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قابل توجه دولت سیزدهم 

پنج چالش دولت آینده
آن طور که فضای انتخابات نشان می دهد، خبری 
از برنامه، ایده و دیدگاه منسجم برای اداره اقتصاد 
ایران توســط کاندیداها نیســت، بلکه همچنان 
اســتفاده از شــعارهایی مانند شــوق خدمت در 
ذهن آنان برجســته تر از تالش در جهت نگارش 

برنامه های منسجم و کارآمد است. 
مشاهده شــخصی من از رفتارهای کاندیداها 
نشان می دهد که آنها شناخت عمیقی از بحران های 
واقعی اقتصاد ایران ندارند و مسئله سیاست برایشان 
مقدم بر اقتصاد اســت و در نتیجه وقتی در مورد 
موضوعــات اقتصادی بحثی به میــان می آید، در 
ذهن شان همه چیز به معیشت فروکاسته می شود. در حالی که بحران معیشتی برآمده 

از شاخص های کالن دیگری است. 
 رئیس جمهور باید بینش دقیقــی از تورم و چرایی به وجود آمدن آن، علت فرار 
ســرمایه، منفی شدن رشد سرمایه گذاری، استهالک ساختار بودجه، علت مهاجرت 
نخبگان، ضرورت اصالح ساختار بودجه، اولویت اصالح نظام  بانکی، بیمه ای، گمرکی 
و تامین اجتماعی، شــناخت دقیقی از منظومه پیچیده تحریم ها و آگاهی مناسبی 
از توانمندی های واقعی اقتصاد ایران داشته باشــد. در چنین شــرایطی اســت که 

رویاپردازی های شعاری جایشان را به برنامه های کاربردی می دهند. 
به هرحال دولت سیزدهم باید بداند که اقتصاد ایران حداقل با پنج ابرچالش مواجه 
است که اگر فکری به حال آنها نکند، موفقیتی برای کابینه سیزدهم حاصل نمی شود 

و از آن بدتر این که مسیر توسعه کشور به پیش نمی رود. 

J  اما این پنج چالش  چیست؟
دوران جنگ اقتصادی در کنار حوادث ناگواری مانند حادثه هواپیمای  چالش

اوکراینی، آبان 98، دی 96 و به خصوص رشد تورم و بحران معیشت اول
مردم، منجر به کاهش سرمایه  اجتماعی شده است. به خصوص که طی 
چهار سال گذشته، مهم ترین مسئله جامعه جوان و تحصیل کرده کشور یعنی اشتغال 
نه تنها حل نشده، بلکه بحران آن عمق بیشتری هم یافته است. طی 16 سال گذشته، 
حدود 17 میلیون نفر به جمعیت در سن کار کشور افزوده شده؛ در حالی که متوسط 
اشتغال در این سال ها، سه میلیون نفر بوده است. افزون بر این، میانگین 10 ساله رشد 
اقتصادی در کشور تقریبا صفر بوده و میانگین نرخ تورم طی این دوره 10 ساله 18 
درصد بوده است. در حالی که میانگین نرخ تورم در منطقه حدود 6 تا 9 درصد است 
و امروز نرخ تورم ایران با کشــورهایی نظیر ســودان وآرژانتین برابری می کند. نکته 
اینجاست که از بین 186 کشور، تنها 8 کشور دارای تورم دورقمی هستند که متاسفانه 

ایران یکی از آنهاست. اقتصاد ایران امروز به رشد اشتغال زا نیاز دارد.

چالش کاهش 40 درصدی میانگین قدرت خرید مردم طی یک دهه اخیر و 
همزمانی آن با افزایش ضریب جینی کشــور، این واقعیت را بیش از دوم

گذشته عیان کرده که کاهش قدرت خرید در دهک های پایین افزایش 
چشمگیری پیدا کرده و نگرانی ها از گسترش خط فقر، خشونت و به تبع آن، تهدید 
جدی امنیت اجتماعی در کشور را تشدید کرده است. بنابراین فقرزدایی غیرتورمی یکی 

دیگر از اولویت های دولت آینده است. فقرزدایی اگر قرار باشد از محل افزایش پایه پولی 
و استقراض صورت گیرد، به ضد آن تبدیل خواهد شد و به طور قطع کشور را در مسیر 
ابرتورمی و ونزوئالیی شدن قرار خواهد داد. بنابراین، مطالبه جدی این طرح، فقرزدایی 

غیرتورمی است که باید در دستور کار دولت آتی قرار گیرد.

عدم ثبات اقتصادی و پس از آن بحران های سیاسی یکی از مهم ترین  چالش
چالش های اقتصاد ایران اســت. طی سال های گذشته، مسئله تداوم سوم

تحریم ها به هردوی این عناصر ضربه زده است. نظرسنجی ای که وزارت 
صمت با جامعه آماری 950 کارآفرین انجام داده نیز موید این موضوع است که فعاالن 
اقتصادی اصلی ترین مشکلشان »عدم ثبات اقتصادی« است. در واقع مهم ترین بحثی 
که کارآفرین ها را زمین گیر می کند، بحث ثبات و امنیت است که باعث شده انگیزه 
برای سرمایه گذاری کاهش پیدا کند. در عین حال به خروج سرمایه از کشور سرعت 
داده است؛ حتی با این که قیمت ارز هم باال رفت، هنوز شاهد خروج سرمایه هستیم. 
دولت آینده اگر نتواند پیام حفظ ثبات را به جامعه اقتصادی بدهد، وضعیت از چیزی 

که در آن قرار داریم، بدتر خواهد شد. 

اصالح نظام پرداخت غیرهدفمند یارانه ها موضوعی است که مورد وفاق  چالش
جامعه اقتصادی قرار دارد درحالی که در سوی مقابل دولت دوازدهم چهارم

یکی از نقاط درخشــان کارنامــه خود را پرداخت همیــن یارانه ها 
می دانست. سالیانه بالغ بر 100 میلیارد دالر یارانه انرژی و سایر یارانه های غیرهدفمند 
در کشور توزیع می شود، بدون آن که نقشی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا کند. نیاز 
کشور به رشد اقتصادی ساالنه به طور متوسط 6 درصد است تا امکان ایجاد اشتغال 
برای 3 تا 5 میلیون نفر را فراهم کند؛ مسئله این است که با تجربه و سابقه سال های 
گذشته، تحقق چنین انتظاری تنها با یک اجماع ملی و افزایش سرمایه اجتماعی شدنی 

خواهد بود.

در سال 1400 پیچیده ترین مسئله اقتصاد ایران فساد است. حداقل  چالش
یک دهه از آغاز مبارزه جدی با فساد در کشور می گذرد ولی فساد پنجم

کم نشــده که بیشتر هم شده اســت. به خصوص طی این سال ها 
رسانه ها با بازنمایی وضعیت فساد در کشور، آگاهی بخشی فراگیری در این مورد 
صــورت داده اند. نکته قابل توجه این که رتبه ایران در ادراک فســاد به رقم 149 
رسیده است و ایران یکی از بدترین کشورها از منظر این شاخص است. رتبه باالی 
ایران در شاخص ادراک فساد، مانع جدی پیش روی اصالحات اقتصادی در کشور 
اســت، بنابراین نیاز به همراهی اجتماعی برای پیشبرد جراحی های ساختاری در 

اقتصاد، امری ضروری است.
اقتصاد ایران طی چندین دهه گذشــته اداره نشده، بلکه مصرف شده است. امروز 
افکار عمومی خواهان اصالح نظام اقتصادی کشــور است. عوارض اقدامات اشتباهی 
مانند کسری بودجه های زیاد و تورم های ناشی از آن در زندگی مردم پدیدار شده است. 
از سوی دیگر 3 تا 5 میلیون نفر بیکار بلندمدت روی دست اقتصاد مانده و وضعیت 

اجتماعی کشور را بحرانی ساخته است. 
دولت ســیزدهم وظیفه دارد با توجه به چالش های واقعی اقتصاد کشور به جای 

شعارهای توخالی و دهان پرکن، به این وضعیت ناامیدکننده سامانی ببخشد.  

مسعود خوانساری
مدیرمسئولماهنامهآیندهنگر

ورئیساتاقتهران

ســرمقـالـه
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قانون صفرم بازار کار
فضای اقتصاد کالن بیشترین تاثیر را در اختالفات کارگران و کارفرمایان داشته است

..........................
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قیمت گذاری دستوری به مصرف کننده کمک کرده است؟

فرمان قیمتی 

بهراد مهرجو  
سردبیر

افســردگی احتماال یکــی از بازدارنده ترین  عوامل 
توســعه هر کاری است. کارآفرین یا هنرمند افسرده 
هیچ کدام به قدر کفایت توان برای اداره زندگیشان 
ندارنــد. روزهــای خردادماه ســال 1400 تقریبا به 
تمام خاطرات خردادهای گذشته پشت کرده است. 
ســوم خــرداد مصــادف با یکــی از درخشــان ترین 
پیروزهای نظامی ایران در دفاع مقدس و آزادسازی 
خرمشــهر بود. پیروزی اصالح طلبانــه در انتخابات 
76 هــم در همیــن خرداد رقــم خورد. امــا خرداد 
1400 وضعیتی دیگری پیدا کرده اســت. انتخابات 
ریاست جمهوری به سبب حواشــی بسیار آن، شور 
گذشــته را نــدارد. مذاکرات وین هنوز به ســرانجام 
نرسیده  و آینده تحریم ها روشن نیست. این شرایط 
خطرآفرین تریــن لحظــات بــرای کارآفرینی و خلق 
ارزش اســت. به چه انگیزه ای و بــا چه توانی؟ امید 
مهمتریــن عنصری اســت کــه طی خــرداد 1400 

برچهره اش زخم خورده است. 

محمد عدلی
دبیربخشآیندهما

اختــالف میان کارگران و کارفرمایان بر ســر تعیین 
دســتمزد کارگــران به عنــوان موضوعــی ثابت در 
روزهــای پایانی ســال بر ســر زبان هــا می افتد. در 
ســال های     اخیر به خصوص در پایان ســال گذشته 
این موضوع شکل جدی تری به خود گرفت. بررسی 
عوامل اثرگذار بر مباحث کارگری و کارفرمایی نشان 
می دهد در سال هایی که تحریم بیشترین فشار را از 
هــردو ناحیه عرضه و تقاضا به اقتصاد وارد آورده که 
بر اثر آن باالترین سطح تورم و رکود به طور همزمان 
بروز کرده است، بیشترین اختالف ها و نارضایتی ها 
در گروه های کارگری و کارفرمایی ایجاد شده است. 
بررســی تجربه تعامل گروه های فعال بازار کار نشان 
می دهد که هرگاه فضای اقتصاد کالن ناخوشــایند 
بــوده، نتیجــه جلســات شــورای عالــی کار بــرای 
هیچ کدام از گروه ها خوشــایند نبوده اســت. میزان 
افزایــش دســتمزد کارگران در ســال 99 نیز از نظر 

کارگران ناکافی بوده است اما در مقابل کارفرمایان 
نیز آن را بیش از توان واحدهای اقتصادی می دانند. 
دولت به عنوان رکن سوم نشست های شورای عالی 
کار نیز می داند که عوامل اقتصادی بیشــترین تاثیر 

را در اختالفات اقتصادگردانان گذاشته است.
آثار افزایش دســتمزد کارگران بر ســبد معیشــتی 
آن ها   و همچنیــن چگونگی آثار آن بــر فعالیت های 
اقتصــادی در فصــل »آینده ما« مورد بررســی قرار 
گرفتــه اســت. در گزارش های جداگانــه به واکاوی 
آثــار این پدیــده بر تولیــد و قدرت خریــد کارگران 
پرداخته شــده اســت. همچنین یادداشت هایی از 
اقتصاددانان بــرای تحلیل تئوری های اقتصادی در 
زمینه تعیین دســتمزد کارگــران در این فصل آمده 

است.

کاوه شجاعی
دبیربخشآیندهپژوهی

در این شماره گزارش جالب و مفصلی داریم درباره 
تحوالتی که تا ســال ۲0۵0 میــالدی در انتظار ما و 
جهان اســت. پیش بینی های مــا قاعدتا نمی توانند 
خیلی جزئی و دقیق باشــند؛ اما حتی خطوط کلی 
حرکت جامعه بشری در سه دهه آینده هم می تواند 
بــرای تصمیم گیری های ما در عرصــه کار و زندگی 
مفید واقع شــود. در این گزارش از کشــورهایی که 
قرار اســت ثروتمندتر شــوند، از مشــاغلی که قرار 
اســت ایجاد شــوند، از مناقشــات جهانــی که قرار 
است گریبان مان را بگیرند و از تحوالت جالب دیگر 
تا ســال ۲0۵0 حرف خواهیــم زد. گزارش ویژه ای 
هــم داریم دربــاره رقابت واشــنگتن و پکن و تالش 
آمریکا برای کپی برداری از الگوی چینی توسعه. آیا 

می توان معجزه زیرساختی چین را تکرار کرد؟

سعید ارکان زاده یزدی
دبیربخشکتابضمیمهوبخشراوی

موضــوع بخش کتاب ضمیمه این شــماره گفت وگو 
در فضای آنالین است. معمواًل وقتی بحِث گفت وگو 
و گاهی هم به اشــتباه »گفتمان« در جامعه مجازی 
ایران می شــود، ذکر این ایراد ترجیع بند همیشگی 
اســت که مردم ایــران گفت وگو کردن بــا مخالف را 

یــاد نگرفته اند و ما برای اینکه بتوانیم کشــورمان را 
نجات بدهیم و به توسعه ای پایدار برسیم باید بیشتر 
با یکدیگــر گفت وگو کنیم و از این دســت حرف ها. 
کتــاب ضمیمــه ایــن شــماره می گوید که اساســًا 
گفت وگــو در فضــای آنالین به واســطه رســانه های 
اجتماعــی و این پلتفرم هایی که بــه ذهن و زندگی 
انســان ها نفوذ کرده اند، آن گفت وگوی ســازنده ای 
نیست که ما برای توسعه انسانی مد نظر داریم، بلکه 
یک نوع کنش و واکنش اســت و اغلب هم به ســبب 
آنچه ذات رســانه های اجتماعی اســت به سرعت به 
حاشــیه ها و جدل های افراطی می کشد. اما در هر 
حال، نویســنده یک جنبــه خوش بینانــه هم برای 
ماجرا قایل است و می گوید که اگر یاد بگیریم چطور 
از امکانــات مجازی برای پیشــرفت خود اســتفاده 
کنیم،  ممکن اســت این گفت وگوها ختم به خیر هم 

بشود.

لیال ابراهیمیان 
دبیربخشتوسعهوآکادمی

 

در روزهای گذشــته دادســتان عمومی و انقالب 
تهران از محاکمه ولی الله سیف، رئیس کل سابق 
بانک مرکــزی در دادگاه ویژه مفاســد اقتصادی 
خبر داد؛ »تضییع« بیش از ۳0 میلیارد دالر منابع 
ارزی و 60 تــن ذخایر طال با ارزش ریالی »حدود 
۸00 هزار میلیارد تومان« در طول ســال های 9۵ 
تا 97 رخ داده است. »تضییع« این موارد به دلیل 
»نقض مقــررات و تــرک فعل ها« از ســوی بانک 
مرکزی در طول آن سال ها بوده است.  مهم ترین 
اتهام ولی الله ســیف به دو برنامــه او برای کنترل 
نــرخ ارز و طال برمی گــردد. اما آنچه مهم اســت 
اینکــه تزریق ارز در بازار با هــدف کنترل بازار در 
کل سال های بعد از انقالب وجود داشته و در این 
40 ســال، بیش از 400 میلیارد دالر برای کنترل 
بازار تزریق شــده اســت و مخارج ارزی کشور نیز 
بیــش از ۲400 میلیارد دالر درآمــد نفت و گاز و 
میعانات و صــادرات غیرنفتی بوده اســت. طبق 
اعالم پژوهشــکده پولی و بانکی از ســال 1۳۸۲ 
تاکنــون و در مــدت مدیریت ۵ رئیــس کل بانک 
مداخلــه ای  ارز  دالر  میلیــارد   ۲۸۲ مرکــزی، 
به منظور کنترل قیمت به بازار تزریق شــده است. 
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معمای فریز ارزی
آیا وعده نهایی عملی می شود؟

بیش از هزار روز است که از اعالم دالر 42۰۰ تومانی می گذرد؛ دالری که به نام اسحاق جهانگیری گره خورده و او بارها گفته که این تصمیم سران قوا بوده است. 

در این سه  سال خیلی ها از ردپای این دالر در رانت پاشی و فساد گفته اند و تصمیم گیران به  گفته ها بی توجهی کرده اند. 

آخرین وعده این است که در نیمه دوم امسال این دالر حذف خواهد شد. باید منتظر ماند و اینکه شاید معمای این فریز روزی برمال شود.

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

...............

بانک مرکزی
قربانی خودی و غیرخودی

این بادها خبر از تغییر فصل نمی دهد

تورم درد آشنای تاریخ یک صدساله ایران است؛ یک 

 قرن مداخله در امر اقتصــاد، دولت ها در ایران برای 

کنترل تورم راه  توصیه شده توسط توتالیتاریسم را 

در پیش می گیرند و به قبض و بسط، زور و اجبار تاکید 

دارند و این تن مردم است که هربار کمتر یارای تحمل 

بار سنگین گرانی را دارد؛ عده ای معتقدند که دولت ها 

اســتقالل از بانک مرکزی گرفته اند و در این میان 

طبقه ای بهره مند از تورم، از تغییر مداوم نرخ ارز، از 

ارزپاشی و رانت پاشی و تزریق نقدینگی؛ شاید بانک 

مرکزی قربانی خود باشد و غیرخودها و هنوز با تمام 

نقدها و وعده ها هیچ نشانی از بهبود اوضاع شنیده 
نمی شود.
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................... نگاه .........
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فریادرس
بخش خصوصی برای عمل به مسئولیت اجتماعی، واکسن کرونا وارد می کند

..........................
................. کــارآفـریـن .

..........

دنیای هالیوود
دنیای سرگرمی

..........................
................. آینده پژوهی .

..........

آیا معجزه زیرساختی چین قابل تکرار است؟
طی سال های اخیر کشورهای مختلفی تالش کرده اند روش چینی رشد را پیاده کنند 

حاال آمریکا هم به آنها پیوسته است

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

قهرمانان غیردولتی
بخش خصوصی و مردم به کمک دولت هند آمده اند

................. کـتاب ضـمیـمه .......................
......

مشاجرات بی پایان آنالین
فضای مجازی محیط مناسبی برای رسیدن به اجماع و اقناع نیست

در دولت احمدی نژاد، محمود بهمنی در ۵ ســال 
مدیریــت بانک مرکزی، مبلــغ 160 میلیارد دالر 
)معادل ساالنه ۳۲ میلیارد دالر( ارز به بازار تزریق 
کرده  اســت. طهماســب مظاهری در یک ســال 
مدیریــت بانک مرکــزی، ۳0 میلیــارد دالر ارز به 
بازار تزریق کرده است. در دولت خاتمی، ابراهیم 
شــیبانی در 4 ســال مدیریت بانــک مرکزی، ۵7 
میلیارد دالر )معادل ســاالنه 14.۲ میلیارد دالر( 
ارز به بازار تزریق کرده اســت. در دولت روحانی، 
ولی الله سیف در ۵ ســال مدیریت بانک مرکزی، 
۳۵ میلیارد دالر )معادل ســاالنه 7 میلیارد دالر( 
ارز به بازار تزریق کرده است. از سوی دیگر کشور 
تــورم، انتظارات تورمی،  نقدینگی، رکود، رشــد 
منفی اقتصاد، کســری بودجه دولت، سوداگری 
و ســفته بازی را تجربــه کــرده؛ همان  انــدازه که 
عملکرد بانک مرکزی هم ایراد داشــته است. در 
چنین شرایطی باید پرسید چه باید کرد و آیا همه 
گره های اقتصادی دســت بانک مرکزی اســت؟ 
دخالت نهادهای دیگــر در عملکرد بانک مرکزی 
و در کل بازار چقدر مقصر این وضعیت است و در 
نهایــت چه باید کرد؟ در بخش توســعه این موارد 
واکاوی شــده است. همچنین در بخش راهبرد از 
ارز ترجیحی، ســه ســال بعد از اجرایی شدن آن 
گفته ایم و در بخش آکادمی سند ملی گاز، بحران 
خشکسالی در ســال 1400 به همراه مقاله های 

دیگر بررسی شده است. با ما همراه باشید.

نسیم بنایی
دبیربخشاکونومیستوایدهها

نارندرا مودی، نخســت وزیر هند، حــدودا در ماه 
ژانویه یعنی همین زمســتانی که گذشــت، اعالم 
کرد هند کرونا را شکســت داده اســت. حاال چند 
مــاه پس از ایــن حرف، هنــد وارد دومین موج از 
کرونا شــده، موجی آخرالزمانــی که جان هزاران 
هنــدی را در روز می گیرد. اما در این شــرایط که 
دولت هند عمال مختل شــده و کاری از دســتش 
برنمی آیــد، مــردم چــه می کننــد؟ گزارش های 
اکونومیســت نشان می دهد شــهروندان و بخش 
خصوصــی به بازویــی برای کمک بــه بیماران در 
این شــرایط تبدیل شــده اند. یکی طالهایش را 

می فروشــد و دیگری نهادی برای غذارســانی به 
مردم ایجــاد می کند. مردم به میــدان آمده اند تا 
دردهای ناشــی از بحران کرونا را برای خودشان 
کــم کنند. شــاید دولت کم آورده باشــد اما مردم 

هنوز کم نیاورده اند. 

زهرا چوپانکاره
دبیربخشتجربهوکارآفرینخارجی

اگــر اندکــی در فضــای شــبکه های اجتماعی 
گشــته باشــید یا اهل دنبــال کــردن خبرهای 
سیاســی داخلی باشــید، حتما در یکی دو ماه 
گذشــته بارها نــام »کالب هاوس« به گوشــتان 
خــورده اســت. دســت کم در ایران این شــبکه 
اجتماعی که به نوعی سالن گفت وگوی مجازی 
به حســاب می آید و تنهــا بر پایه »صــدا« عمل 
می کند، حســابی بازار گرمی به هم زده اســت. 
در بخش تجربه این هفته به ســراغ موسس این 
شرکت رفته ایم، کســی که آن قدر در سیلیکون 
ولــی ایده های ریز و درشــت برای شــبکه های 
اجتماعــی داد تا ســرانجام بــه موفقیت بزرگی 
رســید. در بخش کارآفرین هم زندگی ســو هوآ 
را مــرور کرده ایــم، یکــی دیگــر از فرمانروایان 
عرصه شــبکه های اجتماعــی، این یکی ثروتش 
را بر اساس ساخت و اشتراک گذاری ویدئوهای 

کوتاه بنا کرده است. 

زینب کوهیار 
دبیربخشنگاه

ماســک هایمان را می زنیــم روی صورت ها و فکر 
می کنیم باالخره روزی می رســد که از دست این 
ماســک ها خالص شویم؟ حســرت می کشیم که 
چــرا عزیزانمان را نمی بینیم و فکر می کنیم روزی 
می رســد که ســایه ســنگین کرونــا از زندگی مان 
کنار برود؟ ســاخت واکســن کرونــا از ابهام آینده 
کاسته اما هنوز در تولید و واردات آن اندرخم یک 
کوچه ایم. حاال بخش خصوصی آســتین ها را باال 
زده و قرار اســت شــش میلیون دوز واکسن کرونا 
وارد کند. نگاه این شــماره حــاوی همه جزییات 
درباره ماجرای واکسن کرونای وارداتی است. این 

پرونده در 1۸ اردیبهشــت ماه تهیه شده و آخرین 
اطالعات منتشرشده تا آن روز را در خود دارد. 

مونا مشهدی رجبی
دبیربخشآینده

در ایــن شــماره گزارش هایــی در مــورد وضعیت 
اقتصادی دنیا در روزهای کنونی ارائه شده است. 
روزهایی که برخی از کشورها مانند چین و امریکا 
از بحــران کرونا عبــور کرده اند و رشــد اقتصادی 
را از ســر گرفته انــد و برخی دیگــر از قبیل هند و 
برزیل همچنان با چالش روبه رو هســتند. ســوال 
مهم این روزها این است که رشد اقتصادی امریکا 
و چیــن به معنــای احیــای اقتصاد دنیا اســت یا 
اینکه منافع آن تنها نصیب خودشــان می شــود؟ 
در گزارش هــای دیگری  در مورد وضعیت اقتصاد 
دیجیتــال، بــازار کار دیجیتــال و ارز دیجیتال در 
قاره آســیا گزارش هایی ارائه شده است. مفاهیم 
و موضوعاتی کــه می تواند در آینــده اقتصاد دنیا 
نقش مهمی داشته باشــد و کشورهایی که از این 
فضا به دور باشــند، قدرت رقابت پذیری خود را در 

اقتصاد دنیا از دست خواهند داد.
 گزارشی در مورد تاثیر گرمایش زمین روی اقتصاد 
دنیا تهیه شده است که نشان می دهد کشورهای 
در حــال توســعه و فقیر اصلی تریــن قربانیان این 
بحران خواهند بود و در گزارش دیگری به مقایسه 
اقتصادهــای بزرگ دنیــا پیش از کرونــا و پس از 

کرونا پرداخته شده است. 

محبوبه فکوری 
دبیربخشروایت

قیمت گذاری دســتوری آخرین حربه دولتی است 
که بدون برنامه ریزی و بــا توجه به داده های غلط 
آمــاری در حوزه تولید، کــم کاری خود را به گردن 
تولیدکنندگان می انــدازد و آنها را مقصران بزرگ 
گرانــی می داند و البته یک بهانه بزرگ تر به اســم 
حمایــت از مصرف کنندگان را هم ضمیمه پرونده 
این تصمیم خود می کند؛ حال آنکه با این شــیوه، 
نه تنها مصرف کنندگان حمایت نمی شــوند؛ بلکه 

دالالن بساط بازار سیاه را می گسترانند. 
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اعالنـات

در بیست و سومین نشست هیئت   نمایندگان اتاق تهران مطرح شد
برنامه های وزارت صمت برای تحقق شعار سال 
و انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده

نمایندگان بخش خصوصی در بیست و سومین نشست هیئت   نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
مروری بر مهم ترین برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال مانع زدایی و پشتیبانی از 
تولید داشتند و همچنین در مورد عملکرد گمرک به بحث و گفت وگو نشستند. در این جلسه 
رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز از مشکالت و چالش های جدی اقتصادی کشور و انتظارات 

بخش خصوصی از دولت آینده و نامزدهای ریاست جمهوری گفت.
از آخرین وضعیت واردات واکسن کرونا توسط بخش  اتاق تهران  در این نشست رئیس 
خصوصی گزارشی ارائه داد و از انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده گفت. همچنین 
معاون طرح و برنامه وزارت صمت، برنامه های این وزارت خانه را برای تحقق شعار سال به نقد 
و بررسی نمایندگان بخش خصوصی گذاشت و رئیس کل گمرک نیز گزارشی از عملکرد این 
نهاد ارائه کرد. مسعود خوانساری، رئیس     اتاق تهران گفت: در جلسه قبلی هیئت   نمایندگان 
که حدود یک ماه قبل برگزار شد، اعالم کردم که اتاق تهران تالش کرد که برای کارگران خطوط 
تولید در واحدهای تولیدی- صنعتی واکسن کرونا وارد کند تا توقف یا مشکلی در کارخانه جات 
و کارگاه های تولیدی پیش نیاید. اما به دلیل بوروکراسی حاکم بر وزارت بهداشت و این که 
نخستین ورود بخش خصوصی به مسئله واردات واکسن کرونا بود، دچار وقفه زمانی شدیم 
و متأسفانه به موقع نتوانستیم پروفرم های شش میلیون دوز واکسن را گشایش اعتبار 
کنیم. او افزود: سه بار پروفرم ها رفت و برگشت خورد و زمان از دست رفت. واکسن کرونا 

هم برای مدت زیادی قابل نگهداری در انبار نیست و با توجه به تقاضای باالیی که در دنیا 
برایش وجود دارد به سرعت به فروش می رسد. نتیجه این که متاسفانه فرصت خرید شش 

میلیون دوز واکسن از دست رفت. 

خربنامه

دیوان ساالری پاشنه آشیل دولت است
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در دیدار 
فعاالن اقتصادی با رئیس جمهور که ششم اردیبهشت ماه 
و با رعایت اصول بهداشتی و پروتکل های مقابله با کرونا 
برگزار شد، به دو مسئله تحریم و دیوان ساالری دولتی اشاره 
کرد و از چالش های ایجادشده برای فعاالن اقتصادی از 
این دو محور صحبت کرد. خوانساری در گفت وگو با روابط 
عمومی اتاق تهران عنوان کرد که مدعوین این نشست 
عمدتا از شرکت های دانش بنیان، شرکت های فعال در حوزه 

دارو، ساختمان، صادرات، پلیمر و نساجی بودند. او گفت: در فرصت کوتاهی که پیش آمد، در این نشست 
درباره دو موضوع صحبت کردم. موضوع نخست، کنترل تحریم و تالش برای وخیم تر نشدن وضعیت بود که 
انصافا دولت در این مورد موفق عمل کرد و اجازه نداد که کار کشور به بحران بزرگی برسد که در ذهن ترامپ 
بود. موضوع دوم هم مسئله دیوان ساالری بود که در حال حاضر به بزرگ ترین پاشنه آشیل دولت تبدیل 
شده و کار را برای بخش خصوصی بسیار دشوار کرده است. با صدور مجوزهای بیش از اندازه، وجود امضاهای 
طالیی و صدور روزانه بخشنامه های متعدد که در عمل، مخل کسب وکار است، بخش خصوصی امنیتی برای 

سرمایه گذاری احساس نمی کند.

 1400/02/07

همکاری بخش  خصوصی و قوه قضائیه در مسیر اصالح رویه های اقتصادی
اتاق  نمایندگان بخش خصوصی در  نشست هم اندیشی 
با رئیس سازمان  بازرگانی تهران و تشکل های اقتصادی 
ثبت اسناد و امالک کشور، در ساختمان مرکزی این سازمان 
و  برگزار شد. هماهنگ کننده  پارک  شهر  در ضلع شمالی 
متولی این نشست، اتاق بازرگانی تهران و میزبان، سازمان 
ثبت اسناد و امالک کشور بود. طی نزدیک به سه ساعت 
گفت و گوی مستقیم و صریح نمایندگان بخش  خصوصی 
با معاون رئیس قوه  قضائیه، مهم ترین موانع پیش  روی 

فعالیت های اقتصادی از منظر ثبت و حوزه مالکیت مادی و معنوی، به بحث و هم فکری گذاشته شد تا آنجا 
که ذبیح الله خدائیان پس از گفت وشنود مفصل با فعاالن اقتصادی، دستور تشکیل کارگروهی متشکل از 
معاونان سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و نمایندگان اتاق بازرگانی را برای حل و فصل سریع مسائل و مشکالت 
موجود بنگاه های اقتصادی صادر کرد. در این گردهمایی، حسین سالح ورزی نایب رئیس اتاق ایران، بهمن عشقی 
دبیرکل اتاق تهران و جمعی از روسای کمیسیون های تخصصی اتاق تهران و نمایندگانی از تشکل های اقتصادی، 
حضور داشتند و با طرح چالش هایی که صاحبان کسب و کار در حوزه ثبت و مالکیت معنوی با آن مواجه 
هستند، راهکارهای پیشنهادی خود برای رفع موانع موجود را با رئیس این نهاد حاکمیتی در میان گذاشتند. 
رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور نیز در این نشست، به طور جدی از روند خصوصی سازی ها در طول 
سال های اخیر انتقاد کرد و دالیل اصلی ناکامی در اجرای درست این سیاست را با فعاالن بخش  خصوصی در 
میان گذاشت. وی همچنین تصریح کرد که طی ابالغیه ای، روسای سازمان ثبت اسناد و امالک در سراسر کشور 
از صدور اجرائیات علیه واحدهای تولیدی که در تنگناهای اقتصادی کشور تحت فشار هستند، منع شده اند.

 1400/02/24

ثبت رکورد 25 دقیقه برای تاسیس شرکت با مسئولیت محدود
با استقرار باجه چندین دستگاه دولتی در پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در اتاق بازرگانی 
تهران و ارائه مشاوره مستقیم به متقاضیان، قرار است فرآیند ثبت و تاسیس شرکت با مسئولیت 
محدود و سهامی خاص به حداکثر سه روز کاری ختم شود. با این حال در پنجره واحد فیزیکی 

در اتاق تهران، رکورد تاسیس شرکت با مسئولیت محدود در 25 دقیقه به ثبت رسیده است.

 1400/02/25

بررسی و پیگیری رفع مقررات مخل کسب و کار
اتاق تهران طی همکاری با مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، شناسایی و حذف مقررات و 
قوانین مخل کسب و کار را در دستور کار قرار داده است. به همین منظور، طی فراخوانی از فعاالن اقتصادی، 
جدی ترین دست اندازهای پیش  روی کسب و کار آنان گردآوری شد و از سوی این مرکز مورد رسیدگی و بررسی 
قرار گرفت که نتایج آن در انتهای این گزارش قابل دسترس است. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط 
کسب و کار، طی یک بررسی فنی و کارشناسی، به برخی مقررات و قوانین که از سوی فعاالن اقتصادی و اعضای 
اتاق تهران به عنوان مخل در کسب و کار اعالم شده، پاسخ داد. این بررسی در راستای تفاهم نامه همکاری میان 
اتاق تهران و مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار با هدف شناسایی، حذف و اصالح مقررات 

مخل و زائد، صورت گرفته که سال گذشته طی مراسمی میان دو طرف به امضا رسید.

 1400/02/15

ثبت 4 هزار و 486 شرکت در پنجره واحد اتاق بازرگانی تهران
آمار اتاق بازرگانی تهران نشان می دهد از آغاز به کار پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در خردادماه سال 
گذشته تا پایان فروردین ماه 1400، در مجموع 4 هزار و 486 شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی 
خاص در این مرکز ثبت و تاسیس شده است. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، فعالیت رسمی 
پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در تهران از خردادماه سال 1399، طی مراسمی با حضور وزیر اقتصاد و 
دارایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، مقاماتی از دولت و قوه قضائیه، رؤسای اتاق های ایران و 
تهران و نمایندگان بخش خصوصی آغاز شد و از آبان ماه سال گذشته، ارائه خدمات ثبت »شرکت  با مسئولیت 
فیزیکی شروع  واحد  پنجره  به  غیرتجاری  و موسسات  ثبت شرکت ها  کل  اداره  از  کامل  طور  به  محدود«، 
کسب و کار واقع در اتاق تهران منتقل و در ادامه، خدمات ثبت »شرکت سهامی خاص« نیز به آن اضافه شد. 
بر این اساس، طی این مدت و تا پایان فروردین ماه امسال، در مجموع فرایند ثبت و تاسیس 4 هزار و 486 
شرکت از سوی اداره کل ثبت شرکت ها به پنجره واحد فیزیکی در تهران واگذار و برای صاحبان این شرکت ها 

شناسه ملی صادر شده است.

 1400/02/18

رونمایی از طرح »بنای ایران« در اتاق تهران صورت گرفت
دوشنبه 27 اردیبهشت ماه، طراحان و تدوین کنندگان اصلی 
طرح »بنای ایران« که این روزها و در آستانه انتخابات 
ریاست جمهوری، فرصت قابل تاملی برای طرح و ارائه و 
نقد آن فراهم آمده است، با حضور در اتاق بازرگانی تهران 
از جزئیات آن سخن گفتند. این طرح که توسط تعدادی 
از اقتصاددانان و دانشگاهیان که عمدتًا چهره های جوان 
هستند، تدوین شده مورد حمایت اتاق تهران برای ارائه 
نیز قرار گرفته است تا هم در معرض نقد قرار گیرد و هم 
زیربنای برنامه ریزی سیاست گذار باشد. اتاق تهران و پژوهشکده سیاست گذاری شریف عنوان کرده اند که 
این طرح می تواند با در نظر گرفتن نقدهای وارده و پیشنهادهای اصالحی، به عنوان یک برنامه اقتصادی در 
اختیار نامزدهای ریاست جمهوری و دولت آینده قرار گیرد تا با دید و تصویری روشن از آنچه در بطن اقتصاد 
کشور جریان دارد، پا به عرصه سیاست گذاری اقتصادی بگذارند. در این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی تهران طی 
سخنانی هدف از تهیه طرح بنای ایران را طرح چالش های مهم اقتصاد ایران در سطح عمومی و نیز پاسخ گویی 
نامزدهای ریاست جمهوری درباره نحوه مواجهه آنها با این چالش ها عنوان کرد. مسعود خوانساری در این باره 
گفت: افراد زیادی برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شده اند که برابر اطالعات موجود بیش از 60 نفر آنها 
شرایط اولیه اعالم شده برای حضور در انتخابات را دارند. با این حال فکر می کنم اگر ثبت نام کنندگان اطالع 
کافی از وضعیت چالش های اقتصادی کشور داشتند، تعداد نامزدهای این دوره انتخابات، تک رقمی می شد.

 1400/02/27
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همه گیری: وقتی چاقی هنجار می شود
بســیاری از ما در دوران همه گیــری کرونا و قرنطینه، 
به دلیل همین خانه نشــینی، با اختالالت تغذیه ای و 
در نتیجه افزایش وزن مواجه شده ایم. بررسی ها نشان 
می دهد این مقوله در آسیا بسیار شدید است. به نظرم 
یکی از دالیلش این اســت که در میان آسیایی ها، غذا 
نقش مهمی حتــی در روابط اجتماعــی ایفا می کند 
به طوری که پرســِش »آیا این غــذا را تا به حال میل 
کرده ایــد؟« به نوعی معادِل »حالتان چطور اســت؟« 
محسوب می شود. این مسئله در شرایط فاصله گذاری 
اجتماعی و خانه نشــینی به دلیل کرونا، بسیار تشدید 
شــده و به همین خاطر چاقی به یک هنجار در میان مردم تبدیل شده اســت. اما جالب 
اینجاست که به کار بردن عبارت »چاق شدی« در میان همین مردم بیشتر رایج است. شاید 
وقت آن رسیده که هنجارهای اجتماعی در مورد مواد غذایی تغییر کند وگرنه مهم ترین 

عوارض کرونا، چاقی همگانی خواهد بود. 

نفت: اکسون در صدر جدول
افزایش قیمت نفت در روزهای میانِی بهار، باعث شــد 
شرکت هایی مثل اکسون موبیل با افزایش درآمد قابل 
توجهی روبه رو شوند. در سال ۲0۲1، قیمت نفت سه 
بار روند صعودی پیدا کرده و هر سه بار، شرکت اکسون 
و سایر رقبایش در صنعت نفت، با افزایش درآمد روبه رو 
شده اند. سال گذشته در چنین زمانی، شیوع همه گیری 
کرونا منجر به مازاد عرضه نفت در بازار شده بود و تقاضا 
برای این کاال کاهش محسوســی داشت. اما امسال با 
توزیع واکســن کرونا به ویژه در کشــورهای پیشرفته، 
وضعیــت بازار نفت هم بهبود پیدا کرده اســت. به این 
ترتیب اکنون انتظار می رود بسیاری از شرکت های نفتی که با بدهی های سنگین مواجه شده 
بودند، ناگهان وضعیتی بهتر پیدا کنند. مسیر جدیدی برای سوخت های فسیلی فراهم شده 
و در این مسیر جدید، شرکت های نفتی برنده هستند. البته شرکت اکسون موبیل در این 
زمینه صدرنشین است. انتظار می رود ارزش سهام این شرکت افزایش محسوسی پیدا کند. 

جنیفر هیلر
تحلیلگررویترز

مایک پنس: خیز بلند برای 2024
مایــک پنس را بــه خاطر دارید؟ کســی کــه در زمان 
ریاســت جمهوری ترامپ، نقش معاون او را ایفا می کرد. 
حاال پنس خود را برای ریاســت جمهوری در سال ۲0۲4 
آمــاده می کند. او یکــی از نامزدهــای احتمالی و جدِی 
ریاســت جمهوری در آمریکا برای چهار سال آینده است. 
البته زمانی  که ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بود، در اواخر 
دوران خــود، بارها به پنس حملــه کرد. به خاطر همین 
تخریب ها، احتمال اینکه پنس بتواند پیروز شــود بسیار 
پایین است. هرچند پنس به صورت حساب شده کار خود 
را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آغاز 
کرده اما بعید به نظر می رســد که در این زمینه توفیقی حاصل کند. او ســعی دارد از طرف 
جمهوری خواهان به عنوان یکی از نماینده های جدی در انتخابات حاضر شود. البته این احتمال 
هــم وجود دارد که برای کمک به یکی از جمهوری خواهان این کمپین را راه اندازی کرده و در 
سال ۲0۲۲ در انتخابات درون حزبِی اولیه، میدان را به یکی دیگر از جمهوری خواهان واگذار کند. 

الکس اینسنستاد
تحلیلگرپولیتیکو

الکسی ناوالنی: آینده روسیه
الکســی ناوالنی مهم ترین صدای مخالف در روسیه است. او 
شخصیتی پیچیده دارد، فردی است که با فساد مبارزه می کند، 
دموکرات و ناسیونالیست است و تالش می کند عمل گرا باشد. 
چهره الزاما محبوبی در جهــان ندارد و به عنوان اصلی ترین 
صدای مخالف با کرملین در ســال های گذشــته شــناخته 
شده است. او در حقیقت کسی است که موی دماغ والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهوری روسیه شده اســت. ناوالنی می تواند 
آینده روسیه باشد. البته که دولت تمام تالشش را کرده تا از 
نهاد ضد فساد ناوالنی، یک گروه افراطی بیرون بکشد و اجازه 
نداده او به فعالیتش ادامه دهد اما باز هم سروصداهایی که این 
شخصیت در جهان داشته است، شرایط را پیچیده کرده است. او خوره رسانه است و به همین خاطر 
توانست در رسانه ها خبرساز شود و نتیجه حذف کردن این شخصیت به کاری دشوار تبدیل شده است. 

به این ترتیب انتظار می رود این فرد، بتواند پوتین را کنار بزند و به آینده روسیه تبدیل شود. 

