرتر شدن حرکت
میکند .موسسة رند که در تحلیل دادههای خود این خبر را روی تلکسهای خبری
جهان فرستاد ،از این اتفاق با عنوان یک فاز بسیار مثبت برای جهش در شاخصهای
اقتصادی یاد کرده است .البته این تنها بخشی از ماجراست .در سمت دیگر برخی از
تحلیلگران بر این باورند که نمیتوان بهزودی در انتظار کاهش توان اقتصادی داعش
بود ،چون افت توان اقتصادی دنیا میتواند پرسودترین تجارت جهانی ،یعنی تجارت
اسلحه را با شوک همراه کند .آنها با اشاره به مدل اقتصادی داعش حتی میگویند
که داعش میتواند بحرانها را پشت سر بگذارد .گزارشهای موجود نشان میدهد که
داعش در شکلبندی اقتصادی خود از دستورالعمل نهادهای جهانی استفاده میکند،
به نوعی که کوچکسازی دولت و چابکسازی اقتصاد از طریق فعاالن خصوصی از
ایدههایی است که داعش به آن اعتقاد دارد و در مناطق تحت نفوذ خود آن را اجرا هم
ش ظاهرا توانایی مطلوب در کنترل سطح میان درآمدها
کرده است .از سوی دیگر داع 
و هزینهها دارد و میتواند نیروهای خود را به پرهیز از ولنگاری اقتصادی تشویق کند.
این مسائل باعث خوشبینی به جریان اقتصادی داعش شده است .بههرحال این هم
برای خودش ایدهای محسوب میشود که نمیشود از کنار آن بهسادگی عبور کرد.
با این همه اما تا اینجای کار حتی اگر تضعیف توان اقتصادی داعش یک پروسة
کوتاهمدت باشد ،میتوان آن را به فال نیک گرفت ،چون حیات این گروه تروریستی
با دالرهای رنگی ادامه داشت که هر تزلزلی در آن مسیر را برای حرکت بهتر کاروان
اقتصاد جهانی هموار میکند.
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اقتصاد
داعش
در تنگنا

سرمایة داعش از دیروز تا امروز

گزارشهای موجود نشان میدهد که تا سال  2015ثروت داعش به اندازة دو
تریلیون برآورد شده است و درآمد ساالنة این گروه نیز حدود دو میلیارد دالر رقم
خورده است .اما پیش از این و در ژوئن  2014داعش پس از تحت کنترل درآوردن
شهر موصل ،چیزی در حدود  ۴۰۰میلیون دالر از سرمایههای بانکی این شهر را
به یغما برد .این اتفاق و بعد از آن در اختیار گرفتن شهرهای دیگری در عراق و
سوریه باعث شد تا گروه داعش به ثروت مهمی برای شکل دادن پایههای اقتصادی
خود دست یابد .تشکیالت اقتصادی داعش در هر شهری شکل خاصی از دریافت
مالیات را طراحی کرده که بر اساس آن فعالیتهای اقتصادی موجود در آن شهر و
همة شهروندان باید از آن تبعیت میکردند و ملزم به پرداخت مالیات میشدند ،اما
حاال آنطور که پژوهشگران موسسة رند مینویسند ،داعش به دلیل حمالت هوایی
ائتالف بینالمللی ،بحرانهای مالی در عراق و سوریه و قیمتهای پایین بیسابقة
نفت در بازارهای جهانی ،تحت فشار قرار گرفته است و کاهش وزن را مزمزه میکند.
این افت شدید اقتصادی از زمانی آغاز شد که عملیاتی موسوم به «موج خیزان
دو» ( ، )Operation Tidal Wave IIبرای مقابله با (منبع) درآمدهای نفتی
داعش توانست بخش بزرگی از ثروت نفتی داعش را مورد حمله قرار دهد و شریان
تجارت نفت این گروه تروریستی را با مشکل مواجه کند .جنگندههای خیزان دو
درواقع با قطع درآمدهای نفتی داعش هدیهای قابل مالحظه برای اقتصاد جهانی
به ارمغان آوردند .آنطور که موسسة رند مینویسد ،پیش از شروع این عملیات،
درآمد داعش از صادرات نفت در حدود  ۵۰میلیون دالر در ماه بود .اما با آغاز این
کارزار هوایی ،بنا به برآوردهای منابع اطالعاتی نیروهای ائتالف ،درآمدهای نفتی
این گروه تروریستی تا  ۳۰درصد کاهش یافت .این اتفاق در کنار عقبنشینی داعش
از سرزمینهایی که به اشغال درآورده بود ،باعث شده است تا یکی از بزرگترین
ت تروریستی جهان سیاستهای ریاضتی اقتصاد را در
قطبهای سرمایه و عملیا 
پیش بگیرد .چشمگیرترین و شدیدترین این اقدامات ،کاهش  ۵۰درصدی حقوق
برای همة اعضای داعش است .برای همین درصد فرار و ترک خدمت نیروهای
داعش نیز بهتازگی افزایش چشمگیری را نشان میدهد.

برای اقتصاد جهانی محسوب میشود .شاید یکی از اصلیترین نشانههای در حال
زیانهای تحمیلی داعش
پیش از این و در آذرماه سال گذشته زمانی که داعشیها توانستند در فرانسه شکلگیری این نابرابری موج گستردة مهاجرت باشد که گروهی از کشورهای
بیش از  120نفر از شهروندان این کشور را به گلوله ببندند ،سایت رسمی این گروه توسعهیافته را با گرههای متعددی مواجه ساخته است .از دید اقتصاددانان ،نابرابری
تروریستی به کشورهای جهان و از جمله کشورهای اروپایی هشدار داد که آنها را درآمدی ،پایداری رشد را تهدید میکند .ظهور گروههای افراطگرا بــا مرکزیت
به فقر و فالکت میکشاند .به دلیل عملیات تروریستی در پاریس ،فرانسه بهعنوان خاورمیانه و خاور نزدیــک ،نهتنها اقتصاد ایــن منطقه را تحتتاثیر قــرار داده،
یکی از کشورهای پرتردد توریستها با گرههای بزرگی در صنعت گردشگری خود بلکه از طریق ایجاد عدم امنیت در ســطح بینالمللی ،به مرور در مدار اقتصاد
مواجه شد .پیشبینی میشود تا پایان سال  2016صنعت توریسم این کشور به جهانی بهعنوان ریسک مطرح شده است .این ریسک آرامش اقتصاد جهان را
دلیل حمالت تروریستی پاریس دو میلیارد یورو معادل یکدهم تولید ناخالص تحتتاثیر قرار داده است ،به نحوی که به قول کارشناسان موسسة رند ،روح اقتصاد
داخلی این کشور متضرر شود .در همین حال ،دولت فرانسه در بخشنامهای اعالم جهانی دائم در انتظار یک شوک بزرگ ناشی جنگ است؛ شوکی که آزادی عمل
کرد ،مالیات بخشهایی را که دچار بحران اقتصادی شدهاند ،با تاخیر دریافت واقعی را از فعاالن اقتصادی ربوده است .میتوان این سخن را اینگونه نیز تحلیل
میکند .این سیاست حتما منحنی درآمد دولت فرانسه را با نزول چشمگیری مواجه کرد که این روزها به دلیل سایة جنگی که داعش روی سر اقتصاد جهانی پهن
میکند .در نظرسنجی و پژوهشی که دربارة افت درآمدهای توریستی فرانسه به کرده است ،شاخصها در کنسرو واهمه زندگی میکنند .برای همین افت اقتصادی
عمل آمده ،پنج هتل مجلل پاریس که بهطور میانگین اجارة هر شب اتاق در آنها داعش بهعنوان نخستین شرط برای نابودی این جریان تروریستی باید خبر خوبی
بیش از  ۲۵هزار یورو است ،در ماههای گذشته همواره با لغو رزروهای مشتریان برای شاخصهای جهانی باشد.
خود روبهرو شدهاند .این درحالی است که مدیر یکی از این هتلهای مجلل پاریس در گزارش موسسة رند آمده است« :در غیاب نیروهای امنیتی سوریه و عراق و نیز
معتقد است که گردش مالی خیلی از هتلهای معتبر پاریس تا پایان سال جاری عدم توانایی نیروهای مخالف برای بازپسگیری قلمروهای تحت کنترل داعش ،این
میالدی  ۵۰درصد کاهش یابد .از سوی دیگر به دلیل احتمال حمالت تروریستی گروه تروریستی به تحت کنترل درآوردن منابع مالی و اقتصادی مهم در بخش
در بروکسل بلژیک و تعطیلی شش روزة شماری از واحدهای تجاری ،روزانه  ۵۱.۷کشاورزی ،بخش تولید و بخشهای مالی عراق و سوریه ادامه خواهد داد .سوال
میلیون یورو به اقتصاد این شهر نیز ضرر وارد شده است .کشورهای آسیایی که اینجاست که آیا داعش قادر خواهد بود که این منابع را به کار و اقتصاد پایدار در
بهطور مستقیم با حمالت داعش روبهرو بودند ،به مراتب زیانهای هنگفتی را تجربه خالفت خودخواندهاش تبدیل کند ،بهطوریکه درآمد مالیاتی کافی برای تامین
کردهاند .بانک جهانی گزارش میدهد که سرانة رفاه در عراق به سبب جنگ این مالی عملیات نظامی و نیز حکومتداریاش در اختیار داشته باشد؟
کشور با گروه تروریستی داعش  ۱۴درصد کاهش یافته و از میزان تولید ناخالص هیچ گروه تروریستی دیگری با چنین فشار فزایندهای در اعمال حاکمیت اقتصادی
داخلی این کشور نیز  ۲۸درصد کاسته شده است .ارزیابیهای بانک جهانی نشان کالن ،روبهرو نشده است .بر خالف دیگر گروههای تروریستی مانند القاعده ،داعش
میدهد که آشوبهای داعش تا سال گذشته برای خاورمیانه بیش از  35میلیارد بهطور بیسابقهای از تکیه بر تامینکنندگان سخاوتمند مالی احتراز کرده است.
دالر زیان در پی داشته که دامنة آن حتما تا امروز افزایش شدیدی هم داشته است .درعوض ،داعش زیرساختها و لوازم وضع مالیات و اخاذی را در مناطق تحت
کنترلش گسترش داده است .هماکنون ،گزارشها و نشانههایی از افزایش بهای
البته شش کشور خاورمیانه در صدر این آسیبها قرار دارند .به نظر میرسد
کاالها و خدمات در مناطق مذکور،
که داعش توانسته است حتی پیش از ترورهای پاریس به تهدید خود مبنی بر
افزایش مالیاتها و اخاذی همراه با
خشونت بیشتر ،توسط «پلیس مالی»
خشونتورزی داعش منجر
داعش ،وجود دارد .عالوه بر این،
داعش اقدامات ریاضتی را به اجرا
بـه کاهش امنیت اقتصادی در
گذاشته تا از هزینههای این گروه کم
سراســر جهان خواهد شــد
کند .چشمگیرترین و شدیدترین این
که به ترتیب سطح سرمایهگذاری
اقدامات ،کاهش  ۵۰درصدی حقوق
و رشد اقتصاد جهانی را با
برای همة اعضای داعش است.
مخاطره روبهرو میکند .به تعبیر
آمریکا و متحدانش ،به منظور مقابلة
دیگر کار داعش میتواند یک
کارآمد با داعش ،در این مرحله از
نابرابری بزرگ درآمدی را نیز
جنگ اقتصادی ،باید فشار بیشتری بر
به ارمغان آورد که به نوبة خود
عملیات نفتی داعش و ذخایر مالی این
خطری بزر گتر برای اقتصاد
گروه تروریستی وارد کنند .اما یافتن
جهانی محسوب میشود
ناامن کردن اقتصاد جهانی جامة عمل بپوشاند ،اما ظاهرا حاال خودش بیشتر از
راههای جدید برای متوقف ساختن
هر پدیدهای در اقتصاد جهانی با گرههای بزرگ در تولید سود مواجه شده است
چرخة کنترل داعش بر اقتصاد ،کاری
و این بهطور قطع میتواند یک خبر خوب برای جهان باشد؛ جهانی که به تعبیر
حیاتی است .بهترین کار برای این
کارشناسان بانک جهانی اگر زودتر فکری به حال ماجراجوییهای داعش نکند ،باید
منظور ،بسیار ساده است و آن چیزی نیست جز جدا کردن داعش از جمعیتی
در انتظار یک شکست بزرگ اقتصادی بهخاطر سطح فعالیتهای داعش باشد.
که منبع درآمدش است .تحکیم مجدد حاکمیت در سرزمینهایی مانند الرمادی
و تکریت ،که تحت کنترل داعش است ،مثالهای خوبی از این موفقیت است.
ریسک داعش در جهان
کارشناسان بانک جهانی مینویسند :خشونتورزی داعش منجر بـه کاهش امنیت همکاری کارآمد با نیروهای امنیتی توانمند برای بازپسگیری موصل و رقه ،پایتخت
اقتصادی در سراســر جهان خواهد شــد که به ترتیب سطح سرمایهگذاری و داعش در عراق و سوریه ،و نیز برچیدن برنامههای مالیاتی رسمی و غیررسمی،
رشد اقتصاد جهانی را با مخاطره روبهرو میکند .به تعبیر دیگر کار داعش میتواند اقداماتی ضروری برای شکست دادن و از بین بردن این گروه تروریستی خطرناک
یک نابرابری بزرگ درآمدی را نیز به ارمغان آورد که به نوبة خود خطری بزرگتر به شمار میآیند».
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سرمایهگذارانجهانی
در پی رفاقت با غولهای رفاه
ثروتمندان و فقرای جهان معرفی شدند

کشورهای فقیر کداماند و کشورهای ثروتمند چگونه شناسایی میشوند؟ این
پرسش همیشه وجود داشته و همواره در دهههای گذشته گروهها و نهادهای
اقتصادی با توجه به مالکها و ارزیابیهای خود سعی داشتهاند تا لیستی معتبر از
فقر و ثروت در جهان برای سرمایهگذاران ارائه کنند .البته فقر و ثروت اقتصادی
همیشه هم محرک سرمایه محسوب نمیشود .اما موقعیتهای جغرافیایی ،میزان
دسترسی به ثروتهای طبیعی ،نیروی انسانی و اشکال دموکراسی تقریبا جزو
مولفههای اصلی برای کوچاندن سرمایه محسوب میشوند .در تازهترین اقدام یک
نشریة آمریکایی وابسته به موسسة رسانهای منابع مالی جهانی با ارزیابی اطالعات
بانک جهانی و صندوق بینالملل پول لیستی از فقیرترین و ثروتمندترین کشورها
ارائه کرده است که در چند روز گذشته این لیست توانسته زمینة بحث و جدل
میان کارشناسان زیادی را به وجود آورد .بررسی قدرت خرید مردم در هر
کشور با در نظر گرفتن هزینة نسبی زندگی و سطح تورم دستمایة اصلی برای
تدوین این لیست محسوب میشود .همانطور که گفته شد ،هر چند ثروت و
فقر اقتصادی مالک اصلی برای سرمایهگذاری نیست ،اما میتواند جهتگیری
سرمایهگذاران و حتی همه کشورهای جهان را برای ارتباط اقتصادی با یکدیگر
مشخص کند .کارشناسان زیادی در چند روز گذشته نوشتند که چیزی در
این لیست جدید نسبت به وضعیت دنیا در سابق تغییر نکرده است .کشورهای
ثروتمند همانها هستند که در سابق بودند و کشورهای فقیر نیز همانهایی
هستند که قبل از این فهرست نام آنها بهعنوان فقیر شنیده شده بود .منتها
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تنها نکتهای که در ارزیابی کشورهای ثروتمند به آن اشاره شده ،مقابله با فساد
و عوامل مسدودکنندة دموکراسی است که امسال کشورهای ثروتمند با وجود
آنکه از آن بهرهمند بودند ،سعی کردهاند بیشتر از سابق ،این مزیتها را در خود
حفظ و تقویت کنند.
در رسانههای متعددی بعد از انتشار این لیست حتی کارشناسان بانک جهانی
نیز به اظهار نظر پرداختند و گسترش مقابله با فساد و رانت و همچنین افزایش
اهمیت دادن به آزادیهای مدنی را دلیل ماندگاری ثروت در کشورهای ثروتمند
و عکس آن را نیز دلیل ماندگاری فقر در کشورهای فقیر معرفی کردند .در این
اظهار نظرها حتی بهوضوح این بحث آمده بود که درآمد سرانه نتیجه کارکرد
سالمت اقتصادی و دموکراسی محسوب میشود .این بحث از آنرو به میان
آمد که ارزیابی درآمد سرانة کشورها ،جایی خاص در شکلگیری لیست فقرا و
ثروتمندان جهان دارد .در لیست مورد نظر نامی از ایران وجود ندارد ،چون درآمد
سرانة ایرانی با حداقل درآمد فقرا فاصله دارد .اما در قیاس با رقبای منطقهای
نمیتوان مدعی شد که اوضاع اقتصادی در ایران مطلوب است .تابستان گذشته
بانک جهانی درآمد سرانة ایران را  4هزار و  520دالر اعالم کرد .این رقم درآمد
نامطلوبی در مقایسه با کشورهای فقیر نیست ،ولی در قیاس با کشورهای منطقه
نیز حرفی برای گفتن ندارد( .جدول زیر -مربوط به تیرماه  )94بر اساس فهمی
که کارشناسان ترویج میکنند ،رویکرد سرمایهگذاران به ایران بهخاطر آن نیست
که در ایران مزیتهایی که در کشورهای ثروتمند یافت میشود ،وجود دارد،