کالرا فریرا مارکز
تحلیلگربلومبرگ

هند: فیدل بازی های مودی در زمان بحران
شاید به خاطر نیاورید اما همین چند ماه پیش یعنی دقیق تر 
بخواهم بگویم، ۲8 ژانویه بود که نارندرا مودی، نخست وزیر هند 
اعالم کرد این کشــور کرونا را شکست داده است. او سخنرانی 
مفصلی هم در مجمع جهانی اقتصاد داشت و آن جا هم ادعا کرد 
کشورش کرونا را شکست داده است. حاال تنها کمی بیش از سه 
ماه از آن سخنرانی مودی گذشته، اما وضعیت هند را دیده اید؟ 
نظام بهداشت و سالمت هند به کلی سقوط کرده است. بیماران 
در دهلی خفه می شوند و جایی که مرده ها را در آن می سوزانند، 
پر شده است. دیگر خبری از چوب نیست که بتوانند مرده ها را 
بسوزانند. در شبکه های اجتماعی هم افراد زیادی را می بینیم که 
درخواست کمک می کنند بدون اینکه فریادرسی باشد. حتی خبر آمده که برخی افراد مرده های خود را 
در باغچه خانه خودشان خاک کرده اند. ویروس جهش یافته هندی ظاهرا به خطری بزرگ در این کشور 
تبدیل شده که نه تنها هند بلکه سایر کشورهای جهان را هم تهدید می کند. اما در این بین، مودی صرفا 

ژست های بی معنای فیدلی داشته و عمال کاری برای مردم کشورش نکرده است. 

کاپیل کامیردی
تحلیلگرفارنپالیسی

راشل روزنتال
تحلیلگربلومبرگ

کامنت

دیزنی: بازگشت مشتریان میکی موس با ماسک
دو دوران همه گیــری کرونــا، بســیاری از اماکن تفریحی 
درهای خود را بســتند، یکی از این مکان ها، دیزنی لند بود، 
مکانی پرطرفدار که همشــه شــلوغ بود و پر از مشتریانی با 
گوشــی های میکی موسی. حاال اما با توزیع واکسن، وضعیت 
کمی به سمت بهبود برگشته و در نتیجه درهای دیزنی لند 
هم به روی طرفدارانش باز شده است، مشتریان هم عالوه بر 
گوش های میکی موسی، ماسک بر چهره دارند و قدم به دنیای 
رویایی شــان گذاشته اند. نکته جالب اینجاست که به محض 
بازگشایی دیزنی لند، دوباره جمعیت زیادی از طرفداران به این 
مکان رفتند و همین امر به سادگی نشان می دهد که دیزنی 
و شخصیت های کارتونی و انیمیشنی اش تا چه اندازه در میان مردم جهان محبوبیت دارند. این پارک 
در شش دهه فعالیت خود تاکنون چنین تعطیلی گسترده ای را تجربه نکرده بود. اما این تعطیالت 
کرونایــی به همه ثابت کرده که دیزنی لند تا چه اندازه برای طرفدارانش اهمیت دارد. حاال باید دید 
با ماســک و گوش های میکی موسی، چقدر می توان از این مکان رویایی لذت برد. فعال که چیزی از 

جاذبه های آن کم نشده است. 

سارا ویتن
تحلیلگرسیانبیسی
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اعالنـات
اعداد ماه

رشد تورم تولید در بخش خدمات

فعالیت خدماتی گران شد
گــزارش مرکز آمار ایران نشــان می دهد که تغییرات میانگین شــاخص کل قیمت 
تولیدکننده بخش های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ١٣٩٩ یعنی 
تورم ساالنه به 37.8 درصد رسید که نسبت به همین اطالع در فصل قبل ۲.5 واحد 
درصد افزایش نشان می دهد. کمترین تورم ساالنه مربوط به بخش »آب رساني، مديريت 
پسماند، فاضالب و فعاليت هاي تصفيه« با ٠.٨ درصد و بیش ترین آن مربوط به بخش 
»فعاليت هاي اداري و خدمات پشــتيباني« با 57.3 درصد است. تورم فصلی تولید در 
بخش خدمات طی زمستان 99 نسبت به فصل قبل به 7.3 درصد رسید که کاهش ٤.٣ 
واحد درصدی را نشان می دهد. تورم نقطه به نقطه تولید در بخش های خدمات نسبت 
به فصل مشــابه سال قبل نیز به 4۲.6 درصد رسید که در مقایسه با همین اطالع در 

فصل قبل ۲.4 درصد افزایش داشته است. 

37.8 درصد
نرخ تورم تولید در بخش خدمات طی سال 99 به 37.8 درصد رسید

عرضه از نیاز پیشی گرفت

کاهش تقاضای ارز در سامانه نیمه
طبق اعالم بانک مرکزی، در فروردین ماه 1400، 4.8 میلیارد دالر به صورت حواله 
ارزی توسط صادرکنندگان و به ارزهای مختلف در سامانه نیما عرضه شد، که از این 
میزان، حدود ١.٣ میلیارد دالر معامله شده است. این موضوع نشان می دهد که میزان 
عرضه بسیار فراتر از میزان معامالت انجام شده است که نشان می دهد تقاضا کمتر از 
عرضه بوده است. براساس معامالت انجام شده، میانگین موزون نرخ معامالت دالری 
۲۲ هزار و 935 تومان بوده اســت. طبق گزارش بانک مرکزی در روز 8 اردیبهشت 
۲64 میلیون دالر عرضه به صورت حواله ارزی توســط صادرکنندگان در بازار ثانویه 
صورت گرفته است که از این میزان، مجموع معامالت انجام شده در بازار ثانویه 103 

میلیون دالر بوده است.

4.8 میلیارد دالر
در فروردین امسال 4.8 میلیارد دالر ارز در سامانه نیما عرضه شد

900 میلیون دالر برای واردات کاالهای اساسی

ادامه اختصاص ارز دولتی به واردات
گزارش بانک مرکزی نشــان می دهد که روند اختصــاص ارز 4۲00 تومانی دولتی به 
واردات کاالهای اساسی ادامه دارد. بر این اساس بانک مرکزی در ماه پایانی سال گذشته 
و ماه ابتدایی امسال، مجموعا 1.4 میلیارد دالر ارز برای واردات این نوع کاالها اختصاص 
داده اســت. این میزان ارز از سهمیه سال 1400 تامین شده است. مدیر کل عملیات 
و تعهدات ارزی بانک مرکزی اعالم کرده اســت که عملیات تخصیص 6 میلیارد دالر 
برای واردات کاالهای اساسی و نهاده های  دامی مربوط به شش ماهه اول سال 1400 
از ابتدای اسفند ماه 99 آغاز شده است. این سهمیه بر اساس تصمیم ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، تخصیص یافته است. از این سهمیه 1.4 میلیارد دالری، بیش از 900 

میلیون دالر تامین شده است.

1.4 میلیارد دالر
در ماه های اسفند و فروردین گذشته 1.4 میلیارد دالر به واردات کاالهای 

اساسی اختصاص یافته است

تورم تولید صنعتی افزایش یافت

جهش هزینه های  تولید
نرخ تورم تولید در بخش صنعت طی سال 99 با افزایش قابل توجه مواجه شده است. 
این شــاخص در سال های 1397 و 1398 نیز مسیر صعودی داشت. درصد تغییرات 
شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به سال قبل طی سال ١٣٩٩ به 56.8 
درصد رســید که در مقایسه با همین اطالع در سال قبل، ١٩.٧ واحد درصد افزایش 
داشــته است. این شاخص نشان می دهد که میزان رشد هزینه های تولید در سال 99 
نه تنها متوقف نشده که از میزان رشد در سال 1398 نیز فراتر رفته است. با این حساب 
می توان برآورد کرد که آثار تحریم ها بر این بخش طی سه سال گذشته همچنان خنثی 
نشده است. میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان مواد صنعتی به ازای فروش 
محصوالت شــان در داخل کشور، در سال ١٣٩٩ نسبت به سال ١٣٩٨، ٥٦.٨ درصد 

افزایش دارد. 

56.8 درصد
نرخ تورم تولید در بخش صنعت طی سال 1399 به 56.8 درصد رسید

هزینه ساخت و ساز افزایش یافت

جهش تورم مصالح ساختمانی
گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد شاخص قيمت نهاده هاي ساختمان هاي مسكوني شهر تهران در سال ١٣٩٩ نسبت به سال قبل 76.4 درصد افزايش یافته 
است به این مفهوم که نرخ تورم مصالح ساختمانی در این سال 76.4 درصد بوده است. در حالي كه اين شاخص در سال ١٣٩٨ نسبت به سال ١٣٩٧، معادل 35.1 
درصد افزایش يافته بود. روند این شاخص در تمامي فصل هاي سال 1399 افزایشی بوده، به طوری که بیشترین افزایش فصلی این شاخص، در فصل تابستان با 30.3 
درصد و کمترین افزایش فصلی آن در فصل زمستان با 6.1 درصد افزایش همراه بوده است. سال ١٣٩٩ در میان گروه های اجرایی گروه های »آهن آالت، ميل گرد، 
پروفيل در و پنجره«، »سنگ« و »تاسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی« به ترتیب با 119.6، 94.7 و 9۲.8 درصد دارای بیشترین تورم ساالنه بوده اند. گروه های 

»خدمات«، »شیشه« و »نقاشی ساختمان« نیز به ترتیب با ٣٥.٢، ٤٣.٤ و ٥٣.٥ درصد افزایش، کمترین تورم ساالنه را به خود اختصاص داده اند.

 76.4
درصد

نرخ تورم مصالح 
ساختمان های مسکونی در 
تهران طی سال 99، 76.4 

درصد برآورد شده است
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سهم 60 درصدی صادرات از تجارت همسایگان

عراق، بهترین شریک تجاری
15 کشــور امارات متحده عربی، افغانستان، ارمنســتان، آذربایجان ، بحرین، عراق، کویت، 
قزاقستان، عمان، پاکستان، قطر، روسیه، ترکیه، ترکمنستان و عربستان دارای مرزهای آبی و 
خاکی با ایران هستند. طی 1۲ ماه سال 99 حجم تجارت خارجی با همسایگان از حیث وزنی 
بالغ بر 8۲ میلیون و 535 هزار و 389 تن انواع کاال برابر با 36 میلیارد و 50۲ میلیون و 315 
هزار و 869 دالر بوده اســت. از این میزان سهم صادرات محصوالت کشورمان به کشورهای 
همسایه 67 میلیون و 841 هزارو ۲13 تن برابر با ۲0 میلیارد و 357 میلیون و 455 هزار و 
۲13 دالر است که 60 درصد وزن و 58درصد ارزش کل صادرات غیرنفتی کشورمان به جهان 
را شامل می شود. بیشترین حجم صادرات به عراق بوده است با ۲5 میلیون و 670 هزار و 39۲ 
تن و به ارزش 7 میلیارد و 448 میلیون و 431 هزار و 673 دالر.  کمترین حجم صادرات هم 

به بحرین بوده که برابر با هشت میلیون و 473 هزارو 704 دالر بوده است.

36.5 میلیارد دالر
حجم تجارت خارجی ایران با 15 کشور همسایه طی سال گذشته 36.5 

میلیارد دالر بوده است

افزایش واگذاری زمین در نواحی صنعتی

چالش تامین آب برای تولید
ســال گذشته 4 هزار و 513 هکتار زمین برای فعالیت 10 هزار و 6۲7 بنگاه  
اقتصادی جدید در شهرک های صنعتی واگذار شد. طبق اعالم سازمان صنایع 
کوچک و شــهرک های صنعتی ایران، این آمار در مقایسه با سال 1398 رشد 
8۲ درصدی از نظر زمین واگذارشده و رشد 83 درصدی از نظر تعداد بنگاه ها 
داشته است. با این وجود در زمینه تأمین آب برای شهرک های صنعتی، کسری 
جــدی ۲ هزار و 400 لیتر بر ثانیه ای وجود دارد. در این زمینه دولت قول 40 
درصد تخفیف قیمت آب در شهرک ها را داده و ابالغ کرده که هرکجا آب حتی 
آب تصفیه شده فاضالب وجود دارد، شهرک های صنعتی نسبت به خریداری 

آن اقدام کنند.

82 درصد
در سال گذشته میزان زمین های واگذارشده برای فعالیت اقتصادی در 

شهرک های صنعتی افزایش 82 درصدی داشت

رشد 45 درصدی صدور مجوز صنعتی

واحدهای جدید صنعتی در راه اند
طبق اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال گذشته 7هزار و 470 واحد 
تولیدی با اشــتغال زایی 14۲ هزار نفری موفق به دریافت پروانه بهره برداری 
صنعتی شدند. میزان صدور پروانه بهره برداری صنعتی در سال گذشته رشد 
10 درصدی را تجربه کرد. بر این اساس در 1۲ ماهه سال گذشته برای بیش 
از 140 هزار نفر اشــتغال ایجاد شــد و جهش ۲3 درصدی در ایجاد اشتغال 
صنعتی رقم خورد. معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از رشد 
حدود 45 درصدی جوازهای تاســیس تا پایان سال گذشته خبر داد. بر این 
اســاس  در سال گذشته بیش از 41 هزار 300 مجوز صنعتی صادر شد؛ این 
در حالی است که در سال 98 حدود ۲8 هزار و 500 مجوز صنعتی در کشور 

صادر شده بود.

10 درصد
صدور پروانه بهره برداری صنعتی در سال 1399 در مقایسه با سال 98 

افزایش 10 درصدی داشت

صادرات افزایش یافت

واردات کم شد
گزارش گمرک از آمار تجارت خارجی در فروردین امسال نشان می دهد که در این ماه 10 میلیون 
و 343 هزار تن کاال به ارزش 5 میلیارد و 76۲ میلیون دالر بین ایران و شرکای تجاری آن مبادله 
شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن 3۲ درصد و از نظر ارزش 6۲.5 درصد 
افزایش داشت. مقایسه حجم صادرات و واردات کشور در فروردین ماه سال جاری حاکی از تراز 
مثبت 174 میلیون دالری است. در فروردین ماه امسال 8 میلیون و 30۲ هزار تن کاال به ارزش 
۲ میلیارد و 968 میلیون دالر از طریق گمرکات کشور به نقاط مختلف دنیا صادر شد که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 56 درصد و از لحاظ ارزش 80 درصد رشد نشان می دهد. 
در این ماه ۲ میلیون و 41 هزار تن کاال به ارزش ۲ میلیارد و 794 میلیون دالر از طریق گمرکات 
کشور وارد شد که مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته حاکی از کاهش 18 درصدی در وزن 

و افزایش 47 درصدی در ارزش کاالهای وارداتی است.

62.5 درصد
تجارت ایران در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته افزایش 

62.5 درصدی نشان می دهد

ایران در رتبه دهم تولید فوالد جهان

افزایش تولید با وجود کرونا
انجمن جهانی فوالد در جدیدترین گزارش خود اعالم کرد، تولید فوالد ایران در ماه مارس ۲0۲1 یعنی اسفند 1399 نسبت به مدت مشابه سال ۲0۲0 با افزایش 10.7 
درصدی به ۲.6 میلیون تن رسیده است. در عین حال، ایران در ماه مارس ۲0۲0 )اسفند 98( نیز بیشترین افزایش تولید را در میان ده کشور نخست تولیدکننده فوالد 
جهان به خود اختصاص داده بود. طی سال ۲0۲0 که تمامی کشورها با کرونا دست در گریبان بودند، تولید فوالد ایران همواره روند رو به رشد داشته است. همچنین بر 
اساس این گزارش، تولید فوالد ایران در 3 ماهه نخست سال جاری میالدی به 7.5 میلیون تن رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال ۲0۲0 افزایش 10.7 درصدی 
را نشان می دهد. بر اساس این گزارش، ایران در فوریه ۲0۲1، در میان بزرگ ترین تولیدکنندگان فوالد جهان در جایگاه دهم قرار گرفت که در ماه بعد یعنی ماه مارس 
این جایگاه را حفظ کرده است. چین با تولید 94 میلیون تن، هند با 10 میلیون تن و ژاپن با 8.3 میلیون تن در رتبه های  نخست تا سوم تولید فوالد در جهان قرار دارند.

 11
درصد

تولید فوالد ایران در اسفند 99 
با افزایش 11درصدی نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته 

مواجه شد
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اعالنـات

رویترز گزارش داد

چین شانه خالی کرد
چین و آمریکا مدتی است که با یکدیگر مذاکراتی داشته اند و براساس آن تعهد کرده اند 
برای پایــان دادن به تنش ها و جنگ های تجاری، اقداماتی داشته باشــند. در مرحله 
نخست، چین تعهد داشته اقداماتی تجاری در قبال آمریکا انجام دهد اما حاال آمریکا ادعا 
می کند چینی ها از زیر بار تعهدات خود شانه خالی کرده اند. دولت بایدن اعالم کرده که 
چینی ها به تعهدات تجاری خود در مرحله اول توافق تجاری، پایبند نبوده اند. قدم هایی 
که دو کشــور در این مراحل اولیه برمی دارند می تواند نقشی تعیین کننده برای توافق 
قطعی در آینده داشته باشد. در نتیجه هر قدمی می تواند آن ها را به جلو ببرد و هر اتفاقی 
که نیفتد، می تواند دو کشور را در زمینه توافق تجاری، به عقب براند. این تعهدات مربوط 

به زمان دونالد ترامپ است و اکنون چین باید آن ها را عملیاتی کند. 

200 میلیارد دالر
 واردات چین از آمریکا طی دو سال، طبق تعهدات این کشور در 

توافق تجاری با آمریکا باید باشد 

نیویورک تایمز فاش کرد

سود آسترازنکا برای تولیدکنندگانش
آسترازنکا نام واکسنی اســت که دانشگاه آکسفورد تولید کرده و این واکسن تاکنون 
توانسته ۲75 میلیون دالر از محل فروش به کشورهای دیگر، به خانه بیاورد. تاکنون 68 
میلیون دوز از واکسن آسترازنکا در جهان تولید و توزیع شده است. این آمار تنها مربوط 
به ســه ماه نخست تولید و فروش این واکسن بریتانیایی است. البته اکثر واکسن های 
آسترازنکا در کشورهای اروپایی به فروش رفته است. به این ترتیب، آسترازنکا به یکی از 
مهم ترین و اصلی ترین واکسن های کرونا در جهان تبدیل شده است. دست کم 78 کشور 
در سرتاسر جهان تاکنون تعدادی از واکسن های آسترازنکا را سفارش داده اند و یا دریافت 
کرده اند. این واکسن به لحاظ عملکرد، قابل تایید است و قیمت آن هم کمتر از سایر 

واکسن هاست، به همین خاطر فروش بیشتر و بهتری داشته است. 

275 میلیون دالر
پولی که از محل فروش واکسن آسترازنکا طی سه ماه گذشته 

به خانه بریتانیایی ها رفته است

بلومبرگ خبر داد

حتی کرونا هم جلوی خرید لباس را نگرفت
خیلی ها تصور می کردند در دوران همه گیری کرونا، بازار لباس کســاد می شــود اما 
بررسی ها چیزهای دیگری را نشان می دهد. ظاهرا حتی بدون واکسیناسیون و در چنین 
شرایط پیچیده و عجیب وغریبی، باز هم مردم ترجیح می دهند برای پوشش و لباس 
خود خرج کنند. زنان همیشه پاسخ شان به لباس، آری است. جالب اینجاست که آن ها 
حتی در دوران کرونا هم دست از خرید لباس برنداشتند. همین جریان هم باعث شده 
خرده فروشــی هایی که در زمینه فروش لباس و پوشاک فعالیت دارند نسبت به سایر 
صنایع، چندان روزگار بدی را سپری نکنند. این قضیه دست کم در مورد آمریکا صدق 
می کند. در این کشور افراد زیادی تمایل به خرید پوشاک و لباس در دوران کرونا پیدا 

کردند. زنان در این زمینه اصلی ترین خریداران لباس بودند. 
 

217 درصد
 افزایش خرید لباس های خانگی و ساده در زمان همه گیری 

کرونا 
در میان زنان آمریکایی بوده است

رسانه ها

نسیم بنایی
دبیربخشاکونومیست

سی ان بی سی بررسی کرد

اتریوم در دومین قله 
اتریوم در حال حاضر دومین ارز دیجیتالی بزرگ در جهان محسوب می شود. ارزش این ارز مدام در حال افزایش است و حاال به جاذبه های آن در 
برابر بیتکوین هم افزوده شده است. البته بخشی از ماجرا به دلیل سقوط بیت کوین هم بوده است. این ارز دیجیتالی بخش زیادی از ارزش خود را از 
ماه آگوست ۲018 تاکنون از دست داده است. اما به صورت کلی، اتریوم با افزایش اقبال عمومی مواجه شده است. در نتیجه امکان دارد سلطه را از 
بیت کوین برباید. به نظر می رسد تصمیم های بانک سرمایه گذاری اروپایی، تاثیر زیادی روی این ارز گذاشته است. هر تصمیم از سوی نهادهای مالی، 
مساوی است با نوسان در ارزش این ارزهای دیجیتالی. در حال حاضر هم اتریوم بیشترین تاثیر را از خبرها می پذیرد چرا که هم ردیف بیت کوین 

شده است. 

 2800
دالر 

ارزش ارز دیجیتالی 
اتریوم در نخستین روز از 

ماه می بوده است

گزارش سی ان بی سی از واکسیناسیون در آمریکا

افزایش تقاضا روند را کند می کند
ماه ها بود که روند واکسیناســیون در آمریکا، سیری صعودی داشت. مردم به سرعت 
واکسینه می شدند و خبری از کمبود واکسن هم نبود. اما حاال برای نخستین بار در چند 
ماه گذشته، این کشور با کمبود واکسن و در نتیجه کاهش روند واکسیناسیون مواجه 
شده است. حاال بسیاری از ایالت ها با چالش برای دسترسی به واکسن برای سایر افراد 
جامعه در این کشور مواجه شده اند. دلیل اصلی می تواند افزایش تقاضای خارجی برای 
واکسن های آمریکایی باشد. در واقع آمریکا با کمبود واکسن مواجه شده چرا که در حال 
فروش عمده این واکسن ها به سایر کشورهای جهان است. در حال حاضر بیش از نیمی 
از افراد بزرگسال در آمریکا، دست کم یک دوز واکسن را دریافت کرده اند. تا همین جا هم، 

چنین اقدامی، موفقیتی بزرگ برای این کشور محسوب می شود. 

2.6 میلیون 
واکسن به صورت روزانه در آمریکا به افراد تزریق می شود 

که روندی کاهشی را نشان می دهد
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گزارش بانک جهانی از تولید گاز فلر

ردپای آلودگی در جهان
گاز فلر یکی از مواردی است که در جهان به صورت مستمر ردیابی می شود. بررسی ها 
نشــان می دهد تولید نفت در فاصله ســال های ۲019 تا ۲0۲0 کاهش 8 درصدی را 
تجربه کرده است. اما این مسئله در مورد گاز صدق نمی کند. در واقع، در شرایطی که 
تولید و مصرف نفت کاهش یافته، تقاضا برای گاز بیشــتر شده است. به همین دلیل 
است که تولید گاز فلر هم افزایش یافته است. بررسی ها نشان می هد هفت کشور یعنی 
روسیه، عراق، ایران، ایاالت متحده، الجزایر، ونزوئال و نیجریه به تنهایی بیش از دوسوم 
از کل گاز فلر در جهان را تولید می کنند. به هر حال افزایش تقاضا برای گاز باعث شده 
تولید گاز فلر هم در فاصله سال های ۲019 تا ۲0۲0 افزایش 5 درصدی را تجربه کند. 

پیش بینی ها نشان می دهد این وضعیت تا 9 سال آینده ادامه خواهد داشت. 

5 درصد 
افزایش تولید گاز فلر در فاصله سال 2019 تا 2020 بوده است

 که عمده آن مربوط به هفت کشور است 

آنکتاد گزارش داد

غرش اژدهای سرخ در دنیای تجارت
قصه چین و پیشرفت هایش از سال ها پیش آغاز شد. این کشور سال هاست که درهای 
اقتصاد خود را به روی جهانیان باز کرده است. از زمانی که درهای اقتصاد چین گشوده 
شده، سهم آن در تجارت جهانی هم افزایش یافته است. در دهه 70 میالدی این کشور 
سهم کمی در اقتصاد جهان داشت اما به مرور یاد گرفت با قوانین و تعرفه هایی، وضعیت 
خود را متحول کند. این کشور در عرض چند دهه توانست به نظام تجارت جهانی متصل 
شود. در این سال ها، سهم این اقتصاد در تجارت جهانی به مرور افزایش یافت. اما همیشه 
پایین تر از سطح و ظرفیتش بود. در واقع تالش کرده سطح خود را باال ببرد. چین با ورود 
به قواعد تجارت جهانی توانسته است نظم جدیدی را در این سیستم به وجود بیاورد. این 

نظم جدید نشان می دهد چین همه کاره جهان است. 

14.7 درصد 
سهم چین در تجارت جهانی در سال 2020 بوده است که از همه 

کشورهای جهان بیشتر است

سازمان ملل هشدار داد

هند در میانه بحران 
هند در دومین موج کرونایی خود وارد بحرانی شد که تاکنون هیچ یک از کشورها نظیر 
آن را تجربه نکرده اند. در نخستین روزهای ماه می، روزانه بیش از 400 هزار نفر در این 
کشور به کرونا مبتال می شدند. به عالوه، تعداد فوتی های کرونا هم در این دوره از 3هزار و 
500 نفر گذشته است. افزایش تعداد مبتالیان باعث شده بیمارستان ها پر از بیمار شوند 
و در نتیجه نظام بهداشت و سالمت در این کشور توان پاسخ گویی را نداشته باشد. هند 
بزرگ ترین تولیدکننده واکســن کرونا در جهان است و به همین خاطر بحران در این 
کشور می تواند به معنای بحران برای تمامی کشورهای جهان باشد. دلیلش این است 
که ماجرای تولید واکسن، مختل می شود. به همین دلیل است که باید همه جهان برای 

حل این بحران اقدام کنند. 

400 هزار نفر
 به صورت روزانه در هند در میانه فصل بهار، به ویروس کرونا 

مبتال شده اند

سازمان ملل خبر داد

واکسیناسیون سراسری در اروپا
اروپا یکی از مناطق مهم جهان بود که در دوران همه گیری به شدت تحت تاثیر قرار 
گرفت. افراد زیادی در این منطقه به این ویروس مبتال شــدند. اما حاال واکسیناسیون 
سراســری در قاره سبز آغاز شده است. البته مقامات در سازمان بهداشت جهانی بارها 
تاکید کرده اند که این ویروس هنوز ظرفیت این را دارد که اثرات مخربی بر جای بگذارد. 
برای مثال عده زیادی فقط در همین ماه های نخست سال ۲0۲1 به این ویروس مبتال 
شــده اند. در نتیجه خطر هنوز رفع نشده است. اما واکسیناسیون در این قاره، می تواند 
نقطه آغاز حل بحران کرونا باشد. در حال حاضر وضعیت همچنان وخیم است و افراد 
زیادی به این ویروس مبتال هستند اما در درازمدت وضعیت قطعا تغییر خواهد کرد. 

واکسیناسیون سراسری می تواند بهبود را در جهان حاصل کند. 

5.5 درصد 
از کل جمعیت اروپا به ویروس کرونا مبتال شده اند
 و 7 درصد هم به صورت کامل واکسینه شده اند

سازمان ها

گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان داد

خیزش بیکاری
منطقه ای که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار می دهد با افزایش نرخ بیکاری مواجه شده است. افزایش جمعیت متقاضیان 
شغل، باعث شده که نرخ بیکاری در این منطقه در چهارمین فصل از سال ۲0۲0 افزایش 1.0 درصدی را تجربه کند. در حال حاضر بخش زیادی از 
جمعیت این منطقه را افراد بیکار تشکیل داده اند. شیوع همه گیری کرونا هم به مشکلی بزرگ تبدیل شده و باعث شده نرخ بیکاری در این منطقه 
باز هم افزایش پیدا کند. برخی از کشورهای این حوزه، به دنبال اجرای برنامه هایی برای کاهش نرخ بیکاری هستند. اما در مورد سایر کشورها، شیوع 

همه گیری کرونا، باعث شده تمامی برنامه ها متوقف شوند. در واقع کرونا وقفه ای در اجرای برنامه های اشتغال زایی ایجاد کرده است. 

 66.7
درصد

نرخ بیکاری در منطقه 
سازمان همکاری و توسعه 

اقتصادی در چهارمین فصل 
از سال 2020 بوده است

محمد بن سلمان، شاهزاده عربستان سعودی ناگهان از در صلح درآمده و گفته است: »ما به دنبال روابط خوب با ایران هستیم« و به این ترتیب اعالم کرده که 
ین خاندان های جهان است و به همین خاطر ادعایی که مطرح کرده است،  به دنبال حل اختالفات میان ایران و عربستان است. البته او شاهزاده یکی از بدنام تر
محل بحث و تحلیل شده است. هنوز باید دید بن سلمان به دنبال چیست که مایل به توافق با ایرانی ها شده است.
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اعالنـات
شاخص

3.1
درصد

کاهش قیمت مسکن 
در فروردین 1400 
نسبت به فروردین 

1399

68.5
درصد

افزایش معامالت 
مسکن در فروردین 
1400 نسبت به 
فروردین 1399

4.13
درصد

میزان بهبود شاخص 
محیط کسب و کار در 

زمستان 99

4.3
درصد

میزان بهبود شاخص 
محیط کسب و کار 

در بخش صنعت طی 
زمستان 99

کاهش قیت ملک در تهران 
بازار مسکن راکد می شود؟

بازار مسکن پس از ماه ها هیجان، اندکی آرام گرفته است. معامالت در این بازار به سوی رکود پیش می رود و قیمت ها نیز مقاومت خود را 
شکسته اند. گزارش بانک مرکزی از معامالت مسکن در ماه نخست سال نشان می دهد که سال 1400 با کاهش قیمت مسکن آغاز شده است. 
متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران، ۲9 میلیون و 
3۲0 هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل 3.1 درصد کاهش نشان می دهد. متوسط قیمت مسکن در فروردین امسال نسبت به فروردین سال 
گذشته 91.7 درصد افزایش یافته است. تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران در فروردین به ۲ هزار و 100 واحد مسکونی رسید 

که نسبت به ماه قبل یعنی اسفند گذشته 60.3 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 68.5 درصد افزایش نشان می دهد. 
در ميان مناطق ۲۲ گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مسکونی معامله شده معادل 66 میلیون و 800 
هزار تومان به منطقه یک و کمترين آن با 13 میلیون و 450 هزار تومان به منطقه 18 تعلق داشته است. قیمت ها در این دو منطقه نسبت به 

ماه مشابه سال 1399 به ترتيب 113 و 81 درصد افزايش نشان مي دهند.

وضعیت فعالیت های اقتصادی در زمستان 99 چگونه بود؟
بهبود شاخص محیط کسب و کار

بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب وکار ایران در زمستان 1399، رقم شاخص ملی، 5.80 )نمره بدترین ارزیابی 10 است( محاسبه شده که تا 
حدودی از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته )پاییز 1399 با میانگین 5.93( بهتر است. در زمستان 1399، فعاالن اقتصادی مشارکت کننده 
در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت، بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی 
ناظر بر کسب وکار، و دشواری تأمین مالی از بانک ها را نامناسب ترین مؤلفه های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه ها ارزیابی کرده اند. فعاالن اقتصادی 
به طور متوسط، میزان تأثیر کرونا بر کسب وکار را 6.3 ارزیابی کردند. در زمستان 1399، استان های کردستان، کرمان و چهارمحال و بختیاری به ترتیب دارای 
بدترین وضعیت محیط کسب وکار و استان های سمنان، مرکزی و آذربایجان شرقی به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر استان ها 
ارزیابی شده اند. وضعیت محیط کسب وکار در بخش کشاورزی )5.9۲( در مقایسه با بخش های خدمات )5.87( و صنعت )5.60( نامناسب تر ارزیابی شده است.

روند شاخص کل محیط کسب و کار

وضعیت معامالت مسکن در شهر تهران- بانک مرکزی
درصد تغييرمقطع زمانی

نسبت به ماه مشابه سال قبلنسبت به ماه قبلفروردین 1400اسفند 99فروردین 99
3.191.7-15.۲930.۲7۲9.3۲متوسط قيمت هر متر مربع )ميليون تومان(

60.368.5-1۲435۲73۲094تعداد معامالت )واحد مسكوني(

5/86 5/83
5/69 5/77 5/85 5/80
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43.6
درصد

نرخ تورم بخش 
خوراکي ها و 

آشامیدني ها در12 
ماه منتهي به فروردین 

1400

27.5
درصد

میزان افت شاخص 
شامخ کل اقتصاد در 

فروردین 1400

34
درصد

میزان افت شاخص 
شامخ بخش صنعت 
در فروردین 1400

31.8
درصد

نرخ تورم بخش 
بهداشت و درمان 

در12 ماه منتهي به 
فروردین 1400

شاخصی که نمی ایستد

صعود دوباره نرخ تورم 
نرخ تورم مسیر صعودی را طی می کند به طوری که در ماه گذشته ۲.5 درصد تغییر در شاخص ساالنه اتفاق افتاده است. در ماه های گذشته نشانه هایی از توقف صعود نرخ تورم نمایان 
شد و برای چند ماه، شاخص ساالنه روندی نزولی به خود گرفت اما بار دیگر مسیر شاخص قیمت مصرف کننده صعودی شد. نرخ تورم ساالنه فروردین ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور 
به 38.9 درصد رسیده است. نرخ تورم نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« با کاهش 3.5 واحد درصدی به 63.1 درصد و گروه »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« 
با افزایش ۲.5 واحد درصدی به 43 درصد رسیده است. نرخ تورم ماهانه فروردین ١٤٠٠ به ۲.7 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطالع در ماه قبل، ٠.٩ واحد درصد افزایش داشته 

است. تورم ماهانه برای گروه های عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« و »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« به ترتیب ٢.٩ درصد و ٢.٦ درصد بوده است.
جزئیات نرخ تورم در کاالها و خدمات مختلف

تغيير فروردین 1400 نسبت به فروردین 99تغيير فروردین 1400 نسبت به اسفند 99گروه های اصلی
۲.963.5خوراکی ها و آشامیدنی ها

1.347.9دخانیات
3.۲55.6پوشاک و کفش

1.3۲9.8مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها
371.3اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

3.544.3بهداشت و درمان
۲.556.3حمل و نقل
0.519.4ارتباطات

۲61.7تفریح و امور فرهنگی
0.9۲3تحصیل

6.۲58.1رستوران و هتل
853.4کاالها و خدمات متفرقه

ناامیدی فعاالن اقتصادی از وضعیت تولید

افت سنگین شاخص شامخ
طبق نظرســنجی انجام شــده از بنگاه های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در فروردین ماه، 39.65 به دست آمده است که نسبت به اسفندماه 
)54.73( کاهش قابل توجهی داشته و از فروردین سال گذشته کمترین نرخ را به ثبت رسانده است. هرچقدر این شاخص از 50 پایین تر بیاید نشان دهنده رکود بیشتر است. به 
دلیل تعطیالت نوروز و همچنین تعطیلی های ناشی از گسترش موج چهارم کووید 19 در کشور شاهد کاهش سطح فعالیت ها بودیم به طوری که در فروردین همه مؤلفه های اصلی 
شاخص کل کمتر از ماه قبل ارزیابی شده اند. شاخص میزان فعالیت های کسب وکار در فروردین ماه )36.15( نسبت به اسفندماه )58.39( کاهش زیادی داشته است که ناشی 
از تعطیالت فروردین ماه بوده است. بیشترین کاهش این شاخص به دلیل کاهش شدید میزان تولید در بخش صنعت است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان )31.53( 
نسبت به اسفندماه )55.5۲(، کاهش زیادی داشته که این کاهش تقاضای مشتریان نیز به دلیل تعطیالت فروردین ماه منطقی به نظر می رسد. شاخص میزان استخدام )49.6۲( 

تنها شاخصی است که در میان سایر مؤلفه های اصلی نسبت به ماه قبل )49.17( تفاوت چندانی نداشته که در میان سایر شاخص ها کمترین کاهش را داشته است.

مقایسه شامخ کل اقتصاد

اقتصاد1جدول كل خريد(-: شامخ مديران 1400فروردين) PMIشاخص

1400فروردين99اسفند99بهمنشاخص
53.7354.7339.65كلشامخ

فعاليت كارميزان و كسب 56.7158.3936.15هاي

مشتريانسفارشاتميزان 53.4355.5231.53جديد

انجام 57.9959.6746.92سفارشوتحويلسرعت

خريداريموادموجودي لوازم يا 48.2646.8741.86شدهاوليه

و استخدام 49.9949.1749.62انسانينيرويبكارگيريميزان

شدهموادخريدقيمت خريداري لوازم يا 79.7278.5681.86اوليه

معوقدرنهاييمحصولموجودي كارهاي يا 49.2947.0148.70انبار

خدماتصادراتميزان يا 47.5647.8041.31كاال

شدهمحصوالتقيمت ارائه خدمات يا 58.1259.1265.73توليدشده

54.7257.8838.46انرژيهايحاملمصرف

خدماتميزان يا كاالها 53.7260.3031.43فروش

آينده ماه در اقتصادي فعاليت ميزان با ارتباط در 58.9244.5762.98انتظارات

اقتصاد1نمودار كل شامخ : مقايسه
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اعالنـات
کیوسک ماه

به دو سال قبل بازنمی گردیم
همه گیری کرونا و شرایط جدیدی که برای کسب وکارها درست کرد آثار طوالنی مدتی خواهد داشت

هاروارد بیزینس ریویو: شیوه کار ترکیبی

همه گیری کرونا باعث شــده کسب وکارها به سوی قالب هایی بروند که قبالً تجربه شان 
نکرده بوده اند

عالم گیری ویروس کرونا و تعطیلی هایی که در پی آن آمد، هم بسیار هیجان انگیز 
و احساسی بود و هم نیاز باالیی برای دقت نظر و تعیین راهبرد و زیرکی در شیوه های 
مدیریت را می طلبید. وقتی شــرکت ها یک به یک تعطیل شدند و کارمندها و کارکنان 
آن ها به خانه های خود رفتند تا در محل های امنی که ویروس به آنجا کمتر دسترسی 
دارد کار خــود را پیش ببرند، مدیــران با نوعی کار مجــازی و کارکنان با نوعی کار 
قابل انعطاف مواجه شدند که در یک وضعیت خاص با هم ترکیب شده بود. این موقعیت 
از آن مواردی بود که در زندگی کاری هر مدیری یک بار پیش می آید. آخرین شماره 
مجله هاروارد بیزینس ریویو درباره همین شیوه کار ترکیبی است که در کسب وکارها 
راه افتاده است و در آینده هم نوع کارکردن را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. ماجرای 
ویروس کرونا و واکسن کرونا همچنان در بین موضوعات مهم مجالت به چشم می خورد 
و هاروارد بیزینس ریویو هم از این قاعده مستثنا نبوده است. این شماره نگاهی انداخته 
اســت به مدیریت شرکت »فایزر« که در حال تولید یکی از واکسن های ویروس کرونا 
است. رابطه غرب با چین و شکل جهانی سازی در دنیای امروز و سوءتفاهمی که غرب 
نسبت به چین دارد موضوع دیگری است که در این شماره به آن پرداخته شده است. 
نویسنده مطلب می گوید که خیلی از محققان و ناظران غربی تصور می کنند که آزادی 
اقتصادی الجرم آزادی سیاســی را نیز به همراه خواهد آورد و بنابراین وقتی که چین 
در حال پیاده کردن آزادی اقتصادی اســت، ناگزیر نهادهایی که بنیان آزادی سیاسی 
هستند، به همان صورتی که در غرب وجود دارند، در چین هم درست خواهند شد. اما 
نویســنده می گوید که این نگاه غربی ها به چین یک نگاه نادرست است که اساسی در 
واقعیت ندارد و آن ها باید به شکل دیگری به توسعه و پیشرفت های چین نگاه کنند. در 
همین شماره مطلب دیگری نیز درباره نوآوری در چین منتشر شده است. معموالً در 
دهه های گذشته گفته می شد که چین خیلی در پی نوآوری نیست و قصدش بیشتر 
کپی کردن از نوآوری های کشــورهای دیگر است. اما در حال حاضر، چینی ها به دنبال 
نوآوری اصیل رفته اند و در نظر گرفتن حق  مؤلف در مقیاس جهانی  دست وپای چین را 
هم در کپی کردن از هرجایی بسته است. مطلب جالب دیگری که در این شماره چاپ 
شد درباره شکست استارت آپ ها است و نویسنده در پی جواب دادن به این سؤال بوده 

است که چرا استارت آپ ها شکست می خورند.