عقالی جهانی با نشان دادن
لیست ثروتمندان و فقرای
جهان به کشورهای مختلف
توصیه میکنند که یکی
از بهترین راهها برای بسط
دیپلماسی اقتصادی ،ارتباط
گرفتن با کشورهای ثروتمند
است ،چون این ارتباط بر
مبنای اقتصاد مولد ،داد و ستد
مولد و بهرهبرداریهای مولد
دوطرفه است

بلکه بهخاطر بهرهبرداری از مواهب طبیعی و بازار بکری است
که به باور آنها ایرانیها توان استفاده و بهرهبرداری از آن
را ندارند .عقالی جهانی با نشان دادن لیست ثروتمندان و
فقرای جهان به کشورهای مختلف توصیه میکنند که یکی از
بهترین راهها برای بسط دیپلماسی اقتصادی ،ارتباط گرفتن
با کشورهای ثروتمند است ،چون این ارتباط بر مبنای اقتصاد
مولد ،داد و ستد مولد و بهرهبرداریهای مولد دوطرفه است.
چشماندازی که برای کشورهای نظیر ایران در آینده وجود
دارد ،رسیدن به نقطهای است که بتوانند در جریان مولد قرار
بگیرند .در غیر این صورت تعامل آنها با دنیای سرمایه به هر شکلی که باشد،
درنهایت سود اصلی را نصیب سرمایهگذاران و کشورهای آنها میکند.

مهدی تقوی ،استاد دانشگاه ،به ما میگوید :برای کشوری مثل ایران وجود
سرمایهگذاران خارجی با هر نگاهی که صورت بگیرد ،میتواند مفید باشد ،چون
اقتصاد ایران چند سال مشکالت مدیریتی شدیدی را تجربه کرده است که اکنون
باید در بهبود ارتباط اقتصادی با دنیا و پذیرا شدن از سرمایهگذاران خارجی آنها
را ترمیم کند.
او در توضیح این مطلب خود ادامه میدهد :در کشورهای ثروتمند در کنار
مولفههای متعدد ،توسعه بهطور قطع مدیون آزادیهای اقتصادی ،سیاسی،
اجتماعی ،مشارکت و آزادی رسانههاست .آنها با فساد بهخوبی مبارزه میکنند
و مسیر رانت را میبندند .برای همین تکلیف اقتصاد و مسیر حرکت آن مشخص
است .در کشورهای فقیر و نیمهفقیر رانت و فساد مجال نمیدهد که فعالیتهای
واقعی اقتصاد شکل بگیرد و هزینههای زیادی از این بابت به وجود میآید .برای
همین رسیدن به چشماندازی که کشورهای جهان بخواهند با یک کشور با عنوان
یک قطب ثروت ارتباط مولد برقرار کنند ،نیازمند این است که موانع اینچنینی

حذف شود.
در ادامه لیست کشورهای ثروتمند و فقیر آنطور که منابع مختلف به نقل از
موسسة منابع مالی جهانی منتشر کردهاند ،ارائه شده است.

کشورهای ثروتمند

 .1قطر /درآمد سرانه 146000 :دالر .قطر بهعنوان بزرگترین صادرکنندة گاز
طبیعی مایع به شمار میرود و نفت منبع اصلی درآمدش است .نفت و گاز طبیعی
مایع ،پایههای اقتصاد کشور هستند که بیش از  70درصد از درآمد کل و همچنین
بیش از  60درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد .گاز قطر برای ما
ایرانیها یادآور عقبماندگیهای پارس جنوبی طی سالهای گذشته نیز محسوب
میشود .شاید اگر ایران نیز توانسته بود به اندازة قطر در پارس جنوبی موفق باشد،
امروز نام ایران نیز جایگاه بهتری در میان کشورهای ثروتمند جهان داشت .اتباع
قطر تنها  12درصد از کل جمعیت  2.2میلیون نفری این کشور است .قبل از
ظهور صنعت نفت ،قطر کشور فقیری بود با اقتصاد مبتنی بر صید مروارید .امروزه،
قطر یک قدرت بزرگ در جهان عرب است.
 .2لوکزامبورگ /درآمد سرانه 94000 :دالر .لوکزامبورگ دومین کشور کوچک
اتحادیة اروپاست که در میان کشورهایی که دارای دموکراسی هستند ،از رفاه
بیشتری برخوردار است .این کشور با صنایع متنوعش ،تا حد زیادی وابسته به
بانک ،فوالد و بخشهای صنعتی است .با جمعیت کمی بیش از  500000نفر،
لوکزامبورگ جزو هشتمین کشور کمجمعیت اروپا به شمار میرود.
 .3سنگاپور /درآمد سرانه 85000 :دالر .سنگاپور کشور-شهری است مستقل که
با داشتن حکومتی عملگرا و عاری از فساد و با پیشرفت سریع اقتصادی به یک
نماد تبدیل شده است .سنگاپور به دلیل تجارت آزاد و نرخ پایین مالیاتی که با بازار
تجارتگرا همراه است ،بسیار توسعه یافته .با یک جمعیت  5.3میلیونی ،سنگاپور
دومین کشور-شهر مستقل متراکم پس از موناکو است.
 .4برونئی /درآمد سرانه 80000 :دالر .درآمد نفت بیش از نیمی از تولید
ناخالص داخلی این کشور کوچک و ثروتمند را تشکیل میدهد .درآمد حاصل از
سرمایهگذاریهای خارج از کشور ،و همچنین درآمدهای تولید داخلی ،به تقویت
اقتصاد این کشور کمک میکند .برونئی سومین تولیدکنندة نفت در جنوب شرقی
آسیاست .همچنین چهارمین تولیدکنندة گاز طبیعی مایع در جهان است .جمعیت
این کشور  418000نفر تخمین زده شده است.
 .5کویت /درآمد سرانه 72000 :دالر .کویت نزدیک به  10درصد از ذخایر نفت
جهان را داراست و چهارمین تولیدکننده در اوپک است .نفت ،نزدیک به نیمی از
تولید ناخالص داخلی و  95درصد از درآمد حاصل از صادرات و درآمد دولت را
تشکیل میدهد .ارز کویت باالترین ارزش ارزی را در جهان داراست .یک دینار
کویت معادل  3.28دالر آمریکاست.
 .6نروژ /درآمد سرانه 68000 :دالر .نروژ دارای بزرگترین صندوقهای ثروت ملی
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در جهان است .بیشتر رشد اقتصادی نروژ به دلیل وفور منابع طبیعی است ،مانند سال ،۲۰۱۱پس از اینکه نهادهای بینالمللی که معموال  ۴۰درصد از بودجة این
اکتشاف و تولید نفت ،برق آبی و شیالت .با جمعیت بیش از پنج میلیون ،این کشور را پشتیبانی میکردند ،کمک خود را به دلیلنگرانیهای مربوط به حقوق
کشور دارای استاندارد بسیار باالی زندگی در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی بشر در این کشور متوقف کردند ،مشکالت اقتصادی ماالوی وخیمتر شد. متوسط
است و سیستم رفاهی کاملی دارد .برآوردهای ادارة نفت و گاز نروژ نشان میدهد درآمد ساالنة مردم این کشور  ۸۱۹دالر است.
فقط ذخایر کشفنشدة نفت خام و گاز طبیعی در آبهای این کشور که بخش لیبریاچهارمین کشور فقیر جهان است .این کشور در غرب آفریقاست و مردم آن
عمدة آن گاز طبیعی و در دریای بارنتز است ،به حدود دو میلیارد و  ٥٠٠میلیون هنوز از  ۲۰سال جنگ داخلی رنج میبرند .با شیوع بیماری کشندة ابوال در سال
بشکه معادل نفت میرسد .گفتنی است نروژ توسعة خود را بدون اتکا به منابع  ۲۰۱۴در این کشور میزان فقر و رکود اقتصادی افزایش یافت.متوسط درآمد
ساالنة مردم این کشور  ۹۳۴دالر است.
نفتی به دست آورده است.
 .7امارات متحدة عربی درآمد /ساالنه 68000 :دالر .امارات متحدة عربی دومین جمهوری بوروندیپنجمین کشور فقیر جهان است.این کشور به دلیل بحرانهای
اقتصاد را پس از عربستان سعودی در جهان عرب دارد .با تولید ناخالص داخلی سیاسی که در آن رخ داده ،هیچ توسعة خاصی نداشته است .جنگ داخلی در
 570میلیارد دالر در سال  .2014که بهشدت به نفت متکی است ،و بیش از  85اینکشور تا به حال ۲۰۰هزار کشته به جا گذاشته و همین امر موجب گسترش
فقر و فساد در این کشور شده است.متوسط درآمد ساالنة مردم این کشور ۹۵۱
درصد از اقتصاد خود را از صادرات نفت تامین میکند.
 .8هنگ کنگ /درآمد سرانه 57676 :دالر .هنگ کنگ یک منطقة مستقل در دالر است.
ساحل جنوب چین است که بیشتر بهخاطر آسمانخراشهای عظیمش مشهور نیجر ششمین کشور فقیر جهان ،بیستویکمین کشور جهان از لحاظ وسعت
جغرافیایی و یکی از بزرگترین کشورهای آفریقاست .این کشور صخرهای با وجود
است .دو درآمد عمدة آن از کشتیرانی و خدمات مالی است.
 .9ایاالت متحدة آمریکا /درآمد سرانه 57000 :دالر .ایاالت متحدة آمریکا در آنکه از فقیرترین کشورهای دنیا محسوب میشود ،دارای منابع نفتی و معادن
اواسط سال  2015با تولید ناخالص داخلی  17.914تریلیون دالر بزرگترین اورانیوم فراوان است .درآمد سرانة نیجر  1069دالر است.
اقتصاد جهان را داشته است .در حال حاضر آمریکا بزرگترین تولیدکنندة نفت موزامبیک هفتمین کشور فقیر جهان پس از مصالحه و برقراری آرامش در کشور
و گاز طبیعی در جهان است .این کشور یکی از بزرگترین کشورهای تجاری ،در سال  1992اندکی با بهبود شرایط اقتصادی روبهرو شد و سرمایهگذاران
و همچنین دومین تولیدکننده است .آمریکا میزبان بورس اوراق بهادار نیویورک خارجی برای سرمایهگذاری در این کشور ترغیب شدند .اما همچنان بسیاری
است که بزرگترین بازار سهام در جهان به شمار میرود .ایاالت متحده دارای از مردم این کشور در فقر به سر میبرند .نرخ بیکاری در این کشور  21درصد
جمعیت کل  322میلیونی است که بهعنوان سومین کشور پرجمعیت پس از است و  70درصد از مردم این کشور زیر خط فقر زندگی میکنند .در سال 2007
نرخ تورم در موزامبیک  8درصد بود .محصوالت صادراتی آن شامل آلومینیوم،
چین و هند به حساب میآید.
 .10سوییس /درآمد سرانه 56000 :دالر .سوییس که تولیدکنندة شکالت و میگو ،بادام هندی ،پنبه ،شکر ،مرکبات و الوار است که به کشورهای هلند (59/7
ساعتهای لوکس است ،یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان به شمار میرود .درصد) ،آفریقای جنوبی ( 15/2درصد) و زیمبابوه ( 3/2درصد) صادر میشود.
سیاست امنیت پولی بلندمدت و ثبات سیاسی به این کشور کمک کرده که در درآمد سرانة این کشور  1208دالر است.
اریتره هشتمین کشور فقیر جهان در سال
زمرة بزرگترین مراکز اقتصادی جهانی باقی بماند.
 1993به استقالل دست یافت .این کشور
جمهوری آفریقای مرکزی فقیرترین کشور جهان،
از آن زمان تاکنون درگیریهای بسیاری با
همچنین یکی از کمتوسعهترین کشورهاست .این
جمهوری دموکراتیک کنگو دومین کشور فقیر جهان
همسایگان خود ازجمله اتیوپی و یمن داشته
کشور سالهاست که گرفتار فساد ،فقر و خشونت
است .ارزش منابع معدنی کنگو  ۲۴تریلیون دالر برآورد
است .با اینکه مردم اریتره هماکنون با
است .این کشور محصور در خشکی است و از هیچ
شده است که برابر با تولید ناخالص داخلی آمریکا
گرسنگی و کمبود غذا مواجه هستند ،اما آیندة
طرف به دریا راه ندارد .آبوهوای گرمسیری دارد و
و اروپاست .تصاحب این ثروت غیرعادی زیرزمینی
این کشور روشن به نظر میرسد .اریتره در حال
شمال آن را بیابان فرا گرفته است. متوسط درآمد
انگیزة اصلی جنگ داخلی این کشور بوده است .کنگو
حاضر یکی از سریعترین رشدهای اقتصادی در
مردم این کشور ساالنه  ۶۳۹دالر است.
دارای تورمی افسارگسیخته و دارای یکی از پایینترین
جهان را داراست و از انبوه منابعی مانند طال و
سطوح زندگی در آفریقاست. متوسط درآمد ساالنة
مس بهرهمند است .درآمد سرانه در این کشور
مردم این کشور  ۷۵۳دالر است
کشورهای فقیر
 1210دالر است.
جمهوری دموکراتیک کنگو دومین کشور
گینه نو نهمین کشور فقیر جهان ،کشوری
فقیر جهان است .ارزش منابع معدنی کنگو
غنی از منابع با درآمد پایین است .در حدود
 ۲۴تریلیون دالر برآورد شده است که برابر
 40درصد از جمعیت کشور در فقر به سر
با تولید ناخالص داخلی آمریکا و اروپاست.
میبرند .کمبود فرصتهای شغلی رسمی
تصاحب این ثروت غیرعادی زیرزمینی
برای جمعیت جوان جویای کار یکی از
انگیزة اصلی جنگ داخلی این کشور بوده
مهمترین دالیل فقر در این کشور قلمداد
است .کنگو دارای تورمی افسارگسیخته و
میشود .درآمد سرانه در این کشور 1388
دارای یکی از پایینترین سطوح زندگی در
دالر است.
آفریقاست .متوسط درآمد ساالنة مردم این
ماداگاسکار جزیرهای واقعشده در اقیانوس
کشور  ۷۵۳دالر است.
هند است که با درآمد سرانه 1477
ماالویسومین کشور فقیر جهان است .تورم
دالر دهمین کشور فقیر جهان به شمار
باال و اتکا به تامین مالی کمککنندهها منجر
میرود.
به سقوط اقتصادی بیشتر در ماالوی شد .از
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اقتصاد
با افزایش  0.4درصد و رسیدن به  11درصد

نرخبیکاری
بازهم دورقمی ماند

در چند روزی که از آغاز سال  1395میگذرد ،نرخ بیکاری بیشترین نگاهها را به خود
معطوف کرد .بر اساس گزارشهای موجود ،نرخ بیکاری در سال  94معادل  11درصد
اعالم شده است .سال  93نرخ بیکاری  10.6درصد اعالم شده بود .افزایش نرخ بیکاری
بهانهای بود تا منتقدان دولت یازدهم در همان روزهای نخست سال  95انتقادهای تند و
تیزی را روانة دولت کنند .آگاهان اقتصادی میگویند که نرخ بیکاری در بعضی بخشها
از  11درصد هم بیشتر است ،اما نمیشود دولت را مقصر دانست .شرایط کسبوکار در
ایران بعد از بحرانهای  84تا  92و همچنین تداوم تحریمها به گونهای بوده است که
نشده نرخ بیکاری را بیشتر از این کنترل کرد .در همین رابطه ،دکتر غالمرضا کشاورز
حداد ،دانشیار دانشکدة اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف ،میگوید :نرخ بیکاری نیروی کار
ساده حدود پنج تا شش درصد است ،که از نرخ طبیعی بیکاری هم پایینتر است و
این در حالی است که در فصل تابستان روستاها و بخش کشاورزی با کمبود نیروی کار
روبهروست .اما بررسی نرخ بیکاری نیروی کار تحصیلکرده نشان میدهد که این نرخ
برای مردان  23تا  24درصد و برای زنان بیش از  40درصد است.
او همچنین اعالم کرده بود که پایین بودن و دور از انتظار بودن نرخ بیکاری  11درصد
با مشاهدات شهروندان از محیط اقتصادی پیرامون آنها ریشه در این واقعیت دارد که
مشارکت زنان حدود  14درصد است ،یعنی تنها  14درصد از زنان  10تا  60سال شاغل
یا در جستوجوی کار هستند .اگر این نرخ باالتر بود ،نرخ بیکاری زنان بسیار بیشتر
میشد .عالوه بر آن ،مردم بیکاری  24درصدی فارغالتحصیالن دانشگاهها را بهخوبی
مشاهده و دربارة آن بهسادگی قضاوت میکنند .ولی باید توجه داشت که نرخ بیکاری
برای مشاغل غیرماهر بسیار پایینتر از  11درصد است.
نرخ بیکاری در چندین سال قبل همواره مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی بوده است
و سیاستهای زیادی نیز برای مقابله با بیکاری در کشور اجرا شده است .در سالهای
قبل سیاستگذاران با حراج منابع
بانکی و تدوین وامهای خوداشتغالی
و زودبازده سعی در کنترل بیکاری
داشتهاند ،ولی این سیاستها همه
با شکست مواجه شدند .دولت نهم
فقط از سال  84تا  86بیش از 20
هزار میلیارد تومان برای ایجاد شغل
وام داد ،ولی نتیجة این وام افزایش
نرخ بیکاری به  14درصد در سال
 89بود .کاهش سرمایهگذاریهای
صنعتی ،عدم فعالیت بهینة بازار
سرمایه و ناهمواری مسیر بنگاههای
سرمایهگذاری از دالیل افزایش نرخ
بیکاری است .بر همین اساس فعاالن
اقتصادی بر این باورند که بعد از برجام
و با آمدن سرمایهگذاران خارجی که
با افزایش سرمایهگذاریهای صنعتی
همراه است ،نرخ بیکاری نیز کاهش

یابد .اگر این نرخ کاهش نیابد ،آنطور که صاحبنظران پیشبینی میکنند ،بحرانهای
اجتماعی در آینده به ساختار توسعه ضربه میزنند.
براساس گزارش تنظیمشده از سوی مرکز آمار ایران ،در سال گذشته معادل  ۳۸.۲درصد
جمعیت  ۱۰سال بهباال و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بودهاند؛ یعنی در گروه شاغالن یا
بیکاران قرار گرفتهاند.
میانگین نرخ بیکاری در سال  ۱۳۹۳معادل  ۱۰.۶درصد بود که میزان
بیکاری سال  ۱۳۹۴رشد  ۰.۴درصدی نسبت به آن داشته است .نتایج این
طرح نشان میدهد تعداد جمعیت فعال (شاغل و بیکار) در کشور  ۲۴میلیون
و  ۷۰۱هزار و  ۱۷۷نفر است که از این تعداد  ۲میلیون و  ۷۲۹هزار و  ۹۲نفر
بیکار هستند.
نرخ بیکاری برای سال  ۱۳۹۴در مناطق شهری کشور  ۱۲.۲و در نقاط روستایی ۸.۱
درصد گزارش شده است .بر اساس گزارش مرکز آمار ایران ،بیکاری جوانان  ۱۵تا ۲۴
ساله معادل  ۲۶.۱درصد است که برای مردان این گروه  ۲۲.۳و زنان  ۴۲.۸درصد اعالم
شده است.
همچنین  ۱۸درصد از شاغالن کشور در بخش کشاورزی ۳۲.۵ ،درصد در بخش صنعت
و  ۴۹.۴درصد در بخش خدمات فعال هستند .سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص زمانی
در کشور  ۹.۸درصد است که این نسبت برای مردان  ۱۰.۸و زنان  ۴.۵درصد است.
اشتغال ناقص زمانی شامل تمام شاغالنی است که در هفتة مرجع (هفتة سرشماریشده)،
به دالیل اقتصادی نظیر رکود کاری و پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر ،قرار داشتن
در فصل غیرکاری و ...کمتر از  ۴۴ساعت کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی در
هفتة مرجع بودهاند.
همچنین اشتغال ناقص زمانی از نسبت جمعیت دارای اشتغال ناقص زمانی به جمعیت
شاغل محاسبه میشود .بر اساس
گزارش مرکز آمار ایران ،سهم شاغالن
۱۵سال و بیشتر با ساعت کار معمول
 ۴۹ساعت در هفته و بیشتر ۳۸ ،درصد
در سال  ۱۳۹۴بوده که این نسبت به
تفکیک جنسیت برای مردان  ۴۲.۷و
زنان  ۱۳.۱درصد است.
این بررسی نشان میدهد  ۹استان
کشور نرخ بیکاری تکرقمی و ۲۲
استان نرخ بیکاری دو رقمی را در
سال گذشته تجربه کردهاند .کمترین
نرخ بیکاری را در سال گذشته
استان آذربایجان شرقی با  ۷.۳درصد
و بیشترین نرخ بیکاری را استان
کهگیلویه و بویراحمد با  ۱۷.۷درصد
داشته است .همچنین  ۱۹استان
کشور دارای نرخ بیکاری باالتر از
میانگین (۱۱درصد) هستند.
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10اقتصاد برتر جهان در سال 2050
شرکت چندملیتی خدمات مدیریت و مشاورة نایت فرانک
طی گزارشی به پیشبینی  10غول اقتصادی جهان در
سال  2050پرداخته است.

اقتصاد جهان
منبعBusiness News :

 .1هند

زمانی که آزادسازی اقتصادی ،هندوستان را از سال  1991از قید و بند رشد آرام رها کرد و دریچههای
آن را به سوی اقتصاد جهانی گشود ،هندوستان قدمهای رو به رشدش سست نشد .بر اساس پیشبینیها
هندوستان در آینده با رهایی از مسائل جاری اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی خود میتواند به رأس هرم
اقتصاد جهانی برسد.

 .2چین

عجیب نیست اگر چین رتبة دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال  2050را به دست بیاورد .رشد این کشور
طی دو دهة گذشته ،چیزی کمتر از یک معجزه نبوده است .این کشور با عبور از ژاپن و رسیدن به دومین
رتبة غولهای اقتصادی جهان ،در سال  2005جایگاه آمریکا را متزلزل کرده و ممکن است تا سال 2020
بر این کشور غلبه کند .بااینحال رشد تدریجی اقتصاد این کشور ،آرامتر از هندوستان است.

 .3آمریکا

درآمد ناخالص داخلی آمریکا باعث شده است این کشور بهعنوان یکی از ابرقدرتهای اقتصادی جهان
مطرح شود و جزو سه اقتصاد برتر جهان باقی بماند .مصرفگرایی باال ،تواناییهای نوآورانه و قدرتهای
تکنولوژیک ،آمریکا را در میان برترین اقتصادهای جهان ،نگه خواهد داشت.
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 .4اندونزی

سرعت رشد اقتصادی این کشور به نسبت سایر کشورها سرسامآور است .بر این اساس ممکن است
در سال  ،2050در چهارمین پلة اقتصاد جهان قرار گیرد .این موضوع نباید زیاد عجیب باشد؛ چراکه
وجود منابع طبیعی گسترده و رو به رشد بودن اقتصاد این کشور ،توانایی بالقوهای ایجاد کرده است تا
اندونزی با رشد پرسرعت ،خود را در میان غولهای جهان قرار دهد .دولت کنونی این کشور با پشتیبانی
از سرمایهگذاری بخش خصوصی و خارجی ،به رشد اقتصادی کشور کمک زیادی کرده است .این مسیر
تا رشد  8/6درصدی اقتصاد این کشور تا سال  2050ادامه دارد.

 .5برزیل

وضعیت برزیل تاکنون برای جهانیان روشن شده است .این غول اقتصادی نوظهور از بریتانیا ،که در
مارس  2012بهعنوان ششمین اقتصاد برتر جهان معرفی شد ،پیشی گرفته و از سرعت رشد خود طی
دهههای آینده نخواهد کاست .برزیل به لطف حضور ثروت و منابع طبیعی بیکران ،کشاورزی پررونق،
تولید و صنایع خدماتی قدرتمند ،قادر است در سالهای آینده به چنین رتبهای از رشد برسد.

 .6نیجریه

درآمد ناخالص داخلی این کشور تا  80درصد متکی بر صنعت نفت است؛ بااینحال نیجریه میکوشد
تا سهم کشاورزی و تجارت را نیز در این رشد اقتصادی بیشتر کند .بر اساس پیشبینیها ،نیجریه در
سال  2025از آفریقای جنوبی که عنوان کنونی برترین اقتصاد آفریقا را در اختیار دارد ،عبور میکند و
در سال  2050جایگاه ششم را به دست خواهد آورد.

 .7روسیه

منابع طبیعی از قبیل گاز ،نفت ،زغال و فلزات قیمتی این ابرقدرت سابق را که تنها وزنة تعادل ایاالت
متحده آمریکا طی دهههای گذشته بوده ،پایدار نگه داشته است .شاید نشانههایی از تزلزالت اجتماعی
یا سیاسی در این کشور دیده شود ،اما کوچکترین اثری از تزلزل در رشد اقتصادی روسیه به چشم
نمیآید و چشمانداز آن تا سال  2050روشن است.

 .8مکزیک

فقر ،بیثباتیهای اجتماعی و نابرابری اقتصادی این کشور باعث نشده که چرخهای سرمایة چند تریلیون
دالری این کشور از حرکت بایستد .در دو دهة گذشته ،مکزیک بنیان اقتصاد خرد را که منجر به ایجاد
رشد پایدار اقتصادی ،کاهش تورم و بهبود درآمد سرانه میشود ،بهبود بخشیده است .این کشور در
حال حاضر در مسیر بهبود زیرساختها نیز هست؛ حرکتی که برای رشد صنایع تولیدی حیاتی به شمار
میرود.

 .9مصر

مصر زمانی اقتصادی کامال متمرکز داشت و بهتدریج به اقتصاد بازارمحور روی آورد .اما به واسطة تحوالت
بزرگ مالی توانست از افزایش سرمایهگذاری خارجی بهره ببرد و رشد ناخالص داخلی آن ،پنج درصد
افزایش پیدا کند .هر چند تحوالت سیاسی و نظامی که در مدت اخیر در این کشور رخ داده ،آن را دچار
فلج سیاسی کرده است و صندوق بینالمللی پول نیز وام دادن به این کشور را به تاخیر میاندازد ،اما
افق آن روشن است .با وجود اهمیت کشاورزی در رشد اقتصادی ،تولیدات و خدمات نیز نقش بزرگی در
رشد درآمد ناخالص داخلی این کشور به عهده دارند.

 .10ژاپن

برخالف آنچه تصور میشود ،ژاپن در جایگاه دهم قرار دارد .سرزمین خورشید درخشان به سقوط خود
از جایگاه دومین اقتصاد بزرگ جهان ادامه میدهد و پیشبینی میشود تا سال  ،2050تا پلة دهمین
اقتصاد بزرگ جهان نزول کند .ژاپن پس از دهة سیاه  ،1990دچار رشدی آرام و کسادی اقتصادی شد.
این کشور در حال حاضر در حال التیام زخمهای دو فاجعة طبیعی زمینلرزه و سونامی است؛ بالیایی که
اقتصاد این کشور را به همراه شهرها و روستاهای این کشور ویران کرد .با وجود آنکه رشد اقتصادی این
کشور با کندی مواجه شده است ،همچنان یکی از نقاط مهم و حیاتی برای تولیدات پیشرفته تکنولوژیک،
خودرو و صنایع الکترونیک است.
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سیداصغر ابنالرسول،1
2
مهدی قلیزاده