بلومبرگ بیزینس ویک: شعاری برعکس زاکربرگ

جو بایدن باید بالیی را که شرکت های بزرگ بر سر ایاالت متحده آورده اند رفع و رجوع کند

آخرین شماره بلومبرگ بیزینس ویک روی جلد خود عکسی از جو بایدن گذاشته 
اســت که ماسک زده و شــعاری را تیتر روی جلد کرده که برعکس شعاری است که 
ســال های پیش مارک زاکربرگ، رئیس شرکت فیس بوک داده بود. زاکربرگ شعارش 
این بود: »ســریع حرکت  کن و چیزهای دور و اطرافت را بشــکن«. منظورش این بود 
که شرکت ها و استارت آپ هایی که مثل فیس بوک در زمینه فناوری و نوآوری فعالیت 
می کنند باید سریع و پرشتاب و چابک حرکت کنند و ناگزیر در این رفت وآمدهای تند، 
به چیزهایی می خورند و آنها را می شــکنند. اما سرعت پیشروی شرکت ها به اندازه ای 
است که به شکستن چیزهای دور و اطراف شرکت ها می ارزد. به عبارت دیگر، جلورفتن 
شرکت ها به هزینه ها و خسارت هایی که ممکن است تحمیل کنند می ارزد. اما شعار روی 
جلد آخرین شماره بلومبرگ بیزینس ویک برعکس است: »سریع حرکت کن و چیزها را 
درست کن«. اولین نکته این تیتر این است که شعار صاحبان کسب وکار و شرکت های 
آمریکایی را به ســخره گرفته است و نکته دیگر این است که می گوید کار بایدن باید 
درســت کردن وضعیت و بازگرداندن قطار به ریل باشــد و در مسیر پیشرفت، بیش از 
این که به خسارت زدن بی اعتنا و بی مالحظه نیاز باشد، به درست کردن شرایط احتیاج 
است. نویسنده این مطلب می گوید که جو بایدن در 100 روز اول ریاست جمهوری خود 
کارهای زیادی انجام داده که قابل تشویق است اما حاال نوبت کارهای سخت او فرارسیده 
اســت. طرح جلد مســائلی همچون تنظیم رابطه با چین و روسیه و واکسیناسیون و 
انرژی های پاک و مهاجران مکزیکی را نشان می دهد که ازجمله این مسائل مهم است. 
در این شــماره مطلب جالبی منتشر شده درباره اینکه شرکت های آلومینیوم سازی و 
ســازندگان تلفن همراه مانند اپل تالش می کنند تا با انتشار دی اکسید کربن در جو 
زمین مقابله کنند. الگوریتم های تیک تاک برای اینکه تصمیم بگیرند کدام ویدیو وایرال 
شود و بیشتر دیده شود هم از دیگر موضوعاتی است که در این شماره به آن پرداخته 
شده است. مشکالت رانندگان شرکت های اوبر و لیفت که در دوران همه گیری ویروس 
کرونا با تنگنا مواجه شده اند و تالش این شرکت ها برای حفظ رانندگان شان نیز از دیگر 
موضوعاتی اســت که در این شماره بلومبرگ بیزینس ویک به آن پرداخته شده است. 
تالش های کشــورهای بزرگ عضو پیمان پاریس برای اینکه از دوران همه گیری کرونا 
که مصرف انرژی کاهش یافت برای مقابله با گرمایش زمین استفاده کنند نیز از دیگر 

موضوعات این شماره است. 
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به دو سال قبل بازنمی گردیم
همه گیری کرونا و شرایط جدیدی که برای کسب وکارها درست کرد آثار طوالنی مدتی خواهد داشت

اکونومیست: رمزارز دولتی

حکومت ها بعد از مدت ها سرسختی در قبال ارزهای دیجیتال به تدریج پذیرفته اند که 
خود دست به کار شوند

آخرین شماره هفته نامه اکونومیست درباره رمزارزهای دولتی است و اصطالحی هم که 
برای آن ابداع کرده »گاوکوین« است که ترکیبی است از دو کلمه بیت کوین و حکومت. در 
واقع، رمزارزها بعد از یک دوره طوالنی که به شکل ارزهای جایگزین و یک حرکت رادیکال 
و غیررسمی شناخته می شدند، حاال کم کم دارند از سوی حکومت ها به رسمیت شناخته 
می شوند و حتی خود دولت ها تالش می کنند که در این حوزه فعال شوند و ابتکار عمل را 
به دست بگیرند. اکونومیست نوشته است که وارد شدن دولت ها در حوزه ارزهای دیجیتال 
ریسک بزرگی به همراه دارد اما در هر حال، این کار به ریسک پذیری اش می ارزد. مطلب مهم 
دیگری که در این شماره اکونومیست می خوانید، مطلبی است با موضوع تکراری قانون کنترل 
سالح در آمریکا و مشــکالت آن که البته چون بخش قابل توجهی از مخاطبان این مجله 
آمریکایی ها هستند، این موضوع برجسته شده است. سومالی لند هم از دیگر مطالب بخش 
ابتدایی این شماره است. سومالی عمالً دو دولت دارد و بخشی از این کشور که در هرج ومرج 
هم به  سر می برد سومالی لند است که به دلیل موقعیت خاص سیاسی آن در جهان، مطلبی 
درباره اش کار شده است. یکی از گزارش های جالب توجه این شماره درباره پولی شدن برخی 
از محتواهای رسانه های اجتماعی است. نویسنده می گوید که بیشتر محتواهای رسانه های 
اجتماعی رایگان است و همه کاربران اینترنت به آن دسترسی دارند اما اگر پلتفرم ها بخواهند 
بخشی از این محتواها را پولی کنند، استراتژی و روش های کسب وکار رسانه های اجتماعی 
به هم خواهد ریخت. برنامه آلمان برای مقابله با تغییر اقلیم هم از موضوعاتی است که شماره 
اخیر اکونومیست به آن توجه نشان داده است و می گوید که آلمان روی کاغذ کشوری است 
که به سوی سیاست های سبز پیش می رود اما در عمل سیاست هایی که اعمال می کند چندان 
پاک و سبز نیست. ممنوعیت رفت وآمد در ترکیه هم از دیگر مسائلی است که اکونومیست 
به آن پرداخته و بررسی کرده که سیاست قرنطینه عمومی برای مقابله با همه گیری ویروس 
کرونا در دولت اردوغان چطور پیش می رود. جنگ در یمن و انتخابات در کشورهای عربی هم 
از مسائل دیگر این شماره است. تولید واکسن در برخی کشورهای قاره آفریقا هم از موضوعات 
مهم بخش خاورمیانه این شماره است. گزارش خیلی مهمی هم در این شماره منتشر شده 
است درباره جرایم سازمان یافته آنالین. به موازات اینکه اینترنت در کشورهای مختلف جهان 
همه گیر می شود و نرخ استفاده از آن باالتر می رود، مجرمان نیز بیشتر از آن استفاده می کنند 

و همین مسئله باعث شده است که اکونومیست گزارشی از این قضیه منتشر کند.

نیوساینتیست: موفقیت در تندرستی و آگاهی است

کسانی که در مراقبت های بهداشــتی و آگاهی از وضع سالمتی خود کوشاتر هستند 
موفق تر خواهند بود

مجله نیوساینتیست در شــماره آخر خود طرحی را درباره مراقبت های بهداشتی و 
سالمتی منتشر کرده است و اگر خیلی خالصه بخواهیم بگوییم، نتیجه می گیرد کسانی 
که به ســالمتی خود اهمیت می دهند موفق تر هستند. نکته دیگری که در این گزارش 
می خوانید این است که ممکن است افراد وضعیت سالمتی خوبی نداشته باشند یا دارای 
نقطه ضعف هایی در تندرستی باشند اما وقتی که از این مشکالت خود آگاه هستند، خیلی 
راحت تر می توانند با مســائل کنار بیایند و همین قضیه به آن ها در رسیدن به موفقیت 
بیشتر کمک شایانی می کند. البته مطلب می گوید در زمانه ای که همه دنبال بهره وری و 
تولید بیشتر هستند، شاید زمان اختصاص دادن به وضعیت خود کار لوکسی به نظر برسد 
اما امر الزمی است. گزارشی در همین شماره درباره وخیم شدن اوضاع ابتال به کووید ـ 
19 منتشــر شده و هشدار داده است که برای مقابله با همه گیری باید نشانه هایی مثل 
افزایش تعداد مبتالیان را جدی گرفت و اگر این نشانه ها کمرنگ شوند هم نباید دست از 
احتیاط های فردی برداشت. اخباری درباره تأثیرات جانبی واکسن های کرونا هم در همین 
شماره منتشر شده است و آخرین خبرهای واکسن های مختلف را ارائه کرده است. یافتن 
یک انسان از اواسط عصر حجر در آفریقا نیز از دیگر موضوعاتی است که در این شماره 
به آن پرداخته شده است. نبرد میلیاردرها هم از دیگر مطالب بخش اول این مجله است 
که به موفقیت های ایالن ماسک در کسب وکارش اشاره می کند، ازجمله اینکه موفق شده 
در یک مناقصه برای فرودآوردن انسان بر سطح کره ماه ناسا را شکست دهد. این مطلب 
می گوید که آیا بقیه ابرپولدارهای جهان از موفقیت های ایالن ماسک دلخور خواهند شد. 
مطلبی درباره ســرطان در آخرین شماره نیوساینتیست توضیح می دهد که سلول های 
ایمنی هوشمندی در حال آزمایش هستند که اگر بتوانند با موفقیت تولید شوند، قادر 
خواهند بود سلول های سرطانی را که تومور ایجاد می کنند بکشند. آزمایش این سلول های 
ایمنی هوشــمند فعالً در موش ها موفقیت آمیز بوده است. تجربه زندگی در زیر یخ های 
قطب هم از دیگر موضوعات این شماره است که گزارش جالبی درباره اش منتشر شده. در 
این مطلب تجربه دانشمندی بازگو شده که برای تحقیق درباره تغییر اقلیم، دنبال گازهای 
باســتانی متان بوده که زیر یخ های قطب حبس شده اند. این گازها را از زیر یخ ها بیرون 
می آورند تا با گازهای امروزی مقایسه کنند و بعد معین کنند که گرمایش زمین نسبت به 

سال های خیلی قبل چقدر باال رفته است.
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قاب ماه

کودکمان را در دنیای مجازی تنها نگذاریم، اثر مریم خالقی یزدی

در جست وجوی آب اثر حسن کریم زاده

خشونت بازتولید می شود اثر کاتازینا پیروگ

فساد بی پایان اثر عمران عبداللهی 

دورریز غذای شما، سهم غذای فرد دیگری است، اثر میگل 
آنخل رانکل

جنگ و صلح اثر کامبیز درم بخشمحکوم به مهاجرت اثر رسول پروری مقدم

موبایل یا سالمت، یکی را حفظ کن! اثر آندره آ دو سانتس

آهنگ جنگ اثر داریوش الله یاری
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] 6 ایــده بزرگ 1. اقتصاد و بازار مالی [ 

قهرمان یا ضدقهرمان؟
مایرون شولز با یک مدل اقتصادی جنگی تاریخی ایجاد کرد

مایرون شولز اقتصاددان و نوبلیست آمریکایی کانادایی است 
که در زمینه سرمایه گذاری در بازارهای مالی سابقه ای بسیار 
طوالنی مدت دارد و این ســابقه هم در عرصه نظریه پردازی 
گسترش پیدا کرده است و هم در زمینه عملی. شولز یکی از 
افرادی است که مدل بلک -شولز را توسعه داده اند. پیش از آن که به این مدل بپردازیم، بد نیست 
بدانید که شولز نقشی کلیدی در فروپاشی شرکت مدیریت سرمایه بلندمدت، بازی می کرد که یکی 
از بزرگ ترین فجایع سرمایه گذاری در تاریخ به حساب می آید. شولز در سازمان های زیادی عضویت 
دارد و اســتاد بازنشسته دانشگاه استنفورد هم به حساب می آید. شولز تحت تاثیر اقتصاددان های 
بزرگ میدان اقتصاد مالی، یوجین فاما و مرتون میلر است. او از سال 1968 مشغول به تدریس در 
دانشگاه ام  آی تی شد و در آن جا با فیشر بلک و رابرت مرتون آشنا شد. این گروه پس از بازگشتن 
شــولز به دانشگاه شیکاگو در ســال 1973 و همکاری نزدیک او با فاما، میلر و بلک پژوهش های 
بســیار عظیمی را در زمینه قیمت گذاری آغاز کردند. مدل بلک-شولز هم دقیقا در همین زمینه 
قیمت گذاری احتمالی و گزینه ای مطرح می شــود و کارش تعیین ارزش افزارهای مالی طی زمان 

است. شولز و مرتون در سال 1997 برای مدل بلک-شولز نوبل اقتصاد را دریافت کردند.

J مدل بلک-شولز
مدل بلک-شــولز یک مدل ریاضیاتی برای دینامیک موجود در بازارهای مالی است که شامل 
افزارهای سرمایه گذاری مشتقه هم هستند. در دل این مدل یک معادله دیفرانسیل به نام معادله 
بلک- شولز وجود دارد که از آن می توان فرمول بلک-شولز را به دست آورد. البته مدل بلک-شولز 
با نام مدل بلک-شولز-مرتون هم شناخته می شود. این مدل یک تخمین نظری از قیمت اختیار 
معامله به سبک اروپایی به دست داده و نشان می دهد که یک اختیار دارای قیمتی مشخص است که 
تناسبی با ریسک اوراقی و بازده مورد انتظار خود دارد. اهمیت این فرمول در این نکته است که منجر 
شــد رشدی عجیب در معامالت اختیارات صورت بگیرد و وجاهتی رسمی به بسیاری از بازارهای 

اختیارات معامله در سرتاسر جهان بخشید. معامله گرانی که در 
این بازارها حضور دارند به شکلی گسترده از این مدل استفاده 

می کنند، البته با تغییراتی جزئی در آن.
مبنای قدیمی تر این مــدل پژوهش هایی بود که افرادی 
نظیر لویی باشلیه، شین کاسوف و اد تورپ، در این زمینه انجام 
داده بودند. فیشــر بلک و مایرون شولز در سال 1968 نشان 
دادند که بازبینی دینامیک پورتفو باعث می شود که بتوانیم 
بازده مورد انتظار اوراق را کنار بگذاریم و از طریق آن به قضیه 
خنثی نسبت به ریسک برسیم. این گروه در دهه 70، پس از 
این که سعی کردند این فرمول را روی بازارها پیاده سازی کنند 
و به خاطر مدیریت ریســک ضعیف در معامالتشان متحمل 
زیان شدند، سعی کردند در حیطه تخصصی خود که همان 
کار آکادمیک باشــد، تمرکز کنند. پس از سه سال تالش و 
مطالعات جدی تر نهایتا به این مدل در سال 1973 رسیدند 
و آن را در ژورنال اقتصاد سیاسی منتشر کردند. رابرت مرتون 
اولین کسی بود که مقاله ای را درباره توسعه فهم ریاضیاتی از 
مدل قیمت گذاری اختیار معامالت منتشر کرد و این مدل را با 

نام مدل »بلک-شولز« معرفی کرد. 
فرض اصلی مدل بلک-شــولز این است که بازارها دست 
کم دارای یک دارایی ریســکی هستند که معموال سهام نام 
می گیرد و یک دارایی بدون ریسک دارند که معموال بازار پول، 
نقد یا اوراق است. با گسترش این فرضیات راجع به دارایی های 
مختلف به ترکیبی از بازار می رســیم کــه در آن می توانیم 
این طور در نظر بگیریم که یک اوراق بهادار مشتقه در این بازار 
ایجاد شود. این مدل را می توان برای نرخ ها و نوسانات متغیر 
گســترش داد. از آن می توان برای ورود به اختیارات معامله اروپایی بر افزارهای پرداخت سود هم 
استفاده کرد. همین مسائل باعث شدند که این مدل کاربرد فراوانی پیدا کند، علیرغم اینکه تمام 
پیش فرض های آن به لحاظ تجربی معتبر نیســتند. نسیم نقوال طالب یکی از منتقدان این مدل 
است و ادعا می کند که مدل بلک-شولز صرفا بازتابی ضعیف از مدل های گسترده ای است که امروز 
استفاده می شوند و قصد دارند تحلیل ناممکن دینامیک بازار را اندکی به سمت و سوی نظریه های 
اقتصاد نئوکالسیک هل دهند. یکی از منتقدان دیگر این مدل هم ریاضی دان مشهور بریتانیایی، 
یان استیوارت، است که در کتاب خود با عنوان »در جستجوی امر ناشناخته« به بررسی معادالت 
تاثیرگذار جهان پرداخته است و عنوان می کند فرمول بلک -شولز »به شدت تاثیر رشد زیاد اقتصادی 
را نادیده می گیرد و توان تحلیل معامالت عظیم امروزی جهان را ندارد.« به نظر استیوارت معامله 
بلک-شولز یکی از عواملی است که تنها می تواند بی کفایتی سیاسی و ناکارآمدی تحلیل اقتصادی 
که منجر به بحران مالی ۲008 شد را توجیه کند. البته به نظر استیوارت این معادله به خودی خود 

مشکل ساز نیست، بلکه سوءاستفاده ای که از صنعت مالی می کند بحران ساز می شود. 

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

نسیم بنایی
دبیربخشایدهها

J  دسترسی سریع به مالیات و استراتژی
کسب وکار
سال: 2015

شولز در این کتاب به همراه مارک وولفسن، مرل اریکسن و 
میشل هانلن راه کارهایی را درباره نحوه توسعه کسب وکار از 
زاویه تامین مالی و مدیریت مالی ارائه کرده است. تاثیرگذاری 
و میزان مفید بودن این کتاب به حدی اســت که بسیاری از 
خواننده ها عنوان کرده اند که تنها با مطالعه بخشــی کوچک از آن توانسته اند به چند 
راه کار مناسب برای کاهش هزینه های کسب وکار خود برسند، که این هزینه ها عمدتا 
منظور به مسائل مالی است. البته ذکر این نکته هم اهمیت دارد که شولز این کتاب را 
برای نظام اقتصادی بین المللی نوشته است و محتوای آن محدود به هیچ کشوری نیست.

کتاب شناسی

مایرون شولز

شولزدرتابستان1941در
اونتاریویکانادابهدنیاآمد.
خانوادهاشیهودیتبارهایی
بودندکهدردورانرکود

بزرگبهاینمنطقهمهاجرت
کردهبودند.شولزکه

دانشآموزیخوببودازهمان
روزهایابتداییباضعفشدید
دربیناییدستوپنجهنرم

میکردامااینمسئلهنتوانست
جلویپیشرفتاودرزمینههای
علمیرابگیردونهایتادرسال
1962ازدانشگاهمکمستر

کارشناسیاقتصادخودراگرفت.
درآنجاباآثاراقتصاددانهای
مشهوردنیانظیرجرجاستیگلر
ومیلتونفریدمنآشناشدوبا
همینذهنیتبهدانشگاهشیکاگو
رفتوتوانستکارشناسی
ارشدخوددررشتهامبیاِیرا
درسال1964ودکتریخود
رادرسال1969دریافتکند.
شولزباهمکاریدوستانخود
یعنیفیشربلکورابرتمرتون
معادلهایراتوسعهدادکهدر
نهایتدرسال1997منجر
بهدریافتنوبلاقتصادتوسط

اوشد.
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ایـدههـا

الرنس آلن کادلو که در مجامع عمومی با نام لری 
کادلو شناخته می شــود بیش از این که به عنوان یک 
اقتصاددان شناخته شود به عنوان یک چهره تلویزیونی 
که در شــبکه فاکس مجری یک برنامه در زمینه امور 
مالی بود، مشهور اســت. البته بین سال های ۲018 و 
۲0۲1 هم برگزیده شــدن او به عنوان رئیس شورای 
ملی اقتصاد در دولت دونالد ترامپ در باال رفتن شهرت 
جهانی او بی تاثیر نبود. کادلو ابتدا کار خود را به عنوان 
یک تحلیل گر مالی در فدرال رزرو نیویورک آغاز کرد اما 
پس از مدت زمان کوتاهی از دولت جدا شد و به عنوان 
تحلیل گر مالی به شــرکت های وال استریتی پیوست. 
کادلو در سال های جوانی خود عمدتا به سیاست مداران 

چپ گرا و جنبش های این چنینــی نزدیک بود و برای آن ها فعالیت می کرد 
اما در ســال 1981 به دولت ریگان پیوست و در اداره مدیریت و بودجه این 
دولت مشغول به کار شد. در دوره دوم ریگان باز هم از دولت خارج شد و به 
وال اســتریت پیوست در شرکت بِر استرنز به عنوان اقتصاددان ارشد از سال  
1987 تــا 1994 فعالیت کرد. کادلو کــه خود را یک طرفدار عرضه ریگانی 
معرفــی می کند بابت حمایتی که از کاهش مالیــات و مقررات زدایی کرده ، 
مشــهور است. به نظر او کاهش نرخ مالیات منجر به رشد اقتصادی و نهایتا 
افزایش درآمد مالیاتی می شود و علی رغم اینکه رشد اقتصادی محدودیت های 
خود را دارد در نهایت می تواند کســری ایجاد شــده را مرتفع کند. در سال 
1993 که بیل کلینتون مالیــات را افزایش داد، به نظر کادلو این کار منجر 
به راکد کردن رشد اقتصادی می شد، اما در اواخر دهه 90 که اقتصاد آمریکا 
با رشد قابل توجهی همراه شد، کادلو این رشد را متاثر از کاهش مالیات های 
دولت ریگان دانســت که تازه داشتند خود را نشان می دادند. در دولت جرج 
بوش هم کادلو به عنوان مشــاور کاهش مالیات عظیم ایفای نقش کرد و از 
همان استدالل قدیمی خود برای تحریک رشد اقتصادی استفاده کرد. به نظر 
او در دوران بوش اقتصاد آمریکا دائما در حال رشد بود و این منتقدان بودند 
که هنوز این مسئله را نفهمیده بودند. در سال ۲007 کادلو با جدیت عنوان 
کرد که ایاالت متحده وارد رکود نمی شــود. نکته جالب این است که حتی 
پس از این که رکود در آمریکا وقوع پیدا کرد، کادلو کماکان عنوان می کرد که 

این یک رکود واقعی نیست و بیشتر جنبه ذهنی دارد. 
کابینه بوش با مشاوره افرادی مثل او در حالی دولت را از 
کلینتون تحویل گرفت که با مازاد بودجه روبه رو بود، اما 
در نهایت با یک رکود وحشتناک آن را تحویل اوباما داد.

J آینده آمریکا
زمانــی که کادلو بــه عنوان رئیس     شــورای ملی 
اقتصادی در دولت ترامپ برگزیده شد و بحران کرونا از 
راه رسید، او در گفت وگویی مشهور با سی ان ان دیدگاه 
خود نسبت به آینده آمریکا را مطرح کرد که در ادامه 
آن را می خوانیم. »مزایای بیکاری ایالتی همچنان ادامه 
پیدا خواهد کــرد. این تاثیری بــر روی آن ندارد. بله 
شــما درست می گویید. ما برای 400 دالر در هفته ۲5 درصد آن را پرداخت 
می کنیم. به نظرم این موثر خواهد بود. ما منابع مالی بیشتری برای هدفمند 
کردن این موضوع در نظر گرفته ایم. این یک موضوع ضروری است ما تالش 
کردیم که به این توافق در مجلس تحت کنترل دموکرات ها برسیم. ما دو یا سه 
بار تالش کردیم. قرار بود که به طور کلی افراد 800 دالر در مجموع کمک های 
ایالتی و فدرال دریافت کنند. اگر ما تا اول سپتامبر به این هدف برسیم. ما آماده 
ایم که پرداخت ها را در ایالت ها هدفمند کنیم. ما حتی سعی می کنیم که این 

مبالغ را حتی بیشتر کنیم.
به نظرم کاهش مالیات تاثیرات زیادی بر روی اقتصاد دارد. ما نمی توانیم 
آینده را با توجه به شیوع ویروس پیش بینی کنیم. من وکیل دعاوی نیستم. 
من تمام هفته در دفتر خود و شورای اقتصادی تالش می کنیم تا همه بتوانند 
از کمک های اضطراری استفاده کنند و منابع را هدفمند کنیم. ما تالش کردیم 
با دموکرات ها به توافق برسیم، اما این موضوع میسر نشد. ما چند بار تالش 
کردیم و پیشنهادهایی دادیم. اما به نتیجه نرسیدیم. این موضوع سبب شد 
که رئیس جمهور در این رابطه اقدام کند. به نظرم او کار درســتی انجام داد. 
وکال هم به ما چراغ سبز نشان دادند. رئیس جمهور در 4 تا 5 ماه اخیر درباره 
وضعیت اضطراری ناشی از کرونا صحبت کرده است. او گفته است که ما از هر 
قدرتی که دولت در اختیار دارد برای کمک به مقابله با این وضعیت استفاده 
کنیم و این نمونه ای از آن اســت. من این موضوع را درک می کنم. من یک 
وکیل نیستم. من نمی توانم سخنی در این رابطه بگویم. همان طور که بارها 
گفته ام من این موضوع را درک می کنم. این آمار بســیار غم بار اســت. این 
موضوع سبب شده اســت که ما تالش کنیم از طرف دستور اجرایی دولت 

کمک ها را برای بیکاران افزایش دهیم.
این به موضوع تغییر در مالیات ها مربوط نمی شود. این می تواند به منزله 
چالشــی در دادگاه ها باشد. ما باید ببینیم که چه روی خواهد داد. ما مقادیر 
زیادی پول داریم که هنوز هزینه نشده است و باید هدفمند سازی شود. این 
بخشی از مذاکرات بود. دادگاه عالی در گذشته به ما این اجازه را داده است. به 
طور ویژه دادگاه درباره ساخت دیوار مرزی بین آمریکا و مکزیک این اجازه را 
به ما داده است تا منابع مالی را هدفمند سازی کنیم. وزارت خزانه داری این 

اجازه را دارد که مالیات ها را به طور موقت تعلیق کند. 

] 6 ایــده بزرگ 2. اقتصاد و مالیات[ 

اقتصادداِن اقتصادنخوانده
الرنس کادلو از مجری گری تلویزیون تا مشاوره رئیس جمهوری

الرنس کادلو

کادلودرتابستان1947در
نیوجرسیبهدنیاآمدودر
چندمدرسهمراحلابتدایی
ومتوسطهتحصیلخودرا
گذراندتانهایتابرایکسب
کارشناسیتاریخوارددانشگاه
روچسترنیویورکشدودر
سال1969ازایندانشگاه
فارغالتحصیلشد.درسال
1971برایکارشناسیارشد
وارددانشگاهپرینستونشد،
اماپیشازتکمیلتحصیل

خودایندانشگاهراترککرد.
نکتهجالبدربارهکادلواین
استکهاوبدونهیچمدرک
رسمیدرزمینهاقتصاد،یکی
ازشناختهشدهترینمشاوران

اقتصادیآمریکااست.

کادلو که خود را یک طرفدار عرضه ریگانی معرفی می کند بابت حمایتی که از کاهش مالیات و مقررات زدایی کرده ، مشهور 
است. به نظر او کاهش نرخ مالیات منجر به رشد اقتصادی و نهایتا افزایش درآمد مالیاتی می شود و علی رغم اینکه رشد 
اقتصادی محدودیت های خود را دارد در نهایت می تواند کسری ایجادشده را مرتفع کند.

J جان اف کندی و انقالب ریگان 
سال: 2016

کادلو در این کتاب توضیح می دهد که چطور جان اف کندی یکی از اولین 
رئیس     جمهوری های آمریکا بوده است که اقتصاد را از جانب عرضه رو به رشد 
می برده است و گواه این ادعای او کاهش مالیات توسط کندی است. حتی امروز 
هم دموکرات ها این جنبه از کار کندی را نادیده می گیرند و به نظر کادلو جلوی 
رشد اقتصاد آمریکا را می گیرند. پیوندی که کندی را به ریگان وصل می کند 
همین کاهش مالیات است که در نهایت خود را در قالب انقالب ریگانی به شکلی کامل نشان می دهد.

کتاب شناسی
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ایده آرتور لفر در اقتصاد، منحنی معروفی اســت 
که رابطه ای را بین نرخ مالیات و درآمد حکومت نشان 
می دهد و به »منحنی لفر« مشهور است. خود لفر معتقد 
است که ریشــه های این منحنی در کتاب »مقدمه« 
نوشته ابن خلدون و نظریه های جان مینارد کینز وجود 
دارد. البته این منحنی ریشه های دیگری هم دارد که 
لفر به آن ها اشاره نکرده؛ فیلسوف و سیاست مدار مشهور 
انگلیســی، دیوید هیوم، که رساله »در باب مالیات« را 
سال 1756 منتشــر کرد و آدام اسمیت هم ادعاهایی 
مشــابه با ادعای این منحنی دارنــد. فرض کنید که 
حالت هایی وجود دارند که در آن ها درصد مالیات صفر و 
100 است و آن ها را »حالت های مرزی« بنامیم. منحنی 

لفر این فــرض را در خود دارد که در این دو حالت حکومت از محل مالیات 
درآمدی کسب نمی کند. بنابراین یکی از کاربردهای این منحنی تعیین نرخ 
مالیات بندی مناسبی است که منجر کسب درآمد حداکثری از محل مالیات 
شود، و به طور خالصه قصد دارد تا کسب درآمد مالیاتی را بهینه سازی کند. 
البته در اقتصاد مفهومی وجود دارد تحت عنوان »نرخ مالیات بهینه« و منظور 
از آن نرخ مالیاتی است که برای به دست آوردن مقدار مشخصی از درآمد با 
ایجاد حداقل اختالل در سیستم اقتصادی تعیین می شود. بهینه سازی منحنی 

لفر را نباید با »نرخ مالیات بهینه« اشتباه بگیریم.
منحنی لفر همواره شکلی ثابت ندارد. این که چه نرخی از مالیات بیشترین 
درآمد مالیاتی را ایجاد کند کامال وابســته به قدرت جانب عرضه در کشــور 
اســت. »دیکشنری اقتصادی پَلگریو« این طور گزارش می دهد که مطالعات 
اقتصادی گوناگون نشــان گر نرخ مالیات 70درصــدی به عنوان نرخ بهینه 
هستند. اقتصاددانی به نام پل پکورینو هم در سال 1995 مدلی را بر اساس 
این منحنی ارائه کرد که نرخ مالیاتی حدود 65درصد را پیش بینی می کرد. 
سینگ هم در مقاله ای با مطالعه تاریخ اقتصاد آمریکا بین سال های 1959 و 
1991 نرخ مالیات فدرال برای که در آن  درآمد مالیاتی به حداکثر رسیده را 
بین 3۲ و 35 درصد معرفی کرد. نرخ مالیات بهینه در کشــور سوئد توسط 
»ژورنال اقتصاد سیاسی« در دهه 70، همان حدود 70درصد معرفی شد. به 
طور کلی می توان چنین ادعا کرد که در اقتصادهای امروزی، چه در اروپا و چه 
در ایاالت متحده نرخ مالیات بهینه که از الگوی منحنی لفر به دست می آید، 

چیزی بین 60 و 70درصد است.

J چاقوی دولبه 
توضیح مختصــر و مفید اقتصاد جانب عرضه این اســت که به منظور 
حداکثر کردن ســالمت اقتصادی، باید موانع سر راه تولید اجناس و خدمات 
-که همان جانب یا سمِت عرضه مسئله هستند- حتی االمکان از بین برود. 
همان طور که از ظاهر این قضیه مشــخص است، این نگاه اقتصادی موافق 
پایین آوردن نرخ مالیات، کم کردن میزان مقررات  بر سر راه تولید و به طور 
کلی »دولت کوچک« است.  اقتصاددانانی نظیر کار ِکیس و رِی فِر در کتاب 
»اصول اقتصاد« این طور ادعا می کنند که »منحنی لفر بیان گر رابطه ای بین 

به طور کلی می توان چنین ادعا کرد که در اقتصادهای امروزی، چه در اروپا 
و چه در ایاالت متحده نرخ مالیات بهینه که از الگوی منحنی لفر به دست 
می آید، چیزی بین 60 و 70درصد است.

] 6 ایده بزرگ 3.اقتصاد و سیاســت گذاری [ 

مخترع خطرناک ترین سالح اقتصادی
آرتور لفر با استفاده از بزرگان یک منحنی تاریخی ساخت

نرخ مالیات و درآمدهای مالیاتی اســت. اقتصاددانان 
جانب عرضه از این منحنی برای پشتیبانی از این ادعا 
استفاده می کنند که می توان با کم کردن نرخ مالیات، 
درآمدهای بیشتری را تولید کرد، اما شواهد تجربی و 
تاریخی این نظر را تایید نمی کنند. نرخ مالیات پایین 
در دولت ریگان، درآمد مالیاتی را به شدت کاهش داد 
و همین امر به نوبه خود منجر به افزایش شدید بدهی 

فدرال در دهه 80 میالدی شد.«
داستان از چه قرار بود؟ منحنی لفر از سمت چپ به 
راست با افزایش روبه رو می شود و پس از گذراندن نقطه 
بهینه دوباره کاهش پیدا می کند. به عبارت بهتر زمانی 
که از نرخ مالیات صفر به سمت راست حرکت کنیم با 
افزایش درآمد روبه رو هستیم و زمانی که به نرخ مالیات بهینه برسیم، درآمد 
به حداکثر میزان خود رســیده و پس از آن تا نرخ مالیات 100درصد دوباره 
با افت درآمد روبه روییم. مشاوران رونالد ریگان این عقیده را داشتند که نرخ 
مالیات در ایاالت متحده تا کنون در سمت راست نقطه بهینه منحنی لفر قرار 
دارد و بایــد برای افزایش درآمد، مالیات را کاهش داد. این نوع نگاه در دوران 
ریاســت جمهوری ریگان منجر شد که سقف نرخ مالیات در ایاالت متحده 
از 70درصد به 31درصد کاهش پیدا کند. دیوید اســتاکمن، مسئول اصلی 
مالیات در دوران ریگان و یکی از افراد اصلی که مدافع کاهش نرخ مالیات بود 
بعدها در دفاع از نظری که کامال اشتباه از آب درآمده بود چنین ادعا کرد که 
مشکل از کاهش پیدا نکردِن هزینه های دولتی بوده. او می گفت که منحنی 
لفر، یک ابزار نظری اســت و نباید در سیاست گذاری هایی که جنبه اجرایی 
دارند به صورت »کلمه به کلمه« با آن برخورد کرد. استاکمن در کتاب »توفق 

سیاست« چنین می نویسد:
»تمام دارودســته منتقدین درکی تخت اللفظی و ابتدایی از منحنی لفر 
دارنــد. جوری حرف می زدند که انگار توق دارند بالفاصله پس از کاهش نرخ 
مالیات سمِت عرضه، همین طور درآمد از آسمان بر سرمان ببارد. از ماه ژانویه 
سعی می کردم که برایشان توضیح دهم که این درکشان بسیار غلط است... 

لَفر اشتباهی نکرده، تنها به اندازه کافی منطق منحنی اش را بسط نداده.« 

آرتور لفر

لفردراواسطتابستان1940،
یعنیهمانسالهایاوجقسمت
اولجنگجهانی،دریانگزتاوِن
اُهایوبهدنیاآمد.مادرشدستی
درفعالیتسیاسیداشتو
پدرشهمجایگاهاجتماعیو
اقتصادیخوبیازآنخودکرده
بود.درسال1962ازدانشگاه
معتبریِیللیسانساقتصاد

گرفتودرسالهایبعدبرای
تکمیلتحصیالتخودبهغول
دیگریازدانشگاههاآمریکا
رفت:استنفورد.درسال1965
موفقبهکسبکارشناسی
ارشدامبیایشدودرسال
1972یعنیدقیقاسالیکه

بحراناقتصادیساختاریشروع
بهلرزاندنتمامدنیاکردهبود
دکتریخودرادررشتهاقتصاد
گرفت.اینروزهااگرمیخواهید
نوشتههایاوراهرازگاهیدنبال
کنیدحتماسریبه»والاستریت

ژورنال«بزنید.

J )ترامپونومیکس )اقتصاد ترامپی 
سال: 2018

ترامپ ترکیبی از راه حل های جمهوری خواهانه و دموکرات را برای اقتصاد 
آمریکا ارائه کرد. از یک ســو مانند باقــی جمهوری خواهان به دنبال کاهش 
مالیات و مقررات زدایی بود، اما از سوی دیگر مانند بسیاری از دموکرات ها نوعی 
محافظت گرایــی را در تجارت جهانی دنبال می کرد و از هزینه کردن بر روی 
زیرساخت ها هم ترسی نداشت. همین مسئله باعث می شود که ترامپ به لحاظ 
دیدگاه های اقتصادی جایگاهی ویژه در تاریخ معاصر آمریکا پیدا کند و لفر هم علیرغم سن بسیار باالی 

خود به بررسی این جایگاه پرداخته است.

کتاب شناسی
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ایـدههـا

پیتر آرتور دیامونــد، اقتصاددانی آمریکایی 
اســت که نامش بیش از هــر چیز به »تامین 
اجتماعی« گره خورده. دیاموند که بیشــترین 
حجم تحلیل هایــش را بر تامیــن اجتماعی 
متمرکز ساخته بود، در سال ۲010 موفق شد 
همراه با ِدیل مورتنسن و کریستوفر پیساریدیس 

نوبل اقتصاد را دریافت کند.
دیاموند تاکنون سهم بسیاری در حیطه های 
گسترده ای از علم اقتصاد داشته که شامل بدهی 
دولت و تجمیع سرمایه، بازارهای سرمایه ای و 
تقسیم ریســک، مالیات بندی بهینه، جستجو 
و تطبیق بازارهــای کار و بیمه های اجتماعی 

می شــود. یکی از حیطه هایی که دیاموند در آن ها سهم به سزایی 
داشته، مدل هم پوشانی نسلی است. این مدل که OLG هم نامیده 
می شــود یکی از چارچوب های اصلی تحلیلی در مطالعه دینامیک 
اقتصاد کالن و رشــد اقتصاد است. پیش از مدل OLG، مدل رشد 
نئوکالســیک رمزی-کاس-کوپمانز اســتفاده بیشتری داشت که 
در آن، افراد عمری بی نهایــت دارند. در مدل OLG هر فرد عمری 
محدود دارد. چقدر محدود؟ آن قدر که با یک دوره زندگی فرد بعدی 

هم پوشانی پیدا کند.
دیاموند ســهم زیادی را در تصحیح و تغییــر این مدل به خود 
اختصاص داده. در نســخه او از این مــدل، تمایل افراد به پس انداز، 
بیش از مقداری است که به لحاظ اجتماعی بهینه باشد. این مسئله 
منجر به ناکارایِی دینامیکی می شود. دیاموند در سال 1965، مدل 
رمزی-کاس-کوپمانز را با یک عامل که عمری محدود دارد، گسترش 
داد. در نسخه او، چینش سیستم به گونه ای است که افراد جدید به 
صورت پیوسته به دنیا می آیند و پیرترها می میرند. دیاموند چارچوب 
کار خود را از پائول ساموئلسون گرفته بود و ساموئلسون درباره مدلش 
گفته بود: »مدلی دقیق از مســئله مصرف-وام.« به نظر دیاموند، از 

آن جایی که افراد در سطوح مطلوبیت مختلف، به 
دنیا می آیند، نمی توان به روشنی »رفاه اجتماعی« 
را ارزیابی کرد. یکی از نتایج اصلی مقاله دیاموند در 
این زمینه این است که تعادلی که مرکززدایی شده 
باشد، می تواند کارایی پارتو داشته باشد، حتی اگر 

پیش از آن ناکارا بوده باشد.

J مدل نارگیلی 
مدل نارگیلی دیاموند، مدلی اقتصادی است. در 
این مدل، چگونگی عملکرد یک اقتصاد پژوهشی 
کــه در آن تجارت کنندگان نمی توانند به صورت 
آنی شریکی برای خود پیدا کنند، تحلیل می شود. 
این مدل برای اولین بار در سال 198۲، از طریق مقاله ای در ژورنال 

اقتصاد سیاسی، معرفی شد.
محتوای اصلی این مدل، این اســت که انتظارات مردم از سطح 
فعالیت مجموع، نقشــی حیاتی در تعیین همان ســطح فعالیت 
اقتصادی بازی می کند. این مدل تاکنــون به روش هایی گوناگون 
تفسیر شده اســت که از بین آن ها بیشترین تفسیر درباره بازار کار 
اســتفاده می شود. طبق این کاربســت، آن چیزی که نرخ طبیعی 
بیکاری نامیده می شود، چیزی یکتا و منحصر به فرد نیست، و حتی 
اگر منحصر به فرد هم باشد، ممکن است کارا نباشد. مدل دیاموند به 
نفع اقتصاددانان نوکینزی استفاده می شد. آن ها این عقیده را داشتند 
که مدل نارگیلی دیاموند توانی بالقوه برای توضیح منشا »ناکامی در 
هماهنگی« ایجاد می کند، و با استفاده از این مدل می توان توضیح 

داد که چرا بازارها در شفاف سازی خود ناتوان هستند.
نام این مــدل، از تصور اولیه دیاموند می آید. او یک جزیره را در 
نظر گرفته بود، که نماد اقتصادی بسته است، و در آن  افرادی زندگی 
می کنند که فقط نارگیل مصرف می کنند. نارگیل ها از طریق »چیده« 
شدن از درختان نخل ساحلی، به دســت آمده و در واقع »تولید« 
می شوند. به خاطر تابویی که در این جزیره وجود دارد، شخصی که 
نارگیلی می چیند نمی تواند آن را به تنهایی مصرف کند، بلکه باید به 
دنبال شــخصی دیگر باشد که او هم نارگیل چیده. این دو شخص 
باید نارگیل های خود را معامله کنند، تا بتوانند آن ها را بخورند. نکته 
کلیدی در این جا نهفته است که وقتی شخصی یک درخت نخل پیدا 
می کند، از آن جایی که باال رفتن از این درخت هزینه بر است، تنها 
در صورتی از درخت باال می رود که افرادی دیگر که حاضر به انجام 
چنین کاری باشند، به اندازه کافی در جزیره حضور داشته باشند. اگر 
کسی دیگر وجود نداشته باشد که حاضر به باال رفتن از درخت باشد، 
آن گاه امکان معامله و مصرف نارگیل نیز به صفر رسیده و این عمل 
صورت نخواهد گرفت. دیاموند بر همین اساس، نتیجه مهم خودش 
را می گرفت: پیش بینی افراد، از رفتار اقتصادی دیگران، نقشی اساسی 

در تعیین نتیجه نهایی بازی می کند. 
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چه چیزی در رفتار اقتصادی مردم تاثیرگذار است؟
پیتر دیاموند پیش بینی افراد از رفتار دیگران را عاملی بسیار مهم در فعالیت اقتصادی می داند

پیتر دیاموند

29آوریل1940،پیتردیاموند
درشهرنیویورکآمریکابهدنیا
آمد.پدربزرگومادربزرگ
اودرابتدایقرنبیستمبه
آمریکامهاجرتکردهبودند.
اوکارشناسیخودرادررشته
ریاضیازدانشگاهییلگرفت
وبرایگرفتنمدرکدکتری
بهدانشگاهمشهورامآیتی
رفت،ونهایتادرسال1963
موفقبهانجاماینکارشد.در
سال2010،نوبلاقتصادرا
بهخاطر»تحلیلیکهازبازار،

همراهبااصطکاکهایپژوهشی
ارائهدادهبود«دریافتکرد.
»پروفسورموسسه«باالترین
درجهایاستکهیکاستاد
دانشگاهامآیتیمیتواند

کسبکند،ودیامونددرحال
حاضرباایندرجهمشغولبه
تدریساست.اودرسال2011
بهدلیلدرگیریهایسیاسی
باجمهوریخواهان،عضویت
درهیئترئیسهفدرالرزرورا

نپذیرفت.

در مدل هم پوشانی نسلی دیاموند، تمایل افراد به پس انداز، بیش از مقداری است که به لحاظ اجتماعی بهینه باشد. 
این مسئله منجر به ناکارایِی دینامیکی می شود. دیاموند در سال 1965، مدل رمزی-کاس-کوپمانز را با یک عامل که 
عمری محدود دارد، گسترش داد. 

کتاب شناسی

J نجات تامین اجتماعی: رویکردی متعادل 
سال: 2002

تامین اجتماعی یکی از موفق ترین برنامه های دولتی آمریکا است. این برنامه 
تاکنون توانسته میلیون ها آمریکایی را از فقر در سنین باال، یا از کار افتادگی، 
یا پس از مرگ نان آور خانواده، نجات دهد. حتی جرج بوش هم گفته بود که 
»تامین اجتماعی یکی از بزرگ ترین دســت آوردهای دولت آمریکا، و یکی از 
عمیق ترین تعهدات دولت به مردم آمریکا است.« این برنامه علیرغم موفقیت 
بسیار زیادی که تا 10 سال پیش داشت، دو مشکل اساسی را هم در دل خود حمل می کرد: کسری 
بودجه در بلند مدت و تنظیمات بسیار سخت. تحلیل این دو مشکل اساسی موضوع اصلی این کتاب 

است. همین چند خط توصیف احتماال خواندن این کتاب را به وظیفه ای برای همه ما بدل بسازد.
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او در سال 19۸6 هدایت مکزیک را برای پذیرش موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت به عهده گرفت که پس از آن صادرات مکزیك تا 
سال 19۸7 هر سال ۲7 درصد افزایش یافت. اما مکزیک بدون وجود منابعی برای سرمایه گذاری در کارخانه ها، فناوری و امور زیربنایی 
قادر به حفظ این افزایش قابل توجه در حجم صادراتش نبود.