روشهایآیندهنگاریراهبردی
برایبرنامهریزیدرهلدینگها
آيندهنگاري راهبردي؛ ابزاري براي درك آيندههاي محتمل ،آمادگي بهتر براي رويارويي با آينده و تصميمسازي
ممند براي بررسي و خلق آيندة
براي نيل به آيندهاي مطلوب است .آيندهنگاري راهبردي شامل تالشي نظا 
درازمدت علم ،فناوري ،اقتصاد ،محيط و جامعه بهمنظور شناسايي فناوريهاي عام نوظهور ،حوز ههاي پرمنفعت
اقتصادي و ساير حوزههاي زيربنايي راهبردي است ،كه به احتمال فراوان ،بيشترين منافع اقتصادي ،اجتماعي و
سياسي را خواهند داشت .بنابراين آيندهنگاري راهبردي؛ نوعي مديريت و مهندسي جامع آينده و ايجاد فرصت
براي ساختن آيندة مطلوب است.
آيندهنگاري راهبردي به دنبال پيشگويي نيست ،بلكه فرايندي است که با تمرکز بر آينده در پي خلق
يدارد تا فعاليتهاي امروز خود را با آنها
چشماندازهاي مشترك از آن است؛ چشماندازهايي كه مردم را بر آن م 
منطبق کنند .آيندهنگاري راهبردي؛ جايگزين پيشبيني ،آيند هانديشي و برنامهريزي راهبردي نميشود .هريك 
از اين فعاليتها در فرايند آيندهنگاري راهبردي نقش خود را ايفا ميكنند و در بسياري از موارد ،بهطور متقابل
يكديگر را حمايت ميكنند.
آيندهنگاري راهبردي فراتر از مجموعهاي از روشها؛ فرايندي از مشاوره و تعامل بين جامعة علمي ،ذينفعان
دستاوردهاي تحقيقاتي و سياستگذاران است .اين فرايند منظم و مستمر به دنبال خلق آيندهاي مطلوب
است .مهمترين هدف آيندهنگاري راهبردي؛ تصويرسازي ،خلق و ترسيم چشمانداز (آيندة مطلوب) است ،چراكه
تعريف هدف ،ماهيت ارتباط با فرايند تصميمگيري را مشخص ميکند.
توصيف فرايند ،روشها و بنيانهاي فکري آيندهنگاري راهبردي ،نيازمند تحليل و تعمق در مفاهيم سازندة آن
است .به اين منظور ابتدا مقدمهاي مفهومي دربارة راهبرد ،آيندهنگاري و آيندهپژوهي عرضهشد .سپس چند
کاربست مهم از روشهای کليدي در فرايند آيندهنگاري (راهبردي) به اختصار مرور شد تا بستر مفهومي الزم
براي فهم آيندهنگاري راهبردي در گروههای سرمایهگذاری فراهمشود .با مطالعة فرايند آيندهنگاري راهبردي ،راه
براي تحليل و بررسي تجربة ديگر کشورها در پيادهسازي آيند هنگاري راهبردي هموارتر خواهد شد.
از نظر کوسا؛ آيندهنگاري راهبردي به آيندهنگاري مسائل راهبردي نسبت داده ميشود .درواقع فرايند آيندهنگاري
راهبردي به افزايش درک فرد ،سازمان یا جامعه از مخاطرهها و فرصتهاي نوپديد ،وابستگي به مسير،
پيشرانها ،همتکاملها ،انگيزهها ،نيروها و روابط علمي ميانجامد .مجموعة اين عوامل بر تصميمهاي بديل تاثير
گذاشته و فضاي آيندههاي ممکن ،موجهنما ،محتمل و مطلوب را شکل ميدهند .اين درک بهتر ،سبب تصميمگيري
آگاهانهتر در مسائل گوناگون ميشود ،تصميمهايي که به طرح راهبردي عمومي سازمان و ابزارهاي دستيابي به
اهداف بلندمدت آن ارتباط دارند .به بيان ديگر ،تفاوت اصلي آيندهنگاري راهبردي با گونههاي ديگر آيندهنگاري؛
توانمندي آنها در ياري براي تعريف شرايط و قواعد مبارزه در ميدان نبرد و لزوم نبرد است (کوسا.)2011 ،
باید توجه داشت خروجی فرایند آیندهپژوهی در سازمان باید برای سطوح گوناگون جامعه و سازمان قابل فهم
باشد و امکان ایجاد دید فراسازمانی و کالن توسط آن مشهود باشد و در پایان تاثیرات و ارتباط بین بخشهای
مختلف سازمان و حوزههای جامعه را نشان میدهد .این امور نیازمند سازگاری منطقی در گامهای فرایند
آیندهپژوهی در سازمان است ،که در باال تالش شده به این ویژگیها بهعنوان مفروضات اولیه توجه شود.
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معرفیروشهایآیندهنگاری
راهبردیدرهلدینگها

در مطالعه و بررسی روشها و تکنیکهای
آیندهنگاری راهبردی ،با توجه به اهمیت
و اولویت ،فعالیتهای مورد نظر به شرح
زیر شناسایی شدهاند:

ديدهباني

دیدهبانی؛ گردآوري و تحلیل اطالعات
محیط خارجی در حوزه موضوعاتی است
که میتواند بر جریان تصمیمگیري یک
سازمان تاثیر بگذارد .ديدهباني میتواند
عالئم در حال ظهور موقعیتها و
دشواريهاي بالقوهاي را تشخیص دهد
که ممکن است در آیندة یک سازمان
تاثیرگذار باشد .دیدهبانی روي تشخیص
رویدادها و روندهاي در حال پیدایش،
موقعیتها و دشواريهاي بالقوهاي
تمرکزمیکند ،که میتواند آیندة یک
سازمان را دستخوش تغییر کند .اطالعات
گردآوريشده (رویدادها ،روندها و روابط
برونسازمانی) در اختیار مدیران کلیدي
سازمان قرار میگیرد ،تا پس از تحلیل و
تفسیر آن ،از نتایج بهدست آمده بهعنوان
راهنماي مدیریت در برنامههاي آینده
استفاده کنند .درحقیقت ،دیدهبانی
روشی براي شناسایی؛ گردآوري و بررسی
اطالعات دربارة عوامل موثر بر روي
برنامهها و تصمیمگیريهاست (کندرا،
.)20 :2004

(اسالتر.)56 :1385،
روند؛ به مجموعهاي از رويدادها گفته ميشود که بنابر متافيزيکي خاص ،گمان
ميرود ارتباطي علّي با يکديگر دارند .تحليل روند3؛ به شناسايي بنيانها و عوامل
موثر بر روند و نيز ارزيابي و پيشبيني روند ميپردازد .بنيانهاي روند؛ همان
ارزشها و متافيزيک شکلدهندة روند هستند .هدف از تحليل روند؛ کشف روابط
علّي و شبه علّي ونحوة اثرگذاری آن بر مسائل مختلف (سياسي ،اجتماعي،
اقتصادي) است و اینکه تحلیل روند هدف نیست بلکه تنها یک ابزار است.

پيشبيني

پیشبینی یعنی؛ توصیف خط پایه و آیندههای بدیل ،به عبارتی توصیف
پیشرانها و عدم قطعیتها و بررسی پیامدها و نتایج آن ،یکی از حوزههای مهم و
کلیدی آیندهپژوهی است و به یکی از فعالیتهای مهم دانشمندان و آیندهپژوهان
تبدیل شده است .حس ناتوانی در مقابل پدیدهای که قادر به درک آنها نیستند،
آیندهپژوهان را بر آن میدارد تا با کسب اطالعات بیشتر بتوانند پیشبینی بهتری
برای آینده انجام دهند و بتوانند با هدایت آن ،آینده را کنترل کنند( .پدارم،
جاللیوند.)47 :1391،

طراحيرهنگاشت

ديدهباني فعاليتي مستمر است که ناظر بر مسئلة معين و براساس شاخصهايي
معين ،عوامل و عناصر محيط داخل و خارج سازمان را شناسايي ميکند .ديدهباني
ميكوشد كه با پايش و پويش آخرين تحوالت و پيشرفتها و عالئم ضعيف
تغيير ،احتمال غافلگيري سازمان در برابر تغييرات و تحوالت را كاهش دهد
(بل(،)1996،بهاری.)52 :1391،

موضوعاتديدهباني

کشف روندها و رخدادهاي علمی ،فنی ،اقتصادي ،اجتماعی و سیاسی که از وجود
تحوالت آینده خبر میدهند؛
شناسایی فرصتها ،تهدیدات و تغییرات بالقوهاي که براي سازمانها و دولتها
اهمیت دارند؛
گسترش تفکر آیندهمدار میان کارشناسان و مدیران؛
ارائة سامانة هشدار سریع به مدیران ،کارشناسان و تصمیمگیرندگان استراتژیک
در خصوص روندهایی که با یکدیگر تالقی میکنند ،از یکدیگر دور میشوند،
تسریع مییابند ،کند و مخفی میشوند یا پیچیده و دشوار میگردند؛
طراحی و ایجاد راداري که به صورت نظاممند ،جهان و تحوالت آن را پایش کرده
و درخصوص تغییرات عمده وجزئی تازه و غیرمنتظره ارسال سیگنال میکند؛
پایش اطالعات راهبردي جهت تعیین راهبردهاي سازمانی و ملی؛
خلق فضا براي اعمال مدیریت موفق وابسته به توانایی تطبیق با محیط خارجی،
که بهشدت در حال تغییر است (خزایی)34-35 :1388 ،

روندپژوهي

تحلیل روند از دیدگاه ریچارد آلناسالتر؛ به معناي بهرهگیري از سريهاي زمانی
و دیگر دادهها براي تشخیص و ردیابی تغییرات محیطی است و بینشی را در
باب موقعیتهاي احتمالی آینده فراهم میآورد ،اما به خاطر وقوع رویدادهاي
غیرقابل پیشبینی وغیرمستمر ،هیچگاه مورد اعتماد نبوده است .تحلیل روند
عبارت است از؛ مطالعة یک روند مشخص به منظور کشف ماهیت ،علتهاي بروز،
سرعت توسعه و پیامدهاي بالقوة آن .تحلیل روندها باید بسیار دقیق باشد ،زیرا
یک روند مشخص میتواند تاثیرهای متفاوتی بر ابعاد گوناگون زندگی ما داشته
باشد و از سوی دیگر شاید بسیاري از این تاثیرها در نگاه اول قابل کشف نباشد

ابزاری است که اهداف بلندمدت و کوتاهمدت و راه حلهای مناسبی را که اهداف
سازمان را محقق میکنند ،ارائه میدهد .این ابزار را میتوان برای توسعة یک
محصول ،توسعة فناوری ،ایجاد یک قابلیت ،خلق یک سامانه و ...به کار گرفت
(بهاری .)14: 1391،رهنگاشت به آیندة پژوه در درک نیازهای سازمان و مشتریانش
کمک میکند و با مشخص کردن راههای دستیابی به هدف و نیز هزینهها و زمان
الزم برای پیمودن هر راه ،به ارتقای تصمیمگیریها دربارة بودجههای مربوط به
تحقیق و توسعه کمک میکند .و با مشخص کردن قابلیتهای آیندة سازمان ،در
شناسایی مزیتهای رقابتی نیز مفید است (بهاری.)29 :1391،

سناريونگاري

واژة سناريو برگرفته از دنياي سينما و تئاتر است و داستاني را بهصورت كامال
قابل درك تصوير ميكند ،كه داراي سازگاري و انسجام منطقي است .سناريوها
پيشبيني آينده نيستند ،بلكه به تصور و تخيل درمورد آينده ميپردازند و به قول
دكتر ديويد اينگوار« 4حافظههاي آينده» هستند ،زیرا ذهن انسان مدام در حال
داستانسرايي دربارة آينده است .سناريوها با دو دنياي واقعيتها و ادراك سروكار
دارند .سناريوها واقعيتها را مورد كندوكاو قرار ميدهند ،اما در همان حال به
ادراك دروني تصميمگيرندگان نيز كمك ميكنند و سعي در تبديل اطالعات
راهبردي به ادراك جديد دارند (منزوی.)6:
كوتاهترين و شيواترين تعريف سناريو 5را وندل بل ( )317 :2003بيان كرده
است ،كه سناريوها را محصول روشهاي آيندهپژوهي ميداند .او بر اين باور است
كه تمامي روشهاي آيندهپژوهي ،مقدمة سناريونويسي هستند و ميتوانند به
خلق سناريو منجر شوند .و باید بگوييم كه سناريو محصولي است كه به توصيف
وضعيت احتمالي آينده پرداخته يا داستاني دربارة نوع به وجود آمدن اين وضعيت
بيان ميكند .حالت اول را وضعيت نهايي يا حتی سناريوهاي «روز زندگي»
مينامند و دومي را سناريوهاي زنجيرهاي (حوادث) يا تاريخهاي آينده مينامند(
بيشاب ،هاينز ،كولينز.)8 :2007،
مهمترین ویژگی سناریو ،فرضی بودن سناریو است که ریشه در ماهیت آینده و
محدودیت ذاتی پژوهشهای آیندهنگر دارد .سناريو محصول آرماني آيندهپژوهي
است ،بسط سناریوهای مختلف میتواند سازمانها و جوامع را براي مواجهه با
دگرگونيهاي شگرف در آينده آماده کند و اصول مركزي اين حوزة مطالعاتي
		
است:
سناريوها انسان را از غافلگيرشدن در برابر آيندههاي مبهم و مخاطرات شگفتزده
باز ميدارد.
روشسناريو ،آيندههاي بديل( 6ممكن و محتمل) را مشخص ميکند.
شماره  - 26اردیبهشت 95

19

مقا له
در زمان سناریونگاری نميتوان با قطعيت و دقت مشخص کرد كه كداميك
از اين آيندهها رخ خواهند داد .مجموعة درهم تنيدهاي از عوامل گوناگون كه
سناريوها را شكل ميدهند ،عوامل ثابت و از پيش مشخصي نيستند و ميتوانند
حالتهاي گوناگوني داشته باشند .آيندههاي بديل در قالب سناريوها بررسي
ميشوند ،تا مطلوب يا نامطلوب بودن آنها آشكار شود .سناريو؛ نگاه به آينده
از دريچه و چشماندازي ويژه است ،كه در چهارچوب آن ،داستان تصويرشده
داراي سازگاري منطقي است و رخدادهاي بيرون از حقيقتنمايي و خردورزي
در تاروپود آن راهي ندارند (پدرام ،جاللیوند.)41 :1390 ،
سناريوسازي هنگامي موثر است؛ كه فرد دربارة موضوع خاصي كه تفكرناپذير به
نظر ميآيد به تفكر بپردازد و بگويد من ميتوانم ببينم كه چه اتفاقي ممكن است
بيفتد و چه واكنشي در برابر اين اتفاق از خود نشان خواهم داد (منزوی .)6 :

پويشمحيطي

روشها و رویکردهای گوناگونی توسط آیندهپژوهان معرفی شده است .اما وجه
مشترک تمامی این روشها ،گرفتن دیدگاههای صاحبنظران در فرایندی مبتنی
بر مشارکت و تعامل است .چشمانداز را باید متناسب با شرایط جامعه و سازمان
طراحی کرد ،تا آیندهای مطلوب را برای سازمان به دنبال داشته باشد.
پانویس

 -1استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 -2دانشجوی دکترای آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

Trend Analysis -3
David Ingvar -4
Scenario -5

Alternative Futures -6

Environmental Scanning -7

روشی شامل مشاهده ،ارزیابی ،پایش و توصیف نظاممند محیطها و بافتارهای
اجتماعی ،فناورانه ،اقتصادی ،زیستمحیطی ،سیاسی و اخالقی یک کشور،
صنعت ،سازمان و غیره.
اسالتر ،ریچارد.آلن «دانشواژة آیندهپژوهی« ،مترجم مرکز
توانمندسازي مديران و تصميمگيرندگان براي
آیندهپژوهی علو موفناوري دفاعی ،ص 65،1385
انطباق سريع با محيط خارجي که در معرض
بهاری ،مجتبی ،آیندهپژوهی در سازمان ،مرکز آیندهپژوهی
تغييرات بسيار سريع و گسترده قرار دارد،
علوموفناوری دفاعی.1391 ،
آيند هنگاري راهبردي به
نيازمند روشي است که آنها را قادر سازد از يک
بهاری ،مجتبی ،تحلیل روند ،مرکز آیندهپژوهی علوموفناوری
دنبال پيشگويي نيست،
سو محيط خارجي و روابط متقابل بخشهاي
دفاعی.1391،
گوناگون آن را درک کنند؛ و از سوي ديگر اين
بهاری ،مجتبی ،رهنگاشت ،مرکز آیندهپژوهی علوموفناوری
بلكه فرايندي است که با
فهم را به فرايندهاي تصميمگيري و برنامهريزي
دفاعی.1390 ،
تمرکز بر آينده در پي خلق
سازماني خود وارد کنند .پويش محيطي 7روشي
بيشاب ،پيتر ،هاينز ،اندي ،كولينز ،تري ،وضعيت كنوني
چشماندازهاي مشترك از
سناريونويسي؛ مرور اجمالي تكنيكها ،مترجم منزوی ،مسعود،
است که اين امر را محقق خواهد کرد.
آن است؛ چشماندازهايي
مركز آيندهپژوهي علوموفناوري دفاعي ـ موسسة آموزشي و
رادار
نوعي
پويش محيطي را ميتوان همچون
كه مردم را بر آن ميدارد تا
تحقيقاتي صنايع دفاعي ،نوبت چاپ :اول -مهرماه 1388
مند
م
نظا
اي
تعريف کرد ،که جهان را به گونه
فعاليتهاي امروز خود را با
پدرام ،عبدالرحیم ،جاللیوند ،عباس ،آشنایی با آیندهپژوهی،
پويش کرده و آنچه جديد ،غيرمنتظره ،عمده
آ نها منطبق کنند
مرکز آیندهپژوهی علوموفناوریهای دفاعی.1390 ،
يا جزئي است ،مشخص ميکند .يک مطالعه بر
پدرام ،عبدالرحيم ،جاللیوند ،عباس ،روششناسی آيندهپژوهي،
مبناي روش پويش محيطي چهار هدف عمده را
مرکز آيندهپژوهي علوموفناوريهاي دفاعي ،تهران1391 ،
به دنبال دارد (پدرام:)20-19 :1391 ،
آشکارسازي روندها و رخدادهاي علمي ،اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي و فني خزایی ،سعید ،دیدهبانی :مبانی ومفاهیم ،مرکز آیندهپژوهی علوموفناوری
( )STEEPکه براي موسسه يا سازمان خاصي اهميت دارند.
دفاعی -موسسة آموزشی و تحقیقات صنایع دفاعی.1388 ،
تعيين فرصتها ،تهديدها و دگرگونيهايي که اين روندها يا رخدادها براي خزائي ،سعيد ،پدرام ،عبدالرحيم ،راهنماي گامبهگام آيندهپژوهي راهبردي،
موسسه يا سازمان به دنبال خواهند داشت.
دانشگاه صنعتي مالكاشتر ،تهران.1387 ،
ترويج جهتگيريهاي فکري آينده بين مديران و کارکنان.
کندرا ،آلبرایت ،اس ،دیدهبانی :راداری به سوی موفقیت ،مترجم خزایی ،سعید،
آگاهسازي مديران و کارکنان از روندهاي همگرا ،واگرا ،برهمکنشگر ،شتابدهنده .1388
يا کندکننده.
منزوي ،مسعود ،انتخاب روشهای آیندهنگاری ،مركز آيندهپژوهي علوموفناوري
دفاعي ـ موسسة آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي ،نوبت چاپ اول1389 ،
چشماندازسازی
ویلن ،ت ،هانگر ،د ،مدیریت استرانژیک و سیاست کسبوکار ،مترجمان؛ اعرابی
چشماندازسازی یعنی؛ تصويرسازي بهترين نتايج ،هدفگذاري و معيارهاي كارايي و آقازاده ،دفتر پژوهشهای فرهنگی1389 ،
و عملكرد توسط آیندهپژوه ( .بيشاب ،هاينز ،كولينز )8 :2007،آیندهپژوه توسط Bell, Wendell, Foundation of Futures Studies: History,
چشمانداز روشن میکند که ،تصویر مطلوب سازمان از خود یا جهان پیرامون آن .2003 ,Purposes and Knowledge, Transaction Publishers
در آینده چیست (دیوید .)1389،چشمانداز به آن چیزی میپردازد که سازمان Slaughter, Richard, Developing and Applying Strategic
قصد دارد بشود( .ویلن وهانگر .)24 :1389،بنابراین ترسیم و تدوین چشمانداز .2002 ,Foresight
را باید فعالیتی اجتنابناپذیر در هر سازمانی دانست .برای ترسیم چشمانداز؛ .2004 ,Unido, Foresight Methodologies, Unido
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اقتصاد جهان
 700میلیون نفر زیر خط فقر زندگی میکنند

مقابلهجهان
باافزایشفقر

سال گذشته در کنار اتفاقات منفی و مثبتی که در اقتصاد جهانی رخ داد،
یک اتفاق به نظر میرسد که زیر هجوم اخبار متعدد سیاسی ،اقتصادی و
اجتماعی دیده نشد و از نظرها دور ماند و آن هم چیزی نیست جز ادامة
کاهش روند فقر در نسبت کلی جمعیت جهان که رقمی بیسابقه را از خود
به جای گذاشت 25 .سال پیش نزدیک  40درصد از جمعیت جهان زیر

خط فقر زندگی میکردند ،اما در سال  2015این رقم به  10درصد رسید
(نمودار زیر) .هر چند که  10درصد چیزی نزدیک به  700میلیون نفر از
جمعیت جهان را در بر میگیرد ،اما کاهش  27درصدی این نسبت خود
میتواند یک جرقة روشن برای کاهش هر چه بیشتر خط فقر در سالهای
آینده باشد.

کاهش فقر جمعیت جهانی در سال  2015به  10درصد در شرایطی رخ داده است که
جهان در سال گذشته یکی از ویرانترین روزهای خود را تجربه کرده است .جنگهای
خانمانسوز در خاورمیانه و تاثیر آن بر اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان این ذهنیت
را برای تحلیلگران جهانی اقتصاد به وجود آورده بود که حتما نرخ فقر در جمعیت
جهان دوباره افزایش مییابد .طبیعی هم بود که چنین ذهنیتی در میان کارشناسان
اقتصاد جهانی شکل بگیرد .جنگ و نزاع نظامی در منطقة بزرگی از خاورمیانه میان
گروه تروریستی داعش با کشورهایی نظیر عراق و سوریه جمعیت میلیونی از افراد را
آواره و آنها را تحت عنوان مهاجر راهی کشورهای دیگر کرد .مهاجران جنگی همواره
موجی از فقر را به وجود میآورند ،اما بااینحال بر اساس دادههایی که از منابع صندوق
بینالملل پول و بانک جهانی به وجود آمدهاند ،میتوان نتیجه گرفت که فاجعة زندگی
 700میلیون نفر از آدمهای دنیا زیر خط فقر ،خود نشانگر یک پیروزی در سال
گلوله و مرگ محسوب میشود که بر اساس آن ،این رقم نسبت به چند سال قبل از
آن کاهش چشمگیری را نشان میدهد .کارشناسان یکی از دالیل این امر را افزایش
سرمایهگذاریهای صنعتی در دنیای امروز میدانند .در سال  2015مانند چند سال قبل
از آن صنعتگران و تولیدکنندگان یک بار دیگر در صدر اخبار قرار داشتند .درواقع بعد از
بحران سال  2008میشود گفت که در یکی دو سال گذشته دوباره فعاالن مولد اقتصاد
توانستهاند جای پای خود را در اقتصاد جهانی محکم کنند .به همین خاطر تحلیلگران
بر این باورند که سرمایهگذاریهای صنعتی و به واسطة آن رشد روند اشتغال مولد در
جمعیت دلیل اصلی عدم رشد خط فقر و کاهش آن محسوب میشود .شاید اگر جنگ
خانمانسوز داعش با کشورهای جهان وجود نداشت ،رقم  700میلیونی از فقرای جهان
اکنون بهمراتب رقم کمتری را نشان میداد .بههرحال هر چه هست ،باید این واقعیت
را پذیرفت که درست به موازات آنکه جنگ امان همه را بریده است ،ولی با این وجود،
رقم ساکنان زیر خط فقر به  700میلیون نفر کاهش یافته است .بدون شک این تلخترین
تجربة زیست اجتماعی امروز است که باید برای ماندن فقر در میان  700میلیون نفر از
آدمهای روی زمین ،کمی نفس آسوده کشید.

شک نباید کرد که بخش اعظم این فقرا در میان کشورهای جنگزده یا کشورهایی هستند
که از توان اقتصادی مناسبی بهره نبردهاند .بهطور قطع سیاستهای غلط اقتصادی و
مدیریتهای ناکارآمد نقش اساسی در گسترش خط فقر دارند .اگر درآمد سرانه را یکی
از مولفههای سنجش فقر بدانیم ،در جدول ضمیمة گزارش بهخوبی مشخص است که در
کنار کشورهای بحرانزده و درگیر جنگ ،کشورهای دیگری نیز از درآمد سرانة پایین رنج
میبرند .آنها میتوانند در میان  700میلیون نفر از فقرای جهان ،نمایندگان جدی داشته
باشند .همانطور که در جدول مشخص است ،کشورهایی نظیر ترکمنستان و پاکستان در
میان این گروه از کشورها قرار میگیرند؛ یعنی کشورهایی که جنگهای منطقه را تجربه
نکردهاند ،اما از درآمد سرانة پایین حتما آزردهخاطر هستند .درآمد سرانة پاکستان در سال
 2015که درواقع تغییری در دادههای آن نسبت به سال  2014به وجود نیامده است،
کمتر از پنجهزار دالر را نشان میدهد .اما در کشوری نظیر کرة جنوبی ،این رقم تا  30هزار
دالر نیز رشد کرده است .برای ایران نیز در سال  2015بر اساس دادههای مرکز آمار و بانک
مرکزی درآمد سرانه فقط به  500هزار دالر برای هر فرد نزدیک شده است .اگر ایران هم
در میان  700میلیون نفر آدم زیر خط فقر نماینده داشته باشد ،بهطور قطع دلیل این شکل
گرفتن فقر و درآمد سرانة بسیار ناچیز را باید در سیاستها و برنامههای اقتصادی سالهای
گذشته جستوجو کرد ،چون در این سالها اقتصاد ایران برای آنکه بتواند درآمد سرانة
ناشی از فعالیتهای مولد را افزایش دهد ،هیچ کم و کسری نداشت .اما درنهایت کار به
جایی رسیده است که در سال  2014و  2015درآمد سرانة هر ایرانی به پنجهزار دالر هم
نمیرسد .با این همه اما میشود خوشبین بود .بررسی روند حرکت دنیا در جهت کاهش
فقر طی  25سال گذشته بهخوبی نشان میدهد که دنیا عزم خود را برای جلوگیری از
افزایش فقر جزم کرده است .این اتفاق نقطة روشنی برای تاثیر فعل و انفعاالت جدید جهان
اقتصادی روی دنیایی است که  700میلیون نفر از اهالیاش زیر خط فقر زندگی میکنند.
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تقویم تار یخ

مجل

ه فر
هنگ و خانواده

جنبشتنباکواولینرویارویی
بااستبـدادواستعمـار

«بسماهللالرحمنالرحیم ،الیوم استعمال تنباکو و توتون ب َِأیِ نح ٍو کاندر حکم محاربه با
امام زمان علیهالسالم است ».این جمله متن کامل حکمی بود که سیدمحمدحسن
حسینی شیرازی ،معروف به میرزای شیرزای مرجعیت عام شیعیان زمان ،صادر کرد
که شاه قاجار امتیاز تجارت توتون و تنباکو را به مدت  50سال به ماژور جرالد تالبوت
رئیس کمپانی رژی و از نزدیکان و مشاوران لرد سالیسبوری نخستوزیر و وزیر خارجه
انگلیس اعطا کرد.
ناصرالدینشاه ،چهارمین شاه جاهطلب قاجار در دوران سلطنتش بود که سه بار به
اروپا سفر کرد و در هرکدام از این سفرها هم بخشی از سرمایههای ایران را در ازای
خوشگذرانیهایش به اروپاییها میبخشید .در یکی از سفرهایش به اروپا هم که با
مشکل مالی مواجه شده بود ،قول این امتیاز را به انگلیسها داد .بعد از مراجعتش به
تهران و در رجب  ۱۳۰۷ه .ق قراردادی را با تالبوت امضا کرد ،که به موجب آن امتیاز
تجارت توتون و تنباکو به مدت  ۵۰سال به تالبوت اعطا شد .این امتیاز که به امضای
شاه و سرهنری ولف رسید ،حکایت از اختیارات تام تالبوت در امور دخانیات ایران و
بیاعتنایی به منافع ملت ایران داشت .طبق این قرارداد ،شرکت رژی متعهد شد که در
ازای انحصار خرید و فروش توتون و تنباکوی ایران به مدت  ۵۰سال ،ساالنه مبلغ ۱۵
هزار پوند استرلینگ به همراه یکچهارم سود خالص خود را به شاه بپردازد .همچنین این
کمپانی از معافيت پرداخت عوارض گمركى و ماليات توتون و تنباكو طى مدت قرارداد،
برخوردار شد .اما با قیام مردم در پی حکمی که میرزای شیرازی صادر کرده بود ،این
امتیاز عمر چندانی نداشت و در روز  ۲۴اردیبهشت  ۱۲۷۰هجری شمسی امتیاز توتون و
تنباکو که به صورت انحصاری در اختیار شرکت بریتانیایی رژی بود ،لغو شد.
حرکت مردمی که منجر به لغو این امتیاز شد ،در تاریخ با نامهای قیام تنباکو ،قیام تحریم
تنباکو ،جنبـش تحریم تنباکو ،نهضت تحریم تنباکو یا نهضت تنباکو شناخته میشود و
اولین مواجهه و رویارویی ملت و شاه بود که با اتکا به روحانیت اتفاق افتاد.
از زمانی که حاتمبخشیهای ناصرالدینشاه امتیازی 50ساله را در قبال رشوهای کالن
و کوتاهمدت نصیب انگلیسها کرد و بعد از اینکه قرارداد به شکل رسمی منعقد شد،
کارکنان شرکت انگلیسی وارد ایران شده و در شهرهای مختلف مستقر شدند ،اما مردم از
ورود آنان به داخل شهرها جلوگیری کردند .از زمانی که مردم به خیانت شاه به کشور پی
بردند ،اعتراضهایی به رهبری سیدعلیاکبر فالاسیری ،از علمای برجسته شیراز ،شکل
گرفت .با وجود تمام خشونتهای حکام ،مقاومت مردمی ادامه یافت و قیام مردم شیراز
به تبریز ،مشهد ،اصفهان ،تهران و دیگر نقاط ایران گسترش یافت.
سیدجمالالدین اسدآبادی نامهای به میرزای شیرازی نوشت و گزارشی را که از وضعیت
مردم در آن زمان داشت ،در نامه قید کرد و بر موقعیت خاص میرزای شیرازی تاکید کرد
و یادآوری کرد که میرزا در شرایط موجود چه مسئولیت سنگینی برعهده دارد .در این
نامه سیدجمالالدین نوشت ...« :اگر ملت به حال خود گذاشته شوند ...افکارشان پریشان
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میشود ...چون تودة نادان در معتقدات خود جز استقامت و ثبات قدمی که طبقة دانا در
عقایدش نشان میدهد ،دلیلی ندارد .اگر بخواهی ،میتوانی با یک کلمه افراد پراکنده را
جمع کنی و با متفق ساختن آنها دشمن خدا و دشمن مسلمانان را بترسانی و شر کفار
را از سرشان برطرف کنی»...
و پس از این نامه بود که میرزای شیرازی حکم تاریخیاش را صادر کرد .و پس از صدور
حکم بود که شهر آشوب شد .دربار هم از این آشوب بینصیب نماند .شاه و آخوندهای
درباریاش تالش کردند حکم میرزای شیرازی را جعلی بنامند و مردم را از این طریق
آرام کنند ،اما این مسئله آتش خشم مردم را بیشتر برانگیخت .شاه برای ساکت کردن
مردم تن به لغو امتیاز داخلی دخانیات داد ،اما مردم راضی نشدند و خواستار لغو امتیاز
خارجی نیز بودند .در گوشه و کنار مردم قلیانها را شکستند ،مغازههای فروش توتون
و تنباکو تعطیل شدند ،بازرگانان از معامله با کمپانی رژی امتناع کردند ،زنان حرمسرا
قلیانها را پیش چشم شاه شکستند .تا جایی که ناصرالدینشاه روزی در حرمسرای خود
دید زنهایش به کنیزان خود امر میکردند که قلیانها را در هاون بگذارند و بشکنند!
شاه پرسید« :شما را چه میشود که اینطور میکنید؟» یکی از زنها گفت« :آنکس
که ما را به تو حالل کرده ،قلیان را به ما حرام کرده!» این تحرکات ادامه داشت تا اینکه
اعالمیهای روی دیوار شهرهای مختلف نصب شد با این مضمون« :برحسب حکم جناب
حجهاالسالم والمسلمین آقای میرزای شیرازی ،اگر تا  48ساعت دیگر امتیاز دخانیات
لغو نشود ،یوم دوشنبه آتیه جهاد است ،مردم مهیا شوید ».این جملة ساده که بسیاری از
مردم حتی قادر به خواندنش نبودند ،تیر آخر کمان مردم بود؛ تیری که به هدف خورد.
شاه عصبانی بود و انگلیسها نگران و ترسخورده .تالبوت دست به دامن امینالسلطان
میشود و از او میخواهد علما را راضی کند و حتی درخواست تبعید میرزای آشتیانی
را از تهران میدهد .امینالسلطان شاه را تحت فشار میگذارد و تا جایی پیش میرود
که شاه راضی میشود به اینکه میرزای آشتیانی را تهدید کند .باالخره تالشهای
امینالسلطان نتیجه میدهد .سلطان صاحبقران برای میرزا مینویسد« :یا بمان و به
باالی منبر برو و قلیان بکش یا از تهران خارج شو ».میرزای آشتیانی یکشب مهلت
طلب میکند تا وسایل سفر را آماده کند .صبح روز بعد میرزای آشتیانی قصد خروج
از تهران را که میکند ،با جمعیتی از مردم مواجه میشود که به خیابانها ریختهاند
و کفنپوش شعار میدهند« :یاغریبالغربا ،میرود سرور ما» و به سوی خانه میرزا
حرکت میکنند .جمعیت تا ظهر به چندین هزار نفر میرسد .مغازهها کرکرهها را پایین
میکشند ،بازار تعطیل میشود ،امام جمعه تهران باالی منبر میرود و مردم را به سکوت
فرامیخواند .مردم امام جمعة درباری را از منبر پایین میآورند و کتک میزنند .پس از
این ماجرا ،شاه شخصی را به دیدار میرزای آشتیانی میفرستد تا از او بپرسد هدفش از
این کارها چیست .میرزا در جواب میگوید« :تنها مقصود ما لغو امتیاز انحصار دخانیات
اعم از داخله و خارجه و کوتاه کردن دست خارجیهاست و هیچ تقاضای دیگری نداریم».
ناصرالدینشاه هم عقبنشینی میکند و همین عقبنشینی میشود برگی از تاریخ که
مردم در آن قدرت خود را برای رسیدن به خواستهشان ثابت کردند .شاه نامهای به
امینالسلطان مینویسد با این مضمون« :نایبالسلطنه امتیاز داخله را که برداشته بودیم،
حال امتیاز از خارجه را هم برداشتیم و مردم مجبور در کشیدن قلیان نیستند تا حکم
از جانب میرزای شیرازی برسد ».این دستخط شاه بین مردم توزیع میشود ،اما مردم
بیاعتمادتر از اینها بودند که بخواهند حرف نایبالسلطنه را بپذیرند .همین میشود که
علما از میرزای شیرازی در نجف میپرسند که حکم چیست؟ میرزا هم پاسخ تلگراف
علما در تهران را اینطور میدهد« :در سر جایش هست تا موقعی که دستخط آشتیانی
مبنی بر حقیقت داشتن لغو امتیاز بیاید ».در همین زمان اعالمیهای با خبر لغو امتیاز
تنباکو منتشر میشود .علما دوباره از میرزای شیرازی میخواهند که حکم خود را اعالم
کند .پاسخ میرزای شیرازی این است« :حکم تحریم لغو شد».
نتیجة قیام مردم در مقابل شاه و استعمارگران این بود که در روز  ۲۴اردیبهشت ۱۲۷۰
هجری شمسی امتیاز توتون و تنباکو که به صورت انحصاری در اختیار شرکت بریتانیایی
رژی بود ،لغو شد.