کارلــوس ســالیناس دوگورتــاری اقتصــاددان و 
سیاست مداری مکزیکی است که یکی از اعضای حزب 
نهادگرای انقالبی این کشور بوده و در حدفاصل سال های 
1988 و 1994 ریاست جمهوری این کشور را در دست 
داشت. از دهه 90 به این سو، هیچ سیاست مداری به اندازه 
او تاثیرگذار و مناقشــه برانگیز نبوده است. سیاست های 
تعدیل ساختاری اقتصادی و حرکت به سمت تجارت 
آزاد در دوره ریاست جمهوری او به اوج خود رسید که در 
همان زمان بحث های فراوانی را پیرامون خود ایجاد کرد 
که در ادامه یکی از این تحلیل های قدیمی که در نشریه 
سوث منتشر شد را با هم می خوانیم. »هرچند مکزیك 
از نظر اقتصادی از امتیاز اســتراتژيك داشتن يك مرز 

3۲00 کیلومتری با بزرگ ترین بازار جهان برخوردار است، اما سابقه ای خونین 
از عدم تفاهم، بی اطمینانی و تعصب نیز بین این کشور و ایاالت متحده وجود 
دارد. روسای جمهور قبلی این کشور برای کسب محبوبیت و انحراف اذهان از 
مشکالت داخلی، از مشغولیت ملی بیگانه ستیزی سود جسته اند، اما کارلوس 
سالیناس رئیس     جمهوری نســبتا جدید این کشور روشی کامال متفاوت در 
پیش گرفته است. وی که با بحران اقتصادی شدیدی روبروست از ایاالت متحده 
دعوت می کند تا نقش يك دوست و منجی را برای مکزیك بازی کند. اما این 
رابطه ای مخاطره آمیز و یک بازی خطرناك است: اگر ساليناس نتواند معجزه 
اقتصادی خود را محقق کند، مقام او و اعتبار حزبش به خطر می افتد و درهای 
گشوده شده بین مکزیک و آمریکا هم بسته خواهد شد. در ماه دسامبر سال 
1988 هنگامی که این فارغ التحصيل  هاروارد قدرت را در مکزیک به دســت 
گرفت، ایاالت متحده مشعوف بود. سالیناس آدمی است که واشنگتن می تواند 
با او معامله کند: او در مورد مسائل آمریکای مرکزی سکوتی دیپلماتیک اختیار 
کرده؛ سالطین مواد مخدر و تولیدکنندگان ماری جوانا و هروئین را به زندان 
می اندازد و مهم تر از همه اینکه سیاست اقتصادی سالیناس پای شرکت های 
فراملیتی آمریکا را به مكزيك باز می کند. اما این سوال باقی می ماند که به قول 
یکی از ناظران سیاسی »آیا ساليناس خود را مفت فروخته است؟« سالیناس 
چاره دیگری جز محکم تر کردن ارتباط کشورش با ایاالت متحده فراراه خود 
نمی بیند، او به کشوری ریاست می کند که در بحران عمیق اقتصادی با 100 
میلیارد دالر بدهی به سر می برد و 60 درصد از بودجه دولت آن صرف پرداخت 

اصل و فرع بدهی های خارجی و داخلی می شود.

J ناسیونالیسم سخت 
طبق نخستین اظهارات دولت مردمی وی در ماه نوامبر، عدالت و ناسیونالیسم 
ستون های اصلی برنامه مدرن سازی او بودند. اما معیار ناسیونالیستی بودن افراد 
و برنامه ها در مکزیک از دوران قبــل از انقالب مكزيك میزان دوری آن ها از 
ایاالت متحده بوده است. در مکزیک، کسانی که در حال کنار آمدن و سازش 
با ارزش های ایاالت متحده هستند، مالینچيســتا نامیده می شوند که از نام 
مالینچه، معشوقه ژنرال کورتز گرفته شده است. مالينچه دختری مکزیکی بود 
که مردمش را به این ژنرال فاتح اسپانیایی فروخت و این فتح بر گرده مكزيك 

زخمی پدید آورد که هنوز التیام نیافته اســت. در ادامه 
آن یادداشت قدیمی می خوانیم:  »برای متقاعد کردن 
جمعیتی با گرایش خشمگینانه ناسیونالیستی مبنی بر 
اینکه وی مالینچه ای در لباس مردان نیست، ساليناس 
باید بــه آنها بباوراند باز کردن درهای کشــور به روی 
ســرمایه های آمریکایی: خوشامدگویی به شرکت هایی 
مانند مک دونالد و سکوت اختیار کردن در مورد مسائل 
سیاسی آمریکای مرکزی سیاست هایی هستند به نفع 
کشور مکزیک، و نه سیاست هایی که آمریکایی ها او را 
به پذیرش آن ها وادار کرده باشــند.« کار در این زمینه 
هنگامی آغاز شد که سالیناس در دولت قبلی به وزارت 
برنامه و بودجه رسید. او در سال 1986 هدایت مکزیک 
را بــرای پذیرش موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت به عهده گرفت که پس 
از آن صادرات مكزیك تا ســال 1987 هر ســال ۲7 درصد افزایش یافت. اما 
مکزیک بدون وجود منابعی برای سرمایه گذاری در کارخانه ها، فناوری و امور 
زیربنایــی قادر به حفظ این افزایش قابل توجه در حجم صادراتش نبود:  »به 
نظر می رسد که از طریق برنامه »برادی« سالیناس در مورد بدهی های خارجی 
کشورش مهلت های بیشتری به دست آورده باشد، اما منتقدین وی خاطرنشان 
می سازند. این طرح سهم اندکی در تامین ساالنه 7 میلیارد دالری که تخمين 
زده می شود برای سرپا نگه داشــتن اقتصاد مکزیک الزم است داشته باشد. 
نرخ های باالی بهره کمتر از آن بوده اند که بتوانند منابع کافی سرمایه گذاری 
شده توسط مکزیکی ها در خارج از کشور را به آن باز گردانند، و این امر سبب 
می شود تا سالیناس به سراغ تنها منبع عمده پول رود: سرمایه گذاری خارجی 
تجدید نظر در قوانین سرمایه گذاری در ماه مه با تغییر دادن مقررات انتقاالت 
ارزی و کوشــش هایی برای قطع خط قرمز دنبال شد: اینك تصاحب اکثریت 
سهام شرکت ها در مکزیک، برای بیگانگان ممکن شده است و می توانند سود 
و فرآورده هــای خود را از مکزیک خارج کنند. در بــازده ماهه اول حکومت 
ساليناس مكزيك ۲.1 میلیارد دالر سرمایه خارجی جذب کرده است و با اینکه 
ژاپن و اروپا برای ســرمایه گذاری در مكزيك اشتیاق نشان داده اند. 65 درصد 

سرمایه های خارجی از ایاالت متحده وارد این کشور شده اند.« 
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تعدیل ساختاری با طعم مکزیکی
کارلوس سالیناس اقتصاد مکزیک را به جهان گره زد

کارلوس سالیناس

سالیناسدربهار1948در
مکزیکوسیتیبهدنیاآمد.پدرش
رائولسالیناساقتصاددانو
یکیازمسئوالندولتیمکزیک
بودودردورهایبهعنوانوزیر
صنعتوتجارتاینکشور
همفعالیتمیکردوحتیدر
دورهایمیتوانستبهرهبری
حزبدراینکشوربرسداما
ازاینکارصرفنظرکرد.

سالیناسبهدانشگاهخودگران
ملیمکزیکرفتودرآنجا
مطالعهدررشتهاقتصادراآغاز
کرد.برایتحصیالتتکمیلی
بهدانشگاههارواردآمریکا

رفتوتوانستدرسال1973
دررشتهمدیریتدولتیفارغ
التحصیلشودوپسازآندر
سال1978دکتریخودرادر
رشتهکشورداریدریافتکرد.
سالیناسازسال1982تا1987
دبیربرنامهوبدجهمکزیک
بودودرسال1988تا1994
بهریاستجمهوریاینکشور

رسید.

کتاب شناسی

J دهه ازدست رفته 
سال: 2013

سالیناس در این کتاب که متاسفانه تنها به زبان اسپانیایی منتشر شده است 
به دهه پس از پایان ریاســت جمهوری خود، یعنی از ســال 1995 تا ۲006 
اشاره می کند. به نظر او طی این دهه علی رغم این که درآمد دولت مکزیک، از 
دریافت وجوه ارســال شده توسط مکزیکی های خارج از کشور و فروش نفت 
افزایش یافته بود، اما رشد اقتصادی این کشور کاهش پیدا کرد و در دوره ای که 

اقتصاد جهانی به لحاظ رشد رکورد می زد، مکزیک مسیری دیگر رفت.
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ایـدههـا

اقتصاددانی  جرجیوا  ایوانووا  کریســتالینا 
بلغارستانی است که از سال ۲019 تا امروز به 
عنوان رئیس     صندوق بین المللی پول فعالیت 
می کند. پیش از این کــه جرجیوا به این نهاد 
بپیوندد در فاصله بین سال های ۲017 و ۲019 
مدیر ارشــد گروه بانک جهانــی بود و مدت 
کوتاهی هم پس از استعفای جیم یونگ کیم 
به ریاست این نهاد رسید. جرجیوا در سال های 
۲014 تا ۲016 هم معاونت کمیسیون اروپا را 

تحت ریاست ژان کلود یونکر بر عهده داشت.
جرجیوا که یکی از شــناخته شــده ترین 
چهره های امروز اقتصاد جهان اســت بیش از 
هرکس دیگری همکاری و تعامل بین المللی 
را راه گشای عبور از بحران های جهانی می داند. 

اقتصاد جهانــی در روزهای کنونی بیش از هر بحــران دیگری درگیر 
ویروس کروناست و جرجیوا در زمینه توزیع واکسن در جهان هم همان 
رویکرد خود را حفظ کرده است که در ادامه نظر او را راجع به این مسئله 

می خوانیم:
»جهان در حال طی کردن دوره بهبود از بدترین رکودی است که از 
زمان بحران بزرگ اقتصادی تا کنون در دوران صلح گریبان کل دنیا را 
گرفته بود. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که تولید ناخالص 
جهان با نرخ رشــد 5.5 درصدی در سال جاری و 4.۲ درصدی در سال 
۲0۲۲ همراه خواهد بود. البته این مسیر عدم قطعیت زیادی دارد و بسیار 
طوالنی اســت. عمده بخش های جهان با کندی در حال تزریق واکسن 
است، حتی با وضعیتی که گونه جهش یافته ویروس در حال پخش شدن 
است و چشم انداز بهبود در کشورهای مختلف از مناطق گوناگون در حال 

واگرایی است.«

J یک بحران بزرگ 
از نظر جرجیــوا در واقع اقتصــاد جهانی بر یک چنــد راهی قرار 
گرفته است. پرسش این است: آیا سیاست گذاران برای جلوگیری از این 
واگرایی بزرگ کاری خواهند کرد؟ همان طور که جلسات اخیر جی۲0 
وزرای امور مالی و اقتصادی و رؤسای بانک های مرکزی نشان داد، ریسک 
بزرگی که وجود دارد این است که گرچه کشورهای پیشرفته و تعدادی از 
بازارهای نوظهور با سرعت بیشتری بهبود پیدا می کنند، عمده کشورهای 
در حال توسعه چند سال با این مشکل روبه رو خواهند بود. این مسئله 
نه تنها تراژدی انسانی همه گیری را بدتر می کند، بلکه وضعیت اقتصادی 

کشورهایی که آسیب پذیرتر هستند را هم وخیم تر خواهد کرد:
»تخمین ما نشــان می دهد که تا پایان ســال ۲0۲۲، درآمد سرانه 
تجمعی 13 درصد پایین تر از پیش بینی های پیش از بحران در کشورهای 
ثروتمند و 18 درصد در کشورهای کم درآمدتر و ۲۲ درصد در کشورهای 
درحال توسعه به استثنای چین خواهد بود. این آسیب پیش بینی شده 

به درآمد سرانه در بین مردم کشورهای بسیار 
فقیر با شدت بسیار بیشتری تشدید می شود.

به عبارت دیگر، هم گرایی وضعیت کشورها 
دیگــر نمی تواند بدیهی تلقی شــود. پیش از 
بحران پیش بینی ما این بود که شکاف درآمد 
بین کشورهای پیشرفته و 110 کشور نوظهور 
و در حال توسعه بین سال های ۲0۲0 و ۲0۲۲ 
کاهش پیدا کنــد. اما در حال حاضر تخمین 
می زنیم که تنها 5۲ کشور از این جمع وضعیت 
بهتــری پیدا کنند و 58 کشــور هنوز هم به 

وضعیت بد خود ادامه دهند.
این مسئله تا حدی ناشی از دسترسی نابرابر 
به واکسن است. حتی در بهترین حالت، بیشتر 
اقتصادهای در حال توسعه تنها تا پایان سال 
۲0۲۲ یا حتی پس از آن می توانند به پوشش گسترده واکسن دسترسی 
پیدا کنند. بعضی از این کشورها به شدت از آسیب جدی بعضی بخش ها 
مانند توریسم و صادرات نفت متضرر می شوند و عمده آن ها باید با فضای 

اندکی که در بودجه شان وجود دارد دست وپنجه نرم کنند.
اقتصادهای پیشــرفته به طور متوسط در سال گذشته ۲4 درصد از 
تولید ناخالص داخلی خود را به کار گرفتند در حالی که در کشورهای در 
حال ظهور این عدد به 6 درصد و در کشورهای کم درآمد به کمتر از ۲ 
درصد می رسید. با بررسی گسترده کشورها متوجه می شویم که هرچه 

این حمایت بیشتر بود، مشاغل بیشتری هم حفظ شدند.
تا این جای کار، صندوق بین المللی پول وارد کار شــده و به شکلی 
بی سابقه 105 میلیارد دالر را صرف تامین مالی 85 کشور جهان و فرصت 
تنفس برای بازپرداخت بدهی فقیرترین اعضای این نهاد کرده است. هدف 
ما این است که 190 کشور عضو خود را در سال ۲0۲1 و حتی پس از 

آن مورد حمایت قرار دهیم.
این کارها شامل مالیات بندی مدرن شرکتی در سطح جهانی خواهد 
بود. نیازمند این هســتیم که نظام خود را به خوبی با اقتصاد دیجیتال 
مطابقت دهیم و آن را به نیازهای کشورهای در حال توسعه نزدیک کنیم. 
در اینجاست که تالش های چندجانبه نقشی حیاتی در ایجاد اطمینان از 
این مسئله بازی خواهند کرد که بنگاه هایی با سوددهی باال مالیات خود را 
به بازارهایی بپردازند که در آن عملیات کسب وکار خود را انجام می دهند.

این مسئله امری حیاتی است که کشورهای فقیر به آن حمایتی که 
نیاز دارند، دسترسی پیدا کنند. راه دیگر این است که کشورهای فقیر را 
نادیده بگیریم و همین مسئله باعث خواهد شد نابرابری بیش از پیش 
شود و شاید این مسئله روی کاغذ برای خیلی ها اهمیت نداشته باشد، 
اما در واقعیت تهدیدی برای اقتصاد جهانی و ثبات اجتماعی بین المللی 
به حساب می آید. در واقع اگر نهادهای بین المللی و کشورهای ثروتمند 
نقش خود را در بهبود کشورهای فقیر بازی نکنند، یک فرصت تاریخی 

بسیار مهم را از دست داده اند.« 
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همکاری رمز اصلی موفقیت است
کریستالینا جرجیوا، از بلوک شرق تا ریاست قلب سرمایه داری

کریستالینا جرجیوا

جرجیوادرتابستان1953در
شهرصوفیهبلغارستانبهدنیا
آمد.پدرشمهندسعمران
ناظرپروژههایراهسازی

دولتیبودوپدربزرگشیکی
ازرهبرانمشهورانقالبی

بلغارستانبهحسابمیآمد.
بلغارستانکهدرآنسالها
وجههشورویگونهداشت
درپایتختخودموسسهای
بهنامموسسهآموزش

عالیاقتصادکارلمارکس
داشتوجرجیواهمدرهمین
دانشگاهکارشناسیارشدخود
رادررشتهجامعهشناسیو
اقتصادسیاسیدریافتکرد
ودرنهایتتوانستدررشته
اقتصاددکتریخودرادریافت
کند.پایاننامهاوباعنوان
»سیاستحفاظتازمحیط
زیستورشداقتصادیدر
ایاالتمتحدهآمریکا«حتی
امروزهمخواندنیاستو
منجرشداودراواخردهه
80میالدیبرایدورههای
تکمیلیبهمدرسهاقتصادی
لندنودانشگاهامآیتیراه
پیداکردهومطالعاتخودرابا
انتشارمقاالتعلمیپرشمار

ادامهدهد.

جرجیوا که یکی از شناخته شده ترین چهره های امروز اقتصاد جهان است بیش از هرکس دیگری همکاری و تعامل بین المللی را 
راه گشای عبور از بحران های جهانی می داند. اقتصاد جهانی در روزهای کنونی بیش از هر بحران دیگری درگیر ویروس کروناست 
و جرجیوا در زمینه توزیع واکسن در جهان هم همان رویکرد خود را حفظ کرده است.
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قانون صفرم بازار کار
فضای اقتصاد کالن بیشترین تاثیر را در اختالفات کارگران و کارفرمایان داشته است
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تغییرات دستمزد نرخ تورم

ماه های     پایانی سال سناریویی تکراری میان اقتصادگردانان به 
راه می افتد. کارفرمایان و کارگران به عنوان دو رکن اساسی 
در فعالیت اقتصادی با اختالف نظر جدی در زمینه تعیین 
دستمزد مواجه می  شوند. تشکل های     کارگری از ماه ها   قبل 
اســتدالل های     خود را آماده می  کنند تــا طرف مقابل را به 
افزایش بیشــتر نرخ دستمزد مجاب کنند. آن ها   به پشتوانه 
قانون کار میزان تغییرات هزینه تامین سبد معیشتی خانوار را 
در کنار نرخ تورم محاسبه می  کنند تا حقانیت درخواستشان را 
اثبات کنند. از سوی دیگر کارفرمایان برای مراقبت از افزایش 
هزینه هایشان در فعالیت اقتصادی به دنبال افزایش کمتر نرخ 
دســتمزد هستند. آن ها   سعی می  کنند تبعات این پدیده را 
یادآوری و خطر تعدیل نیروی کار از سوی کارفرمایانی را که 

توان پرداخت دستمزدها را ندارند، بازگو کنند.
این مجادله دوجانبه اما ریشــه هایی فراتر از اختالفات 
كارگــری و كارفرمایی دارد. در شــرایط عادی این دو گروه 
می توانند مسائل صنفی خود را دنبال كنند و بر سر مسائل 
مشترك به تفاهم برسند تا با افزایش رضایت طرف ها، تولید 
ملی منتفع شــود. در سال های اخیر اما فضای اقتصاد كالن، فرصت چندانی به گروه های ذی نفع 
در بازار كار نداده است تا بر سر مسائل ثانویه مذاكره كنند.. آن ها   معموال درگیر مجادالت بر روی 
اختالفات اولیه بوده اند. اختالفاتی كه ناشی از چالش های فضای اقتصادی، سیاسی است و هیچ كدام 

از این گروه ها در ایجاد آن نقشی نداشته اند.
در طول دهه 90 عموما شرایط اقتصاد كالن با آشفتگی هایی همراه بوده كه توافق كارگران و 
كارفرمایان را دشــوار ساخته است. چانه زنی ها برای دستمزد در اكثر سال های این دهه با سختی 
همراه بوده اســت. تحریم های اقتصادی در دو نوبت جهش نــرخ ارز را در این دهه رقم زد و نرخ 
تورم را به ركوردهای تاریخی رساند. در سال های میانی دهه 90 كه تورم روند نزولی را طی كرد و 
تك رقمی شد، تجربه خوبی از تعیین دستمزد كارگران به جا ماند اما در سایر سال ها امكان تكرار 
این تجربه فراهم نشد. در سال گذشته نیز چانه زنی بر سر دستمزد سال 1400 كارگران با چالش ها 

و اختالف های زیادی همراه شد. تورم نقطه به نقطه به نزدیك 50 درصد رسیده است و كارگران 
از نظر معیشتی تنگناهای جدی را تجربه می كنند. كارفرمایان نیز با افزایش چشمگیر هزینه های 
تولید و ركود ناشی از تحریم های اقتصادی، آستانه تحمل اقتصادی خود را در پایین ترین حد ممكن 
می دانند. در چنین شرایطی افزایش بیش از 30 درصدی دستمزد برای كارفرمایان، دشواری هایی 
را به همراه دارد. این سختی ها ممكن است به كارگران هم سرایت كند چراكه احتمال تعدیل نیرو 
در برخی كارگاه ها را افزایش می دهد. از ســوی دیگر كارگران نیز مطابق قانون كار انتظار دارند با 
افزایش نرخ تورم و رشد قابل توجه هزینه های تامین سبد معیشتی خانوار، درآمدشان افزایش یابد. 
در نهایت پس از اتمام چانه زنی ها   هیچ كدام از این گروه ها به محدوده رضایت كامل نزدیك نشدند.

كارگران تحت تاثیر تورم كاالهای مصرفی قرار دارند و كارفرمایان از ناحیه ركود و تورم تولید 
در مضیقه هستند. هیچ كدام از گروه های كارگری و كارفرمایی نیز در به وجود آمدن این دو بلیه 
اقتصادی نقشی ندارند. آن ها هردو قربانی اوضاع اقتصاد كالن اند كه آن نیز گروگان سیاست شده 
است.  بررسی تجربه سال هایی كه چانه زنی كارگران و كارفرمایان با كمترین چالش و در وضعیتی 
عادی دنبال شد، نشان می دهد كه حتی اگر تنها پای یكی از این بلیه های اقتصادی یعنی تورم و 
ركود، در میان نباشد، امكان جلب رضایت طرف ها فراهم می شود. در سال های 1393 و 1394 كه 
تورم روند نزولی را در پیش گرفته بود، با وجود پابرجایی تحریم ها و ركود حاكم بر اقتصاد، امكان 
افزایش دستمزد كارگران فراتر از نرخ تورم فراهم شد. در این شرایط كارگران از نتیجه راضی بودند 
و كارفرمایان نیز از طریق افزایش قدرت خرید كارگران به دنبال ایجاد تقاضای بیشتر برای خروج از 
ركود تولید بودند. در سال های 1395 و 1396 نیز كه تورم تك رقمی در اقتصاد حاكم بود و با پایان 
تحریم ها، شرایط برای رونق تولید فراهم شد،  رضایت همه گروه های فعال در بازار كار به حداكثر 
رســید. از یك طرف افزایش دســتمزدها فراتر از سطح نرخ تورم به تقویت قدرت خرید كارگران 
انجامید و از سوی دیگر ثبات هزینه های تولید، امكان تامین هزینه های كارگری را به كارفرمایان 
می داد. در این دوره 4 ساله قدم های     موثری برای جبران قدرت خرید از دست رفته طبقات حقوق 
بگیر برداشــته شــد. قدرت خریدی که در دوره رکود تورمی ابتدای دهه 90 از دست رفته بود تا 
حدودی در ســال 96 احیا شد. در سه ســال پایانی دهه 90 اما بار دیگر تورم و رکود از راه رسید 
تا بار دیگر شکاف میان نرخ تورم و دستمزد کارگران افزایش یابد. در همین دوره زمانی بیشترین 
اختالفات میان کارگران و کارفرمایان ایجاد شد و هر دو گروه از نتایج نشست های     شورای عالی کار 

ناراضی خارج شدند. 

قربانیان رکود و تورم
چرا مذاکرات کارفرمایان و کارگران بر سر دستمزد، چالش برانگیز شده است؟

محمدعدلی
دبیربخشآیندهما

چرا باید خواند:
افزایش دستمزد 
کارگران در سال 

گذشته با نارضایتی 
هردو گروه کارگری و 

کارفرمایی همراه شد. 
شناخت اثرات این 

تصمیم بر هردو گروه 
فعال در بازار کار کمک 

می کند تا وضعیت 
عوامل اصلی تولید در 
سال پیش رو مشخص 

شود.

کارگران تحت تاثیر تورم کاالهای مصرفی قرار دارند و کارفرمایان از ناحیه رکود و تورم تولید در مضیقه 
هستند. هیچ کدام از گروه های کارگری و کارفرمایی نیز در به وجود آمدن این دو بلیه اقتصادی نقشی 
ندارند. آن ها هردو قربانی اوضاع اقتصاد کالن اند که آن نیز گروگان سیاست شده است.

تغییرات حداقل دستمزد کارگران در مقایسه یا نرخ تورم
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تعیین حداقل دستمزد و اثرات ناشی از  آن در اقتصادهای 
مختلف یک موضوع مهم اقتصادی است. دلیل اهمیت 
آن عکس العمل بنگاه ها جهت کاهش اشتغال و همچنین 
اثــرات تورمی آن در اقتصادها اســت. بنگاه ها به دلیل 
افزایش هزینه تولید همواره مخالف افزایش حداقل دســتمزدها هستند. تبعات افزایش 
دستمزد اما در همه بنگاه های اقتصادی یکسان نیست. هزینه تمام شده بنگاه های بزرگ و 
به خصوص دولتی عموما با افزایش دستمزد باالتر می رود. اگر بنگاه تماما دولتی باشد هر 
سال باید سهم بیشتری از بودجه برای پرداخت حقوق و دستمزد شاغالن در این بخش 
برداشته شود و به کسری بودجه که حاال به 300 هزار میلیارد تومان رسیده، دامن بزند. 
اگر بنگاه خصوصی اما بزرگ باشد، افزایش دستمزد می تواند منجر به افزایش نرخ تمام 
شــده خدمات و کاالهای تولیدی در این بنگاه ها شود و در نهایت به انحصار دامن زده و 
مزیت رقابتی کاالها را از بین ببرد یا کمرنگ کند. شاهد مثال این ادعا، آماری است که 
بانک مرکزی در این باره اعالم کرده اســت. در دوازده ماه منتهی به دی ماه ســال 97، 
شاخص بهای تولیدکننده در بخش ساخت )صنعت(، 44.6 درصد رشد کرده است. در 
بخش صنعت عموما بنگاه های بزرگ وجود دارند که افزایش نرخ دستمزد و تورم در آن ها 

به این شکل بروز و ظهور پیدا می کند. 
در بنگاه های کوچک اما ماجرا فرق می کند. بنگاه های کوچک اولین قربانی های تورم 
تولید به شــمار می روند چرا که با نخستین شوک ها مجبور به تعدیل نیرو و در نهایت 
تعطیل کسب و کار خود می شوند و این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد حدود 
90 درصد کارگاه های     مشمول قانون کار، کارگاه های     کوچکی هستند که کمتر از 10 نفر 
نیروی کار دارند و نســبت به نوسانات اقتصادی آسیب پذیری بیشتری دارند. همچنین 
بانک مرکزی در آخرین گزارش خود در دوازده ماه منتهی به دی ماه 97، شاخص بهای 
تولیدکننده برای بخش هتل و رســتوران را ۲0.7 درصد اعالم کرده که تقریبا یک دوم 
بخش ســاخت و صنعت است. البته مرکز آمار ایران البته آمار به روزتری ارائه داده که بر 

اساس آن تورم ساالنه بخش صنعت 386 درصد برآورد می شود. 
اما سهم هزینه های نیروی کار از هزینه های تولید چقدر است؟ مطالعات وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی نشان می دهد که در دو دهه اخیر سهم نیروی کار از هزینه های تولید 
روندی کاهشی داشته و به حدود یک سوم رسیده است اما در شرایطی که اقتصاد کشور 
با ویروس هایی مثل تورم دورقمی، تحریم، اپیدمی کرونا و... در نبرد است و رکود تورمی 
گریبان بنگاه ها را گرفته است، افزایش سهم نیروی کار از تولید هرچند کمتر از سابق اما 
باز هم می تواند آسیب های جبران ناپذیری به کارگران و کارفرمایان وارد کرده و در نهایت 

تولید کشور را تحت تاثیر قرار دهد. 

J  دستمزد، بهره وری و تولید ناخالص داخلی
وقتی افزایش در حداقل دســتمزد، هزینه نیروی کار و لذا هزینه تولید را افزایش و 
سود بنگاه ها را کاهش می دهد، می تواند اثرات معکوسی بر اشتغال و میزان ساعات کار 
داشته باشــد که هریک به نوبه  خود می تواند سبب کاهش تولید ناخالص داخلی شود. 
براساس داده های مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، نتایج مطالعات در این زمینه 
بیانگر آن هستند که افزایش در حداقل دستمزد ملی سبب بازتوزیع بهره وری در میان 
صنایع استخدام کننده کارکنان با سطوح مختلف مهارتی می شود. بر این اساس افزایش 
در حداقل دســتمزد ملی منجر به کاهش نسبی بهره وری در صنایعی که سهم نسبتا 
بیشتری از کارگران کم مهارت را استخدام می کنند )همچون خرده فروشی، رستوران داری، 

و عمده فروشی( در مقایسه با صنایعی که سهم نسبتا بیشتری از کارکنان دارای مهارت باال 
را در استخدام دارند )نظیر خدمات مالی، بیمه، حرفه ای علمی( می شود. بنابراین تمرکز 
صنایع هر یک از دو گروه مذکور در مناطق مختلف ســبب می شود که اعمال سیاست 
حداقل دستمزد ملی پیامدهای متفاوتی داشته باشد. طبق تحقیقات پژوهشکده عالی 
تامین اجتماعی، در بررســی شاخص سهم کارکنان مزد و حقوق بگیر از شاغالن بخش 
خصوصی و کل شــاغالن، در استان هایی که از سطوح باالتری از این شاخص برخوردار 
هســتند، اثرات اقتصادی افزایش حداقل دستمزد از شدت بیشــتری برخوردار است. 
داده های طرح آمارگیری کارگاه های صنعتی 10نفر کارکن و بیشــتر در سال های 83تا 
9۲ از سوی پژوهشکده عالی تامین اجتماعی نشان می دهد افزایش سرانه هزینه جبران 
خدمات کارکنان )افزایش حقوق، دستمزد پولی و غیرپولی( موجب افزایش بهره وری و 
برعکس افزایش بهره وری نیز موجب افزایش حقوق و دستمزد کارکنان شده است و این 

نتایج اثر تهییج کننده رشد اقتصادی از طریق بهره وری کارکنان را تأیید می کند.
 اما در نهایت بررسی کارنامه رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار حکایت از یک 
رابطه خطی با نرخ دستمزد دارد. این شاخص در سال های زیادی رابطه همسویی با رشد 
دستمزد حقیقی داشته که نشان می دهد که دستمزد حقیقی عمیقا متاثر از رشد تولید 
ناخالص داخلی به قیمت بازار است. برای مثال در سال91، زمانی که رشد تولید ناخالص 
داخلی منفی 5.۲درصد و تورم 30.5درصد بوده اســت، رشد دستمزد »حقیقی« منفی 
9.5درصد برآورد شــده است. ترجمان این اعداد یعنی وقتی رشد اقتصادی منفی است، 
حداقل دستمزد به مثابه جزو اصلی درآمد دهک های کم درآمد جامعه، تحت تأثیر منفی قرار 
می گیرد و حتی اگر به صورت اسمی زیاد شود به صورت حقیقی افزایش پیدا نخواهد کرد. 

J اثر حداقل دستمزد بر قیمت
اثر حداقل دســتمزد بر قیمت ها از جمله بحث هایی است که در گذشته کمتر مورد 
توجه بوده است. این موضوع تقریبا از اواسط قرن بیستم کانون توجه کارشناسان اقتصادی 
قرار گرفته است. با توجه به اینکه نظریات اقتصادی پیش بینی می کنند که بنگاه ها در 
پاسخ به افزایش های حداقل دستمزد، اشتغال را کاهش می دهند، باعث شده تا ادبیات 
تجربی گسترده ای درباره تاثیرات اشتغالی حداقل دستمزد شکل بگیرد. اما نکته اینجا 
اســت که تئوری همچنین پیش بینی می کند که هر گاه یک صنعت با شوک افزایش 
هزینه، همانند افزایش های حداقل دستمزد مواجه شود آن را به قیمت ها منتقل می کند. 
در واقع اگر بنگاه ها قادر باشند هزینه های باالتر مربوط به یک شوک حداقل دستمزد را به 
قیمت ها انتقال دهند، نیازی به کاهش اشتغال وجود ندارد. بنابراین، ارزیابی شواهد موجود 
درباره اثرات قیمتی حداقل دستمزد، ممکن است مسیری را برای اصالح پیش بینی های 
 نظری و شواهد تجربی درباره اثرات اشتغالی حداقل دستمزد ارائه کند.آنچه در این زمینه 
مورد توجه اســت این است که تاثیر حداقل دستمزد بر قیمت ها دوگانه است؛ از طرفی 
افزایش حداقل دستمزد، دریافت کنندگان پایین ترین دستمزدها را در برابر تورم حمایت 
می کند و از طرف دیگر از طریق تاثیر گذاری بر دستمزدها و کسری بودجه عمومی، ریسک 
مارپیچ تورمی را تشدید می کند. به این دلیل دولت ها با احتیاط بسیار با این معیار رفتار 
می کنند. موضوع دیگری که محققان ژوهشکده عالی تامین اجتماعی  به آن پی بردند 
این بود که در نواحی ای که تعداد بیشتری از کارکنان، حداقل دستمزد دریافت می کنند، 
افزایش های قیمت نسبت به نتایج کلی بیشتر است. همچنین افزایش در حداقل دستمزد 
می تواند بر ســایر رده های مزدی، به خصوص رده های پاییــن مزدی اثر گذارد. این امر 

می تواند انتظارات تورمی را در پی داشته باشد.  

تولید گران 
افزایش دستمرد چه اثری بر هزینه های تولید می گذارد؟

مائده امینی
خبرنگاربخشآیندهما

بررسی کارنامه رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار حکایت از یک رابطه خطی با نرخ دستمزد 
یادی رابطه همسویی با رشد دستمزد حقیقی داشته که نشان می دهد که  دارد. این شاخص در سال های ز
دستمزد حقیقی عمیقا متاثر از رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار است.
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پیــدا کردن یک رابطه مســتقیم و خطی بین نــرخ بیکاری یا 
آمار اشــتغال و افزایش یا کاهش دســتمزد، تقریبا ممکن نیست. 
پیچیدگی های بســیاری در این میان وجود دارد. براســاس نظریه 
اقتصــادی متعارف انتظار می رود با افزایش حداقل دســتمزد، نرخ 
بیکاری افزایش پیدا کند چرا که افزایش حداقل دستمزد به معنای 
افزایش هزینه نیــروی کار و در نتیجه کاهش تقاضای نیروی کار 
از ســوی کارفرمایان اســت. این در حالی اســت که نتایج بررسی 
اقتصاد ایران در دهه های گذشته چندان با این نظریه همراه نیست. 
پژوهشکده عالی تامین اجتماعی در گزارشی نوشته است همبستگی 
آماری ساده میان نرخ بیکاری و حداقل دستمزد حقیقی، در بیست 
سال گذشته -0.۲ درصد برآورد می شود. بر اساس مطالعات انجام 
شده در این گزارش، در بعضی ســال ها، افزایش  حداقل دستمزد 
رســمی بر اشتغال گروه 14-10 ساله ها و اشتغال ۲5-15 ساله ها، 
اثر مثبت معناداری داشته است اما این اتفاق لزوما تکرارپذیر نیست.

J بررسی دو دیدگاه
»براساس دیدگاه های کالســیک و نئوکالسیک، وقتی حداقل 
دستمزد، باالتر از نرخ تعادلی که حاصل از مکانیسم عرضه و تقاضا 
در بازار است، تعیین می شود می تواند منجر به کاهش نرخ اشتغال 
 Americam  شود.« براساس مقاله ای که در سال 1978 در مجله
Economic Review به چاپ رسید، 90درصد از اقتصاددانانی که 

از آنها نظرسنجی شده بود، موافق این نکته بودند که تعیین حداقل 
دســتمزد، به افزایش بیکاری در کارگرانی کــه دارای مهارت های 
کمتری اند، منجر می شــود. این در حالی اســت که براساس مدل 
کینزی، این تغییر در تقاضا برای کاالها و خدمات اســت که عامل 
اصلی در نوسانات اشــتغال به شمار می رود و افزایش و کاهش نرخ 

دستمزد، اثری بر سطح اشتغال نمی گذارد.
اقتصاددان هایی مثل »پژویان« و »امینی« در مطالعه تأثیر حداقل 
دســتمزد واقعی بر اشتغال گروه های خاص به این نتیجه می رسند 
که افزایش حداقل دســتمزد واقعی بر اشــتغال زنان و مردان در 
گروه های سنی 14-10 و 19-15 ساله، تأثیر منفی معنا داری دارد. 
اقتصاددان هایی مثل »فلیحی« و»ازوجی« در مطالعه تأثیر حداقل 
دستمزد بر اشتغال جوانان در اقتصاد ایران به این نتیجه می رسند 
که افزایش حداقل دستمزد واقعی، تأثیر منفی بر کل اشتغال جوانان 
)۲4 ـ. 15ساله( داشته ولی تأثیر معناداری بر اشتغال افراد ۲5ساله 
و بیشــتر ندارد، ضمن آنکه منجر به افزایش عرضه نیروی کار نیز 
می شــود. این دو پژوهشــگر بر این باورند که بین بهره وری نیروی 
کار و حداقل دستمزد واقعی در بخش های اقتصادی و صنایع بزرگ 
ارتباطی وجود ندارد و افزایش حداقل دســتمزد، باعث می شود که 

متوسط دستمزد و جبران خدمات در همه صنایع افزایش یابد.
 به عبارت دیگر با اتخاذ سیاست حداقل دستمزد، نه تنها درآمد 
کارگران با درآمد پایین بلکه دســتمزد همه کارگران افزایش پیدا 

گره بیکاری 
افزایش حداقل دستمزد چه تاثیری بر تعدیل نیروی کار دارد؟

سیاست حداقل دستمزد، هزینه های بنگاه را به شدت افزایش داده و درصورتی که این افزایش دستمزد با افزایش 
بهره وری همراه نباشد می توان پیش بینی کرد که صنایع بزرگ از حالت رقابتی، به ویژه در سطوح بین المللی دور 
می شوند و کم کم دومینوی ورشکستگی و رکود آنها آغاز می شود.

39
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قیاس شــاخص رفاه با حداقل دســتمزد نشان می دهد که لزوما 
افزایش حداقل دستمزد نمی تواند منجر به افزایش رفاه شود. بر اساس 
داده های گزارش پژوهشکده عالی تامین اجتماعی، نسبت هزینه های 
خوراکی به کل هزینه های خانوار یکی از شــاخص های رفاه است که 
کاهش آن در طــول دوره زمانی مورد نظر، بیانگر بهبود رفاه خانوار 
اســت. این نسبت از سال 1368 مدام در حال کاهش بوده و در سال 
1386 به کمترین میزان خود یعنی ۲۲.4  درصد رســیده است که 
به معنای افزایش رفاه خانوار اســت. همچنین  مقایسه رشد حداقل 
دستمزد و رفاه خانوار در دوره های چهار ساله ریاست جمهوری بعد 
از جنگ نشــان می دهد که رفاه خانوار، متأثر از ارزش واقعی حداقل 
دستمزد است. اما رابطه  یک به یکی میان این دو متغیر وجود ندارد. در 
دوره دولت دهم که حداقل دستمزد 17 درصد کاهش یافته است، رفاه 
خانوار نیز بعد از یک دوره طوالنی افزایش، کاهش پیدا کرده است. اما 
آیا واقعا رفاه خانواده ها در دهک های مختلف درآمدی به میزان حداقل 

دستمزد وابسته است؟ 

J  مرور چند دهه رفاه
روند کلی رفاه خانوار تا پیش از ســال 95، رو به بهبود بوده است. 
تنها بازه زمانی که شــاخص  رفاه خانــوار افزایش پیدا کرده ) به این 
معنی که خانواده ها از سطح رفاه پاییین تری برخوردار بوده اند( دوره 
چهارســاله 88 تا 91 بوده است. میانگین شاخص رفاه در دولت نهم 
۲۲.9 بوده که در دولت دهم به ۲7.1 رســیده است. بعد از روی کار 
آمدن دولت یازدهم اما این شاخص دوباره شروع به کم شدن کرد تا 
جایی در در نهایت میانگین این شــاخص در دولت یازدهم به ۲5.7 

رسید تا وضعیت رفاه اندکی خانوار اندکی بهبود پیدا کند. 

مثلث نامتقارن
رابطه افزایش دستمزد کارگران با رفاه و فقر چگونه است؟

رفاه خانوار، متأثر از ارزش واقعی حداقل دستمزد است. اما رابطه  یک به یکی میان این دو متغیر 
وجود ندارد. در دوره دولت دهم که حداقل دستمزد 17 درصد کاهش یافته است، رفاه خانوار نیز 
بعد از یک دوره طوالنی افزایش، کاهش پیدا کرده است.

25.7
شاخص رفاه در 

دولت یازدهم

می کند و بنگاه ها با افزایش حداقل دســتمزد مجبور می شوند که 
دستمزد همه کارکنان را افزایش دهند و این افزایش در دستمزدها، 

ارتباطی با بهره وری آنها ندارد.
بنابراین سیاســت حداقل دستمزد، هزینه های بنگاه را به شدت 
افزایش داده و درصورتی که این افزایش دستمزد با افزایش بهره وری 
همراه نباشــد می توان پیش بینی کرد که صنایــع بزرگ از حالت 
رقابتی، به ویژه در سطوح بین المللی دور می شوند و کم کم دومینوی 
ورشکستگی و رکود آنها آغاز می شود و رکود تورمی به شدت رشد 

حداقل دستمزد حقیقی را تحت تأثیر قرار می دهد.
ســازوکار این تغییر هم آن گونه است که تورم از ارزش دستمزد 
اسمی افزایش یافته می کاهد و قدرت خرید کارگران گیرنده حداقل 

دستمزد را تحت تأثیر منفی قرار می دهد.
از ســوی دیگر، رکود هم سبب بیکار شــدن کارگران کم درآمد 
می شــود. به عبارت دیگر، در شرایط رکود تورمی، اثر منفی حداقل 

دستمزد بر اشتغال تشدید می شود.