ر سانه
فروغ پدیده

به بهانه  25آوریل ،چاپ نخستین روزنامه جهان

روشنایی شهر

کارکرد و شکل رسانه در دنیای امروز ،کارکرد چندوجهی و عجیبی است .شکل اولیة
آن به صورت روزنامه در دسترس عموم مردم بود و آنقدر ارزشمند و یکه بود که گاهی
خبر پایان جنگ جهانی را فقط باید از آن طریق به اطالع رساند .شکل وسیع و متنوع
امروزش را نداشت .در این سالها دیگر رسانه استحاله شده و کارکردهای مختلفی پیدا
کرده است .در تعریف روزنامه آمده است« :نشریهای است که بهطور مرتب و منظم
تهیه ،چاپ و پخش میشود و بی هیچ قید و شرطی در دسترس مردم قرار میگیرد.
روزنامه نه بیانیه است و نه اطالعیه و برای روشن ساختن افکار مردم بلکه به نشر اخبار و
اطالعات در زمینههای گوناگون و انتقاد و صالحاندیشی در امور عمومی میپردازد ».اما
حاال میتوان دید که این تعریف با چیزی که در حال حاضر در روزنامهها قابل مشاهده
است ،فرسنگها فاصله دارد .به مناسبت سالگرد انتشار نخستین روزنامة جهان نگاهی
انداختهایم به پدیدة روزنامه که بهعنوان اولین رسانة مرجع جهان میتوان از آن نام
برد.

روزنامهنگارهایرماننویس

جالب است بدانید آنتوان چخوف ،گابریل گارسیا مارکز ،ارنست همینگوی ،یوسا ،گدار،
تروفو ،احمد شاملو و غالمحسین ساعدی یا نوشتن را از روزنامهها بهعنوان روزنامهنگار
آغاز کردند ،یا مدت زیادی در روزنامه مشغول به نوشتن بودهاند.

اولین روزنامه در ایران

اولین روزنامة چاپی ایران ،در دورة سلطنت محمد شاه قاجار به وسیلة میرزا صالح
شیرازی کازرونی در تهران تاسیس شد .اولین شمارة این نشریة ماهانه که در دوشنبه
بیستوپنجم ماه محرم  ۱۲۵۳قمری (اول ماه مه  ۱۸۳۷م ).منتشر شد ،نام بهخصوصی
نداشت و کاغذ اخبار نامیده میشد .در حال حاضر از این روزنامه هیچ نسخة اصیلی در
دست نیست و مطالبی که دربارة آن نوشته شده ،ذکر دقیقی از مدت و دفعات انتشار
آن به میان نمیآورد.
ارومیه اولین شهرستانی است که در تاریخ روزنامهنگاری ایران صاحب روزنامه شد .این
نشریه که دومین نشریة ایران هم به شمار میرود ،به زبان آشوری بود و با نام زاهاریرادی
باهارا در سال  ۱۲۶۵هجری قمری ( ۱۸۴۹میالدی) آغاز به انتشار کرد.
وقایع اتفاقیه که سومین روزنامة ایران به سبک و شکل امروزی است ،از سال
سوم پادشاهی ناصرالدین شاه ،یعنی  ۱۱۹۰هجری قمری زیر نظر میرزا تقیخان
امیرنظام آغاز به انتشار کرد .نشریة وقایع اتفاقیه به صورت هفتگی منتشر
میشد.

پرتیراژترین روزنامة دنیا

پرتیراژترین روزنامة جهان ،روزنامهای ژاپنی است که در توکیو ،اوزاکا ،فوکوکا و دیگر
شهرهای عمده و مهم ژاپن منتشر میشود .این روزنامه در سال  ۱۸۷۴بنیان نهاده شد
و در حال حاضر با تیراژ حدود  ۱۰تا  ۱۵میلیون نسخه در روز (بسته به رویدادهای مهم
روز) پرتیراژترین روزنامة جهان است .این روزنامه در دو نوبت صبح و عصر چاپ میشود.
تیراژ این روزنامه در سراسر ژانویة  ۲۰۰۲به رقم بیسابقة  ۱۴میلیون و  ۳۲۳هزار و ۷۸۱
نسخه رسید .این روزنامه ویرایشهای محلی متعددی دارد و در میان سه روزنامة بزرگ
ژاپن دارای موضعی راستگرا -ملیگراست.
یومیوری شیمبون دارای ضمیمههای روزانة مختلفی است و در سبک نگارش به شیوة
معمول در غرب عمل میکند و درحقیقت متاثر از سبک ژورنالیسم روزنامههای آمریکایی
در اوایل قرن بیستم است و با تعصب این سبک را در همة صفحاتش دنبال میکند.

روزنامه در نقش افشاکننده

روزنامه قدرت و نفوذ باالیی میان رسانهها دارد و گاهی افشای سند و خبری منجر به
برکناری رئیس جمهور کشوری میشود .رسوایی واترگِیت نمونهای از آن است .رسوایی
واترگِیت به وقایعی اطالق میشود که میان سالهای  ۱۹۷۵-۱۹۷۲در هتلی به همین
نام در واشنگتن اتفاق افتاد که منجر به استیضاح و سپس کنارهگیری ریچارد نیکسون،
رئیسجمهور وقت ایاالت متحدة آمریکا ،شد.
در جریان انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحدة آمریکا تعدادی از ماموران
افبیآی وارد ساختمان هتل واترگیت محل استقرار ستاد انتخاباتی حزب دموکرات
ایاالت متحدة آمریکا شدند و دستگاههای شنود کار گذاشتند و سپس اسناد و
مدارکی را برای اهداف مختلف به سرقت بردند .این اقدام غیرقانونی با پیدا شدن
یک نوار کاست (  )TAPEتوسط یک مامور حراست هتل بهطور تصادفی لو رفت
و روزنامة واشنگتن پست (به سردبیری بنجامین سی .بردلی) از طریق دو تن از
روزنامهنگاران خود به نامهای باب وودوارد و کارل برنستین آن را به اطالع افکار
عمومی رساندند.
در چهارم اوت  ۱۹۷۴کاخ سفید متن پیادهشدة نوارها را تحویل داد .یکی از نوارها حاوی
یک مدرک غیرقابل انکار بود ،یعنی دستور ریچارد نیکسون برای تماس با سیا به منظور
متوقف کردن تحقیقات افبیآی در مورد سرقت واترگیت .با انتشار این نوار مشخص شد
که مجلس نمایندگان به تصمیم کمیتة قضایی برای استیضاح نیکسون رأی خواهد داد.
این مسئله سبب شد که ریچارد نیکسون برای پرهیز از برکناری توسط کنگره در هشتم
اوت  ۱۹۷۴از سمت خود کنارهگیری کند.
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چگونهاینستاگرام
بهتریداشتهباشیم

گجت

اینستاگرام ملکه شبکههای اجتماعی است؛ شبکهای که خیلی
خوب نیاز بصری مخاطبان را برای دیدن زیبایی و رنگ درک
کرده ،بیحوصلگی آنها را برای خواندن متنها و استتوسهای
دیگر شبکهها فهمیده و یک بستر ساده ،کارا و سریع را برای
مخاطبان خود طراحی کرده است.
بسیاری از ما دوست داریم در این شبکه فعالتر باشیم،
عکسهای مقبولتری داشته باشیم و درنهایت مورد اقبال
فالوئرها قرار بگیریم .اما واقعیت این است که این خواسته در
هر شرایط و به هر قیمتی امکانپذیر نیست .یک پروفایل موفق
در هر کدام از شبکههای اجتماعی ویژگیهای خاص خود را

دارد ،هرچند که بسیاری از ویژگیهای پروفایلهای موفق نیز
مشترک است.
اگر نظر ما را بخواهید ،بهطور خاص یک پروفایل خوب در
اینستاگرام ضرورتا متعلق به یک سلبریتی یا یک عکاس
موفق و مشهور نیست ،ضمن اینکه
تعریف قطعی یک پروفایل خوب،
داشتن فالوئرهای زیاد نیست .نکات
پیشنهادی ما را بخوانید و آنها را به
کار بگیرید .فکر میکنیم نتایج بهتری
از وضعیت فعلی خواهید گرفت.

پورتفولیویخودرابسازید
اگر از آن دسته افرادی هستید که به محض ورود به اینستاگرام بدون
داشتن حتی یک عکس تعداد زیادی را فالو کردید ،موقعیت خوبی را
از دست دادهاید .بیشتر افراد به محض فالو شدن به پروفایل شما سر
میزنند ،اما روبهرو شدن با یک پروفایل خالی آنها را به عقب میراند.
پیشنهاد ما این است که در نخستین قدم تعدادی از نزدیکانتان را فالو
کنید و سپس با  ۱۰تا  ۱۵عکس مناسب یک پورتفولیوی خوب بسازید.
درهرحال هیچکس نمیتواند انکار کند که هدفش از ساخت یک اکانت
اینستاگرام ،دیده شدن عکسهایی است که میگیرد .بنابراین پیش از
توقع دیده شدن و دریافت بازخورد از دیگران ،باید عکسی برای ارائه
داشته باشید.

عاقالنهفالوکنید،عاقالنهفالوبکبگیرید

بهزور نمیشود تعداد فالوئرها را باال برد .جمالتی مانند «خواهش میکنم
من رو فالو کنید»« ،به پروفایل من هم سر بزنید» و امثال اینها برای
کسانی است که چیزی در چنته ندارند! اگر به عکسهای خود اعتماد دارید
نیز نیازی به فالوکردن بیش از  ۱۰هزار نفر برای گرفتن تعداد بیشتر فالو
بک نخواهید داشت .به این موضوع نیز توجه کنید که شما با یک اکانت
خصوصی(پرایویت) نمیتوانید از دیگران انتظار داشته باشید که با خیال
راحت برایتان درخواست فالو بفرستند ،پس بنابراین عاقالنه فالو کنید و
عاقالنه فالوبک بگیرید.
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تصاویرجوکیامتنمنتشرنکنید

اینستاگرام جایی برای انتشار عکسهایی
است که خودتان میگیرید .بنابراین پروفایل
شخصیتان را با عکسهای فتوشاپی قلب،
خرس عروسکی ،نوشتههای عاشقانه و امثال
اینها پر نکنید!

کپیرایترارعایتکنید

اگر عکسی منتشر میکنید که شخص
دیگری آن را گرفته است ،حتما در
توضیح عکس آن را ذکر کنید .برداشت
اولیه و قطعی در این شبکه اجتماعی این
است که تمامی عکسهای پروفایل شما از
سوی خودتان گرفته شده است.

تقلیدممنوع!

دوستتان عکس غذا میگذارد ،الیک میگیرد ،عکس کفشش را کنار یک باغچه میگذارد ،الیک میگیرد ،عکس همین االن یهویی میگذارد ،الیک
میگیرد ...خالصه ممکن است خیلی عکسها بگذارد و الیک بگیرد .اما این دلیل خوبی برای آنکه خود شما هم چنین کاری بکنید ،نیست!
اگر هم عکستان را بر اساس ایدههای دیگران میگیرید ،باید حرف خاص خودتان را داشته باشید .ردپای شما در عکس ،هر چقدر هم که ساده
باشد ،باز هم مخاطب واقعیتان را جلب خواهد کرد.

از#تگهابهخوبیاستفادهکنید

ما فکر میکنیم اهمیت تگها در #اینستاگرام و #توییتر بسیار بیشتر
از هر جای دیگری است .اصال مخاطبان این دو شبک ه اجتماعی
تگباز هستند! سعی کنید تگهای مربوط به موضوعی را که درباره
آن عکس گرفتهاید ،بشناسید و آنها را به کار بگیرید .فقط یک نکته
را به یاد داشته باشید که نباید مثل یک #اسپمر از دهها تگ بیربط
استفاده کنید! این کار #اعتماد مخاطبان شما را از بین خواهد برد.

مداوم باشید حتی با تعداد کم!

فالوئر شما به دیدن عکسهایتان و
توضیحاتی که به سبک خود برای آن
مینویسید ،عادت میکند .این عادت را
بر هم نزنید .شاید فرصت نداشته باشید
و هر هفته تنها دو عکس منتشر کنید ،اما
مداومت در آن ضروری است .نکته مهم در
این پیوستگی رعایت کردن کیفیت است.
باید بتوانید سبک عکس خود را در هر دو
صورت تعداد پست زیاد و کم ،حفظ کنید.

مثل یک شبح
رفتارنکنید!

به ابزار ادیت عکس دقت کنید

صدها برنامه برای ادیت عکس روی گوشیهای
هوشمند و سایر گجتها وجود دارد .اگر با دوربین
گجت همراهتان عکس میگیرید ،سعی کنید آن را
با این ابزارها ادیت کنید ،البته اگر بهخوبی عکس
میگیرد .قطعا یک عکس ادیتنشده بهتر از سایر
عکسهاست .اگر نمیتوانید با این بازار کار کنید ،یا
طبق معمول گجت شما فضایی برای نصب آنها ندارد،
از خود اینستاگرام استفاده کنید .ابزار ادیت عکس
این برنامه در هر بار بهروزرسانی آن بهتر و گستردهتر
میشود؛ امکانی که برای انتشار بهتر عکسها فراهم
شده است.

اگر کسی را فالو میکنید
و هیچکدام از عکسهای
او را الیک نمیزنید،
یا روی آن کامنت
نمیگذارید ،یک شبح
محترم در اینستاگرام
هستید .هیچکس حتی
خود شما شبحها را
دوست ندارد .تمام
اینستاگرامرها
میخواهند با فالوئرها
و فالوئینگهای خود
ارتباط سازنده و خوب
داشته باشند .بنابراین
سعی کنید از الیک زدن
عکسهایی که واقعا
خوب هستند ،دریغ
نکنید!
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تبلیغا ت

شعارهایتبلیغاتیچهمیگویند؟
واژههای جادویی در تبلیغات بیشترین مسئولیت را به عهده دارند .جلب اعتماد ،افزایش كیفیت
محصوالت و خدمات هم همان چیزی است كه در مرحله بعد برای پشتیبانی از آنچه قرار نیست
تنها در حد یك ادعا باشد ،وارد میدان میشود.
شعارهای تبلیغاتی با ورود هر محصول جدید رنگ تغییر به خود میگیرند تا ماهیت خود را بهعنوان
یك ابزار قدرتمند برای تبلیغات توجیه كنند .فناوری ارتباطات و اطالعات و صنایع وابستة آن هم
از این قاعده مستثنا نبوده و شاید حتی بهخاطر سازگاری این صنعت با تكنولوژی روز و ورود هر
سالة محصوالت مختلف آن ،حجم وسیعی از شعارهای تبلیغاتی شناختهشده در سراسر دنیا را به
خودش اختصاص داده است.

S ONY

پیام  make.believeبا برقراری ارتباطی یکپارچه با مخاطبان ،قصد دارد چهرهای واحد از نقش سونی را به جهانیان معرفی
کند .این امر به برجستهتر شدن برند سونی منجر شده و جادوی سونی را در دل مردم برمیانگیزاند .این شعار نمادی از روح
برند سونی محسوب میشود و داللت دارد بر قدرت خالقیت ،توان تحقق بخشیدن ایدهها و به واقعیت تبدیل کردن هر آنچه
به ذهن خطور میکند.

I BM

یكی از قدیمیترین شركتهای تولیدكنندة كامپیوترهای شخصی كه یكی از قدیمیترین شعارهای تبلیغاتی در این زمینه را هم
دارد .سال  1914بود كه  IBMاولین شعار تبلیغاتی خود را با عنوان «بیندیش» ( )Thinkارائه كرد .بعد از آن اما این شركت
سعی كرده با استفاده از واژة كلیدی «راهحل» در تبلیغاتش توجه كاربران بیشتری را جلب كند« .راهحلهایی برای مشكالت یك
سیارة كوچك»( )Solutions for a small planetو «راهحلهایی برای تجارت الكترونیك» ()e-business solutions
شعارهای تبلیغاتی دیگر این شركت در دهة  2000بودند.

Dell

شركت آمریكایی  Dellكه در سالهای اخیر در زمینة تولید و عرضة كامپیوترهای شخصی و بهخصوص لپتاپ توانسته به
جایگاه خوبی در بازار جهانی برسد ،شعارهای مختلفی را برای تبلیغ محصوالت خود انتخاب كرده است« .به راحتی» (Easy
« ،)as Dellصرفا تو» ( )Purely uouو «این تنها یك معامله نیست ،یك  Dellاست» (It s not jast a deal , Its s a
 )Dellجزو پرطرفدارترین شعارهای تبلیغاتی این شركت در سالهای اخیر هستند.

HP

ثروتمندترین شركت فعال در زمینة  ITدر سرتاسر دنیا كه محصوالت باكیفیتی را هم در این زمینه به بازار عرضه كرده است،
این روزها با عبارت «اختراع كنید» ( )Inventشناخته میشود .این شركت عالوه بر این در گذشته از شعار «كامپیوتر دوباره
شخصی میشود» ( )The Camputer is personal againهم برای تبلیغات محصوالتش استفاده میكرد.

I ntel

بزرگترین تولیدكنندة پردازندههای رسانا و نیمهرسانای دنیا با دو شعار «درون» ( )Intel insideو «جلوتر از دیگران حركت
كنید» ( )Leap aheadشناخته میشود.

Ap p le
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«متفاوت بیندیش» ( )Think differentیكی از قدیمیترین شعارهای تبلیغاتی محبوبترین شركت كامپیوتری  Appleدر
میان كاربران است كه درحقیقت پایه و اساس تولیدات این شركت هم قرار گرفت .این شركت برای سیستم عامل تولیدیاش
شعار «قدرت مكینتاش است» ( )Power is Macintoshو «برای آیندگان» ( )For the rest of usرا برای كامپیوترهای
شخصیاش ارائه كرد Apple .دو شعار «هزار آهنگ در جیب شما» ( )S1000Songs in your Pocketو «پنج هزار آهنگ
در دستتان» (  )S5000Songs in your hardرا برای فروشگاه اینترنتی  iTunesخود معرفی كرد.
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Mic ro soft

غول نرمافزاری جهان در دهة  1990شعار «امروز میخواهی به كجا بروی؟» ( )?where do you want to go todayو
«استعداد شما ،عالقه ما» ) )Our Passion Your Potentialرا در دهة  2000بهعنوان شعار تبلیغاتی خود انتخاب كرد.
ایــــن شــــركت امـــا جملة «با پروانه بهتر است» ( )It’s better with butter flyرا برای تبلیغات خدمات اینترنتی
 MSN8خود ارائه كرد.

CI SCO

این شركت نرمافزاری هم با جملة «به شبكة انسانی خوش آمدید» ( )welcome to the human networkدر میان كاربرانش
شناخته میشود.

AOL

شركت عرضهكنندة خدمات اینترنتی  America onlineیا  AOLدر دهة  2000با دو شعار «اینترنت بهتری میخواهید؟ شما
به  America onlineتعلق دارید )Want a better internet? You belong at America online( .و «بسیار آسان
برای استفاده ،تعجب نكنید این شماره یك است» ( )So easy use, no wonder it’s number1به عرصة تبلیغات وارد شد.

eBay

بزرگترین سایت حراج اینترنتی دنیا هم دو جملة «هر آنچه وجود دارد را در  ebayبه دست میآوریدwhatever it is,( ».
 )you get it on ebayو «بخرید ،بفروشید ،به آن عشق بورزید )Buy it. Sell it. Love it( ».را بهعنوان شعارهای تبلیغاتی
خود انتخاب كرده است.

Tu be

Yo u

پرطرفدارترین وبسایت بهاشتراكگذاری فیلم دنیا كه سال گذشته توسط موتور جستوجوی  googleخریداری شد ،با جملة
«خودتان را پخش كنید» ( )Broadcast your selfدر میان كاربران سراسر دنیا به شهرت رسیده است.

AT&T

بزرگترین شركت مخابراتی آمریكا عبارت «بیحد و مرز» ( )Boundlessرا بهعنوان اولین شعار تبلیغاتی خود ارائه كرد .بعد از
آن اما در دهة  1990این شركت شعارهای تبلیغاتی مختلفی را مانند« :به كسی فكر كنید و با او تماس برقرار كنید» (Reach
« ،)out and touch some oneبهتر صدا میكنیم بیشتر بشنویدT(The more you hear , the beher we Sound) ».
« ،dانتخاب درست شما» ( )your true choiceو «صدای واقعی شما» ( )your true voiceارائه كرد .آخرین شعار تبلیغاتی
این شركت اما «دنیای شما ،به دنیا آمد»  y(your world. Delivered)dبود.

BT

شركت مخابرات انگلستان كه این روزها به بخشخصوصی واگذار شده است ،با سه شعار تبلیغاتی «برای صحبت خوب است» (Its
« ،)good to talkبرای توست» ( )Its for youو «ما به تو جواب میدهیم» ( )Its you we answer toدر میان كاربران
انگلیسی شناخته میشود.

T- Mobi l e

شركت مخابراتی بزرگ  T-Mobileعبارتهای «بیشتر بگیرید» ( )Get moreو «كامال نزدیكتر» ( )Simply Closerرا
بهعنوان شعارهای تبلیغاتی خود انتخاب كرد.
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فوتبالیستهاییکهبهتیمشانوفادارماندند

اسطورههاییبایکپیراهن

ورزشی
فرید دانشفر

همیشه فکر میکردم اگر روزی فوتبالیست معروفی شوم ،فقط در یک باشگاه میمانم و برای همیشه با پیراهن یک تیم بازی میکنم .از آن
جملههای زیباست که به دل مینشیند ،اما عمل کردن به آن به سادگی گفتنش نیست .حسابش را کن وقتی بازیکن معروفی شدهای ،کلی پیشنهاد
وسوسهکننده میآید سراغت ،به سرت میزند کمی هم تنوعطلب باشی ،به یک باشگاه بزرگ از لیگ دیگری بروی .حتی اگر از اینها هم بگذری،
ممکن است بگو مگوهایی در داخل باشگاه آزارت بدهد ،یک مربی بیاید که به بازی تو اعتقاد نداشته باشد ،و دهها مشکل دیگر .حاال رفتهایم سراغ
آنها که آن جمله و فکر من را عملی کردهاند ،آن هم به زیباترین و شگفتانگیزترین شکل .این بار قرار نیست درباره موفقیتها
و مقامهایشان صحبت کنیم ،فقط میخواهیم از وفاداری ،غیرت و عِرق به باشگاهشان بنویسیم.

ژاوی

مدت حضور 17 :سال  6 +سال
در تیم جوانان
برای مقدمه بد نیست بدانید ژاوی
اولین بازیکن بارسلوناست که در
بیش از  150بازی بینالمللی حضور
داشته .اما جدا از این آمار و ارقام ،او به
معنی واقعی عشق به تیم و باشگاهش
داشت .در زمان بازیاش مانند یک
مبارز و در دوران کاپیتانیاش مثل
یک فرمانده برای بارسلونا بود .غیرت
و عالقة او مثالزدنی است .ژاوی در
زمان بازی در بارسلونا اجازه نمیداد
هیچ موضوعی تیمش را به حاشیه
ببرد یا کسی برای تیم دردسر
درست کند .او حتی در مقابل تمرین
نکردن لیونل مسی ،که بهترین
بازیکن جهان است هم کوتاه نمیآید
و بهسادگی و آشکار از این موضوع
انتقاد میکند .حدود یک سال
پیش ،زمانی که مسی دلیل تمرین
نکردن را مشکل گوارشی اعالم
کرد ،ژاوی در اظهارنظری جالب
گفت« :مسمومیت؟ مشکلی نیست.
میتوانید با یک قرص خودتان را
برای بازی یا تمرین آماده کنید».
یا دو سال پیش که بارسلونا برای
چند هفته در نتیجهگیری دچار
مشکل شده بود ،او رسانهها را مورد
انتقاد قرار میدهد و اعالم میکند
مشکل اصلی آنها هستند و از آنها
میخواهد برای تیمش حاشیه و جو
منفی درست نکنند.
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پائولو مالدینی

توتی

مدت حضور 23 :سال  3 +سال
در تیم جوانان
لطفا از این عددها بهسادگی رد
نشوید 23 .سال زمان کمی نیست و
بدون شک حضور پیوسته و ثابت در
ترکیب تیمی مانند آ.اس رم چیزی
نیست که بشود راحت از آن گذشت.
کاپیتانی که در شرایط مختلفی که
تیم داشت ،با وجود پیشنهادهای
خوبی که دریافت میکرد ،در تیم
مورد عالقهاش ماند .او حضور در
تیمهای بزرگتر ،آن هم با دریافت
مبالغ بیشتر را قبول نکرد؛ چیزی
که خیلیها از آن نمیگذرند.
سخت است پیشنهادهای نجومی و
وسوسهانگیز را رد کنی .گالدیاتور
 39ساله هنوز از فوتبال خداحافظی
نکرده و در تیم محبوبش به کاپیتانی
و گلزنیاش ادامه میدهد .به واقع او
نماد رم است.
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مدت حضور 24 :سال +
هفت سال در تیم جوانان
اینکه بازیکنی فقط پیراهن
یک تیم را به تن کند و 25
سال در تیمش و در ترکیب
ثابت بماند ،شیرین ولی در عین
حال سخت است .بهویژه وقتی که
آن تیم آ.ث میالن باشد .مالدینی
همان بازیکن است که این کار را
انجام داده و رکورددار حضور با لباس
یک تیم در تاریخ فوتبال است .وقتی
وارد فوتبال شد ،بعضیها گفتند او
بهخاطر پدرش ،چزاره مالدینی که
مربی سابق میالن بود ،وارد این
تیم شده ،و به همین دلیل به او
توهین میکردند .اما بعد از طی
چندین سال و به دست آوردن کلی
افتخار برای میالن توسط مالدینی
پسر ،آن «بعضیها» نهتنها پشیمان
شدند ،که ناچار به تحسینش
پرداختند .او رکورد بینظیر 900
بازی برای یک تیم را از خود به
جا گذاشت و اینطور بود که بعد
از خداحافظیاش ،شماره  ۳باشگاه
میالن به احترام او بایگانی شد .آن
شماره  3را هیچکس حق ندارد بر
تن کند ،مگر اینکه پسر مالدینی
باشد.

آلساندرو دلپیرو

مدت حضور 19 :سال – یک سال در
تیم جوانان
آنقدر در زدن ضربات ایستگاهی مهارت
داشت که لقب شاه ضربات ایستگاهی را
به او دادند و دیوید بکهام در مصاحبهای
گفت که هنوز نتوانستم مانند دل پیرو ضربة
ایستگاهی بزنم .اما وفاداریاش به باشگاه
یوونتوس چند پله باالتر از این مهارت
فوقالعادهاش قرار دارد .پسر طالیی فوتبال
ایتالیا ،یکی از بازیکنانی است که همیشه
بهعنوان مظهر وفاداری از او یاد میکنند.
وقتی یووه به سری ب ایتالیا سقوط کرد،
او در تیم ماند؛ کاری که زالتان ابراهیموویچ،
فابیو کاناوارو ،پاتریک ویرا و لیلیان تورام
انجام ندادند و بعد از این اتفاق از تیم جدا
شدند .دلپیرو ماند و جنگید و تیم به سری آ
برگشت و همراه با تیم قهرمان هم شد .حتی
رابطة سردش با فابیو کاپلو هم باعث نشد
او از تیمش جدا شود؛ هرچند بعد از رفتن
کاپلو ،در وبسایتش نوشت« :اگر کاپلو در
یووه میماند ،من این تیم را ترک میکردم».
اما این صحبت بیشتر شبیه مطرح کردن
یک دلخوری است .چراکه او زمان کاپلو که
بهعنوان بازیکن ذخیره به میدان میآمد،
بیشتر از قبل تالش کرد و در آن فصل موفق
شد  20گل تقدیم هواداران یووه کند.

رایان گیگز

خاویر زانتی

مدت حضور 19 :سال
اگر نگاهی به فهرست بازیکنانی که
معرفی کردهایم بیندازید ،متوجه
میشوید که تمامی آنها پیش از
حضور در تیم اصلی باشگاه ،چند
سالی در تیم جوانان همان باشگاه
بازی کردهاند .اسطوره شدن و برای
مدت طوالنی برای تیمی بزرگ در
سطح اول دنیا بازی کردن به اندازه
کافی سخت است؛ این سختی دو
برابر میشود وقتی یک بازیکن
خارجی بخواهد از باشگاه نهچندان
معروفی به اسم بانفیلد از آرژانتین،
وارد اینتر میالن شود ،چهار سال
بعد هم بازوبند کاپیتانی تیم را
ببندد و  15سال دیگر هم در آنجا
بازی کند .زانتی آنقدر خوب بود
که وقتی از مرز  35سالگی که
برای بسیاری از فوتبالیستها زمان
خداحافظی است هم گذشت ،باز
هم در ترکیب ثابت قرار میگرفت
و  90دقیقه میجنگید .بیدلیل
نبود که به او لقب تراکتور داده
بودند .زانتی بیشترین بازی را در
تاریخ باشگاه اینتر انجام داده است.
او با وجود اینکه در دفاع بازی
میکرد ،خشونت در دستور کارش
نبود؛ طوری که آخرین کارت
قرمزش را  9سال پیش و آن هم
به دلیل اعتراض به داور گرفت.