J افزایش اشتغال غیررسمی در بنگاه های کوچک
شــاید میان افزایش نرخ دستمزد و نرخ بیکاری یا اشتغال زایی 
ارتباط مســتقیم و قاطعی وجود نداشته باشد اما بی شک افزایش 
دســتمزد با سازوکار کنونی می تواند شمایل بازار کار را تغییر دهد. 
در اثـر افـزایش حداقل مزد رسمی، ممكن است اشتغال غیر رسمی 
)شـاغلین فاقـد پوشـش بیمـه ای و حداقل مزد( گسترش پیدا کند. 
از سوی دیگر، دولتی بودن بخش عمده ای از صنایع مـــادر و بطور 
كلی اقتصاد ایران، باعث می شود كه سیاست  اشتغال  زایی در ایران از 

قوانین طبیعی در اقتصاد تبعیت نكند و ساز خودش را کوک کند.
بررسی نتایج یکی از تحقیقات منتشــر شده در نشریه اقتصاد 
مقداری، نشــان می دهد که بر اثر افزایش حداقل دستمزد، اشتغال 
نیروی کار ساده در بیشــتر بخش ها کاهش خواهد یافت و هرچه 
میزان افزایش حداقل دستمزد بیشتر باشد، میزان کاهش اشتغال 
نیروی کار ســاده نیز بیشتر اســت. یافته های این پژوهش نشان 
می دهند اگرچه افزایش حداقل دســتمزد باعث کاهش اشــتغال 
نیروی کار ساده در تمام بخش ها شده، اما اشتغال نیروی کار ماهر 
در بخش های خدمات و کشاورزی زیاد شده است. البته روند افزایش 
شــغل برای نیروی ماهر هم همگون نبوده و در بعضی از بخش ها، 
معکوس بوده است. برای مثال، افزایش دستمزد، برای نیروهای ماهر 
در بخش های  انرژی، تولید فلزات، باالدســتی نفت و گاز، صنعت و 
صنایع غذایی و آشامیدنی کاهش شغل در دهه های اخیر به ارمغان 

آورده است.
اما راهکار چیســت؟ با توجه به تأثیرگذاری متفاوت حـــداقل 
دســـتمزد در هـــر یك از بخش های اقتصادی و مناطق مختلف 
كشور، تعیین نرخ هـای چندگانـه حـداقل مـزد بـر اساس كشش 
اشــتغال در هر بخش یا منطقه نســبت به تغییرات دســـتمزد 
مـی توانـد بـه عنوان راه حلی برای كاهش آثار منفی آن بر اشـتغال 
و افـزایش تـأثیرات مثبـت آن بـر تحقق اهدافی چون توزیع عادالنه 
تـر درآمـد، و بهبـود وضـعیت اقتصـادی - اجتمـاعی كارگران، مد 
نظر تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران اقتصادی قرار گیرد که البته 
این مهم نیز نیازمند بررســی های چندجانبه است چرا که می تواند 
مخاطرات بسیاری برای جامعه ایران مثل باالبردن لجام گسیخته نرخ 

مهاجرت از شهرستان ها به تهران را با خود به همراه داشته باشد.
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 34.7 
باالترین شاخص 

رفاه در  دولت پنجم 
)بیشترین کاهش رفاه 

خانوار( 

40
 درصد 

جمعیت کشور زیر 
خط فقر زندگی 

می کنند  

توسعه، حداقل دستمزدهای باالتر با نرخ های کمتر فقر، همبستگی 
دارند. این تحقیقات همچنین نشــان می دهند که حداقل دستمزد 
باالتر، سهم فقیرترین ها از جمعیت را تحت تأثیر قرار نمی دهند، بلکه 
سطوح باالتر جمعیت کم  درآمد را متأثر می سازند که نزدیک به خط 

فقر هستند. 
برای رفاه البته شاخص های متعددی وجود دارد. اما در ساده ترین 
آن که شــاخص رفاه آمارتیا سن اســت، درآمد و وضعیت توزیع آن 
از متغّیرهای مهم در سنجش سطح رفاه هستند. عالوه بر دستمزد 
و میــزان قدرت خرید آن، متغیرهایی نظیر ثبات شــغلی و کنترل 
مخاطره های شــغلی نظیر بیکاری و ازکارافتادگی هم بسیار مهم اند. 
یعنی خانوار باید نســبت به تأمین بلندمدت درآمد کافی، اطمینان 

خاطر هم داشته باشد. 
براســاس مطالعات مختلفی که در سال های اخیر در ایران انجام 
شده، فقر درآمدی مهم ترین عامل در فقر چندبعدی است. به ویژه در 
مناطق شــهری، دو متغّیر درآمد و مسکن بیش از 65 درصد فقر را 
تبیین می کنند. اساساً دلیل اصلی افزایش جمعیت زیر خط فقر این 
اســت که الیه های پایین طبقۀ متوسط به انواعی از دالیل یا بخشی 
از درآمدشــان را از دســت می دهند و یا افزایش درآمد آنها به اندازه 
افزایش هزینه های زندگی نیســت و درنتیجه دچار فقر می شــوند. 
وقتی از افزایش جمعیت زیر خط فقر بحث می شود، یعنی الیه های 
پایین طبقۀ متوسط دارد به زیر خط فقر سقوط می کند. رضا امیدی 
کارشــناس رفاه بر این باور است که در سال 99، برآوردهای مختلف 
حدود 40 درصد جمعیت را زیر خط فقر نشــان می دهد که عموماً 
ناشی از شوک های تورمی است که در سال های اخیر رخ داده است. 
تقریباً از سال 86 تاکنون، جز یکی دو سال، روند فقر در ایران افزایشی 
است و در برخی سال ها با جهش مواجه بوده است. بنابراین یک بخش 
به دستمزد پایه مربوط است و بخشی به وظایف دولت در حوزه هایی 
نظیر آموزش، سالمت، مسکن. دربارۀ دستمزد، یک نکته که باید به 
آن توجه داشت سهم پایین دستمزد یا هزینه های پرسنلی در ارزش 

افزوده در کشور ما است. 

میانگین این شــاخص در دولت پنجم - سازندگی- 34.7 بود که 
باالترین رقم در تمامی این سال ها ) از 68 تا 64( محسوب می شود. 
خانوارها کمترین این شاخص را در سال 86 تجربه کردند که رقم آن 
به ۲۲.4 رسیده است یعنی بیشترین رفاه خانواده ایرانی در سه دهه 

اخیر مربوط به سال 86 بوده است. 

J ...می توان همچنان فقیرتر شد
افزایش قابل توجه دســتمزد، برنــدگان و بازندگانی دارد. اگرچه 
قانون حداقل دســتمزد  برای فقرزدایی، طراحی شده است اما لزوما 
سازوکار کنونی به جواب نمی رسد. پژوهشکده عالی تامین اجتماعی 
در گزارشی نوشته است که براساس نتایج و مطالعات،  بیش از نیمی از 
کارگران در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط در بخش های کار 
می کنند که تحت پوشش قانون حداقل دستمزد قرار نمی گیرند و این 
یعنی یک بخش غیررسمی بزرگ می تواند اثر افزایش حداقل دستمزد 
بر کاهش فقر را باال برد. از سوی دیگر افزایش حدالق دستمزد با نرخ 
باال می تواند توسعه مشاغل غیر رسمی را زیاد کند و تعدیل بنگاه ها 
را باال ببرد. در ادامه این اســتدالل، اگر کارگرانی که شغلشــان را در 
نتیجه سیاست حداقل دستمزد باالتر از دست می دهند نتوانند دوباره 
در بخش رسمی شغل پیدا کنند، به سراغ بخش غیررسمی خواهند 
رفت، زیرا دستمزدهای کمتر باز هم بهتر از نداشتن دستمزد است. 
حداقل دســتمزد باالتر شاید کارگران بیشتری را به خروج از بخش 
رســمی و ورود به بخش غیررسمی وادار کند و دستمزدهای کمتر 
میتواند خانواده این کارگران را به زیر خط فقر سوق دهد. در واقع در 
جامعه ای ساز و کار تعیین دستمزد به درستی طراحی نشده است و 
در حوزه اشــتغال زایی آن اقدامات سازنده ای نشده است می تواند در 
هر دو صورت دهک های بســیاری را به زیر خط فقر هول دهد؛ انگار 
که می توان مدام فقیرتر شد. اگر قرار باشد باز به گزارش  پژوهشکده 
تامین اجتماعی رجوع کنیم، خواهیم دید که مطالعات صورت گرفته 
با استفاده از داده های کشــوری، به بررسی همبستگی بین حداقل 
دســتمزد و فقر پرداخته نتیجه آن شــده که در کشورهای درحال 

مقایسه تغییرات قیمت دالر و تغییرات حداقل دستمزد کارگران

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

تغییرات دستمزد 67% 36% 32% 30% 37% 30% 23% 18% 20% 27% 24% 23% 22% 25% 15% 22% 22% 20% 20% 15% 9% 18% 25% 25% 17% 14% 15% 20% 36% 21%
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 در 10سالی که گذشت، رشد اقتصادی درمجموع نزدیک به صفر 
درصد برآورد می شود. معنی این گزاره، خلق نشدن ثروت، اشتغال و 
درآمد جدید در یک دهه  اســت. محصول این شرایط، افزایش فقر 
درآمدی بیشتر خانوار هاست که در نهایت به افزایش شکاف درآمدی 
می انجامد و افزایش پی در پی ضریب جینی -  به جز در بعضی سال ها 
  -خود صحه روشــنی بر این ادعاســت. سال گذشته، شورای  عالی 
کار براســاس گزارش مرکز آمار ایران، سبد هزینه خانوار هر خانواده 
کارگری را شش میلیون و 895 هزار تومان تعیین کرد. از سوی دیگر 
امسال و بعد از چانه زنی های بسیار حداقل دستمزد به چهار میلیون 
تومان در ماه رسیده است و این اعداد راوی این حقیقت اند که هنوز 
شاهد شــکاف حداقل 38 درصدی درآمدی در دهک های کم درآمد 
جامعه ایم؛ شکافی که از انباشت تورم های پی در پی به وجود آمده و به 
نظر می رسد دیگر ترمیم آن ساده نیست.  مقایسه دستمزد کارگران 
در سال 9۲ و 99 به همراه قیمت کاالها در این دو سال نشان می دهد 
علی رغم رشد 4.5 برابری مزد کارگران طی این 7سال، قدرت خرید 
آنها ۲.5 برابر کم شــد و فاصله مزد با سبد معیشت از 1.۲ میلیون 
تومان در ســال 9۲ به 3.۲ میلیون در سال 99 رسیده است. اما آیا 
افزایش دســتوری دستمزد می تواند فاصله بین مزد با سبد معیشت 

خانوار را کمتر کند؟ 

J  نابرابری صدها چهره دارد
بررسی آمارهای منتشر شده از مرکز آمار ایران نشان می دهد که 
نیمی از جمعیت غیرفعال کشور را افراد با درآمد پایین )چهار دهک 

اول( تشــکیل می دهند که فقر بیش از پیش آنها را تهدید می کند. 
دهک هایــی که عمده شــاغالن در آن ها از حداقل های معیشــتی 
برخوردار نیســتند و شکاف 38 درصدی درآمدها و هزینه ها در سال 
جاری خود شاهد مثال این ادعاست. بررسی های اطالعات موجود در 
آمار های وزارت رفاه و همچنین مرکز آمار نشــان می دهد 40 درصد 
شاغالن کشور )10 تا 11 میلیون نفر( حقوق بگیر بخش خصوصی یا 
کارگران بوده و حدود3.5 میلیون نفر نیز در بخش عمومی و دولتی 

حاضر هستند.
با وجود اهمیت بخش خصوصی در خلق اشتغال، اوضاع از حیث 
دستمزد متفاوت اســت. خانوارهای با سرپرست حقوق بگیر بخش 
خصوصی )بخش کارگری(، عمدتا در دهک های پایین و میانی جامعه 
متمرکز هستند؛ به گونه ای که بیش از 34 درصد چهار دهک فقیر و 
بیش از 3۲ درصد سه دهک متوسط، از فعالین بخش کارگری هستند. 
در مقابل، هر چه به سمت دهک های     باالی درآمدی حرکت می  کنیم، 
ســهم حقوق بگیران بخش دولتی بیشتر می  شود. کمتر از ۲ درصد 
کارکنان دولت در چهار دهــک فقیر جامعه حضور دارند؛ در مقابل 
نزدیک ۲0 درصد خانوار با حقوق دولتی، در ســه دهک ثروتمندان 
جامعه حضور دارند. در دهک ثروتمند، ۲1.5 درصد خانوار شــهری، 
کارکنان دولتی هســتند؛ در مقابل این سهم برای فعالین کارگری 

بخش خصوصی کمتر از 17 درصد است.
اما نابرابری در دســتمزد صرفا به تفاوت های کارمندی و کارگری 
ختم نمی شود. نیروی کار در بخش های مختلف اقتصاد دستمزد های 
متفاوتی دریافت می کنند و به نظر می رسد دغدغه ای برای همسازی 

امتداد نابرابری
شکاف میان درآمد ها و هزینه ها روی کاغذ حدود 40 درصد برآورد می شود

بیش از 34 درصد چهار دهک فقیر و بیش از 3۲ درصد سه دهک متوسط، از فعالین 
بخش کارگری هستند. در مقابل، هر چه به سمت دهک های     باالی درآمدی حرکت 
می  کنیم، سهم حقوق بگیران بخش دولتی بیشتر می  شود.

ضریب جینی )افزایش شاخص نشانه افزایش فاصله طبقاتی است(
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آینده ما

2
 درصد 

کارکنان دولت در 
چهار دهک فقیر 

جامعه حضور دارند 

38
 درصد 

حداقل شکاف بین 
دستمزد و درآمد 

کارگران ساده 

سازی این حقوق ها وجود ندارد. بررسی  آمارهای منتشرشده از مرکز 
آمار ایران نشــان می دهد که پایین ترین ســطح دستمزد در بخش 
خصوصی متعلق به فعالیت بخش کشاورزی و باالترین دستمزد متعلق 
به حوزه صنعت و معدن اســت. بدین ترتیب عالوه بر شــکاف میان 
بخش عمومی -  خصوصی، در درون خود بخش خصوصی نیز نوعی 
ناهمگنی دستمزدی به صورت مشهود وجود دارد. به عنوان مثال در 
بخش کشاورزی، سطح پایین دستمزدها معلول ساختار اشتغال بخش 
کشاورزی و حجم انبوه کارگران ساده و فاقد مهارت و بسط و توسعه 
اقتصاد غیررســمی در این بخش است که کارگران را از حداقل های 
حمایتی محروم کرده است. دستمزد بخش کشاورزی به طور متوسط 
در ســال 97، 585 هزار تومان بوده است که این میزان حدود نصف 

حداقل دستمزد مصوب در این سال است.

J   اما و اگرهای افزایش حداقل دستمزد و کاهش نابرابری
افزایش دستوری و سراســری نرخ دستمزد موافقان و مخالفانی 
دارد. موافقان تعیین حداقل دستمزد در اقتصاد -  به شکل کنونی- 
تأکید بسیاری بر این بخش ماجرا دارند. اساسا در اقتصاد ایران یکی 
از دالیل اصلی افزایش حداقل دســتمزد همین ایده کمک به فقرا و 
کاهش نابرابری درآمد ناشی از نیروی کار است؛ درواقع، تحقق عدالت 
اجتماعی از رهگذر افزایش حداقل دستمزد مدنظر سیاستگذاران و 
مسئوالن است. براساس مقاله ای که در فصلنامه رفاه اجتماعی، سال 
نهم، شماره ۲3 منتشر شده است متغیر حداقل دستمزد توانسته است 
به طور معناداری باعث کاهش نابرابری درآمد شود. داده های این مقاله 
نشان داده است که تأثیرگذاری حداقل دستمزد بر ضریب جینی بین 
0.017و  0.018بوده است. به عبارت دیگر متغیر حداقل دستمزد در 
اقتصاد ایران از متغیرهای کلیدی و اصلی تأثیرگذار بر توزیع درآمد 
بوده است. ازاین رو، سیاست افزایش حداقل دستمزدها می تواند موجب 
کاهش معنادار نابرابری درآمد در کشور شود. شاخص سنجش نابرابری 
را شاخص جینی یا ضریب جینی می نامند. این شاخص، شاخصی 
اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت  میان مردم است. باال بودن این 
ضریب در یک کشــور معموالً به عنوان شاخصی از باالبودن اختالف 

طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور درنظر گرفته می شود.

J  شکافی که تمام نمی شود
حداقل دستمزد در سال 58 حدود 170 درصد رشد داشت و موجب 
شد تا شکاف بین دستمزد و معیشت کاهش یابد. اما پس از آن در بسیاری 
از سال ها نرخ واقعی رشد دستمزد منفی بوده، یعنی نرخ دستمزد کمتر 
از نرخ تورم رشــد کرده و قدرت خرید دستمزد مدام کاهش یافته است. 
گاهی دولت ها به دلیل شدت یافتن بین شکاف دستمزد و معیشت ناگزیر 
به ایجاد جهش در دستمزد پایه شده اند، اما بنا به استناد آمارهای مرکز 
آمار ایران و بانک مرکزی در بلندمدت همواره این شــکاف وجود داشته 
است. براساس آخرین گزارش هایی که نهادهای دولتی دربارۀ فقر در ایران 
منتشر کرده اند، بیش از 50 درصد خانوارهای فقیر دارای سرپرست شاغل 
هستند. اما دولت های مختلف در سال های صدارت شان چقدر به شکاف 
بیــن درآمد و هزینه ها اضافه کرده اند که جبــران این فاصله روز به روز 
سخت تر می شــود؟  به گزارش مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، 
رشــد دستمزد حقیقی -  دستمزدی که پس از کسر نرخ تورم محاسبه 
می شود-  در دوره  دولت دوم احمدی نژاد منفی 17درصد بوده است. در 
سال های پساجنگ اما یعنی در دولت ششم )دولت دوم مرحوم هاشمی 
رفسنجانی( نیز رشد حداقل دستمزد حقیقی منفی7.4 درصد بوده است.

 با تکیه بر آمار موجود می توان گفت که بیشــترین رشــد دستمزد 
حقیقی در دولت پنجم )دولت اول هاشــمی رفسنجانی( و کمترین آن 
در دولت دهم )دولت دوم احمدی نژاد( رخ داده است. این در حالی است 
که دولت سیدمحمد خاتمی بهترین دوره را برای رشد دستمزد حقیقی 
رقم زد و  در دولت های هفتم و هشتم شاهد رشد مثبت دستمزد حقیقی 

بودیم.
 اگر بخواهیم نگاهی جزئی به میزان رشــد دوره ای حداقل دستمزد 
حقیقی داشته باشیم، باید گفت که در دولت پنجم و ششم )دولت های 
هاشمی رفسنجانی( رشد دوره ای حداقل دستمزد حقیقی به ترتیب 65.۲ 
و منفی 7.4 بود. این رشــد در دولت اول خاتمی 11.8و در دولت دوم به 
۲1.7رسید. دولت اول احمدی نژاد نیز با رشد ۲.5درصدی کار خود را آغاز 
کرد اما این عدد در دولت دوم احمدی نژاد به منفی 17درصد رسید. دولت 
یازدهم به ریاست جمهوری حسن روحانی نیز رشد 18.۲درصدی را به نام 

خود ثبت کرده است.
 اما درباره دستمزد اسمی ارقام متفاوت اند. دولت اصالحات توانست 
8سال متوالی رشد ۲۲و ۲3درصدی را برای حداقل دستمزد اسمی 
-  آنچه روی کاغذ به نیروی کار پرداخت می شود- ثبت کند.این رقم 
در دولت اول احمدی نژاد به 19.8درصد و در دولت دوم به 15.5درصد 
رسید. حســن روحانی نیز در دولت اول، موجب رشد ۲0.۲درصدی 

حداقل دستمزد شد.
بررسی آمار دهه های مختلف نشان می دهد که شکاف بین هزینه ها 
و دستمزد که نرخ دستمزد حقیقی آن  را بیشتر در ارقام خود نشان 
می دهد، همواره رو به افزایش بوده و تنها در بعضی دوره ها روند دیگری 
طی کرده است. در مجموع اما، مقایسه حداقل دستمزد با نرخ برابری 
دالر نیز نشــان می دهد، درحالی که طی ســال89 حداقل دستمزد 
303هزار تومانی معادل ۲9۲دالر بود، اما با احتساب میانگین قیمت 
دالر در ســال99 یعنی ۲۲هزار و 977 تومان باید گفت که حداقل 
دستمزد سال 99 معادل 79دالر است. در واقع با وجود آنکه حداقل 
دستمزد افزایش یافته است اما به دلیل روند صعودی نرخ دالر، قدرت 
خرید مردم کاهش یافته است و مادام که شاخص های کالن اقتصادی 
اصالح نشوند و ساز و کار درستی برای تعیین دستمزد در نظر گرفته 

نشود، در بر همین پاشنه می چرخد.  
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رویــه فعلی و مداوم افزایش دســتمزد که منجــر به افزایش 
نقدینگی و افزایش تورم می شــود، چرخه ای به شدت معیوب و 
مسموم است زیرا نهایتاً سبب می شود قدرت خرید حقوق بگیران 
بیشتر کاهش پیدا کند.  به طور مثال بیست سال پیش در دوران 
اصالحات یک کارگر با حقوق 800 هزار تومانی می  توانست با 50 
میلیون تومان یک آپارتمان 60 متری در میدان خراسان تهران، 
بخرد. اما امروز قیمت همان آپارتمان 18 برابر شده و حقوق کارگر 
تنها 3 برابر افزایش داشته؛ این مثال به تنهایی روشن می  کند که 
قدرت خرید کارگر تا چه اندازه کاهش پیدا کرده است. درواقع به 
اصطالح علم اقتصاد به دلیل توهم پولی که برای طبقه حقوق بگیر 
به وجود آمده و فکر می  کنند که حقوق های     میلیونی می  گیرند اما 
نمی دانند که این حقوق های     میلیونی به همان میزان و بیشــتر، 
قدرت خرید آن ها   را کاهش می  دهد و مخارجشان را افزایش داده 
است. بنابراین این رویه که در سال های اخیر در اقتصاد ایران رواج 

پیدا کرده، منجر به ایجاد نرخ تورم فزاینده گشته است. 
تورم حاضر در اقتصاد امروز کشــور به حدی باالســت که به 
راحتی می  توان اذعان داشــت که مــا در دوران جنگ هم به این 
میزان تورم دســت به گریبان نبودیم و حتــی مخارج دولت در 
آن دوران علی رغم حضور دشــمن خارجی، حساب شده تر عمل 
می  کرد. افزایش دســتمزد اما امروز در دید کالن موجب افزایش 
نرخ فزاینده نقدینگی می شود و این افزایش نقدینگی خود را در 
تورم و کاهش قدرت خرید حقوق بگیران ثابت از جمله کارگران 
نشــان می  دهد به عالوه این افزایش حقوق ها، نرخ بیکاری را نیز 
باال می برد. مسابقه افزایش دستمزد در واقع در بلند مدت به ضرر 
کارگران اســت. البته این به معنای آن نیست که حقوق کارگران 
نباید افزوده شود بلکه کاماًل برعکس. حقوق کارگر باید متناسب 
با مخارج او، افزایش یابد. اما چطور این مهم عملی می شود؟ تنها 
در صورتی نائل شــدن به این هدف ممکن می  شــود که اقتصاد 
سامان پیدا کند. ســالمت اقتصادی باید از طریق ایجاد انضباط 
اقتصادی در دســتور کار و اولویت اول حکومت به اقتصاد کشور 
بازگردد. انضباط اقتصادی شامل انضباط پولی در سیستم بانکی و 
جلوگیری از بدهی های معوقه، همچنین انضباط مالی در سیستم 
بودجه می  شــود. افزایــش 50 درصدی حجــم بودجه دولت در 
مجلس و ارقام بسیار باال در بودجه نویسی، در تورم تاثیر بسزایی 

خواهد داشت.
افزایش بی محابای مخارج دولت بدون شک بر افزایش نقدینگی 
و تورم اثرگذار خواهد بود. این رویه قطعا در ماه های مرداد و شهریور، 
تاثیر تورم زای خود را در اقتصاد کشــور نشان خواهد داد. بودجه 
ســازمان تبلیغات، صدا و سیما و بودجه مجلس، افزایش سرسام 
آوری داشته است. همچنین برآورد کارشناسی سازمان برنامه،خبر 
از وجــود بیــش از 500 هزار میلیارد تومان پــروژه ی نیمه کاره 
می دهد. با این حال مجلس خالف رای دولت، تصمیم به تعریف 

پروژه های تازه ای کرده، این اقدامات در نهایت به هدررفت منابع 
و افزوده شدن مخارج دولت، می انجامد. تبعات چنین تصمیماتی 
که محدود به دید منطقه ای است، گردن اقتصاد را می فشرد و اثر 
منفی بر توده های مردم، می گذارد. وقتی حجم پول پر قدرت وارد 
اقتصاد می  شود در شرایطی که کشور تحت تحریم های بین المللی 
است، باید قناعت پیشه کرد. بنابراین مسابقه افزایش دستمزد به 
شکل و شمایل فعلی راه به جایی نمی برد و دولتمردان باید قدرت 
خرید را احصا کنند تا کارگران و زحتمکشــان جامعه بتوانند از 
پــس زندگی بربیایند. در غیر این صورت نفــع این رویه و ادامه 
دادن آن تنها به سود عامالن فساد از جمله دالالن، کالهبرداران، 
رانت خواران و طبقات نوکیســه در اقتصاد ایران خواهد بود. تنها 
راه خــروج از این وضعیت، پیشــه کردن فرهنگ قناعت در کنار 
ارتباط اقتصادی و تعامل سازنده با جامعه جهانی است. همچنین 
وارد کردن انضباط اقتصادی و استفاده از مدیریت علمی در درون 
کشور، می تواند شرایط سالمی را بر اقتصاد کشور حکمفرما کند. 
به عالوه نه تنها افزایش دستمزد کمکی به افزایش تولید نمی کند 
بلکه بنگاه ها در این شــرایط ترجیحشــان بر استخدام کارگران 
خارجی ا ست تا بتوانند با مزد پایین و قراردادهای شکسته بسته 
و بدون بیمه و حمایت قانون کار، فعالیت خود را ادامه دهند. اگر 
دســتمزدها بدون کنترل تورم و بازگرداندن سالمت اقتصادی به 
چرخه اقتصاد، افزایش یابد، مضرات آن برای توده مردم چندین و 

چند برابر بیش از فواید آن خواهد بود. 
افزایش دســتمزد تنها در صورتی موثر می افتد که متناسب 
با ســبد معیشــتی کارگران و مخارج آن ها، تعیین شده و تغییر 
پیدا کند. تنها آورده ی این طرز تفکر غیرکارشناسانه و غیرعلمی 
در طول سالیان،گســترش فقر و افزایش بیکاری بوده است ما از 
فقدان برخورد کارشناسی رنج می بریم اما اگر علمی و کارشناسی 
با مشکالت برخورد کنیم به این معنی که با استخدام های شایسته 
و روی کار آوردن افراد کاردان؛ معضالت اقتصادمان را رفع کنیم. 
اگر الزم است مشاوره بگیریم، کارشناس اقتصادی و فرد شایسته 
از خارج از مرزها بیاوریــم به توصیه های منطقی گوش دهیم تا 
بتوانیم آشفتگی های فعلی کشور را رفع و رجوع کند، نباید دریغ 
کنیم. اما راهکار نهایی چیست؟ ما باید فضای کسب و کار و رشد و 
تولید را در ایران مناسب کنیم و برای رسیدن به این مهم، باید سه 
کار در دســتور کار حکومت قرار گیرد؛ اول اینکه شفافیت باید بر 
اقتصاد ایران حاکم شود، دوم، رقابت سالم بین بنگاه های اقتصادی 
اتفاق بیفتد و ســوم، هرگونه انحصــاری را از اقتصاد ایران به دور 
بریزیم؛ چه انحصار بخش خصوصی، چه دولتی و چه خصولتی ها. 
به نظر من یکی از انحصاراتی که در اقتصاد ایران مشــکل آفرین 
است، همین نهادهای بزرگی هستند که نه دولتی و نه خصوصی 
هستند که بیشترین ضرر را هم به اقتصاد زده اند. اینها نمی گذارند 

بخش خصوصِی سالم در اقتصاد ما شکل بگیرد.

چرخه معیوب 
افزایش دستمزد و نرخ تورم به یک مسیر نامتناهی تبدیل می شود

مهدی پازوکی
اقتصاددان

اگر دستمزدها بدون کنترل تورم و بازگرداندن سالمت اقتصادی به چرخه 
اقتصاد، افزایش یابد، مضرات آن برای توده مردم چندین و چند برابر بیش از 
فواید آن خواهد بود.

افزایش بی محابای 
مخارج دولت بدون 

شک بر افزایش 
نقدینگی و تورم 
اثرگذار خواهد 

بود. این رویه قطعا 
در ماه های مرداد 
و شهریور، تاثیر 
تورم زای خود را 
در اقتصاد کشور 
نشان خواهد داد. 
بودجه سازمان 
تبلیغات، صدا و 
سیما و بودجه 
مجلس، افزایش 
سرسام آوری 

داشته است
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آینده ما

تورم گرچه به خودی خود یک مفهوم اقتصادی است اما ریشه های آن 
در ایران به شدت غیر اقتصادی بوده و با فرمول های اقتصادی قابل حل 
نیستند. در طی سه دهه گذشته بعد از جنگ، ما راهکارهای اقتصادی 
زیادی را به کار گرفته ایم اما نتوانســتیم ریشــه تورم را به خصوص از 
مسیرهای درآمدی بخشکانیم. البته اکثر سیاست های به کار گرفته شده 
در این سال ها به منظور کنترل تورم متمرکز بر حوزه سیاست های پولی و 
بازی کردن با نرخ های نقدینگی بوده است. در این شرایط مسئله افزایش 
درآمد، مســئله ای است که هرچند الزاما با تورم مرتبط نیست اما بر آن 
تاثیرگذار و از آن تاثیرپذیر است. حداقل درآمد در کشور های پیشرفته 
توسط سندیکاهای کارگری و نه دولت مطابق با مخارج زندگی کارگران 
و برای حمایت از نیروی کار مشخص می شود. همچنین افزایش حقوق 
باید متناسب با بهره وری نیروی کار انجام گیرد. به عبارت دیگر کارفرما در 
زمان استخدام نیروی تازه، به امید آن که نیروی تازه نفس بتواند به اندازه 
حداقل دستمزد خود، به حجم تولید کارفرما بیافزاید؛ اقدام به پرداخت 
حقوق می کند. در کشور ما اما برخالف کشورهای توسعه یافته، پیشنهاد 
حداقلی حقوق و افزایش آن از سوی دولت مطرح می شود و تا امروز هم 
همواره با آثار و ابعاد مختلفی چون افزایش هزینه تولید که خود عامل 
تورم به حساب می آید، رو به رو بوده است. این افزایش حقوق دستوری 
در بخش دولتی نوعاً به دلیل استخدام های ناشایست و برحسب روابط، 
نیروی ناکارآمد و با بهره وری پایین، بازتاب این ساز و کار معیوب به ناچار 
اثری تورمی برای جامعه به همراه دارد. اما در بخش خصوصی که معموالً 
استخدام ها براساس شایستگی نیروهای کار است، افزایش اختیاری و نه 
دستوری دستمزدها می  تواند به افزایش هزینه تولید بنگاه ها   بینجامد که 

این مهم موجب موج بعدی تورم می شود. 
بهره وری چنان شاخص مهمی است که نرخ باالی آن می تواند اثر ضد 
تورمی داشته باشد و افزایش دستمزد تنها در صورتی که برابر یا کمتر 
از بهره وری نیروی کار باشد، به تورم نمی انجامد. البته که دولت از منظر 
کارگر و تامین سبد معیشتی او در تالش برای کاهش فاصله طبقاتی و 
نابرابری است، اما سیاست افزایش دستوری دستمزد از منظر کارفرما که 
مجبور به افزایش حقوق نیروهای تازه است، گره ای است که هزینه های 
تولید را برای او به شدت باال می برد تا جایی که کارفرما تقریباً توان تقبل 
و تامین این هزینه ها را ندارد. این چالش که دامن کارفرما و کارگر را به 
دلیل بی کفایتی در سیستم اداره کشور از سوی دولت و حاکمیت گرفته، 
منجر به کاهش تولید ملی شده است. همین بی کفایتی و کاهش تولید 
که ریشه در عوامل غیراقتصادی دارد، به تولیدکنندگان بخش خصوصی 
تحمیل می شود و نوعی سردرگمی جمعی شکل می گیرد. این بی تدبیری 
سبب افزایش تورمی - بی ارتباط با تولیدات بخش خصوصی- و به طور 
خاص مرتبط با کسری بودجه های دولت به علت هزینه هایی که کمکی 
به تولید نمی کنند، می شود. این تورم و تحمیل تصمیمات دستوری به 
بخش خصوصی در مجموع منجر به کاهش قدرت خرید کارگران و انتقال 

بی کفایتی به هر دو بخش خصوصی و دولتی می شود.
تنها راه حل این مشکل، از بین بردن عوامل و ریشه های حقیقی تورم 

است. در کوتاه مدت نیز بهتر است اگر سیاست افزایش حداقل دستمزد 
به کار گرفته شــد، از طریق کمک های بالعوض، ارائه سوبسیدهایی به 
تولیدکنندگان در کنار مصرف کنندگان و مانع زدایی از تولید، هزینه های 
جانبی را بکاهیم. همچنین افزایش یکسان حقوق برای همه اقشار جامعه 
با یک درصد واحد، مسئله ای معیشتی است که الزاما به معنی افزایش 
برابر درآمد نیست. این افزایش برابر در سیستم فعلی اقتصاد ما از طرفی 
از روی ناچاری و تحمیل دولتی است و از طرفی بستگی به این دارد که 

کارفرما اقدام به جذب چه نیرویی کند. 
اگر نیروی استخدامی کارآیی و کارآمدی داشته باشد، این افزایش تاثیر 
تورمی نخواهد داشت و می تواند به انگیزه کارگران به خصوص در بخش 
خصوصی را باال ببرد. به همین ترتیب هم استخدام نیروهای ناکارآمدی 
که کمتر از حقوق دریافتی خود اقدام به تولید می کند، می تواند به تحمیل 
هزینه و اثر تورمی بر بنگاه اقتصادی، ختم شود. جالب این است که خود 
دولت نیز توان پرداخــت این هزینه ها به نیروی کار در حال فعالیت را 
ندارد و این هزینه ها تنها و به ناچار به بخش خصوصی، اجبار می شــود. 
شانه خالی کردن دولت از قانونی که از سوی خودش وضع شده و بستن 
قراردادهــای 89 روزه و کوتاه مدت، بیمه نکــردن کارمندان، پرداخت 
نکردن حداقل حقوق تعیین شــده و واگذار کردن بخشی از فعالیت به 
پیمانکار بخش خصوصی که عمدتاً مقدار قابل توجهی از بودجه را دریافت 
کرده و حداقل هزینه و حقوق را بین کارمندان و کارگران تقسیم می کند؛ 
همگی نشانه های ناتوانی این سیاست در حمایت از اقتصاد تولیدکننده و 
حقوق کارگر و عملی رندانه ا ست که از سوی حاکمیت به وقوع پیوسته 
اســت. نتیجه چنین رفتاری در اقتصاد، افزایش بیکاری، افزایش تورم و 
انواع مشکالت برای نیروی کار است. دولت باید خودش نیز این درد و رنج 
را تحمل کند و به قانون وضع شده پایبند باشد تا بتواند تصمیم راهگشایی 
برای برون رفت از این چرخه معیوب اتخاذ کرده و تالش کند ریشه های 

غیراقتصادی و اصلی تورم را فراتر از اصرار صاحبان نفوذ، بسوزاند. 
سال هاست که نرخ تورم با سرعت بیشتری از افزایش دستمزد، افزایش 
پیدا می کند؛ نتیجه هم این است که هر ساله تعداد بیشتری به زیر خط 
فقر ریزش می کنند؛ آمارها هم نشان می دهد که  تعداد خانوارهای زیر خط 
فقر به شدت نگران کننده است. در شرایط فعلی، دولت اگر نتواند از طریق 
اخذ درآمدهای مالیاتی جدید، منابع ریالی به وجود آورد، توان باال بردن 
دستمزدها را نخواهد داشت. کاهش درآمدهای نفتی و باقی منابع درآمدی، 
شرایط سختی را به وجود آورده اما سیاست گذاران باید اولویت بندی کنند؛ 
آن هــا ابتدا باید با کاهش فرار مالیاتی گروه های مختلف و اخذ مالیات از 
نهادها، ارگان ها و گروه هایی که قبالً معافیت مالیاتی داشته اند، منابع مالی 
ایجــاد کنند و در مرحله بعد، باید برای خرج کرد این منابع، اولویت  قائل 
شــوند. اولویت اصلی باید باال بردن دستمزد به خصوص برای گروه هایی 
با پایین ترین درآمد باشد؛ بایستی دستمزد کارگران بسیار بیشتر از رقم 
پیشنهادی دولت افزایش پیدا کند تا از ریزش هرچه بیشتر مردم به زیر 
خط فقر جلوگیری شــود. در غیر این صورت، طبقات بیشتری به خیل 

طبقات ناتواِن زیر خط فقر افزوده خواهد شد. 

بار هزینه بر دوش بخش خصوصی 
افزایش حقوق باید متناسب با بهره وری نیروی کار انجام گیرد

سید مرتضی افقه
عضوهیئتعلمیدانشکده

اقتصاددانشگاهاهواز

تنها راه حل این 
مشکل، از بین بردن 
عوامل و ریشه های 
حقیقی تورم است. 
در کوتاه مدت نیز 

بهتر است اگر 
سیاست افزایش 

حداقل دستمزد به 
کار گرفته شد، از 
طریق کمک های 
بالعوض، ارائه 
سوبسیدهایی 

به تولیدکنندگان 
در کنار 

مصرف کنندگان و 
مانع زدایی از تولید، 
هزینه های جانبی 

را بکاهیم

اگر نیروی استخدامی کارآیی و کارآمدی داشته باشد، این افزایش تاثیر تورمی نخواهد داشت و 
می تواند به انگیزه کارگران به خصوص در بخش خصوصی را باال ببرد. به همین ترتیب هم استخدام 
یافتی خود اقدام به تولید می کند. نیروهای ناکارآمدی که کمتر از حقوق در
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گاز اسیر بی برنامگی و پوپولیسم
نقد و بررسی »سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور تا افق 1420« مصوب شورای عالی انرژی

J  مقدمه
سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی کشور تا افق 14۲0در 
تاریخ ۲1 مهرماه 99 در شورای عالی انرژی تصویب و با بیش 
از پنج ماه وقفه در آخرین روز سال 99 در ۲9 اسفندماه ابالغ 
شده است که خود جای تامل دارد. در این نوشتار این سند را 
فرصت و بهانه ای قرار داده ام که به برخی از مهم ترین چالش ها 
و معضالت بخش انرژی و طبعا با تاکید بر گاز طبیعی بپردازم.

J شورای عالی انرژی و وزارت انرژی
تاریخچه و فلسفه شورای عالی انرژی چیست؟ مطلعین از 
ســاختار انرژی کشور می دانند که در بخش انرژی یک مشــکل بزرگ داریم و آن فقدان دستگاه 
حاکمیتی یا حکمرانی است. شاید الزم باشد به طور کلی تر به این اشاره شود که یکی از معضالت 
بزرگ ســاختاری در ایران این اســت که دولت )به مفهوم قوه مجریه( یک دولت حکمران کامل و 
جامع نیست. متأسفانه به دلیل غلبه تصدی گری و بنگاه داری دولتی بر حکمرانی، دولتی داریم که در 
وظایف اصلی خود یعنی حکمرانی که وظیفه اصلی دولت های مدرن امروز جهان است، بسیار ضعیف 

و ناکارآمد است. نگارنده قبال در نوشته های خود این مشکل 
را بسط داده ام و حتی مطرح نموده ام که به نظر من در ایران 
دولت سازی مقدم بر خصوصی سازی است یعنی ما ابتدا باید 
یک دولت حکمران که قادر به سیاست گذاری، کنترل، نظارت 
و رگوالتوری اســت بسازیم و چنین دولتی است که می تواند 
اوال یک جریان خصوصی سازی موفق را هدایت کند و ثانیا بعد 
از خصوصی سازی بتواند میان منافع بخش خصوصی و منافع 
عمومی و ملی، سازگاری ایجاد کند و فعالیت های خصوصی را 
هدایت و نظارت نماید وگرنه نتیجه خصوصی سازی آن خواهد 

شد که متاسفانه شده است. 
اما در بخش انرژی مشــکل حاد تر است و ما فاقد دســتگاه حکمرانی در بخش انرژی هستیم. 
در بخش های دیگر ســتاد ها یا بخش های حکمرانی وجود دارد اما چنانچه اشاره شد به دلیل غلبه 
تصدی گری و بنگاه داری موفق به حکمرانی در سطح مطلوب نیستند. ولی در بخش انرژی اصالً چنین 
ســتادی را نداریم. وزارت نفت و وزارت نیرو را داریم که هر کدام کار خودشان را انجام می دهند، در 
صورتی که امروزه در تمام جهان پیشرفته، انرژی را به صورت یکپارچه حکمرانی می کنند، حکمرانی 
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سند بهره وری انرژی جه مشخصه ای باید داشته باشد و مسئولیت اجرای آن با کجاست و چه مرجعی این مسئولیت را باید انجام دهد؟
 این مقاله تحلیلی-تبیینی را بخوانید.