استیون جرارد

مدت حضور 17 :سال  11 +سال در
تیم جوانان
وفاداری به لیورپول را خیلی زود و از
سن  9سالگی با بازی در تیمهای پایة
باشگاه شروع کرد .وقتی که تنها 17
سال داشت ،وارد تیم بزرگساالن شد
و تواناییهایش را ثابت کرد تا در این
تیم ماندگار شود .او در لیورپول ماند
تا امروز عنوان محبوبترین بازیکن
تاریخ این باشگاه را از آن خودش کند.
وقتی لیورپول در فینال لیگ قهرمانان
اروپا و مقابل آث میالن سه بر صفر
عقب بود و خوشبینترین هوادار این
تیم هم امیدی به برگشت تیم نداشت،
جرارد گل اول را وارد دروازة میالنیها
کرد تا در عرض چهار دقیقه بازی
به تساوی کشیده شود و در ضربات
پنالتی این یاران جرارد باشند که جام
را باالی سر ببرند .بعد از این بازی بود
که گفت چطور میتوانم پس از چنین
شبی لیورپول را ترک کنم .او تمام
دوران ورزشیاش تا سال  2015در
لیورپول بود .جرارد پیشنهاد چلسی را
رد کرد و به رئال مادرید هم نرفت .او
در پاسخ به این پیشنهادها گفت« :تا
وقتی که کسی بگوید مرا نمیخواهد،
اینجا میمانم!»

جان تری

مدت حضور 17 :سال  +سه سال در
تیم جوانان
اینجا نمیخواهیم از آمار و جامها
و قهرمانیها حرف بزنیم .با اینکه او
موفقترین کاپیتان چلسی است ،ولی
قرار است از غیرتش نسبت به تیم
آبیهای لندنی بنویسیم .کسی که
تعصب به تیم را معنا کرد و در زمین
برای تیمش جنگید و یک قدم عقب
نکشید .وقتی در بازی با آرسنال و در
برخورد با امانوئل ابوئه سه استخوان
پایش شکست و پزشکها پیشبینی
میکردند سه ماه از مستطیل سبز به
دور باشد ،با ریکاوری خودش را به فینال
جام اتحادیه رساند .وقتی در دیدار با
آرسنال در فینال کارلینگ کاپ برای
زدن گل خودش را به سمت توپ پرت
کرد با ضربة پای مدافع ،او برای چهار
دقیقه مرگ را تجربه کرد .شجاعت یکی
از ویژگیهای این مدافع سرسخت است
که با غیرت و تعصب به تیمش ،از او
بازیکنی فراموشنشدنی برای هواداران
چلسی ساخته .جان تری یکی از پنج
نفری است که بیشتر از  500بازی برای
چلسی انجام دادهاند.

مدت حضور 23 :سال  4 +سال در
تیم جوانان
زمانی که وارد تیم منچستر شد ،تیم
حالوهوای چندان خوبی نداشت .هر
چند فرگوسن جام حذفی را برده بود،
اما تیم درخشش و موفقیت چشمگیری
نداشت .وقتی  18ساله بود ،از جوانان
به تیم بزرگساالن منچستر یونایتد
منتقل شد .او در هفت سالگی همراه
خانوادهاش به انگلیس مهاجرت کرد.
وقتی به سن  17سالگی رسید ،درست
زمانی که فوتبال حرفهای خودش
را شروع کرده بود ،میتوانست بین
تیمهای ملی انگلیس و ولز یکی را
برای بازی انتخاب کند .وفادار بودن
به اصالتش ،یکی از آن ویژگیهای
اخالقی و انتخاب او یکی از تصمیمهای
مهم زندگی او بود .درحالیکه احتمال
دستیابی به قهرمانی در تیم انگلیس
برایش بیشتر و راهش هموارتر بود ،او
تصمیم گرفت برای کشوری بازی کند
که در آن به دنیا آمده .از همین انتخاب
میشود فهمید که وفاداری در زندگی
او چه جایگاه مهمی داشته است .هر
چند حاشیههایی برایش به وجود آمد
که به فعالیت فوتبالیاش ضربه زد ،اما
به کارش ادامه داد .از گیگز بهعنوان
بازیکنی یاد میشود که قلب هواداران
جوان یونایتد را تسخیر کرده .او یکی
از معدود بازیکنانی است که  20سال
با پیراهن یک تیم بازی کرده .او پس
از خداحافظیاش از دوران بازیگری ،با
قبول کردن پست دستیاری لویی فن
خال وفادار به تیمش باقی ماند.
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برنامهریزی

اگر در زندگیتان با استرس زیادی مواجه هستید ،بهتر است با آن کنار بیایید .برای این کار راهحل مشخص و ثابتی وجود ندارد که
تضمین کند شما روز بدون استرسی خواهید داشت ،اما راههایی وجود دارد که به کمک آنها میتوانید استرس را مدیریت کنید...

 .1انرژی منفیتان را تخلیه کنید

اگر عصبانی هستید و بهاصطالح زود جوش میآورید ،انجام فعالیت فیزیکی برای
شما یک راهحل مناسب است .با این کار میتوانید هیجانها و انرژیهای منفی را
تخلیه کنید .هر وقت احساس کردید دارید عصبانی میشوید ،بیرون بروید و بدوید،
یا در خانه یک کار جسمی انجام دهید .مثال کف آشپزخانه را تمیز کنید .اینطوری
هم یک کار مفید انجام دادهاید و هم احساس بهتری به شما دست میدهد.

 .2مدیریت زمان را فراموش نکنید

در ابتدای روز و پیش از اینکه کارهای روزانه را آغاز کنیم ،این احساس که زمان
کافی برای انجام کارها نخواهیم داشت ،احساس بسیار بدی است .در روزهایی که
سرتان شلوغ است و وقت آشپزی ندارید ،میتوانید از بیرون غذا سفارش دهید .اگر
حجم کارتان زیاد است ،از تقسیم کار استفاده کنید .وقتتان را طوری تنظیم کنید
که انجام کارها به شما آسیب نرساند.

 .3با یک فرد قابل اعتماد صحبت کنید

در میان گذاشتن مشکالت با یک فرد دیگر ،حتی اگر راهحل فوری جلوی پایتان
نگذارد ،موجب میشود احساس راحتی کنید .اگر فرد قابل اعتمادی سراغ ندارید
یا نمیخواهید مشکلتان را با دوستان و آشنایان و اقوام در میان بگذارید ،از یک
مشاور کمک بگیرید.

.4برایاستراحتبرنامهریزیکنید

در مواقعی مانند انجام پروژههای کاری بزرگ ،ماموریتهای کاری ،اسبابکشی یا
حتی ارتقای کاری که استرستان زیاد میشود ،برای استراحت و آمادگی برای انجام
ادامة کار برنامهریزی کنید .شاید الزم باشد انجام کار را کمی به تعویق بیندازید و
پس از استراحت کار را با انرژی بیشتری آغاز کنید.

 .5از نوشتن کمک بگیرید

وقتی دچار استرس هستید و احساس میکنید در شرایط بدی قرار دارید ،از نوشتن
کمک بگیرید و احساستان را دربارة آنچه اتفاق افتاده ،روی کاغذ بیان کنید.
مطالعات نشان داده است که نوشتن دربارة تجربههای سخت و دردناک زندگی به
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کاهش استرس و اضطراب ناشی از پنهان کردن احساس ناخوشایند کمک میکند.
نوشتن به فرد کمک میکند موضوع را درک کند و آن را جزو تجربههای گذشته به
حساب بیاورد .هنگام نوشتن میتوانید بدون نگرانی دربارة واکنش شنونده صادقانه
به اتفاقاتی که در زندگی افتاده فکر کنید .بنابراین بهتر است برای سالمتیتان
هم که شده ،دفتر مخصوصی برای این کار در نظر بگیرید و اتفاقات پراسترس
زندگیتان را در آن یادداشت کنید .برای نوشتن محل ساکتی را انتخاب کنید .موقع
نوشتن راحت باشید و به دستور زبان و جملهبندی مناسب فکر نکنید .دفتر را در
جایی خصوصی قرار دهید و با خودتان صادق باشید.

 .6وقتی بیمار هستید ،وانمود نکنید که حالتان خوب است

هنگام بیماری مرخصی بگیرید و تا بهبودی کامل در خانه استراحت کنید .اگر
شغلتان طوری است که بدون همکاری شما کار پیش نمیرود ،از همکارانتان
بخواهید کار را به خانه بیاورند تا وظایفتان را در خانه انجام دهید.

.7سرگرمیداشتهباشید

حتی اگر احساس میکنید از کارتان راضی هستید یا آنقدر مشغول کارید که وقت
سرگرمی ندارید ،حداقل به عالیقتان توجه کنید .داشتن سرگرمی و پرداختن به
عالیق یکی از راههای ساده و مفید کاهش استرس است.

.8چیزهاییراکهنمیتوانیدتغییربدهید،بپذیرید

همة مشکالت قابل حل نیستند .بیماری یا مرگ یکی از اعضای خانواده نمونة این
مشکالت است .در چنین مواقعی پذیرش مشکل استرستان را کمتر میکند.

 .9خودتان را بشناسید

هیچکس نمیتواند قول یک زندگی بدون استرس را به شما بدهد .نسخهای برای
آرامش شما بپیچد یا فرمولی ارائه بدهد که استرس زندگیتان بهطور کامل از بین
برود .دیگران تنها میتوانند توصیههایی به شما پیشنهاد کنند ،اما این خود شما
هستید که باید دنیای درونتان را بشناسید و از میان توصیههای مختلف آن را که
با شما سازگارتر است ،انتخاب کنید.

.10ازخوددرمانیبپرهیزید

برخی افراد برای کاهش استرس و برای برطرف کردن دردهای ناشی از آن
خودسرانه سراغ داروهای مسکن و آرامشبخش میروند ،درحالیکه این کار راهحل
مناسبی نیست و مصرف طوالنیمدت این داروها میتواند عوارضی داشته باشد و
مشکالتی به وجود بیاورد.

 .11ورزش کنید و تغذیة خوبی داشته باشید

گاهی وقتها دور کردن استرس و رسیدن به احساس آرامش کار آسانی نیست.
الزم است با تغذیه و رژیم غذایی مناسب و ورزش و فعالیت بدنی منظم سطح
استرستان را مدیریت کنید.

 .12استراحت و خواب کافی داشته باشید

 .16برای دیگران کاری بکنید

این کار ممکن است به نظرتان خوشبینانه یا سادهانگارانه بیاید ،اما انجام دادن
کاری برای دیگران و خوشحال کردن آنها موجب میشود احساس بهتری داشته
باشید و زندگیتان رنگوبوی دیگری بگیرد.

 .17به احساس خستگیتان احترام بگذارید

هر وقت خسته شدید ،به جای اینکه خودتان را به انجام کار مجبور کنید ،کار
را متوقف کنید ،کمی استراحت کنید و دوباره با نیروی بیشتری به کارتان ادامه
دهید.

 .18در یک زمان فقط یک کار انجام دهید

گاهی وقتها افراد آنقدر مشغول میشوند که چیزهایی را هم که برای سالمتیشان
الزم است ،فراموش میکنند .بدن برای ترمیم خودش به خواب کافی نیاز دارد.
کمخوابی افراد را تحریکپذیر و آسیبپذیرتر میکند .اگر بیش از یک هفته تا ۱۰
روز دچار بیخوابی شدید ،حتما موضوع را با پزشکتان در میان بگذارید.

گاهی وقتها میخواهیم همة کارها را با هم انجام دهیم و چیزی را از قلم نیندازیم.
اینطور مواقع بهتر است فهرستی از کارهایی که قرار است انجام شود ،تهیه کنید
و اولویتها را مشخص کنید و برای هر کار زمان مشخصی در نظر بگیرید .موارد
مهمتر و ضروریتر را زودتر انجام دهید .این کار موجب میشود فشار کاریتان
کمتر شود و استرستان کاهش پیدا کند.

 .13تمدد اعصاب را فراموش نکنید

 .19یاد بگیرید مسئولیتها را به دیگران واگذار کنید

برخی افراد وقتی احساس میکنند استرسشان زیاد است ،به خودشان قول میدهند
که فردا استراحت کنند یا هفتة آینده بیشتر از خودشان مراقبت کنند ،درحالیکه
این کار اشتباه است .شما میتوانید در هر روز و هر زمان که بخواهید ،حتی برای
چند دقیقه هم که شده ،احساس آرامش کنید .به جای موکول کردن زمان آرامش
به فردا و هفتة بعد میتوان از زمانهایی مانند مسیر خانه و محل کار یا فاصله بین
مالقاتهای کاری برای کسب آرامش و تمدد اعصاب استفاده کرد.

 .14زمانی برای بازی در نظر بگیرید

انجام بعضی کارها افراد را عصبی میکند و الزم است زمانی هم برای آرامش و
استراحت اختصاص پیدا کند ،حتی اگر این استراحت یک چرت کوتاه باشد .اگر
فشار کاریتان زیاد است ،تعطیالت آخر هفته به گردش و مسافرت کوتاه یک روزه
بروید یا دستکم یکی دو ساعت به خودتان اختصاص دهید .مثال والیبال بازی
کنید ،برای خودتان چیزی بخرید یا پیادهروی کنید.

 .15از «نه» گفتن نترسید

اگر کار اضافهای به شما واگذار شد که انجامش واقعا برایتان مشکل است ،نه بگویید.
قبول مسئولیت زیاد و خارج از توان شما را تحت استرس زیادی قرار میدهد.

بعضی وقتها شما نمیتوانید همة کارها را خودتان انجام دهید ،اما کار حتما باید
انجام شود .اینطور مواقع بهترین راه کمک گرفتن از دیگران و واگذاری مسئولیت
به آنهاست.

 .20با دیگران موافق باشید

گاهی وقتها آنقدر تحریکپذیر میشویم که میخواهیم با همه مخالفت کنیم .اگر
احساس کردید زندگیتان طوری شده که با همه سر ناسازگاری دارید ،کمی صبر
کنید ،حتی اگر واقعا با دیگران موافق نیستید ،بگذارید آنها راه و روش خودشان
را داشته باشند .آنها هم ممکن است در مواقع دیگری با شما موافق باشند .همین
حس همکاری و هماهنگی در کار گروهی فضای احساسی شما را تغییر میدهد و
استرستان را کمتر میکند.

.21واقعبینباشید

وقتی حجم کاری که باید انجام شود زیاد است ،حساسیت به خرج ندهید و یک
کار را برای رسیدن به نتیجة بسیار مطلوب چند بار انجام ندهید .انجام کار در حد
قابل قبول کافی است .گاهی وقتها حساسیت زیاد در نتیجة کار تاثیری ندارد و
تنها موجب استرس میشود.

انجام بعضی کارها افراد را عصبی میکند و الزم است زمانی هم برای
آرامش و استراحت اختصاص پیدا کند ،حتی اگر این استراحت یک
چرت کوتاه باشد .اگر فشار کاریتان زیاد است ،تعطیالت آخر هفته به
گردش و مسافرت کوتاه یک روزه بروید یا دستکم یکی دو ساعت به
خودتان اختصاص دهید .مثال والیبال بازی کنید ،برای خودتان چیزی
بخرید یا پیادهروی کنید
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