غالمحسین حسنتاش
تحلیلگرارشدحوزهانرژی

چرا باید خواند:
اگر می خواهید 

درباره آینده انرژی به 
خصوص گاز کشور 
بدانید، خواندن این 

مقاله به شما توصیه 
می شود.
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آکــادمـی

به مفهوم سیاست گذاری، کنترل، نظارت، رگوالتوری و برنامه ریزی است و این که دولت با ابزار هایی 
که در اختیار دارد یک بخش را هدایت می کند که به سمت منافع ملی و برنامه های ملی، هماهنگ با 
سایر بخش ها و در جهت توسعه ملی حرکت کند. این خأل حاکمیتی در بخش انرژی سال های سال 
است که مورد توجه قرار گرفته است و به همین دلیل می بینیم که دچار بحران ها و مشکالت زیادی 
در بخش انرژی هستیم. در برنامه سوم عمرانی، یعنی حدود ۲0 سال پیش، برای پر کردن این خأل 
پیش بینی شــده بود که وزارت خانه های نفت و نیرو در هم ادغام شوند و وزارت انرژی تاسیس شود 
لکن مجلس وقت در اواخر دوره 5 ساله برنامه سوم، در این مصوبه تجدید نظر کرد، یعنی به این جمع 
بندی رسیدند که مصلحت در ادغام این دو دستگاه نیست و مجلس اصالحیه ای را داد که طبق آن 
تشکیل شورای  عالی انرژی را جایگزین تأسیس وزارت انرژی نمود. در واقع با این مصوبه یک شورای 
عالی ایجاد شده که آن خأل حاکمیتی را پر کند. در خیلی از موارد دیگر هم در کشور این کار انجام 
شــده و این اتفاق افتاده است که در جا هایی که خأل حاکمیتی و حکمرانی وجود داشته، شورا های 
عالی جایگزین ستاد های حکمرانی شده اند و تجربه چندان موفقی هم نبوده است و کماکان مشکل 

دستگاه حکمرانی وجود دارد. 
از آنجا که اخیرا در فروردین ماه سال 1400 جمعی از نمایندگان طرحی را ارائه دادند که مجددا 
بحث ادغام دو وزارت نفت و نیرو را مطرح کرده اند و در زمان نگارش این متن این طرح در حال بررسی 
است، خوب است نگاه دقیق تری به این مسئله داشته باشم. شورای عالی انرژی از حدود ۲0 سال پیش 
تاکنون موفق به پر کردن این خأل حکمرانی در بخش انرژی نبوده است. سال ها بود که اصالً جلسات 
این شورا تشکیل نمی شد. در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد یکی دو جلسه تشکیل شد که 
در آن به ســاماندهی خود این شورا و دبیرخانه آن و به مسائل اساسی بخش پرداخته نشد و دولت 
فعلی هم گویا در آخرین سال های خود به یاد این شورا افتاده است و سه چهار جلسه را تشکیل داده 

و مصوباتی داشته است که بر مبنای اولویت و جهت گیری روشنی نیست. 
با توجه به این که مسئله تاسیس وزارت انرژی مجددا در دستور قرار گرفته است بد نیست این 
مسئله را کمی  باز  کنم که ببینیم مشکل کجا است. به نظر من مشکل اصلی در این جا است که دو 
وزارت خانه نفت و نیرو گرچه از نظر حکمرانی و از بُعد سیاست گذاری و الزامات اداره بخش انرژی کامال 
با هم مرتبط هستند و به عبارتی بدون هم نمی توانند بخش انرژی کشور را هدایت کنند، اما از نظر 
تصدی گری، بنگاه داری، تکنولوژی و نوع صنعت ارتباطی با هم ندارند بلکه شاید بتوان گفت که از هم 
بیگانه هم هستند. اما متاسفانه در هر دو وزارت خانه و به خصوص در وزارت نفت بنگاه داری به شدت 
بر سیاست گذاری غلبه داشته است و در واقع وزارت نفت شاید فقط اسم وزارت خانه را یدک کشیده، 
ولی در واقع یک هلدینگ است که بخش های مختلف صنعت نفت و گاز را تصدی و اداره می کند، 
از باالدستی تا پایین دستی و تا محصوالت نهایی. در این شرایط اگر این ادغام انجام می  شد، هدف پر 
کردن خأل حاکمیتی و حکمرانی بود در صورتی که در واقع دو بنگاه که از نظر بنگاه داری و تکنولوژی 
ربطی به هم ندارند، ادغام می شــدند و این نگرانی وجود داشت که مشکالت ناشی از ادغام و تحول 
سازمانی به نوبه خود تا مدت ها درصد ضعیف حکمرانی در این دو دستگاه را هم تحت الشعاع قرار دهد 
و نه تنها هدف اصلی حاصل نشود بلکه از آن دور تر هم بشویم. و متاسفانه این وضعیت کماکان ادامه 
دارد. راه حل این بوده است که باید برنامه ریزی بلندمدت می شد که در هر دو وزارت خانه بخش های 
تصدی گری از بخش های حکمرانی کامال جدا و تفکیک شوند و خصوصا وزارت نفت به عنوان یک 
وزارت خانه و یک دستگاه حکمرانی خود را بتکاند و رابطه اش را با شرکت های زیرمجموعه خود تعریف 
کند و تبدیل به یک ستاد حکمرانی و حاکمیتی شود و به همین ترتیب در وزارت نیرو )که البته وزارت 
نیرو از این نظر وضع بهتری دارد(. پس از این که این تفکیک صورت گرفت و ارتباط بین بخش های 
ستادی و حکمرانی در دو وزارت خانه با شرکت های زیرمجموعه شان و بخش تصدی و بنگاه هایشان 
هم از نظر حقوقی و هم از نظر سازمانی و اداری مشخص شد، زمینه برای این ادغام فراهم می شد، 
بدون آن که مشکالت متصور به وجود آید، ولی متأسفانه هنوز به طور کامل و درست این اتفاق نیفتاده 
است و ما شاهد هستیم که خصوصا در وزارت نفت هنوز تصدی گری به شدت غلبه دارد و حتی این 
وزارت خانه درگیر مسائل پیمانکاری هم هست، یعنی سطحی پایین تر از بنگاه داری. بنابراین کماکان 
همان مانعی که در ۲0 سال پیش وجود داشت و باعث شد که مجلس در تصمیم خود تجدید نظر 
کند )البته شاید نه به شدت آن زمان(، کماکان وجود دارد و هنوز هم ممکن است که این ادغام خأل 
حکمرانی را پر نکند بلکه مشکالت ناشی از ادغام دو بنگاه بزرگ و عریض و طویل با مقررات متنوع و 

تکنولوژی های مختلفی که دارند، حتی هدف اصلی را تحت الشعاع قرار دهد. 
 با طرح این بحث هم می خواستم توضیح دهم که  شان نزول شورای عالی انرژی و مصوبه ای که از 

آن صادر شده چیست که فعالً سعی می کند خأل حکمرانی را در بخش انرژی پر کند، ولی همان طور 
که ذکر شد و در ادامه مطلب هم بیشتر مشخص خواهد شد، چندان موفق نبوده است. این شورا به 
صورت سازمان یافته کار نکرده، یک دبیرخانه قوی نداشته و اتفاقا پیچیدگی و تعارض قوانین و مقررات 
را هم چنان که در ادامه خواهد آمد، تشدید کرده است و به عبارتی مشکالتی را هم به وجود آورده 
است. همچنین می خواستم نظر خود را در مورد ادغام این دو وزارت خانه که دوباره در مجلس مطرح 
شده است توضیح بدهم که لزوما در شرایط فعلی ادغام این دو وزارت خانه ممکن است که مشکل را 

حل نکند و باید برای مساعد شدن فراهم آمدن شرایط ادغام برنامه ریزی صورت گیرد. 
الزم به ذکر است که »تفکیک کامل وظایف حکمرانی از تصدی و ایجاد ساختارهای مناسب برای 
ایفای وظایف حاکمیتی در بخش انرژی کشور به ویژه صنعت نفت« صراحتا در سند باالدستی تحت 
عنوان »سند ملی راهبرد انرژی کشور« مصوب ۲8 تیرماه 1396 هیئت وزیران مورد تاکید قرار گرفته 

اما متاسفانه به اجرا درنیامده است.

J سبد بهینه انرژی کشور
حال اگر وارد بحث گاز و متن سند شویم، در صفحه اول سند مورد بحث و در ادامه آن صراحتا ذکر 
شده است که بیش از 70 درصد انرژی اولیه کشور وابسته به گاز است و توجه به این مسئله مهم است 
که از این جهت یکی از غیرمتنوع ترین سبد های انرژی دنیا را داریم. یکی از اصول راهبردی انرژی در 
اغلب کشور های توسعه یافته متنوع سازی سبد انرژی است. حتی در اینجا بحث امنیت ملی هم مطرح 
است چراکه اگر کشوری بیش از حد به یک انرژی خاص وابسته شود، اگر مشکلی در آن ایجاد شود، 
تمام شبکه انرژی کشور را با چالش و بحران مواجه می کند؛ اما سبد انرژی ما در ایران متأسفانه بسیار 
غیر متنوع است. ما بیش از 97 درصد به نفت و گاز وابسته ایم و در این میان هم در حال حاضر بیش 
از 70 درصد وابستگی به گاز داریم و نزدیک به 60 درصد از این گاز نیز از میدان گازی پارس جنوبی 
تأمین می شود و به عبارتی یک میدان و مخزن گازی بیش از 40 درصد کل انرژی کشور را تأمین 
می کند که مسائل امنیتی و پدافندی هم می تواند در آن مطرح باشد و باید به آن توجه کرد. نکته 
دیگری که در این سند مشخص است، سهم بخش های مختلف در مصرف انرژی و گاز است که اگر 
به این ها توجه شود، به نوعی توسعه نیافتگی کشور را انعکاس می دهد. در اغلب کشور های توسعه یافته 
شاهد هستیم که بزرگ ترین بخش مصرف کننده انرژی بخش صنعت است، ولی با توجه به آمار سال 
1397 که در این ســند ارائه شــده، در ایران شاهد هستیم که 18 درصد از مصرف گاز سهم بخش 

صنعت است و ۲8درصد سهم مصرف خانگی و تجاری است.
بحث دیگر این است که آیا این حد وابستگی به گاز اصوال کار درستی بوده است یا خیر؟ الزم است 
بعضی اشکاالت را در این مورد مطرح کنم، از جمله در زمینه انرژی روستایی. در این سند یا جا های 
دیگر اشــاره شده است که 3۲ هزار روستا در حال حاضر از گاز برخوردار هستند و اظهارت مقامات 
شرکت گاز نشان می دهد که در حال گاز رسانی به چندین هزار روستای دیگر هم هستند. بار ها در این 
مورد گفته ام و در مقاالت مختلف نوشته ام که این کار بسیار غلطی بوده و هست. در بعضی از روستا ها 
قیمت تمام شده انشعابی که به پشت در منزل روستایی رسیده است، با قیمت های امروز سر به میلیارد 
تومان می زند که شاید کل ارزش دارایی آن روستایی در این حد نباشد. هیچ مخالفتی نداریم با این 
که روستاییان از رفاه در زمینه انرژی بهره مند شوند؛ اما آیا راه این مسئله فقط رساندن گاز است؟ آیا 
با این پولی که ما هزینه کردیم برای خطوط انتقال و شبکه گاز رسانی، آن هم در مناطق صعب العبور 
و مناطق روستایی که حتی بعضی از روستا های ما دیگر کاربرد تولیدی ندارد و به ییالق تبدیل شده 
اســت، آیا با این پول نمی شد انرژی مطمئن و آسوده ای را برای روستایی با هزینه های بسیار کمتر 
مثال از طریق نصب پنل های خورشیدی و توربین های بادی و یا توسعه دادن سوخت های سنتی و 
تبدیل آن ها به بیوگاز تأمین کرد؟ شرکت ملی گاز ایران سال ها پیش )شاید بیش از 10 سال پیش( 
در معاونت پژوهشی این شرکت نرم افزاری را توسعه داد که با دادن اطالعات جغرافیایی و مختصات به 
این نرم افزار مشخص کنند که سوخت بهینه در هر منطقه چیست، مثال نیروی خورشیدی بهتر است، 
برق رسانی اقتصادی تر است یا گاز رسانی یا اگر گازرسانی هم هست به چه صورت، به صورت سی ان 
جی یا خط لوله، ولی متأسفانه به دلیل سیاست زدگی و نوعی پوپولیسم سیاسی که توضیح خواهم داد، 
تمام این ها کنار گذاشته شد و هدف این شد که به هر کوی و برزن و هر روستای کوچکی، علی رغم 
اقتصادی نبودن گاز رسانی کنیم! در صورتی که در یکی از سند های راهبردی انرژی تأکید شده است 

که باید اقتصادی بودن و منطق اقتصادی در انرژی رسانی ها حاکم باشد. 
چرا می گویم پوپولیسم سیاسی؟ به این دلیل که اصل مسئله این بوده است که وزیر می خواسته 



37 آینده نگر | tccim.ir |   شماره صد و هشت، خرداد 1400

»تفکیک کامل وظایف حکمرانی از تصدی و ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی در بخش انرژی 
کشور به ویژه صنعت نفت« صراحتا در سند باالدستی تحت عنوان »سند ملی راهبرد انرژی کشور« مصوب ۲۸ تیرماه 
یران مورد تاکید قرار گرفته اما متاسفانه به اجرا درنیامده است. 1396 هیئت وز

از نمایندگان مجلس رأی اعتماد بگیرد و نمایندگان مجلس هم می خواستند با وعده هایی که به مردم 
می دهند، رأی بیاورند و وارد مجلس شوند، بنابراین به مردم وعده دادند که ما برایتان گاز می آوریم. 
رفاه گاز هم برای مردم ملموس بوده است، چون اگر می گفتند ما برایتان یک انرژی مطمئن می آوریم، 
ممکن بود که خیلی نتوانند رأی جمع کنند، به این ترتیب وارد مجلس شــدند، وزیر را تحت فشار 
قرار دادند و این تبدیل به یک سنت شده است. یعنی این مسئله مربوط به مجالس قبلی بوده، اما به 
مرور به صورت اتوماتیک این روند تکرار شده است که ما به هر جایی باید گاز ببریم، در صورتی که 
در کمتر جایی از دنیا این کار را می کنند، در همه جا انتخاب بهینه مطرح است که در هر منطقه ای 
چه سوختی بهینه است. یکی از هزینه های نداشتن دستگاه حکمرانی در بخش انرژی همین است 
که ما در هر کوی و برزن و هر روستا و منطقه دور و نزدیک هم شبکه انتقال برق می بریم، هم شبکه 
انتقال گاز می بریم که این  مستلزم سرمایه گذاری های زیرساختی مضاعف است و هم برای بخش حمل 
و نقل مجبوریم که شبکه انتقال فراورده های نفتی هم داشته باشیم که در این مورد هم معموال در 
کشور های پیشرفته دستگاه های حکمران سعی می کنند که شبکه را بهینه کنند و از هزینه های زیر 

ساختی مضاعف اجتناب کنند.
الزم به ذکر است که تنوع بخشی سبد انرژی، توجه به انرژی های تجدیدپذیر، تخصیص بهینه گاز 
طبیعی تولیدی بر اساس جامع نگری در منافع ملی، صراحتا در سند باالدستی تحت عنوان »سند 
ملی راهبرد انرژی کشور« مصوب ۲8 تیرماه 1396 هیئت وزیران مورد تاکید قرار گرفته اما متاسفانه 

به اجرا درنیامده است.

J آمارهای مخدوش
نکته دیگر اشــکاالت بزرگ آماری است که می خواهم به آن اشاره کنم. زمانی که شورای عالی 
انرژی در همان تجدید نظر برنامه ســوم تشکیل شد، در یادداشتی نوشتم که اگر این شورا بخواهد 
موفق باشد و تا حدودی خأل حکمرانی در بخش انرژی را پر کند، یکی از اولین کار هایی که باید انجام 
شود، این است که یک دبیرخانه مستقل داشته باشد و این دبیرخانه سامانه ای را برای اطالعات انرژی 
به وجود بیاورد و این اطالعات و تعاریف را یکپارچه کند و اطالعات برود به سمت آنالین شدن و قابل 
تحلیل شدن که در مراحل بعدی بتوان روی آن برنامه ریزی کرد. سند تراز گاز مورد بحث در سال 
99 در شورای عالی انرژی تصویب شده و خود این سؤال است که در مهر ماه 99 آیا آمار سال 98 در 
دسترس نبوده است که سال 97 را به عنوان آمار پایه گذاشته اند. اما همان طور که در سند مالحظه 
می شــود رقم متوسط گاز غنی تولیدی روزانه صنعت نفت در سال 1397 حدود 744 میلیون متر 
مکعب در روز گزارش شده است، در حالی که در تراز هیدروکربنی که وزارت نفت منتشر می کند و 
نیز در سند تراز انرژی که وزارت نیرو منتشر می کند و اطالعاتش را از وزارت نفت می گیرد، آمار گاز 
غنی تولیدی یا خام )که در سند مورد بحث هم با همین عنوان آمده(، در سال 1396 مقدار 844.9 
میلیون متر مکعب ذکر شده است. بر این اساس، در سال 97 میزان گاز تولیدی 100 میلیون متر 
مکعب در روز کمتر از سال 96 بوده است که این خیلی جای سؤال و ابهام دارد. بخشی از گاز غنی 
تولیدی کشور گاز همراه نفت است که حدود 100 میلیون متر مکعب می شود و اگر فرض کنید که 
تمام این 100 میلیون متر مکعب کاهش یافته بود به 744 می رسیم ولی می دانیم که این گونه نبوده 
و گاز همراه حدود 65 میلیون متر مکعب کاهش داشته و در مقابل در این سال چند فاز جدید پارس 
جنوبی وارد مدار تولید شده  و جایگزین کاهش تولید گاز همراه نفت شده اند یعنی در بد ترین شرایط 
و با وجود این که تولید گاز همراه نفت از 100 میلیون متر مکعب به 36 میلیون متر مکعب )به دلیل 
تحریم های نفتی و این که ما نفت کمتری تولید کردیم( افت کرده، باز هم در سال 97 باید حد اقل 
855 میلیون متر مکعب در روز تولید گاز می داشتیم، حتی در بد ترین شرایط اگر کل گاز همراه هم 
قطع شده بود، با احتساب افزایش تولید پارس جنوبی ما باید حدود 819 میلیون متر مکعب تولید گاز 
غنی می داشتیم، پس این که چطور این عدد به 744 رسیده است، جای سؤال دارد. حاال اگر این را با 
سند دیگری مقایسه کنید که تحت عنوان »برنامه اجرایی طرح جامع انرژی« در تاریخ ۲4 فروردین 
1399 توسط هیئت وزیران تصویب و در ۲7 فروردین 1399 یعنی تنها حدود 6 ماه قبل از تصویب 
سند تراز گاز ابالغ شده است، می بینید که در آن سند تولید گاز غنی در سال 1396به مقدار 845 
میلیون متر مکعب و در سال 97 حدود 91۲ میلیون متر مکعب در روز ذکر شده است که مالحظه 
می شــود که چقدر با عددی که در ســند تراز گاز آمده مغایرت دارد. به هر حال شورای عالی انرژی 
متشکل از عده ای از وزیران است و زیرمجموعه هیئت وزیران و دولت است و چگونه می شود در یک 
سند که شش ماه قبل تر در دولت تصویب شده آمار تا 98 ذکر شود و در سند شش ماه بعد شورای 

عالی انرژی آمار پایه سال 97 باشد و این میزان مغایرت هم وجود داشته باشد؟ تولید گاز غنی سال 
98 در مصوبه فروردین ماه دولت 10۲4میلیون مترمکعب ذکر شــده و برای سال های 99 و 1400 
به ترتیب 1174میلیون متر مکعب و 1۲41 میلیون مترمکعب پیش بینی شده است در حالی که در 
سند تراز گاز، تولید سال 1400 به میزان 895 میلیون متر مکعب در روز پیش بینی شده است که 
در این مورد هم تفاوت شگرفی وجود دارد. مالحظه مغایرت های بزرگی که بین سندی که در دولت 
و در فروردین ماه تصویب شده با سندی که در شورای عالی انرژی که زیرمجموعه ای از دولت است 
و وزرای کلیدی مســئول بخش انرژی همگی در شــورای عالی انرژی هم حضور دارند و در مهرماه 
تصویب شده است خود نشان دهنده نابسامانی در اطالعات و ارقام بخش انرژی و پیش بینی هاست و 
این معضل بزرگی است که باالخره کدام یک از این آمار و ارقام درست است و باید به کدام اتکا کرد. 
در آن جا تولید سال 99 را 1174 پیش بینی کرده است و در این جا تازه در سال 1400 می خواهد به 
895 میلیون برسد. تمام این ها هم در ارتباط با تولید گاز غنی یا خام و تحت این عنوان است. به هر 
حال این ها یا ناشی از اشکال در تعاریف است که استانداردسازی نشده یا خالف گویی و عدم شفافیت 
دستگاه های گزارش دهنده است و در نهایت نمی توان هیچ چیز از این سند ها دریافت نمود چرا که 
اختالف ها کم نیست و بعضا به اندازه 4 تا 5 فاز پارس جنوبی مغایرت آماری وجود دارد. اگر این واقعیت 
را در کنار این مسئله بگذارید که در چند سال اخیر انتشار هرگونه آماری در صنعت نفت و توسط 
شرکت های زیرمجموعه آن ممنوع شده است، مطالبی روشن می شود. هم اکنون اگر به سایت شرکت 
ملی گاز ایران، شرکت نفت و گاز پارس و سایت های دیگری از این دست مراجعه شود تقریبا هیچ 
آمار و ارقامی پیدا نمی شود؛ در صورتی که مثال روی سایت شرکت ملی گاز ایران به صورت ساالنه 
گزارش های آماری منتشــر می شد و حتی در بعضی سال ها برای این که مردم را تشویق به کنترل 
مصــرف کنند، روزانه نمودار آمار مصرف گاز را نمایش می دادند، اما حال هیچ آمار و اطالعاتی روی 

سایت ها پیدا نمی شود. چرا؟
 

مقایسه آمار تولید گاز غنی)خام( مندرج در سه سند)میلیون مترمکعب در روز(

سال
تراز انرژی 

و تراز 
هیدروکربنی

سند تراز تولید و 
مصرف گاز طبیعی 

کشور تا افق 
1420)مصوب 

مهر99(

سند طرح جامع 
انرژی کشور مصوب 

هیات وزیران )مصوب 
فروردین 99(

تحقق یافته

1۳96۸44.9۸4۵

1۳9774491۲

1۳9۸1044

پیش بینی
1۳991174

1400۸9۵1۲41

نکته هایی که باید بدانید

به دلیل غلبه تصدی گری و بنگاه داری دولتی بر حکمرانی، دولتی داریم 	]
که در وظایف اصلی خود یعنی حکمرانی که وظیفه اصلی دولت های مدرن 

امروز جهان است، بسیار ضعیف و ناکارآمد است.
اگر مقوله بهره وری انرژی و شاخص شدت انرژی به صورت فوری و 	]

در سطح ملی مورد توجه جدی قرار نگیرد در آینده دچار بحران انرژی و 
خصوصا تامین گاز خواهیم بود.

در اغلب کشور های توسعه یافته شاهد هستیم که بزرگ ترین بخش 	]
مصرف کننده انرژی بخش صنعت است، ولی با توجه به آمار سال 1397 که 
در این سند ارائه شده، در ایران شاهد هستیم که 18 درصد از مصرف گاز 

سهم بخش صنعت است و 28درصد سهم مصرف خانگی و تجاری است.
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آکــادمـی

J  مشکالت میدان گازی پارس جنوبی
بحث دیگر مربوط به میدان پارس جنوبی است که بیش از 40 درصد انرژی کل کشور و بیش 
از 60 درصد گاز کشور را تامین می کند. در مورد پارس جنوبی، از ابتدا بسیاری از اساتید و خصوصا 
مرحوم دکتر علی محمد ســعیدی که فوق تخصص مهندسی میادین هیدروکربنی بودند عنوان 
می کردند که توســعه میدان پارس جنوبی و حتی فازبندی میدان از ابتدا براساس مطالعات جامع 
میدان صورت نپذیرفته است. مثال اول آقایان فکر می کردند که 4، 5 فاز بیشتر نیست، بعد تا فاز 
10 و 11 رفتند و در نهایت اآلن رسیدیم به ۲4 فاز. به یاد دارم که مرحوم دکتر سعیدی و خیلی 
از متخصصین دیگر می گفتند این که شما به این صورت فازبندی کرده اید و فاز های اولیه را برده اید 
در ُقله میدان و فازهای بعدی در حاشیه های میدان قرارگرفته، یک اشکال در فازبندی است و ناشی 
از این بوده که چشم انداز درست و دقیقی از توسعه میدان بر اساس مطالعات جامع وجود نداشته 
اســت، به این دلیل که مطالعات جامعی بر روی میدان انجام نشده و برنامه جامعی برای توسعه 
آن طراحی نشده بوده است و اگر هم مطالعات اکتشافی و مطالعات جامع میدان انجام و تکمیل 
شده، سال ها پس از آغاز توسعه میدان اتفاق افتاده که در بسیاری از موارد مثل فازبندی، کار از کار 

گذشته بوده است.
 بنابراین در فاز های اولیه که در بهترین نقطه میدان هســتند، تا آینده دورتر هم مشکل افت 
فشــار تولید نخواهیم داشــت؛ ولی در فاز های جدید تری که به حاشیه میدان آمده، مشکل افت 
تولید خواهیم داشت. و متاسفانه امروز ما شاهد این مسئله در میدان گازی پارس جنوبی هستیم. 
مشخصات فاز های مختلف پارس جنوبی روی سایت سازمان منطقه ویژه انرژی پارس موجود است 
)که امیدوارم که بعد از این یادداشت برداشته نشود(، وقتی تولید این فاز ها با تولید هدف مقایسه 
می شود، می بینیم که در فاز های ۲ و 3، 4 و 5 که فاز های اولیه هستند حدود 95 درصد هدف تولید 
محقق شده است، مثال در فازهای4 و5 حدود 93 درصد، در فاز 1حدود 95درصد و در فازهای ۲ 
و3 حدود 96 درصد.؛ اما در 6، 7 و 8 این می رسد به 79 درصد، در 1۲ می رسد به 78 درصد، در 
15 و 16 می رسد به 74 درصد، در 19 می رسد به 68 درصد. دقیقا همان اشکالی که به طراحی 
این میدان گرفته می شد، می بینیم که متأسفانه تحقق یافته و نشان می دهد حرف متخصصینی که 

مدیران غیرمتخصص وزارت نفت حاضر به پذیرش آن نبودند، درست بوده است. 
یک نکته دیگر هم مشخص می شود که چرا در فاز های جدید تر شرکت های خارجی، حتی قبل 
از برجام و افزایش تحریم ها، حاضر نبودند با همان فرمولی که در فاز ۲ و 3 با توتال قرارداد بسته 
شده بود قرارداد ببندند، چون آن ها می دانستند که این فازبندی اشکال دارد و فاز های حاشیه ای که 
می خواهند به آن ها واگذار کنند خیلی زود تر از فاز ۲ و 3 دچار مشکل افت فشار می شوند و متاسفانه 
این که چرا شرکت ها نمی آیند، همه به حساب تحریم ها گذاشته می شد. در نهایت همان طور که 
در جدول مشخص است با مجموع فاز هایی که تا پایان سال 97 به بهره برداری رسیده )تا فاز ۲4 
همگی وارد تولید شده اند(، باید در سال 99 و سال 1400 حداقل 773 میلیون متر مکعب فقط از 
پارس جنوبی تولید داشته باشیم و با احتساب این که پارس جنوبی حدودا 60 درصد از تولید گاز 
کشور را تأمین می کند، باید در سال 1400 بیش از 1۲80 میلیون متر مکعب تولید گاز خام یا گاز 
غنی داشته باشیم، در حالی که در سند تراز گاز مصوب شورای عالی انرژی، 895 میلیون مترمکعب 
لحاظ شــده اســت و تولید گاز در اوج خود یعنی در سال 1410 قرار است به 1۲69 میلیون متر 
مکعب در روز برسد و بعد از آن هم قرار است که تولید سرازیر شود در حالی که در این فاصله فاز 
11 هم باید با ظرفیت 56.6 میلیون متر مکعب در روز به بهره برداری برسد و بسیاری از میدان های 
گازی دیگری که در حال توسعه هستند هم باید وارد تولید و بهره برداری شوند، میدان هایی مثل 
فرزاد، بالل، میدان گازی کیش و حدود 40 میلیون متر مکعب در روز هم گاز های سوزانده وجود 
دارد که قانون تأکید کرده که باید جمع آوری شود. این نشان می دهد که ما در چشم انداز با مشکالت 
زیادی مواجه هستیم. طبیعتا این عدد ها را وزارت نفت داده است و وزارت نفت هم می داند که در 
پارس جنوبی هدف های تولید قابل تحقق نیست و عدد های محافظه کارانه ای را ارائه داده است که با 
سند مصوب هیئت دولت هم مغایرت بسیار زیادی دارد و سرانجام نتیجه این است که در این تراز 
مالحظه می کنیم که تراز گاز کشور تا سال 1404 منفی است، به خصوص در پیک مصرف دچار 
مشــکالت زیادی خواهیم بود. تمام این ها نشان می دهد که برنامه ریزی ها اشکال داشته است. ما 
کشور را 70 درصد وابسته به گاز کردیم؛ ولی توان تأمین آن را نداریم و در فصول مختلف نیروگاه ها 
باید دوباره روی سوخت مازوت و گازوئیل شیفت کنند و در نتیجه با مسائل آلودگی محیط زیست 

هم مواجه هستیم. 

به این نکته مهم نیز باید دقت کرد که به همان دلیل که برنامه دقیق و جامعی برای توسعه میدان 
پارس-جنوبی وجود نداشته است بازدهی هر فاز متناسب با هزینه هایی که انجام شده نیست و این 

نوعی اتالف منابع ملی است. 

J  صادرات و واردات گاز
اگر بخواهیم اشاره ای هم به واردات و صادرات گاز داشته باشیم باید ذکر کنیم که با این چشم انداز، 
اصوال پتانسیلی برای به دست آوردن بازار های گازی جدید و ورود به آن ها وجود ندارد و اگر بتوانیم 
همین  بازارهایی را که داریم حفظ کنیم، خیلی کار بزرگی است. وزیر فعلی نفت در دوره قبلی وزارت 
خود با تصور این که ایران تبدیل به یک صادرکننده بزرگ گاز خواهد شــد، بحث 40 میلیون تن 
پروژه مایع سازی گاز برای صادرات را مطرح کرد که در نهایت فقط یک پروژه ایران ال ان جی باقی 
ماند و میلیارد ها دالر در آن هزینه شده و به هیچ نتیجه ای نرسیدیم. نگارنده در همان زمان در اظهار 
نظری به شورای اقتصاد  گفتم و  نوشتم که این توهم است. همچنین علی رغم مخالفت بسیاری از 
افراد که گفتند و نوشتند که پاکستان بازار هدف خوبی نمی تواند برای ما باشد و زمانی که هندی ها 
به عنوان مقصد اصلی صادرات خط لوله موسوم به صلح تصمیم به خروج از آن گرفتند، مشخص بود 
که پاکستان به تنهایی نمی تواند بازار هدف خوبی برای ما باشد و گفته شد که پاکستان کشوری 
است که نه برنامه انرژی منظمی دارد، نه پول دارد که به ما بدهد و نه می تواند تعهدات خود را انجام 
دهد. اما در این مورد هم توجه به نظر کارشناسی نشد، با پاکستان قرارداد بسته شد و خط لوله را تا 
مرز پاکستان بردند، پاکستانی ها به تعهدات خود عمل نکردند و متاسفانه در این دوره جدید وزارت 
ایشان هم قرارداد پیگیری نشد و در مورد تعهدات پاکستانی ها هم پیگیری حقوقی انجام نشد و حال 
شاهد هستیم که همان حرف هایی را که منتقدان در آن دوره می زدند، اآلن از زبان وزیر می شنویم 
که پاکستان بازار خوبی نیست. به نظر من علت این است که به خوبی می دانند که با این روند، گازی 
نخواهیم داشت که بتوانیم به پاکستان تحویل بدهیم و می بینیم که صادرات به عراق هم اخیرا زیر 
سؤال رفته است و بهانه پیدا شده که عراقی ها پول ما را نمی دهند و بهتر است که ما گاز را قطع کنیم. 
در سال ۲0۲6 قرارداد ما با ترکیه به پایان می رسد و با این چشم انداز و وضعیتی که داریم پیش 
می رویم و با توجه به منفی بودن باالنس عرضه و تقاضای گاز، بعید است که ترک ها هم دیگر به ما 
اعتماد کنند و حاضر باشند که قرارداد را تمدید کنند. در صورتی که حفظ این بازار برای ما بسیار 

مهم است. 
در مورد واردات گاز هم یک اشتباه بزرگ رخ داد و ما یک فرصت بسیار مهم را از دست دادیم. 
ما از کشــور ترکمنستان گاز را با قیمت بسیار مناسبی وارد می کردیم و می توانستیم آن قرارداد را 
حفظ کنیم، اما متأسفانه شرکت گاز و وزارت نفت به تعهدات خودشان در مورد ترکمن ها عمل نکرد 
و سعی نکرد راهی را برای بازپرداخت هزینه گاز ترکمن ها پیدا کند و سرانجام ترکمن ها گاز را قطع 
کردند و این فرصت هم از دست کشور رفت، در صورتی که راه های مختلفی برای حفظ این قرارداد 
وجود داشت. حتی ترکمن ها در مقطعی فرصت صادرات کاال و خدمات را برای ایران فراهم کردند که 
می توانست یک فرصت طالیی برای کشور باشد. گفتند که اگر پول ندارید در عوض بیایید در این جا 
پروژه اجرا کنید یا در عوض به ما کاال بدهید. حتی ما می توانستیم از طریق پول هایی که در چین 
داریم و با توجه به حساب هایی که چینی ها با ترکمنستان دارند و حساب ما که در چین بلوکه شده، 
راهی را پیدا کنیم که از طریق چینی ها حسابمان را با ترکمنستان تصفیه کنیم، اما چنین نشد و در 
نهایت یک فرصت خرید گاز با قیمت بسیار مناسب را که در مقابل آن می توانستیم صادرات به ترکیه 

و عراق را حفظ کنیم یا افزایش دهیم، از دست دادیم.

J ارتقای بهره وری انرژی، تنها راه نجات
اما راه حل چیست و چه کار باید کرد؟ با وضعی که مصرف انرژی و تولید انرژی در کشور دارد، 
ما هیچ راهی نداریم به جز ارتقای بهره وری انرژی. شاخص شدت انرژی در ایران یکی از بد ترین های 
جهان است و شاید هم بد ترین جهان، 30 سال است که ما داریم در این زمینه ها صحبت می کنیم، 
ولــی هیچ اتفاقی به طور جدی نمی افتد. البته افراد و بخش خصوصی تالش هایی می کنند، اما در 
سطح ملی به عنوان یک نهضت بزرگ اتفاقی نمی افتد. نگارنده قبال در همایشی در اتاق بازرگانی 
نشان دادم که اگر بخواهیم شاخص شدت انرژی را در ایران نه به بهترین های دنیا که کشور هایی مثل 
ژاپن و اسکاندیناوی هستند بلکه به متوسط دنیا برسانیم، به راحتی 40 درصد پتانسیل بازیافت یا 
ذخیره انرژی داریم، یعنی اگر در حال حاضر بیش از 6 میلیون بشکه معادل نفت خام انرژی مصرف 
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می کنیم، چیزی حدود ۲.5 میلیون بشــکه معادل نفت خام می توانیم ذخیره و صرفه جویی انرژی 
داشته باشیم. در همین سند تراز گاز مصوب شورای عالی انرژی که این نوشتار بر آن متمرکز است، 
به صراحت آمده است که هزینه آزاد کردن یک واحد انرژی از طریق ارتقای بهره وری از هزینه تولید 
یک واحد جدید انرژی بسیار کمتر است. این همان حرفی که نگارنده سال ها و بار ها گفته و نوشته ام 
و در این زمینه مطالعات بسیاری هم شده است. ما از طریق ارتقای بهره وری انرژی و بهبود شاخص 
شــدت انرژی، می توانیم انرژی را برای مصارف جدید، برای نسل های آینده و صنایع جدید و برای 
توسعه کشور آزاد کنیم و هزینه آن از هزینه این که برویم پاالیشگاه جدید بسازیم و میدان جدید 
توسعه بدهیم، بسیار پایین تر است. عالوه بر آن می دانیم که هر واحد کاهش مصرف انرژی متعاقبا 
آالینده های زیست محیطی را هم پایین می آورد و کاهش آالینده ها در داخل و در سطح جهانی برای 
ما فرصت ایجاد می کند و حتی ممکن است بتوانیم از کمک های بین المللی مربوطه هم بهره مند 
شویم. عالوه بر این بهره وری ما را در اقتصاد افزایش می دهد، قیمت تمام شده کاال هایمان را کاهش 
می دهد و بسیاری امتیازات عالوه بر بحث انرژی هم دارد و فرهنگ بهره وری را در کشور گسترش 
می دهد، ولی ما متأسفانه حرکت جدی نکرده ایم. در جدول بزرگ شماره ۲ سند مورد بحث، آمار 4 
ماه پرمصرف سال آورده شده است که نشان می دهد که در بخش خانگی و تجاری در 4 ماه زمستان 
چه مشکالت بزرگی داریم و مجبوریم تزریق گاز به میادین نفتی را قطع کنیم، حتی گاهی مجبور 

می شویم صادرات را قطع کنیم و مشکل تعهدات قراردادی پیدا کنیم. 
اگر در گوگل جست وجو کنید پیدا می کنید که وزیر فعلی نفت در سال 9۲ و 93 مطرح کردند 
که ما می خواهیم ۲0 میلیون بخاری گازی را عوض کنیم. برآورد شــده بود که ۲0 میلیون بخاری 
گازی در کشور وجود دارد، راندمان و بازدهی این بخاری ها 40 درصد است که اتفاقا همگی هم در 
پیک مصرف کار می کنند. در مورد یک تکنولوژی عجیب صحبت نمی کنم، در مورد بخاری گازی 
صحبت می کنم. در حال حاضر بخاری های گازی که در دنیا وجود دارند، راندمان باالی 95 درصد 
دارند و سیکل بسته هستند و دودکش هم ندارند، یعنی تمام گاز را تبدیل به حرارت می کنند، در 
صورتی که بخاری های گازی موجود در کشور 40 درصد این گاز را تبدیل به حرارت می کند، بقیه اش 
دارد آلودگی زیست محیطی ایجاد می کند و خفگی ها و مرگ و میر های زمستانی را به وجود می آورد. 
اما هیچ اقدامی نشد و امروز چیزی از آن نمی شنویم. قانونی در کشور داریم با عنوان اصالح الگوی 
مصرف انرژی که در در سال 90 تصویب شده و ماده 1۲ قانون »رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 

نظام مالی در کشــور« مصوب اردیبهشت 94 را داریم که البته خیلی جلوتر در سال 9۲ در دولت 
چیز هایی تصویب شده بود که در قانون رفع موانع تولید بار دیگر بر آن ها تأکید شد. در آنجا 100 
میلیارد دالر ظرفیت سرمایه گذاری در سال برای Saving یا بازیافت انرژی از طریق ارتقای بهره وری 
پیش بینی شده است، یعنی اگر یک سرمایه گذار بیاید بگوید آقای وزیر نفت، من با هزینه خودم تمام 
این بخاری ها را عوض می کنم، بخاری های 40 درصد راندمان مردم را جمع می کنم و بخاری های 95 
درصد راندمان به آن ها می دهم، ولی من و شما با هم بنشینیم گازی را که با این اقدام صرفه جویی 
می شود محاسبه کنیم، مثال با قیمتی که شما از ترکمنستان گاز وارد می کنید، پول این گاز آزادشده 
را در همان 4 ماهی که اتفاق می افتد به من بدهید و من از این طریق سرمایه خودم را بازمی گردانم، 
وزیر موظف است زمینه را فراهم کند. بنابراین شما می بینید که هم آن  سرمایه گذار   سود می کند، 
هم اقتصاد ملی نفع می برد، هم آلودگی محیط زیست پایین می آید، اما وزارت نفت همکاری نکرد و 
چنان که ذکر شد امروز شما دیگر هیچ چیز از آن تعویض بخاری های با راندمان نازل نمی شنوید. این 
فقط نمونه ای بود از این که ما چه کار های عظیمی در بخش ارتقای بهره وری انرژی می توانیم انجام 
بدهیم و این روند خطرناکی که در چند سال آینده با آن مواجه خواهیم بود را می توانیم فقط با بحث 
بهره وری انرژی تغییر بدهیم و بتوانیم بازار های صادراتی به دست آوریم و حتی شاید سرمایه گذاران 
خارجی حاضر باشند که در بازیافت انرژی سرمایه گذاری کنند و گاز آزادشده را بخرند و ببرند و یک 
فرصت صادرات گاز از این طریق را برای ما ایجاد کنند، کما این که در دوره ای در شرکت صادرات گاز 
)که اآلن منحل شده است(، طرحی را تعریف کردند به نام Savex و با بعضی شرکت های سوئیسی 
هم صحبت کردند که این ها بیایند در ایران برای بهره وری انرژی سرمایه گذاری کنند و گاز آزاد شده 
یا صرفه جویی شده را خودشان ببرند و  سرمایه گذار  ی خود را از آن طریق بازگردانند. اما متأسفانه این 

راه که تنها راه نجات ما است، جدی گرفته نشده است.
 اگر همین سند مورد بحث را مطالعه کنید به راحتی متوجه عدم جدیت در این زمینه می شوید. 
بخش قابل توجهی از این سند صحبت های بسیار ابتدایی در خصوص صرفه جویی انرژی است، یعنی 
انگار چرخ را از نو اختراع کرده باشند، حرف هایی که 30 سال است در کشور زده می شود در این جا 
تکرار شده و مسائلی مثل فرهنگ سازی در زمینه بهینه سازی انرژی مطرح شده یعنی حرف هایی که 
۲5 سال پیش زده می شد. در سال 1376زمانی که نگارنده رئیس مؤسسه مطالعات انرژی بودم و آن 
موقع اصالً کسی نمی دانست بهره وری انرژی و صرفه جویی چیست باید فرهنگ سازی می کردیم که 

ظرفیت اسمی و تولید واقعی فازهای پارس جنوبی و میزان تحقق هدف تولید هر فاز
نسبت تولید عملی به ظرفیت)درصد( تولید سال 1397 نسبت تولید عملی به ظرفیت )درصد( تولید سال 1396 ظرفیت اسمی تولید سال بهره برداری فازها

9۵.7 ۲7.07 94.۳ ۲6.69 ۲۸.۳ 1۳۸1 1

9۵.۸ ۵4.۲۲ 96.7 ۵4.7۵ ۵6.6 1۳۸۳ ۲ و ۳

9۳.1 ۵۲.7 9۵.۵ ۵4.04 ۵6.6 1۳۸4 4 و ۵

79.۳ ۸۲.۵ 77.6 ۸0.6۸ 104 1۳۸7 6 و 7 و ۸

91.1 ۵1.۵۸ 9۵.۵ ۵4.07 ۵6.6 1۳۸7 9 و 10

. . ۵6.6 بالتکلیف 11

7۸.0 ۵۸.۵1 76.0 ۵6.99 7۵ 1۳9۲ 1۲

۳.1 1.74 ۵6.6 1۳97 *1۳

۳0.۵ 17.۲9 6۵.6 1۳97 *14

74.0 41.۸۸ ۵7.6 ۳۲.61 ۵6.6 1۳9۳ 1۵ و 16

90.9 ۵14۵ 91.7 ۵1.۸9 ۵6.6 1۳94 17 و 1۸

67.۸ ۳۸۳۵ 69.4 ۳9.۲9 ۵6.6 1۳94 19

9۲.6 ۵۲.4۳ ۸0.1 4۵.۳۲ ۵6.6 1۳9۵ ۲0 و ۲1

۳.9 ۲.19 ۵6.6 1۳97 ۲۲ تا ۲4*

6۸.۸ ۵۳1.91 64.۲ 496.۳۳ 77۳.۳ جمع
ماخذ: سایت سازمان منطقه ویژه انرژی پارس و گزارشات ترازنامه هیدروکربنی وزارت نفت

*فازهای 13 و 14 و 22 تا 24 در اواسط سال 1397 به بهره برداری رسیده و در این سال به تولید کامل نرسیده اند.  

یم و نزدیک  ما بیش از 97 درصد به نفت و گاز وابسته ایم و در این میان هم در حال حاضر بیش از 70 درصد وابستگی به گاز دار
به 60 درصد از این گاز نیز از میدان گازی پارس جنوبی تأمین می شود و به عبارتی یک میدان و مخزن گازی بیش از 40 درصد کل 
انرژی کشور را تأمین می کند که مسائل امنیتی و پدافندی هم می تواند در آن مطرح باشد و باید به آن توجه کرد.
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آکــادمـی

این مفاهیم را جا بیندازیم. اآلن دوباره بعد از بیست و چند سال این حرف ها در این سند آمده است 
در صورتی که در همان مصوبه ابتدای سال 99 دولت که قبال اشاره شد و در سندهای دیگری که 
به آن اشاره کردم، مطالب بسیار جلوتر و پیشرفته تری از این سند ذکر شده است. یعنی آنچه که در 
همان قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، در قانون اصالح الگوی مصرف انرژی سال 90 و در جا های 
دیگر و قوانین برنامه تکرار شده است، در سند تراز گاز به عنوان یک کشف جدید فهرست شده و 
ذکر شده که در بخش های مختلف چه کار می توانیم بکنیم. حتی در سند مصوب فروردین 99 دولت 
شاخص های کّمی و مشخصی برای کاهش شدت انرژی در نظر گرفته شده. این ها به نوبه خود نشان 
می دهد که شورای عالی انرژی به قول معروف از مرحله پرت است و در سند تراز گاز نه به اسناد و 
قوانین قبلی انرژی مراجعه و توجه نموده و نه آسیب شناسی انجام داده که چرا مصوبات و قوانین قبلی 

اجرا نشده و چرا باید در اینجا به صورت بسیار ابتدایی تر مطرح شود. 
آنچه در صفحه 9 این سند آورده شده ما را به یک مورد کلیدی در زمینه ارتقای بهره وری انرژی 
متوجه می کند که موضوع راندمان نیروگاهی کشــور. در جدول صفحه 9 در سال 1397 راندمان 
نیروگاهی کشور 37 درصد ذکر شده و پیش بینی شده که در  سال 1400 به 39 درصد و  در 1405 
به 4۲ درصد و سرانجام در سال 14۲0 به 50 درصد برسد. در شرایطی که در واقعیت شاید از 37 
درصد هم کمتر باشد. امروز در دنیا راندمان نیروگاهی یعنی بازدهی تبدیل انرژی اولیه نفت یا گاز 
به انرژی ثانویه برق، در سیکل ترکیبی تا 54 درصد رسیده و در سیستم های تولید همزمان برق و 
حرارت )CHP(، صحبت از 75 تا 80 درصد است و آنگاه راندمان نیروگاهی ما 37 درصد است، یعنی 

اتالف عظیم در تبدیل داریم و البته تلفات انتقال هم وجود دارد.
نگارنده در ارائه خود در همایش اتاق بازرگانی که ذکر شد، بحث راندمان انرژی، پتانسیل آن 
را و این را که چرا انجام نشده توضیح داده و آسیب شناسی کرده ام که خواننده عالقه مند می تواند 
به وبالگ من مراجعه کند. یکی از مهم ترین دالیل همان است که ما دستگاه حکمرانی در بخش 
انرژی نداریم و دستگاه های موجود ما آن قدر گرفتار امور روزمره، مسائل تصدی و گرفتاری های 
تحریم و... هستند که واقعا کار نمی کنند. ضمن این که به صورت ساختاری و اصولی بزرگ ترین 
مشکل این است که دستگاه های تولیدکننده انرژی انگیزه ای برای صرفه جویی و بهره وری ندارند 
و فقط زمانی یادشان می افتد که بهره وری انرژی چیز خوبی است که اوج زمستان است، کمبود 
دارند و سر و صدا می شود که چرا نیروگاه ها را سوخت مایع می دهید، آلودگی زیاد شده است، 
ولی بقیه ســال می گویند به هر حال ما گاز داریم و باید بفروشــیم، یعنی به محض این که 
مشکلی در باالنس نداشته باشــند، بهره وری را از یاد می برند. در کشور دستگاه های بهره وری 
انرژی زیرمجموعه وزارت نفت و نیرو که تولیدکنندگان انرژی هستند، قراردارند در حالی که باید 
دستگاه های مستقلی وجود داشته باشد که زیر نظر بخش حکمرانی، بهره وری و شاخص شدت 

انرژی را رصد کنند که این اتفاق ها در کشور نیفتد.
نکته نهایی این که در مقابل کل مطالبی که در مورد بهره وری انرژی در این سند صحبت 
شده، مسئولیت اجرای آن مشخص نشده است، یعنی معلوم نیست کار هایی را که در این سند 

گفته شده چه مرجعی باید انجام دهد.

J  تزریق گاز
ســند تراز گاز نشــان می دهد که در مورد تزریق گاز به میادین نفتی، در سال 97 حدود 
33.1میلیون مترمکعب در روز تزریق گاز به میادین نفتی داشتیم که اهداف برنامه و نیاز مخازن 
ما خیلی باال تر از این است. در صورتی که مسئوالن و دست اندرکاران صنعت نفت و وزارت نفت 
مرتب شعار می دهند که ضریب بازیافت از میادین نفتی ما پایین است و دائما هم راه حل را این 
می دانند که ما باید برویم شرکت های موسوم به هفت خواهران نفتی را برگردانیم که این مشکل 
را حل کنند ولی همه می دانند که یکی از مهم ترین اقداماتی که برای افزایش بازیافت میادین 
نفتی باید صورت بگیرد، تزریق گاز به میزان کافی است که به دلیل همین وضعیت باالنس گاز، 
در واقع بزرگ ترین مغبون منفی بودن باالنس گاز، میادین نفتی بوده اند، چون نه متولی دارند و 
نه زبان دارند. به هر حال اگر گاز ترکیه قطع شود یکی داد می زند و به دادگاه بین المللی شکایت 
می کند و اگر گاز شهر یا کارخانه ای قطع شود یکی صدایش درمی آید ولی میدان نفتی بیچاره 
که ضریب بازیافتش دارد پایین می آید، زبان فریاد ندارد و اولین جایی است که در زمانی که ما 
گاز نداریم، شهید می شود. من به یاد دارم که مرحوم دکتر سعیدی می گفت که ما باید روزانه 
500 میلیون متر مکعب به میادین نفتی تزریق کنیم تا ضریب بازیافت مطلوبی داشته باشیم. 

اما برنامه ریزی تلفیقی نفت این را نمی پذیرفت و می گفت که ۲50 تا 300 کافی اســت. حاال 
شما حتی ۲50 تا را مقایسه کنید با این سی و چند تایی که در نهایت انجام شده است. چطور 
می شود که کسانی مرتب راجع به ضریب بازیافت و اهمیت آن صحبت کنند، ولی با تزریق گاز 

این برخورد را داشته باشند.

J خوراک مجتمع های پتروشیمی
خوراک یا ماده اولیه بخش عظیمی از کارخانجات پتروشیمی کشور گاز طبیعی و متان یا اتان 
است هم اکنون   نیز بسیاری از پتروشیمی ها به دلیل در اختیار نبودن گاز کافی زیر ظرفیت کار 
می کنند که نتیجه آن هم نوعی اتالف سرمایه های کشور است و با بدتر شدن وضعیت باالنس 
گاز این وضعیت بدتر خواهد شد. در طرح اخیر نمایندگان مجلس در مورد ادغام وزارتین نفت 
و نیرو و تاســیس وزارت انرژی پیشنهاد شده است که در صورت ادغام پتروشیمی ها به عنوان 
مصرف کننده گاز و میعانات گازی، زیر نظر وزرات ســمت قرار گیرند در این صورت در شرایط 
فعلــی با منفی بودن تراز گاز این خطر وجود دارد که تعهد صنعت نفت به تامین خوراک این 
مجتمع ها کمتر شود. در مورد پتروشیمی هایی که خوراکشان میعانات  گازی است نیز در آینده 
تهدیدهایی وجود دارد چون در مورد میعانات تولیدی میدان پارس جنوبی نیز معضالتی بیشتر 

از آنچه در مورد تولید گاز این میدان ذکر شد وجود دارد اما از موضوع این بحث خارج است. 
در مورد این ســند مطالب زیاد قابل بحث است اما به این بسنده می کنم و در پایان بر این 
جمله تأکید می کنم که کشور راه نجاتی جز بهره وری و بهبود شاخص شدت انرژی ندارد و در 
غیر این صورت در آینده در کنار بحران آب و ســایر بحران ها باید شاهد بحران گاز هم باشیم. 
دستگاه های متولی بهره وری تاکنون امتحان خوبی در این مسیر نداده اند و کارنامه مطلوبی ندارند. 

اگر بخواهیم تحولی در کشور اتفاق بیفتد باید یک فکر اساسی در این زمینه انجام شود.

J جمع بندی و نتیجه گیری
بررسی سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی کشور تا افق 14۲0 مصوب شورای عالی انرژی 

مسائل زیر را بازتاب می دهد:
1- شورای عالی انرژی به عنوان جایگزینی برای ستاد حکمرانی بخش انرژی اشراف کاملی به 
مسائل بخش ندارد، اولویت هایش روشن نیست، دالیل و فلسفه پرداختنش به موضوعات روشن 
نیست و با این وضعیت خأل حاکمیتی و حکمرانی در بخش انرژی کماکان به قوت خود باقی 

است. 
۲- در تهیه این سند توجهی به قوانین و مصوبات و اسناد باالدستی موجود در بخش انرژی نشده 

است و گامی به جلو برداشته نشده است.
3- آمار و ارقام بخش انرژی به شدت نامعتبر و قابل مناقشه و غیر استاندارد است. 

4- مصوبات شورا با این رویه موجب به وجود آمدن پدیده تعارض قوانین و مصوبات می شود که 
موجب لوث شدن مسئولیت دستگاه ها و استناد به مطلوب ترین مصوبه برای شانه خالی کردن از 
تعهدات خواهد شد، کما این که همین مصوبه با حدود 6 ماه فاصله زمانی، تعارضات قابل توجهی 
با مصوبه هیئت وزیران )برنامه اجرایی طرح جامع انرژی مصوب ۲4 فروردین 99 هیئت وزیران( 
دارد. الزم به ذکر اســت که سال ها پیش در یادداشتی ذکر کردم که از شروط موفقیت شورای 
عالی انرژی این است که دبیرخانه مستقلی داشته باشد، دبیرش یک فرد جامع نگر و نخبه در 
زمینه انرژی باشد که حکمش را از رئیس جمهور دریافت کند و آنچه در شورا مطرح می شود تنها 
به پیشنهاد دبیرخانه باشد و در غیر این صورت می تواند مورد سوءاستفاده مدیران اجرایی برای 

دور زدن مصوبات دیگری که مطلوبشان نیست قرار گیرد. 
5- این سند در مورد بسیاری از موارد و از جمله مسئله کلیدی بهره وری انرژی نسبت قوانین و 

مقررات و مصوبات قبلی بازگشت به عقب دارد. 
6- وابســته کردن بیش از حد سبد انرژی کشور به گاز، اصولی، منطقی، راهبردی و بر مبنای 

برنامه روشن نبوده است. 
7- اگر مقوله بهره وری انرژی و شاخص شدت انرژی به صورت فوری و در سطح ملی مورد توجه 

جدی قرار نگیرد در آینده دچار بحران انرژی و خصوصا تامین گاز خواهیم بود.
8- مهم ترین عامل افزایش ضریب بازیافت میادین نفتی که تزریق گاز به میزان کافی است،   در 

معرض تهدید جدی قرار دارد.  
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در سال 19۸6، دولت چین با ایجاد یک دفتر شورای دولتی برای شناسایی شهرستان های فقیر، خط 
فقر ملی را معرفی کرد و بودجه ویژه ای برای کاهش فقر اختصاص داد. طی این برنامه ملی و پس از 
هفت سال، ۸0 میلیون نفر از فقر خارج شدند.

چرا باید خواند:
چین چگونه توانسته 
برنامه فقرزدایی خود 
را عملیاتی کند؟ پاسخ 
این پرسش را در مقاله 
پیش رو بخوانید.

فقر در آن سوی دیوار چین
برنامه فقرزدایی چین و تحلیل عوامل موفقیت آن

ـه
ـان

ـه
ب

 چین 10 سال زودتر از برنامه توسعه پایدار سازمان ملل متحد توانست فقرزدایی کند؛ الگوی این کشور در پیشبرد اهداف اعالم شده چگونه بود و کشورهای در حال توسعه چگونه 
می توانند از این الگو درس بگیرند؟ این مقاله را بخوانید.

محمدحسین عمادی
سفیرونمایندهسابقایراندر
سازمانخواروبارجهانیفائوو
مدرسدانشگاههایچین

در آستانه ســال نو چینی )بهمن ماه 1399( و به مناسبت صدمین 
سال تاسیس حزب کمونیست، ریشه کن شدن فقر در این کشور رسما 
اعالم شد. بر همین مبنا، چین نه تنها اولین دولت جهان است که هدف 
راهبردی برنامه توســعه پایدار ســازمان ملل متحد را 10 سال زودتر از 
ضرب االجل تعیین شده به مرحله عمل رساند، بلکه اولین کشور جهان 
در طول تاریخ بشریت محسوب می شود که توانسته طی یک برنامه ملی 
فقرزدایی و تنها طی چهار دهه بالغ بر 770 میلیون نفر از جمعیت خود 
را از چنگال فقر رهایی ببخشد و از این طریق بیشترین سهم را در عرصه 
مبارزه با فقر در بین کشــورهای جهان به خود اختصاص دهد. هرچند 
این خبر کمتر به دلیل رقابت های جهانی توسط رسانه های بین المللی 
بازتاب یافته و توسط تحلیل گران مورد توجه قرار گرفته، اما به چند دلیل 
و گذشــته از اهمیت دستاورد عینی آن نیازمند بررسی و تحلیل عمیق 
است. تحلیل عمیق فرآیند و مکانیزم این اقدام از چند جنبه اهمیت دارد. 
اول اینکه این دستاورد در کشوری اتفاق افتاده است که هنوز و علی رغم 
نرخ باالی رشد اقتصادی، جزو کشورهای توسعه یافته جهان دسته بندی 
نمی شود. دلیل دوم اینکه در مدل های رایج فقرزدایی در جهان این پروژه 
ملی یک نوآوری اجرایی و عملیاتی تلقی می شــود که پی بردن به ابعاد 
حکمرانی، مدیریت و سیاست گذاری توسعه ای آن نیازمند توجه است که 

باید به صورت عمیق و تحلیلی مورد توجه قرار گیرد.

اهمیت این دستاورد در زمینه فقرزدایی زمانی مشخص می شود که 
شرایط و سرعت بی رقیب تحوالت اقتصادی و اجتماعی چین را در نظر 
بگیریم. تنها طی دو دهه اخیر درآمد ناخالص سرانه کشور چین به  بیش 
از ده برابر افزایش یافته و این در شرایطی است که به دلیل سرعت تحوالت، 
تفاوت درآمد به خصوص بین جامعه شهری و روستایی به شدت افزایش 
یافته که خود به افزایش دامنه فقر نسبی دامن زده است. بدیهی است در 
چنین شرایطی ظهور شکاف طبقاتی و روند ظهور فقر و بی عدالتی یکی از 
عوارض طبیعی این تحوالت است و اکثر قریب به اتفاق کشورهای در حال 
توسعه با آن دست به گریبان هستند. به همین جهت الزم است با دقت 
بیشتری روند و شیوه اقدام در این فرآیند مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

بســیاری از اقتصاددانان جهان که تحوالت چین را بررسی و تحلیل 
کرده اند به یک عنصر مشترک که رمز موفقیت چین است، اذعان دارند 
و آن هنــر چینی ها در مرحله بندی و فازبنــدی روند تحوالت و صبر و 
شــکیبایی آنان در ارتباط و ترکیب عوامل تا حصول به نتیجه است. در 
مسیر فقرزدایی این خصلت برنامه ریزان چینی بسیار خودنمایی می کند. 
پس از اصالحات ساختاری در چین و طی چهل سال گذشته تفکر حاکم 
بر شیوه غالب بر برنامه های ملی توسعه این کشور به دنبال افزایش رشد 
اقتصادی سرمایه داری با شیوه سوسیالیستی بوده اما از زمانی که شکاف 
توسعه ای، تفاوت طبقاتی و تبعیض منطقه ای )شهری و روستایی( و تمایز 
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جغرافیایی )شمال و جنوب( در آمار چین خود را نمایان کرد و به دغدغه 
حزب کمونیســت و رهبران این کشور تبدیل شد، مطالعه، برنامه ریزی 
عملــی و فازبندی مبارزه با فقر آغاز شــد. چینی ها این بار از هنر پیوند 
و ترکیب خود نیز اســتفاده کردند و بــا پیوند زدن این هدف ملی خود 
با اهداف راهبردی توســعه جهانی سازمان ملل موسوم به SDGs یک 

همسویی مناسب و هم افزایی اجرایی در این زمینه ایجاد کردند.
یکی از اولین شاخصه های رشد سریع درآمد و روند شهرنشینی شکاف 
درآمدی و بروز فقر در جامعه روستایی چین بود. این موضوع که در دوران 
قبل از اصالحات چین در قالب برنامه های توسعه روستایی دنبال شده بود 
هم اکنون نمی توانست با افزایش فزاینده شکاف درآمدی موثر و کارا باشد 
چون از یک طرف ســاختار اقتصاد چین بعد از اصالحات اساسا متحول 
شده بود و از سوی دیگر شکاف توسعه ای عمال باعث شده بود که توازن 
منطقه ای در پهنه جغرافیایی چین نیز دســتخوش تغییرات و تبعیض 
فراوان شــود. جهت مواجهه با این عارضه ملی حزب کمونیست و دولت 
مرکزی اقداماتی را آغاز کرد. آنها به منظور فقرزدایی سه هدف را مشخص 
ســاختند: 1- بهبود معیشت، ۲- دسترسی به نهاده ها و زیرساخت های 
تولیدی و 3-دسترسی به بازار جهت دستیابی به ارزش افزوده.  به منظور 
رونق کسب و کار و درآمد روستاییان اقداماتی از سوی دولت برنامه ریزی و 
اجرا شد که نتایج آن به تدریج ظاهر شد. البته این تحوالت با رشد اقتصاد 
ملی در این کشور نیز همراه بود که باعث هم افزایی این تحوالت شد. تاثیر 
این تحوالت در کاهش شــمار فقرای روستایی بین سال های ۲01۲ تا 
۲0۲0 را می توان در نمودار ۲ مشاهده کرد. برنامه ریزی و اقدامات دولت 
چین با هدف کاهش فقر روســتایی و پر کردن این شکاف توسعه ای را 

می توان به ترتیب زیر بیان کرد و سپس به تحلیل آن پرداخت.
شــاید بتوان اقدامات و فعالیت های چهار دهه گذشته این کشور را 
در سه سطح تقسیم بندی کرد که به صورت هماهنگ با اهداف جهانی 
)اهداف راهبردی ســازمان ملل موسوم به SDGs( تنظیم شد. سطوح 
برنامه ریزی و اجرای عملیات فقرزدایی در چین را می توان به: 1- سطح 
ملی، ۲- ســطح منطقه ای و 3- ســطح محلی تقســیم کرد. علی رغم 
حاکمیت نظام مدیریت متمرکز و از باال به پایین در این کشور از یک سو 
و حاکمیت نسبتی تفکرات حزبی و ایدئولوژیک، برنامه فقرزدایی بر ماهیت 

فقر در این کشور و شیوه های کامال عملی و اجرایی مبارزه با این پدیده 
تمرکز کرده و در شیوه اجرای برنامه فقرزدایی از کلیه شیوه های ممکن 
و روش هایی که آنها را به هدف می رساند بهره گرفته اند. تاکید بر افزایش 
ثروت و درآمد سرانه در سطح ملی به عنوان اصل و پشتیبانی برای مبارزه 
با فقر در نظر گرفته شد و هیچ برنامه ای که با این اصل در تضاد باشد مورد 
توجه قرار نگرفت اما به منظور ترمیم شکاف منطقه ای و پایداری توسعه 
ملی به این تصمیم دشوار رسیدند که باید استان های برخوردار و توانمند 
این کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم به استان های ضعیف کمک 
و حمایت مالی کنند. در سطح استانی و محلی نیز مسئوالن این کشور 
موظف به شناسایی دقیق فقرا، ریشه یابی دالیل آن و بهبود معیشت آنان 
با استفاده از منابع تخصیص یافته ملی و کمک استان های برخوردار شدند. 
در ســال 1986، دولت چین با ایجاد یک دفتر شــورای دولتی برای 
شناســایی شهرســتان های فقیر، خط فقر ملی را معرفی کرد و بودجه 
ویژه ای برای کاهش فقر اختصاص داد. طی این برنامه ملی و پس از هفت 
ســال، 80 میلیون نفر از فقر خارج شدند. مقامات دولت مرکزی جهت 
تعادل منطقه ای ساز و کار پرچالشی را شروع کردند که مناطق پردرآمد 
کشور )ساحل جنوب و شــرق( این امکان را فراهم می کرد تا از مناطق 

فقیرتر )غرب و شمال( پشتیبانی کنند. 
حذف هزینه های دانش آموزان مناطق روستایی از دیگر اقدامات دولت 
چین بود. چین همچنین برنامه دیبائو )dibao( را گسترش داد که یک 
برنامه انتقال پول نقد بدون قید و شــرط برای فقیرترین مردمان چین 
بود. تنها در فاز آخر فقرزدایی به طور متوسط ساالنه بیش از 10 میلیون 
نفر از فقر مطلق خارج شــده اند. وضعیت اقتصادی و اجتماعی مناطق 
رهایی یافته از فقر تغییرات بزرگی داشته است. تمامی افراد فقیر که تعیین 
و هدف گیری شده بودند، اکنون هیچ نگرانی در مورد غذا و پوشاک ندارند 
و تحصیالت رایگان، خدمات پزشکی اولیه، ایمنی مسکن و آب آشامیدنی 
برای آنان محقق شــده است. با بهبود وضعیت معیشت و تولید، درآمد 
خالص ســرانه این افراد از ۲ هزار و 98۲ یوآن )معادل 450 دالر آمریکا( 
در ســال ۲015 میالدی به 10 هــزار و 740 یوآن )معادل 1550 دالر( 
در سال ۲0۲0 تغییر کرد و به همین ترتیب توانایی رهایی از فقر به طور 
مداوم بهبود می یابد. در همین راســتا خدمات زیرساختی نیز ارائه شده 
به نحوی که خانه های فرسوده 7/9 میلیون خانوار و ۲5 میلیون و 680 هزار 
فقیر نوسازی شد. یک میلیون و 100 هزار کیلومتر راه روستایی ساخته 
یا بازسازی شــده و 35 هزار کیلومتر خط آهن افزوده شده است. تامین 
برق از شبکه های روستایی در مناطق فقیرنشین به 99 درصد رسیده و 
درصد اتصال فیبر نوری و فورجی در روستاهای فقیرنشین از 98 درصد 

فراتر رفته است.
ابعاد مالی و منابع مورد اســتفاده دراین پــروژه نیز از اهمیت زیادی 
برخوردار است. تا سال ۲014، مقامات چین 89.6 میلیون نفر فقیر، ۲9.5 
میلیون خانواده فقیر و 1۲8000 روستای فقیر را شناسایی کردند. بودجه 
ســاالنه برای کاهش فقر نیز دو برابر شد و به 138میلیارد یوان معادل 
۲0 میلیارد دالر در سال ۲019 رسید. همان طور که در نمودار مالحظه 
می شود از سال 1980 تا سال ۲018 دولت چین همواره تخصیص منابع 
ملی خود به منظور مبارزه با فقر را بر اســاس خط فقر )بر اســاس یوان 
چین( و ارزش واقعی پول ملی خود افزایش داده است تا بتواند به صورت 

هماهنگ و منطبق با شرایط منابع مالی را تامین کند.
 الزم به ذکر اســت که آخرین سال برنامه فقرزدایی چین با بیماری 
کووید هم زمان شد که بالغ بر 18 تریلیون دالر هزینه بر دوش دولت چین 
گذاشت اما این کشور بودجه فقرزدایی را به هیچ وجه کاهش نداد تا به 

نمودار 1- روند تغییر جمعیت فقر در چین بین سال های 2۰2۰-1۹78
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توسعه روستاها وظیفه ای مهم و بزرگ در راستای رستاخیز ملت چین 
است. باید ضمن تلفیق موثر و گسترش دستاوردهای فقرزدایی با 
آبادسازی روستاها، پایه فقرزدایی را پایدار و نتایج آن را تقویت کرد.

مرحله بندی و زمان بندی انجام شده خود دست یابد. 
رهایی 770 میلیون نفر از فقر توسط دولت چین به این معناست که 
بیش از 70 درصد از کل کسانی که در کل جهان از فقر رهایی یافته اند 

تنها در چهار دهه گذشته و توسط اقدامات دولت چین ارتقا یافته اند. 
شاید اشاره به ابعاد ناگفته و زوایای پنهان مدیریت و اجرای این اقدام 
مهم، بیانگر مبانی نظری و شیوه حکمرانی دولت مرکزی چین است که 
بیان آن برای مدیران و سیاست گذاران کشور خالی از فایده نباشد. برخی 
از زوایا و ابعاد این تالش موفق، روش های به کاررفته و دستاوردهای حاصله 

را می توان به شرح زیر بیان کرد:
ایــن تالش و اقــدام تاریخی نه به صــورت یک جنبش  بشردوســتانه کوتاه مــدت یا یک حرکــت خیرخواهانه 1
محرومیت زدایــی، بلکه در چارچــوب تخصیص حقوق 
شهروندی و به صورت یک برنامه توسعه ملی و همه جانبه و پایدار صورت 
پذیرفته که همگام با رفع فقر به رشد همه جانبه اقتصادی منجر شده و 
نمایشگر مدل حکمرانی موفق و مدیریت هماهنگ دولت در صحنه جهانی 
در مقایسه با دیگر کشورهای جهان )اعم از توسعه یافته و در حال توسعه( 

در مقابله با پدیده فقر است.
شیوه اجرایی پروژه فقرزدایی، همچون دیگر ابرپروژه های  توسعه ای چین، نیز از دالیل اصلی موفقیت برنامه فقرزدایی 2
است. هنر و معماری طراحی پروژه و مرحله بندی آن قطعا 
از اصلی تریــن دالیل پروژه ملی فقرزدایی اســت. مرحله بندی اجرایی، 
سطح بندی جغرافیایی برنامه از یک سو و انجام آزمایشی آن جهت برطرف 
کردن نقایص عملی و اجرایی آن توسط دولت مرکزی و محلی چین از 
مهم ترین دالیل موفقیت و دستیابی این برنامه به اهداف تنظیم شده اش 
بود. تداوم و پیگیری برنامه در سطوح ملی و محلی و جدیت دولت مرکزی 
در استفاده از این روش نظام مند توسط حاکمیت و دولت مرکزی چین از 
دیگر دالیل موفقیت این برنامه بود که می تواند برای دیگر کشــورهای 

درحال توسعه نیز مورد استفاده قرار گیرد. 
دیــدگاه و چارچوب نظــری و متدولــوژی این حرکت  همان طور که در باال به آن اشاره شد به صورت مدون تنظیم 3
و با دقت فازبندی و مورد آزمون قرار داده شده است. از نظر 
ایدئولوژیک همان طور که به مناســبت صدمین ســال تاسیس حزب 
کمونیست از سوی رئیس جمهور چین اعالم شد، وجود و ماندگاری فقر در 
کشور نشانه سوسیالیسم نیست. اگر مناطق فقیر برای مدت طوالنی در 
فقر بمانند، وضعیت فقرا برای مدت طوالتی تغییر نکرده و سطح زندگی 
مردم نیز برای مدت طوالنی بهبود نمی یابد. این امر نه برتری سیســتم 
سوسیالیستی چین را منعکس می کند و نه تفکر سوسیالیسم را. از نظر 
مدیریت و متدولوژی اجرا نیز ابعاد مختلف این برنامه به صورت مدون و 
جامع پیش بینی شــده بود به نحوی که در قالب طرح توســعه جامع و 
بلندمدت تدوین شــده تا از طریق: 1- بهبود معیشت، ۲- دسترسی به 
نهاده ها و زیرساخت های تولیدی و 3-دسترسی به بازار جهت دستیابی به 
ارزش افزوده، بتوانند از نعمات آن در بلندمدت بهره برداری کنند. چنان که 
رئیس جمهور این کشور شی جین پینگ اعالم کرد، توسعه روستاها وظیفه 
مهم و بزرگ در راستای رستاخیز ملت چین است. باید ضمن تلفیق موثر 
و گسترش دستاوردهای فقرزدایی با آبادسازی روستاها، پایه فقرزدایی را 
پایدار و نتایج آن را تقویت کرد. وی همچنین از ابعاد انســانی و محیط 
زیستی فقرزدایی غافل نبوده و در سخنرانی خود در کنگره حزب اعالم 
کرد که باید ضمن بهبود محیط زیست روستاها، به زندگی عزتمندانه و 

سعادتمندانه کشاورزان و روستاییان تحقق بخشید.

نقش اساســی بازی می کــرد، به نحوی که شــخص 4 اراده ملی و عزم رهبران سیاسی و حزب حاکم دراین باره 
رئیس جمهور و دبیرکل کمیته مرکزی حزب در 8 سال 
گذشــته بیش از 50 بار با هدف فقرزدایی از 14 منطقه واقع در فقر 
مطلق بازدید و وضعیت را به دقت ارزیابی و بررسی و بازرسی کرده  اند. 
برای انجام این برنامه مسئوالن اصلی ۲۲ استان مربوطه )واقع در مرکز 
و غرب چین( تعهدنامه فقرزدایی را با دولت مرکزی امضا کرده و متعهد 
به انجام کلیه تعهدات شده اند. سوابق نشان می دهد که تنها در 8 سال 
گذشته حدود 1800 نفر حین ارائه خدمات در امر فقرزدایی جان خود 

را از دست داده اند.
رسانه های ملی این کشور نیز در این مدت به صورت منظم و فراگیر 
به دنبال انعکاس این برنامه و نقاط قوت و ضعف آن از ســوی رهبران 

محلی و مردم بودند.
کردند تا از این اقدام موفق به عنوان یک اقدام سمبلیک 5 نکته آخر آنکه دولت چین و حزب کمونیست سعی 
جهت نشــان دادن موفقیت های نظام حکمرانی این 
کشور استفاده کنند. چنان که رئیس جمهور این کشور نیز در مراسم 
تقدیر از دست اندرکاران این پروژه عنوان کرد که پیروزی همه جانبه 
فقرزدایی چین کامال ثابت کرده است که حزب کمونیست چین قابل 
اتکاترین نیروســت که مردم چین را به توسعه و پیشرفت رهبری 
می کند. شاید بی رغبتی رسانه های جهان غرب در انعکاس این رویداد 
ریشه در همین امر داشته باشد. گذشته از این، اقدامات متعددی از 
سوی این کشور جهت معرفی و ارائه این مدل موفق به خصوص برای 
کشورهای فقیر و توسعه نیافته آفریقایی به عنوان یک الگو به منظور 
رهایی از فقر و توسعه روستایی در این کشورها انجام شده و تعدادی 
از دانشگاه های این کشــور از چند سال گذشته سعی در معرفی و 
ترویج این الگو همراه با آموزش و کمک های فنی گسترده کرده اند. 
در همین راســتا شی جین پینگ اعالم کرد: چین ضمن گسترش 
همکاری بین المللی و انجام وظایف بین المللی خود در این راستا، تا 
حد توان به کشورهای در حال توسعه کمک رسانده و یاری کننده 
قوی در امور فقرزدایی جهانی بوده است. دستاوردهای چین در این 
زمینه نه تنها به چین بلکه به جهان متعلق بوده و برای تقویت جامعه 
بشری با سرنوشت مشترک خدمات شایسته ارائه داده است. موضوعی 
که در قاره آفریقا به شدت مورد توجه رهبران و حکمرانان قرار گرفته 
است. اما سؤال اصلی این است که آیا ملزومات این چنین تحولی را 
به خصوص در حوزه حکمرانی خوب می توان در دیگر کشورهای در 

حال توسعه یافت؟ 

نمودار 2- کاهش جمعیت فقیر روستایی از سال 2۰12 تا 2۰2۰

 اگر مناطق فقیر 
برای مدت طوالنی 

در فقر بمانند، 
وضعیت فقرا برای 

مدت طوالتی 
تغییر نکرده و 

سطح زندگی مردم 
نیز برای مدت 
طوالنی بهبود 

نمی یابد. این امر 
نه برتری سیستم 

سوسیالیستی 
چین را منعکس 

می کند و نه تفکر 
سوسیالیسم را
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آکــادمـی

دو ســال قبل آقای روحانی در بازدید از وزارت اقتصاد و دارایی 
گفتند کســانی می گفتند اگر نرخ ارز افزایش یابد ایران گلســتان 
می شــود اما وضع موجود اقتصاد در سال 1397 نشان داد که ایران 
نه تنها گلستان نشد بلکه اقتصاد به خزان خود رسید. نتیجه ای که 
این بیان به ذهن متبادر می کند این اســت که نظریه افزایش نرخ 
ارز از اســاس نادرست بوده است. البته سیاست ارزی همواره محل 
مناقشه بوده و همواره اقتصاددانانی نیز بوده اند که از تثبیت و حتی 
کاهش نرخ ارز دفاع کرده انــد. بااین حال مطالبه اکثر اقتصاددانان 

جریان اصلی افزایش نرخ ارز به موازات افزایش تورم بوده است.
واقعیت آن اســت که طرح مسئله به شکلی که در باال آمده 
صحیح نیســت و اقتصاددانان ادعا نکردند که اگر ارز به یک باره 
چهار برابر شود و اقتصاد دچار تحریم می شود آنگاه ایران گلستان 
خواهد شــد! در ورزش وزنه برداری نیز اگر روز اول وزنه سیصد 
کیلویی را به کســی دهند نمی تواند بلند کنــد یا اگر هم بلند 
کند آســیب های جدی خواهد دید بلکه مربیان از وزنه های کم 
شــروع می کنند تا به وزنه های سنگین برسند. به همین قیاس 
ادعای اقتصاددانان این بود که وقتی برجام امضا شد اقتصاد باید 
روند برون گرایی را شــروع می کرد به جای اینکه یک  بار دیگر در 
مسیر همیشگی درون گرایی بیفتد. به همین دلیل توصیه می شد 
به موازات هموار شدن روابط سیاسی و بین المللی با کشورها،  نرخ 
ارز به تدریــج - نه یک باره چهار برابر- افزایش یابد تا شــرکت ها 
به مرور زمــان رویه برون گرایی را در پیش بگیرند و خود را برای 

تسخیر بازارهای همسایه آماده کنند.
هیــچ اقتصاددان معتقد به اقتصــاد آزاد نرخ تعیین نمی کند و 
به طــور قطعی درباره قیمت ها نظر نمی دهد. اقتصاددانان معتقد به 

اقتصاد آزاد همواره به همه سیاســت گذاران توصیه های مشخصی 
داشته اند که اوالً از سرکوب قیمت ها به ویژه سرکوب قیمت ارز دست 
بردارند و ثانیاً اجازه دهند که ساز و کار بازار، قیمت ها را تعیین کند. 
ضمن آن که اصول اقتصاد آزاد در همه جای دنیا ثابت است و بدین 
گونه نیست که به یک بال آن اجازه پرواز دهیم و بال دیگر را محکم 
بگیریم و بگوییم پرواز کن.  قبل از اینکه درباره دولتی بودن یا آزاد 
بــودن اقتصاد ایران بحث کنیم باید گفت، دولت در بخش هایی که 
نباید، دخالت می کند و در بخش هایی که باید دخالت کند، حضور 

کمرنگی دارد.
اگر از سال 1393 که امضا شدن برجام قطعی شد نرخ ارز به تدریج 
افزایش می یافت،  آنگاه خروج ارز به شکل مسافرت،  اقامت در خارج،  
واردات کاالهای نهایی و حتی برخی اقالم واســطه ای یا مواد اولیه 
کاهش می یافت و سرمایه گذاری بیشتر می شد و سرمایه گذاری ها 

ماهیت صادرات محور پیدا می کرد.
متأســفانه این رویه عمل نشد و با کمال تأسف اقتصاد دوباره به 
مسیر درون گرایی افتاد. نتیجه طبیعی این درون گرایی اتکای شدید 
تولید و خانوار به نرخ ارز بود. پیامد وخیم آن به شکل اختالل جدی 
در تولید و مصرف در اثر افزایش نرخ ارز بوده اســت. درواقع تثبیت 
نرخ ارز طی ســال های گذشته اقتصاد ایران را آسیب پذیر ساخت و 
از منظر اقتصاد مقاومتی نیز سیاستی نبود که به مصلحت باشد. این 
واقعیت که این بار نیز افزایش نرخ ارز در اثر تحریم شدیدتر و حتی 
شدیدتر بود و افت اقتصادی این نوبت شدیدتر از قبل شد نیز مؤید 
آن اســت که سیاست تثبیت نرخ ارز اقتصاد را هم در بعد خانوار و 
هم در بعد بنگاه به شدت به نرخ ارز متکی کرده بود. درنتیجه اقتصاد 
هزینه بسیار باالیی را پرداخت تا خود را با شرایط جدید سازگار کند.

نکته دوم این اســت که برخالف آنچه بســیاری می گفتند که 
افزایش نرخ ارز سم مهلک اقتصاد ایران است اینک مشاهده می کنیم 
که با افزایش شش برابری نرخ ارز باز هم اقتصاد ایران از هم نپاشید. 
درواقع بخشــی از تاب آوری اقتصاد داخل در برابر فشــار تحریم ها 
مرهون جهش نرخ ارز بود کــه واردات را گران و برای تولید داخل 
اقالم رقیب واردات انگیزه ایجاد کرد. درعین حال مزیت های نسبی 
فوق العاده ای بــرای بخش های صادراتی به وجود آورد. لذا اگرچه با 
افزایش نرخ ارز کشور گلستان نشد اما آن طور که طرفداران سرکوب 

نرخ ارز می گفتند کشور نیز از هم نپاشید و خزان نشد.
حال بیایید فرض کنیم تحریم ها همین امروز متوقف شــود. آیا 
دو تجربه تحریم کافی نیست که فردای پساتحریم دوباره سیاست 

تثبیت نرخ ارز را دنبال نکنیم؟ 

چرا باید خواند:
افزایش نرخ ارز چه 
تاثیری در اقتصاد 

دارد؟ پاسخ را در این 
مقاله بخوانید.

تاب آوری اقتصادی ایران؛ چیستی و چگونگی؟
چرا ایران با افزایش نرخ ارز گلستان نشد؟

ـه
ـان

ـه
ب

سال 1397 بود که رئیس جمهوری گفتند که برخی از اقتصاددان ها سر قیمت ارز همیشه با ما چانه می زدند. ما برای آنها احترام قائلیم اما اقتصاد دانش پیچیده ای است؛ بعضی ها 
فکر می کنند اقتصاد کتاب است اما اقتصاد خیلی فراز و نشیب دارد. سرزعیم در این مقاله به این موضوع پرداخته است.

علی سرزعیم
اقتصاددان

نکته هایی که باید بدانید

سیاست ارزی همواره محل مناقشه بوده و همواره اقتصاددانانی نیز بوده اند که از تثبیت و 	]
حتی کاهش نرخ ارز دفاع کرده اند. بااین حال مطالبه اکثر اقتصاددانان جریان اصلی افزایش نرخ 

ارز به موازات افزایش تورم بوده است.
اصول اقتصاد آزاد در همه جای دنیا ثابت است و بدین گونه نیست که به یک بال آن اجازه 	]

پرواز دهیم و بال دیگر را محکم بگیریم و بگوییم پرواز کن.
توصیه می شد به موازات هموار شدن روابط سیاسی و بین المللی با کشورها،  نرخ ارز به تدریج 	]

-نه یک باره چهار برابر- افزایش یابد تا شرکت ها به مرور زمان رویه برون گرایی را در پیش 
بگیرند و خود را برای تسخیر بازارهای همسایه آماده کنند.

یج افزایش می یافت،  آنگاه خروج ارز به   اگر از سال 1393 که امضا شدن برجام قطعی شد نرخ ارز به تدر
شکل مسافرت،  اقامت در خارج،  واردات کاالهای نهایی و حتی برخی اقالم واسطه ای یا مواد اولیه کاهش 
می یافت و سرمایه گذاری بیشتر می شد و سرمایه گذاری ها ماهیت صادرات محور پیدا می کرد.
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لحظه ای که باران فرومی بارد، هر قطره اش فرشته ای است 
که بر زمین خشک و تفتیده، در کام دانه ای، بوته خشکی 
و درخت سوخته ای و جان تشنه مزرعه ای فرومی افتد و 
رویش و خرمی و باغ و گل سرخ را نوید می دهد. در جهان 
اســاطیر، رودخانه همراه با دریاها، مقدس و از گوهری 
مینوی بهر ه مندند. تی. اس. الیوت، شــاعر انگلیسی رود 
را »خدای قهوه ای نیرومنــد« خطاب می کند. در ادیان 
آب نماد پاکی و باروری اســت، در قــرآن آب مایه و بن 
زندگی است و کرسی خداوند بر آن استوار. آب راز خلقت، 
تولد، مرگ، رستاخیز و رستگاری است. یونگ روانشناس 
سوئیسی آب را رایج ترین نماد ضمیر ناخودآگاه می داند 
و از همیــن رو دغدغه آب در ناخــودآگاه هر جامعه ای 
همیشه جریان دارد و در هر زمان و مکانی این دغدغه ها 

به صورت های مختلفی بروز و ظهور پیدا می کند.
تا چند ســال پیش، تقریباً روزی نبــود که خبر یا 
خبرهایی درباره خســارات باغات و مزارع در اثر کم آبی، 
خشــکی تاالب هــا و کاهــش رطوبت خــاک و ایجاد 
چشــمه های گردوغبــار، تخریب تأسیســات و بناها و 
زیرساخت ها در اثر نشست زمین، آلودگی محصوالت در 
اثر استفاده از فاضالب ها و نارسایی کمی و کیفی تأمین 
آب مراکز جمعیتی، از کانال ها و رسانه های مختلف کشور دریافت نشود. با بهتر شدن بارش ها 
این اخبار کمتر شده بود، هنوز در نیمه بهار 1400 به سر می بریم اما شواهد نشان می دهد 
امســال نظیر سال های  مشابهی که سپری شد، باید آمادگی داشت تا باز هم چنین اخبار 

ناگواری، خبرهای دیگر را تحت تاثیر خود قرار دهد.

J هشدارها
چند ماه پیش از شروع سال جدید، سازمان هواشناسی هشدارها و گزارش هایی مبنی 
بر پیش بینی وقوع شرایط بحرانی آب در سال آبی 1399- در 1400 کشور را        به »کارگروه 
ملی ســازگاری با کم آبی« ارائه کرد. از سوی این کارگروه، هشدارهایی به بخش کشاورزی 
داده شد تا کشاورزان از کم بارشی مطلع شوند و از آن ها خواسته شود کشت های کم آب بر را 
جایگزین کشت های آب بر کنند، همچنین مشارکت شهرداری ها برای محدود کردن کشت 
چمن و گیاهانی که مصرف آب زیادی دارند در فضاهای شهری خواسته شده است. مرکز 
ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی هم در فروردین اعالم کرده است که 
سال 1400 خشکسالی بسیار وخیم و شدیدی در جنوب و شرق کشور حاکم خواهد بود. 
سخنگوی شرکت مادر تخصصی آب و فاضالب کشور در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار 
گروه اقتصادی خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اینکه بارش های  امسال نسبت به متوسط 
50 ساله 45 درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 70 درصد کاهش داشته است 

چرا باید خواند:
بار دیگر هشدارها 

درباره آب و 
خشکسالی همچون 

گذشته شنیده 
می شود؛ در این مقاله 
مخاطرات و آسیب ها 

بررسی شده است.

هشدارها را بشنوید
تمنای باران یا سازگاری
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برای مقابله با بحران آب چه باید کرد؟ چاره اصلی در اتخاذ و اجرای تغییر سیاست های توسعه ای کشور و کنترل تقاضای آب برای کاهش برداشت آب، آبرانه یا ردپای آب است، 
که تاکنون حتی برنامه اجرایی منسجم و جامعی برای آن تدوین نشده است. این مقاله را بخوانید.

انوش نوری اسفندیاری
تحلیلگرحوزهآب

افزود: با کاهش بارندگی ها هم اکنون 45 درصد سدهای کشور پر هستند درحالی که این رقم 
در مدت مشابه سال گذشته 80 درصد بوده و البته این روند به دلیل کاهش 50 درصدی 
ورودی سدهای کشور است. وی با بیان اینکه امسال به 7 هزار روستا با تانکر آبرسانی خواهد 
شد گفت: در زمان مشابه سال گذشته به 5 هزار روستا با تانکر آبرسانی شده است که امسال 
شاهد افزایش بیش از ۲ هزار روستا به آبرسانی با تانکر هستیم که البته اغلب این روستاها در 
استان های پهناور واقع شده اند که آبرسانی به آنها زمان بر و هزینه بر است. وی اضافه کرد: با 
کاهش بارندگی ها. 15 درصد از منابع تولید آب در کشور کاهش یافته است که اگر بخواهیم 
شــرایط امسال مانند سال گذشته باشد باید تا 15 درصد از مصارف خود در همه بخش ها 

کاهش دهیم.
براســاس گزارش فروردیــن 1400 مرکز پژوهش های  مجلس، در ســال جاری وقوع 
خشكسالی، بحران کم آبی و تبعات ناشی از آن در بیشتر نقاط کشور مورد انتظار است. این 
گزارش ابراز امیدواری کرده اســت که می توان با اتخاذ اقدامات به موقع، آمادگی الزم برای 
ســازگاری با خشكسالی در بخش های مختلف را ایجاد نموده و با اعمال مدیریت صحیح، 
تبعات و تنش های اجتماعی ناشی از آن را کاهش داد. اما چقدر می توان به این امیدواری دل 

بست یا چگونه می توان ابعاد مدیریت صحیح را تصور و تصدیق کرد؟

J مخاطرات و زیان ها
مخاطرات سنتی و تاریخی چرخه آب، سیل و خشکسالی است که با تواتر و شدت های 
متفاوتی به جامعه و محیط طبیعی خسارت وارد  می کند. از این رو چاره اندیشی درباره آن، 
جنبه بســیار مهمی از مدیریت آب هر جامعه را        به خود اختصاص می دهد. خشکسالی ها 
یکی از تغییرات معمول اقلیمی هســتند که بسیاری از مناطق خشک و نیمه خشک دنیا 
را با شــدت های زیاد هر چند سال یک بار در بر می گیرد. از این رو با توجه به در دسترس 
بودن اطالعات اقلیمی، بســیاری از شاخص های خشکسالی متغیرهای هواشناختی را به 
عنوان ورودی در نظر می گیرند. از بین متغیرهای هواشــناختی نیز بارش مهم ترین متغیر 
تعیین کننده در شرایط خشکسالی است. بارندگی مهم ترین متغیری است که تغییرات آن 
به طور مســتقیم در رطوبت خاک و جریان های  سطحی، تغییرات مخازن زیرزمینی آب 
وغیره منعکس می شــود. پایش و پیشبینی خشکسالیها، بویژه تعیین دقیق زمان شروع و 
تداوم آن، اهمیت ویژهای در مدیریت منابع آبی و برنامهریزی جهت کاهش اثرات مخرب 

خشکسالی دارد. 
خشکسالی با دیگر مخاطرات طبیعی از قبیل سیل، زلزله و توفان از چندجهت متفاوت 
است: نخست اینکه تاثیر خشکســالی به تدریج و در یک دوره زمانی نسبتا طوالنی ظاهر 
می شود. دوم اینکه خسارات و اثرات ناشی از خشکسالی فاقد ساختار مشخص بوده و نسبت 
به خسارات حاصل از دیگر خطرات طبیعی، منطقه جغرافیایی وسیع تری را تحت تاثیر قرار 
می دهد. سوم اینکه نبود یک تعریف دقیق و قابل قبول جهانی از خشکسالی به پیچیدگی و 

سردرگمی در مورد وجود یا نبود این پدیده و درجه شدت وجود آن، افزوده است.
خشکسالی سال ۲013 چین، باعث کاهش ۲.3 درصدی نرخ رشد اقتصادی این کشور 
شد. خسارت خشکسالی ســال های ۲001 و ۲00۲ کانادا پنج و هشت دهم میلیارد دالر 

یت دادوگرفت میان هدف های سیاستی در این حوزه، از چالش های اصلی پیش  یزی عرضه و کنترل تقاضا و مدیر چگونگی برنامه ر
روی اقتصاد آب کشور است که برای پرداختن به آنها، مباحث و ابزارهای تحلیلی متنوع و متفاوتی شکل گرفته و توسعه یافته است که 
متاسفانه نهادهای مرتبط کشور ما نیازی به آنها و تولید اطالعات درست در این زمینه احساس نمی کنند
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برآورد و به عنوان بزرگ ترین سانحه طبیعی این کشور ثبت شد. ابعاد و تحمل خسارت و 
تاب آوری کشورها در مقابل این پدیده بسیار متفاوت است. خشکسالی در برخی از کشورهای 
آفریقایــی )دارای اقتصاد متکی به اقلیم( بخش اعظــم تولید ناخالص داخلی را به نابودی 
می کشاند و قحطی و ناامنی را بر آن ها حاکم می کند. بر اساس برخی تحقیقات انجام گرفته 
در ایران در اوایل دهه 1380، اثر مستقیم خسارت ناشی از کاهش هر 1 میلیمتر بارندگی 
برابر 98 میلیارد ریال تخمین زده شد. با فرض آنکه تفاوت میزان آب استحصالی در ترسالی 
در مقایسه با خشکسالی 13 میلیارد متر مکعب باشد، خسارت کاهش سطح زیر کشت ناشی 
از آن برابر 1۲74 میلیارد ریال می شود. در برآورد خسارت ها در ایران معموال کم برآوردی به 
چشم می خورد، مثال در سال 1387 اقدامات دولت برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی 
الیحه ای در دو فوریت تقدیم مجلس کرد تا بر اساس آن مجوز برداشت ۲0 هزار میلیارد ریال 
از صندوق ذخیره ارزی را برخالف آثار تورمی آن به دست آورد درحالی که معاون وزیر نیرو 
خسارت های ناشی از خشکسالی را تنها 150 میلیارد تومان اعالم کرده بود. تاکید دولت بر 
عدم آگاهی مردم از میزان و شدت خشکسالی و وضعیت کشور منجر به برگزاری غیر علنی 

جلسه مجلس شد. برداشت دولت درنهایت به ۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.        
خسارت ها فقط شامل آســیب های مالی نیستند و آسیب های جانی، محیط زیستی، 
برهم زدن نظم اجتماعی، پایمال شــدن حقوق افراد و آســیب های اجتماعی را نیز درپی 
دارند. معموالً در برآوردها به همه خســارت ها توجه نمی شــود و اساساً اقدامات جبرانی و 
یا پیشگیری دولت ها در این زمینه ناکافی است. افزایش شدید خسارت مخاطرات چرخه 
آب و یا جابه جایی تخصیص منابع آب محدود و پایمال شدن حقوق ایجادشده قبلی، مانع 
عمده ای در توسعه اقتصادی مناطق مختلف کشور، به شمار می آید. اما به نظر می رسد از نظر 
پژوهشگران بحث حائز اهمیت در مورد ایران این سوال باشد که چرا به رغم وقوع خشکسالی 
شدید و چندساله، کاهش تولید ناخالص داخلی بر مبنای محاسبات، محقق نشده است؟ 
به نظر می رســد تداوم اســتفاده از منابع آب زیرزمینی مانع از تحقق کاهش شدید تولید 
ناخالص شده است. به عنوان مثال، در دشت قزوین اضافه برداشت ساالنه بیش از ۲00میلیون 
مترمکعب بوده است. رقم متناظر در دشت رفسنجان بیش از ۲50 میلیون مترمکعب برای 
سال 8۲ ذکر شده است. این رقم برای کل کشور در سال 86 برابر با 8/ 4 میلیارد مترمکعب 
ذکر شده است. بنابراین توصیه می شود زمینه کاهش مصرف آب با تدابیری هوشمندانه و 
اجتماع محور فراهم شود تا پیامدهای خشکسالی به نقطه غیرقابل برگشت نرسد. به عالوه 
تاثیرپذیری استان ها از خشکسالی در تولید تا حدود زیادی به ترکیب تولید بخش ها بستگی 
دارد و مشاهده شده که استان های با سهم نسبی باالی بخش صنعت مانند تهران، خوزستان 
و کهگیلویه و بویراحمد از خشکسالی آسیب کمتری می بینند. درحالی که این میزان برای 
استان فارس و کرمان که بخش کشاورزی در آنها سهم باالیی دارد، بسیار چشمگیرتر است.

رونــد تغییرات اقلیم در اثر گرمایش زمین می تواند کلیه مخاطرات و پیامدهای فوق را 
تشدید کند.

J سازگاری یا مقابله
اگرچه ایران کشوری است واقع در جغرافیای خشک و نیمه خشک، اما هر از گاهی که 
بارش خوبی اتفاق می افتد از تنش آبی و خشکســالی با عنوان »مســافر عبوری«، شرایط 
کوتاه مدت یا »میهمان« یاد می شــود. اما این اواخر )قبل از دو ســال پربارش اخیر( برخی 
از مســئولین به این نتیجه رسیدند که دیگر نباید خشکسالی را میهمان خطاب کرد و به 
نوعی یار همیشــگی کشور است. هرچند که این موضوع در مراجع علمی از قبل مشخص 
بود و خبرگان آگاهی داشــتند که یکی از اولین اقدامات در بحث مدیریت خشکســالی، 
       شــناخت رفتار فضایی )پراکندگی فضایی(        این پدیده اســت. بنابراین مدیریت ریسک و 
بحران جدی در ارتباط با این پدیده بر حســب برنامه ریزی منطقه ای و اولویت بندی برای 
طرح های  مخصوص هر ناحیه مفید است. الزمه این امر، شناخت رفتار پدیده خشکسالی 
در یک دوره طوالنی و تعیین نواحی خشکســالی ایران است. در این زمینه پژوهش هایی 
انجام شــده است، مثال در یکی از آن ها بنابر بررســی داده های  ماهانه بارش برای دوره 50 
ساله از 1961-        ۲010  ایستگاهای سینوپتیک ایران، چگونگی خشکسالی های  بلندمدت 
در مقیاس ۲4 ماهه مشــخص شد که نتایج نشان داد خشکسالی در ایران از رفتار منظم 

فضایی و منطقی در درازمدت برخوردار است. در پژوهش یادشده روند محاسبه شده شمال 
غربی - جنوب شرقی بوده و 7 ناحیه همگن خشکسالی بلندمدت در ایران تشخیص داده 
شد که بر این اساس از نظر مدیریت ریسک و بحران خشکسالی در ایران به ترتیب ناحیه 
       1، 3، 5، 7، 6، ۲ و4 در اولویت قرار دارند. یا        از ســوی مرکز ملی خشکســالی و مدیریت 
بحران سازمان هواشناسی کشور رسما اعالم شده که        94درصد مساحت کشور تحت تاثیر 
خشکسالی بلندمدت است. یعنی حدود 11 درصد مساحت کشور تحت تاثیر خشکسالی 
خفیف، 4۲ درصد خشکسالی متوسط، 30 درصد خشکسالی شدید و 11 درصد خشکسالی 
بسیار شدید اســت. همچنین پنج درصد مساحت کشور در شــرایط نرمال و حدود نیم 

درصد مساحت کشور در شرایط بلندمدت ترسالی قرار دارند.
 مرکز تخصصی فوق در گزارش های خود تاکید دارد بیشترین حساسیت را باید نسبت 
به خشکســالی های بلندمدت داشته باشیم چون محو شدن آثار سوء این نوع خشکسالی 
از طبیعت زمان بر است بنابراین مدیریت صحیح منابع محدود آب کشور یک امر ضروری 
تلقی می شود. سپس همین مرکز رهنمودش این است که: »نباید فراموش کنیم که ایران 
در کمربند خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد و الزم است همه فعالیت ها بر اساس اقلیم 
خشک کشور تنظیم شود.« تاکید این مرکز یادآور سخنان رضا اردکانیان وزیر نیروی دولت 
دوازدهم در چند سال پیش است. او در سخنانش کلمه »سازگاری« با کم آبی را جایگزین 
»مقابله« با خشکسالی کرد. سازگاری به این معنا که سازوکار عبور از بحران آبی مدیریت 
تقاضا است نه عرضه. در این باره اردکانیان با اشاره به  کاهش بارندگی ها و افزایش تبخیرها 
در 50 ســال اخیر، گفت: در ادبیات برنامه ریزی های کشــور باید »سازگاری با کم آبی« را 
جایگزین »مقابله با خشکسالی« کنیم وی توضیح داد که »جایگزینی سازگاری با کم آبی 
به جای مقابله با خشکسالی به معنی مناسب بودن شرایط نیست، به خصوص در شرایطی 
که کاهش بارندگی ها نه تنها در تأمین آب، بلکه در تولید برق نیز تأثیرگذار خواهد بود.« به 
اعتقاد وی: »با توجه به کاهش بارندگی ها، فضای جامعه برای اصالح روندهای غلط آماده تر 
از همیشه است و در شرایط کنونی، نمایندگان مجلس، استانداران و به طور کلی جامعه، برای 
اجرای طرح هایی مانند مدیریت مصرف، معیشت های جایگزین و همچنین برنامه ریزی متکی 
بر آمایش سرزمین، پیشگام هستند.« البته مسئوالن کشور در سال های اخیر راهکارهای 
مختلفی را برای مقابله با بحران برجسته کردند و به پای آن پول و امکانات فراوانی ریختند و 
می ریزند. راهکارهایی چون انتقال آب، باروری ابرها، حفر چاه های  ژرف و حتی می خواستند 
تا واردات آب از دریاچه وان و تاجیکســتان پیش بروند. اما کم و بیش اکثر این راهکارها با 
خط مشی »ســازگاری« تزاحم دارد و حتی می توان گفت این نوع مدیریت به تشدید این 
معضل دامن می زد. چراکه مســئولین ریشه های  عواملی را که موجب تشدید بحران بودند 
نادیده می گیرند و در بسیاری از موارد انگیزه و ابزارهای همراه کردن مردم با سیاست های 

 کنترل کننده دولت وجود ندارد. 

J  فرسایش ظرفیت امنیت آبی
چندین دهه است که منابع آب کشور به صورت بی رویه و ناپایداری مورد بهره برداری قرار 
می گیرد. با تغییرات چشمگیر در روال حکمرانی آب از دهه 1340، دست دولت یا حکومت 
در حل و فصل امور باز و مقدورات بقیه جامعه در مشــارکت در امور مختلف، محدود شد. 
در نتیجه ساز و کارهای حکمرانی کشور عمدتاً منحصر شده است به تنظیم رویه هایی برای 
برنامه ریزی بخشی در نظام متمرکز دولتی، استفاده از رویه های قضایی و به کارگیری امکانات 
اداری. یعنی در مقابله با مشکالت و چالش هایی که در این چند دهه بروز پیدا کرده، تدابیر 
اقتصادی و بازار و توافق، همفکری و مشارکت عموم و پویش در شبکه های اجتماعی از سهم 
ناچیزی برخوردار اســت. فاصله میان عرضه و تقاضای آب، پیامدهای آلودگی منابع و افت 

مداوم سطح آب زیرزمینی، به طور روزافزونی گستره و عمق بیشتری پیدا می کند.
شمار ساکنین کشــور ایران        در طول کمتر از یک قرن نزدیک به 8 برابر و در نیم قرن 
اخیر سه و نیم برابر شد. عمده افزایش جمعیت در مکان های محدودی متراکم و از این بایت 
       فشــار زیادی به منابع طبیعی وارد  می شود. سهم جمعیت شهری در طول 60 سال از 3۲ 
       درصد به        71 درصد رسیده است. هم اکنون متوسط نرخ رشد جمعیت شهری در کشور در 
بعضی مناطق دورقمی شده        است.        بنیادهای اقتصادی کشور از دهه 1340 تغییر پیدا کرد و 
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درآمدهای نفتی در طرح های عمرانی از جمله طرح های آب و به صورت یارانه در ارائه خدمات 
آب و برق به جامعه تزریق شد. تغییرات سطح کشت آبی در طول نیم سده بیش از سه برابر 
و حجم برداشت آب کشاورزی دو برابر شد. قیمت گذاری غیر واقعی آب و انرژی در بخش 
کشاورزی و عدم توجه به ارزش کمیابی آب و ارزش سرمایه های به کار رفته برای تامین و 
انتقال آب، از یک ســو منجر به افزایش کاذب تقاضا برای آب و از سوی دیگر راندمان های 
بســیار پایین در مصرف و هدررفت باالی آب شــده اســت. هم اکنون        تقاضای شتابان در 
مکان های نامناسب برای آب بسیاربسیار بیشتر از عرضه آن است و هزینه های تامین و انتقال 
آب و ارائه خدمات اضافی در جای جای کشور)به لحاظ مالی، اقتصادی        و محیط زیستی( با 
شیب تندی روند صعودی دارند که همین امر موجب گسترش محدودیت ها و زمینه سازی 

برای افزایش مناقشات اجتماعی شده است.
 در طرف عرضه آب، اســتفاده از تکنولوژی چاه عمیق موجب استفاده از ذخایر ثابت و 
تاریخی آب زیرزمینی و تغییراتی چشمگیر در نظام بهره  برداری از منابع آب شد. چاه های 
عمیق در ابتدا به صورت مکمل در کنار قنات ها بودند؛ اما در مدت زمان کوتاهی جایگزین 
آنها شــدند و مشکالت  بسیاری  را برای  ســفره های آب زیرزمینی به وجود آوردند. مخازن 
گسترده آب زیرزمینی سراسر کشور در سال های عادی بیش از نیمی از مصارف ساالنه و در 
سال های خشک اغلب مصارف را تامین می کنند. اما این مخازن راهبردی رو به زوال کامل 
اســت. چون با استفاده از ذخایر انباشت شده در طول هزاران سال، امکان جایگزینی آن در 

حال        از بین رفتن است.
        در مورد منابع آب سطحی نیز، جریان پایه رودخانه ها تقریباً به طور کامل از طریق پمپاژ 
و بندها و سدهای انحرافی و بخش مهمی از جریان های فصلی و سیالبی از طریق احداث 
سدهای مخزنی و خدشه دار کردن نفوذ آب در بستر رودها و جابه جایی به ناحق »حقابه ها«، 
مورد استفاده قرار می گیرد. معضل سامانه های توزیع آب سدهای مخزنی و اتمام شبکه های 
آبیاری و یکپارچه سازی و تجهیز مزارع بعد از حداقل نیم قرن هنوز ناگشوده مانده و تحویل 
حجمی آب کشــاورزی و ایجاد انگیزه برای انجام آبیاری شــبانه،        بعد از ۲5 سال به جایی 

نرسیده است.
بــه این ترتیــب در طول دهه های گذشــته، اکثر حوضه های آبریز کشــور به صورت 
گســتردهای وارد مرحله تنش شدید یا بحران        آبی شده و درصورت عدم توجه به مدیریت 
تقاضا و مصرف، تامین آب به شــکل گذشته برای آحاد مردم بسیار مشکل و با تنش های 
اجتماعی روبه رو خواهد بود. نکته قابل توجه آن اســت کــه در حال حاضر بدون در نظر 
گرفتن نیازهای پایه ای محیط زیست نسبت برداشت آب به منابع آب تجدیدشونده کشور 
حدود 75 الی 80        درصد است. براساس یکی ازشاخص های بین المللی به نام نسبت بحران 
آب )Water Criticality Ratio(،        هر کشــوری که برداشت آب آن نسبت به منابع آب 
تجدیدشــونده خود بیش از 40 درصد باشد، وارد مرحله بحرانی )از نظر این نشانگر( شده 
است. عبور از مرز 40 درصد برای کشور ایران در سال های اخیر و به تازگی اتفاق نیفتاده بلکه 

حتی در 40 الی 50 سال پیش هم کشور از آن عبور کرده بود.
در کنار شاخص فوق، که فقط بعد مقداری و کّمی آب را مورد توجه قرار  می دهد، باید 
به زوال کیفیت آب نیز اشــاره داشــت. اگر میزان آب برداشتی کشوررا 90 تا 100میلیارد 
مترمکعب در ســال در نظر بگیریم، حدود یک سوم آن به عنوان »آب برگشتی« به همراه 
آالینده ها به منابع آب پذیرنده و طبیعت بازمی گردد. عالوه بر آلودگی آب به کود و سم در 
بخش کشاورزی )که حجم بیشتر کل آب برگشتی را تشکیل  می دهد( آلودگی های فاضالب 
صنعتی و شهری نیز در طول چند دهه اخیر به طور فزایندهای به آن اضافه شده و مصرف 
مجدد این فاضالب ها در کشت سبزیجات و جالیز حاشیه شهرهای بزرگ خود به معضل 
پیچیده ای تبدیل شده است.        گرچه استانداردهایی نه چندان کافی برای کنترل آلودگی منابع 
آب تعیین شدهاند، اما انگیزه و امکانات مالی الزم و ضمانت اجرایی کارآمدی برای رعایت 

آن ها وجود ندارد.
در شــرایط عادی برداشت سرانه آب کشــور باالی 1۲00 مترمکعب در سال است که 
گرچه همه آن به        مصرف نمی رسد اما این نشانه ای است که ایران را در شمار پرمصرف ترین 
کشورهای جهان قرار می دهد. چنین رکوردی اساساً با شرایط اقلیمی این کشور نمی تواند 
ســازگار باشد و نیست. نشــانه دیگر ردپای آب یا آبرانه )WF(        یک فرد، یك جامعه یا یك 

فعالیت است، یعنی مجموع حجم آب شیرینی كه برای تولید كاالها و خدمات مصرف شده 
از سوی آن مصرف كننده، جامعه یا فعالیت مشخص، استفاده شده است. بر اساس مطالعاتی 
که بر روی شــاخص آب مصرفی پایه کشورهای جهان در دوره ۲001-1997 انجام شده، 
WF جهانی        7450 گیگا متر مکعب در سال است که به طور متوسط برای هر نفر 1۲40 
متر مکعب در سال برآورد می شود.        WF ایران برای دوره 1999-1995، 1475 متر مکعب 
در سال به ازای هر نفر برآورد شده است، که حدود ۲0 درصد از متوسط جهانی بیشتر است. 
ایران عالوه بر برداشت بی رویه از        منابع آب خود، واردکننده آب مجازی )به صورت آب پنهان 
در خالص واردات( است.        جالب توجه است که علی رغم کاهش چشمگیر رشد جمعیت در 

دهه های  اخیر، همچنان تقاضاهای شتابان برای مصرف بیشتر آب، در کشور مشهود است.
تقاضای شتابان برای آب آن هم در مکان های نامناسب، بسیار فراتر از امکانات عرضه آن 
است و این شکاف و پیامدهای خسارت بار و خطرآفرین آن، به صورت های مختلفی در کشور 
ما ظاهر شده است. هم اکنون شواهد بارزی چون خشک شدن باغات، کاهش محصول، تعداد 
شهرهای دارای »بحران« و کوچ روستاییان نشان می دهد که خسارت های اقتصادی کمبود 
آب باکیفیت مناسب در بخش های مختلف اقتصادی بسیار سنگین است. از آن سنگین تر، 
تاثیر تخلیه ذخایر ثابت آب زیرزمینی و نشست زمین بر تخریب سرمایه های طبیعی )مانند 
منابع خاک، آبخوان ها و تاالب ها( و زیرســاخت های اقتصادی و اجتماعی اســت. این در 
شرایطی است که تخصیص مجدد که در اسناد برنامه ششم با عنوان »آب قابل برنامه ریزی« 
از آن یاد شده، باید به معنی بازبینی اساسی در سیاست گذاری های کالن توسعه تلقی شود 
اما نشده است. در حالی که ابعاد این تغییرات باید باعث کاهش چشمگیر کاهش برداشت 
به میزان 11 میلیارد مترمکعب در سال و مشاهده تغییرات اساسی در ترکیب »آبرانه« یا 
»ردپای آب« در ایران شــود. این مهم فقط با صرفه جویی در مصارف شخصی یا در سطح 
مزرعه، کارخانه و شرکت نمی تواند حاصل شود و باید از آن فراتر رود و مسیر توسعه ملی و 
منطقه ای آینده کشور را دگرگون کند. قابل توجه است که این دگرگونی اختیاری نیست و 
هم اکنون اجباراً به طور برنامه ریزی و کنترل نشده است که به صورت تنگنا و مضیقه هر سال 
اتفاق می افتد و ما شاهد پیامدهای به شدت خسارت بار و رو به گسترش آن در جای جای 
کشور هستیم. توجه شود که خشک شدن تاالب ها و دریاچه ها آخرین زنگ خطر برداشت 
بی رویه اســت که سال هاست به صدا درآمده و به آن توجه نشده است. فرو نشست زمین و 
گســترش بیابان ها و کاهش رطوبت خاک و ایجاد چشمه های تولید گردوغبار و ریز گرد با 
منشأ داخلی و پایمال شدن و از بین رفتن حقابه های  کشاورزی و کوچ روستاییان به حاشیه 
شهرها و مناطق مسکونی غیررسمی از نشانه های غیرقابل انکار مقاومت در مقابل ضرورت 

تغییر الگوی توسعه است.
مدیریت منابع آب در هر کشــور وظایف گوناگون و متنوعــی دارد که حتی قرار دادن 
اقدامات هر قلم از آنها در یک تشکیالت مقدور نیست. مهار و دفع آب مازاد از اقدامات بارزی 
اســت که در همه کشورها به سازمان و تشکیالت متعددی مربوط است. اساس فعالیت ها 
و مداخالت برای کاهش خطرات و آســیب های ســیل، تقویم خسارت ها و صدمه ها و در 
حالت پیشگیرانه: بررسی احتمال وقوع آنها، قرار دارد. اگر اقدامات قبل از وقوع باشد، جنبه 
هشدار، برنامه ریزی و مدیریت ریسک دارد. اما اگر در حین وقوع و غافلگیرانه باشد، بیشتر 
جنبه مدیریت بحران پیدا می کند. از نظر مدیریت بحران، ســیل با سوانح طبیعی دیگری 
چون زلزله و آتشفشــان در یک گروه قرار می گیرد. مدیریت سیل در حوزه مدیریت آب 
در قلمرو مدیریت ریســک و خطرات طبقه بندی می شود، مانند مدیریت خشکسالی. در 
واقع مدیریت سیل روی دیگر مدیریت خشکسالی است. در مدیریت خشکسالی  مقابله با 
مزاحمت ها و خطرات کاهش فراهمی آب در کانون توجه است و در مدیریت سیل مهار و دفع 
سیالب. هر دو جنبه مدیریت ریسک و خطرات وجوه مشترکی با سایر محورهای فعالیتی 
مدیریت آب مانند تامین آب برای مصارف مختلف مراکز جمعیتی، صنایع و کشاورزی دارند 
که مجموعه کارهایی را در زیر چتر مشــترکی با عنوان »امنیت آبی« گرد می آورد. طبق 
تعریف نهاد مشترک هماهنگ کننده آب سازمان ملل، امنیت آبی عبارت است از: »ظرفیت 
یک جامعه از نظر حراست از دسترسی پایدار به مقادیر کافی آب با کیفیت مشخص برای 
حفظ معیشت، بهزیستی انسان ها و توسعه اقتصادی- اجتماعی، برای حفاظت مطمئن از 
آلودگی به بیماری های مرتبط و سوانح مرتبط با آب و حفظ اکوسیستم ها در فضای صلح 

هم اکنون شواهد بارزی چون خشک شدن باغات، کاهش محصول، تعداد شهرهای دارای 
»بحران« و کوچ روستاییان نشان می دهد که خسارت های اقتصادی کمبود آب با کیفیت مناسب 
در بخش های مختلف اقتصادی بسیار سنگین است.
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آکــادمـی

بعد از دو ســال بــا بارندگی های فراتر از  نرمال، ســال زراعــی 1400-1399 با 1
کاهش بارش مواجه شد و اکنون که در 
روزهای انتهایی فصل بارش در این سال زراعی هستیم، 
مســئوالن و متولیان حوزه تامین منابع آب شــرب و 
کشــاورزی خبر از روزها و ماه های ســخت پیش  رو 
می دهند. در اخبار فروردین و اردیبهشت ماه دائما این 
تلنگر و نگرانی بازتاب داده می شد که با کاهش بارندگی 
و خشکسالی و چالش های    تامین آب و خسارت به مزارع 
بویژه دیم و... ماه های دشــواری را سپری خواهیم کرد. 
هرچند بارندگی های رگباری در اردیبهشت ماه در برخی 
از نقاط کشور اندکی از نگرانی ها کاست اما کمبود بارش 
در سال زراعی آنچنان زیاد است که بعید بود و انتظار هم 
نمی رفت که بارندگی های دومین ماه سال بتواند جبران 
کمبود بارش یک ســال را بکند. اگر ســال زراعی آتی 
)1401-1400( نیز بر روال کم بارشی و خشکسالی باشد 

باید انتظار سال های دشوارتری برای کشور داشت. 

بعد از دو ســال بارندگی های    خوب در  سطح کشور، کشت دیم بیشترین ضربه 2
را خورده اســت. بخش مهمی از اراضی 
زراعی کشــور به ویژه در مناطق غرب و شمال غرب 
کشــور به صورت دیم کشت می شود و کشت دیم نیز جدای از دریافت بارندگی های    
مناسب در پاییز حتما باید نزوالت جوی را از فروردین و اردیبهشت دشت کند. بنابراین 
محصول دیم کشور در برخی از نقاط کشور که بارندگی های    بسیار ناچیزی در ابتدای 
سال 1400 دریافت کرده اند از بین خواهد رفت و در برخی دیگر از مناطق روستایی 
کشور نیز با افت برداشت در واحد سطح مواجه خواهند شد. در نیمه غربی سرزمین 
ایران از شمال تا جنوب بخش مهمی از اراضی زیرکشت بویژه در کوهپایه ها و نواحی 

چرا باید خواند:
اگر به موضوع توسعه 

پایدار و توسعه 
روستایی و به شیوع 
بازساخت روستایی 

عالقه مند هستید، این 
مقاله را بخوانید.

 بازگشت 
به سال های سخت

بخش کشاورزی چه شرایطی را می گذراند؟
ـه

ـان
ـه

در یک سال زراعی که بارندگی کم و خشکسالی اتفاق می افتد معنایش صرفا ب
کمبود بارش در کشور نیســت. این موضوع ابعاد گسترده و نگران کننده تر 
دارد؛ آن ابعاد چیست؟ در این شرایط روستاییان چه راهی در پیش دارند و 

چه باید بکنند؟ این مقاله را بخوانید.

محمدمهدی ضیاءنوشین
دکترایجغرافیاوبرنامهریزی

روستایی

و ثبات سیاسی«. به این ترتیب، طیفی از عوامل مختلف در ایجاد امنیت آبی نقش دارد، از 
فیزیکی- بیولوژیکی تا زیرساختی نهادی، سیاسی و مالی که بسیاری از آنها بیرون از حوزه 

بخش آب قرار می گیرند.
می دانیم که فقط        با تمنا کردن از آسمان کارها سامان پیدا نمی کند و امنیت آبی حاصل 
نمی شود. اما تاکنون عمدتا چنین عمل شده و هنوز در نظام برنامه ریزی کشور به طور جدی 
امنیت آبی در دستور کار قرار نگرفته و به آن توجه نمی شود. زیرا در عمل قضیه ای        با چنین 
درجه اهمیت عمدتاً در حد بهبود روش های آبیاری، جایگزینی پساب برای استفاده از صنایع 
یا فضای ســبز و تا حدودی اصالح الگوی کشــت در کنار سیاست های عمده »مقابله ای« 
سبک و دست کم شــمرده می شود. شاید شرایط این سال آبی تلنگری دیگر باشد تا ورق 
برگردد، یعنی تصمیمات اساسی و جدی تری گرفته شود. البته نباید فراموش کرد که سراب 
سیاست های »مقابله با خشکســالی« - یعنی دلگرمی به امکان انتقال آب از مسافت های 
طوالنی یا واردات آب و شیرین کردن آب دریا- قطعا در این تاخیر و تعلل ها نقش مهمی 
دارد. هرچند که ثابت شده چنین سیاست هایی حتی در صورت اجرایی شدن، معموالً ناقص 
و با تاخیرات فراوان، مسکنی بیش نیستند، که قطعا مشکالت الگوی توسعه و شکاف عرضه 
و تقاضای آب در مناطق مختلف را به طور ریشــه ای درمان نمی کند. اما چرا همچنان در 
سیاست ها دست باالرا دارند؟ در حالی که چاره اصلی در اتخاذ و اجرای تغییر سیاست های 
توسعه ای کشور و کنترل تقاضای آب برای کاهش برداشت آب، آبرانه یا ردپای آب است، که 

تاکنون حتی برنامه اجرایی منسجم و جامعی برای آن تدوین نشده است.
با ادامه سیاست های گذشته و منفعالنه، هر سال فرصت های بیشتری از دست می رود و امکان 
کنترل و بهبود اوضاع بیشتر از گذشته از دست می رود. ادامه سیاست های مقابله ای و دادن قول 
عرضه منابع آب جدید یک واکنش منفعالنه در مقابل شــرایط موجود است. هزینه تامین آب 
اضافی سدهای در دست احداث 100 برابر سدهای مخزنی نسل اول در کشور است. هزینه های 
انتقال یا شیرین کردن آب از این موارد اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. صعودی بودن هزینه های 
تامین و انتقال آب جدید و ارائه خدمات اضافی اندک در جای جای کشور ارقام نجومی و غیرقابل 
تصوری را روی میز تصمیم گیرندگان سیاسی می گذارد که در اجرا بسیار باالتر است. در چنین 
شرایطی، دست اندازی به حقوق مالکان متقدم مکرر اتفاق می افتد و این اتفاق به نابسامانی موجود 
در حقوق بهره برداری از آب و افزایش مناقشات اجتماعی دامن می زند. قیمت گذاری غیرواقعی 
آب و انرژی، به ویژه در بخش کشاورزی و بی توجهی به هزینه فرصت و کمیابی آب، از یک  سو به 
افزایش بی رویه تقاضا برای آب منجر شده و از سوی دیگر توان شرکت های عمالً ورشکسته آب 
را برای حفظ و نگهداری دارایی های موجود، بیش ازپیش کاهش داده است. در نتیجه چگونگی 
برنامه ریزی عرضه و کنترل تقاضا و مدیریت دادوگرفت میان هدف های سیاستی در این حوزه، از 
چالش های اصلی پیش روی اقتصاد آب کشور است که برای پرداختن به آنها، مباحث و ابزارهای 
تحلیلی متنوع و متفاوتی شکل گرفته و توسعه یافته است که متاسفانه نهادهای مرتبط کشور 
ما نیازی به آنها و تولید اطالعات درســت در این زمینه احساس نمی کنند و در نتیجه از آنها 
بی بهره اند. شــرایط طبیعی و اجتماعی کشور به حدی رسیده که در موارد زیادی انتخاب بین 
بد و بدتر است. در نتیجه ایجاد موازنه ها در دادو گرفت ها اهمیت دارد. باید اطالعات قابل اتکا و 
شفافی در این زمینه تولید شود و با گفت وگو به تدریج اعتماد اجتماعی به وجود آورد. قول های 
بی مورد و پادرهوا، فضای بی اعتمادی را در درازمدت تشــدید می کند. اطالع رسانی گسترده به 
مردم و همراه کردن آنها از این زاویه مهم است که بدانند با قبول هزینه ها چه منافعی را کسب 
می کنند و موازنه ها چگونه است و از همه مهم تر »انصاف« در تقبل هزینه ها و در توزیع منافع 
چگونه رعایت می شود.        این باید به معنی تحول در سازماندهی و تشکیالت و فرآیندها و تغییر 
ساختار مدیریت منابع و استفاده از سیاست ها و ابزارهای بومی شده مناسب تفسیر شود. در این 
مســیر که- از مهم ترین نیازهای امروز بخش آب کشور است- سیاست های »سازگاری« و نه 
»مقابله« با محدودیت منابع آبی کشور، یک اصل مهم است و کماکان باید در خاطرمان بماند و 

با یک بارش خوب شسته نشود
در نتیجه، با این سابقه و ردپایی که در برداشت آب از خود به جا گذاشته ایم، با این ذهن 
مغشــوش و فراموش کار و بی اعتنا به        انتخاب های  جدی و سرنوشت ساز، فعال چاره دیگری 

مورد قبول قرار نگرفته است: 
       تمنا می کنم باران ببارد دشت خالی را - بشوید شاید این باران تمام خشکسالی را... 
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میان کوهی و کوهســتانی )بسیاری از روستاهای غرب کشور در این مناطق استقرار 
یافته اند( که امکان کشــت آبی )به دلیل شیب زمین، و عدم دسترسی به منابع آب 
کافی( کمتر وجود دارد، اختصاص به دیم زارها دارد. محصول این دیم زارها بعضا بخش 
مهمی از اقتصاد خانوارهای روســتایی و معیشت آنان را تضمین می کند. ضمن آنکه 
تغییرات آب و هوایی و کاهش منابع آبی، زمینه ســاز افزایش اراضی دیم کشــور از 6 
میلیون هکتار به حدود 8 تا 10 میلیون هکتاری این اراضی شــده است. این افزایش 
تعداد بهره برداران کشت دیم در کشور نشان می دهد که کشت دیم نه صرفا به عنوان 
نقش تعیین کننده در کمک به امنیت غذایی و تولید در کشور که به عنوان کمک به 
معیشت بخش مهمی از تولیدکنندگان روستایی عمل می کند و احتماال در سال هایی 
که با کاهش بارندگی مواجه هســتیم صاحبان کشت وکار دیم، ضرر و زیان بسیاری 

خواهند دید.  

چند وقت پیش یکی از معاونین وزیر نیرو جمله  کوتاهی در گفت وگوی  ویژه خبری شــبکه ۲ به زبــان آورد که مهم بود و بــه نوعی حکایت 3
شهرنشــینان در برابر روستاییان، صنعت در برابر کشاورزی و ارجحیت 
داشــتن تامین آب شرب بر تامین آب بخش کشاورزی است. جمله این مقام مسئول 
این بود: »با توجه به وضعیت مناسبی که طی دوسال گذشته از نظر بارندگی داشتیم، 
آب موردنیاز بخش کشاورزی تا حدود زیادی تامین شد ولی امسال با توجه به کاهش 
بارندگی و اولویت تامین آب شــرب نمی توانیم ریســک کنیم.« معنای دیگر ریسک 
نکردن این است که بخش کشاورزی و تولید روستایی نباید انتظار دریافت حقابه به 
مانند سال های زراعی 1398-1397 و 1399-1398 را داشته باشند. این عبارت کوتاه 
به نوعی موضع رسمی تامین کنندگان آب کشور در طی دهه های    اخیر به شمار می رود. 
اولویت با تامین آب شرب شهرها است و بخش کشاورزی و شاغلین اش در سال های 
کم بارش، باید مراعات و خویشــتن داری و صبر پیشه کنند. اگرچه تامین آب شرب 
شهرها و به دنبال آن روستاها اولویت است اما این اولویت نباید به بهای حذف و کاهش 
آب بخش کشاورزی باشد. مسئله راندمان آب در بخش کشاورزی و مدیریت مصرف 
آب در این بخش است که در درجه اول موضوعی حاکمیتی و سیاستی است. ماجرا را 
نباید صفر و یکی دید. تامین آب شــرب اهمیت دارد اما بخش تولید نیز باید ســهم 

خودش را دریافت کند. 

وقتی سهم روستاییان و بخش کشــاورزی به دلیل مدیریت آب پشت  ســدها داده نشود یا بسیار تقلیل یابد، کشاورزان پایین دست که به این 4
آب ها وابسته هستند، دچار خسارت زیادی خواهند شد. همان طور که 
کشاورزان کرج و اطراف و اراضی پایین دست از آب رها شده از سد امیرکبیر کرج سهم 
می بردند یا کشــاورزان غرب اصفهان از ســد زاینده رود بهره می بردند به یکباره قطع 
می شــود و معیشت و درآمدشان تحت تاثیر قرار می گیرد. وزارت نیرو نیز توجیه ها و 
نگرانی های خاص خودش را دارد که ممکن است سال زراعی آتی )1401-1400( نیز 
با کمبود بارش و خشکسالی مواجه باشیم و باید آب ذخیره شده در پشت سدها با افق 
بلندمدت تری مدیریت شود. به هرحال در هر نوع مدیریت و پیش بینی برای منابع آبی 
کشور باید سهم بخش های    مختلف دیده شود و هیچ یک نباید نادیده انگاشته شود.   

در یک سال زراعی که بارندگی کم و خشکسالی اتفاق می افتد معنایش  صرفا کمبود بارش در کشور و از جمله مناطق روستایی کشور نیست. ابعاد 5
گســترده و نگران کننده تر است. یعنی کمبود آب شرب کالن شهرهایی 
بزرگی همچون تهران تا شــهرهای کوچک و بزرگ کشور به بهای کاهش سهم آب و 
حقابه روســتاییان و کشاورزان باید به هر طریق ممکن تامین شود. طبیعی است که 
حقابه تاالب ها، دریاچه ها، و... مغفول بماند. مصیبت چندگانه اســت هم روستاییان و 
کشــاورزان و در معنای عام خود تولیدکنندگان روستایی باید کمبود آب و کاهش در 
واحد سطح زیرکشت را تحمل کنند و درآمد و معیشت شان تحت تاثیر قرار گیرد و هم 

یت مصرف آب در این بخش است که در درجه اول  مسئله راندمان آب در بخش کشاورزی و مدیر
موضوعی حاکمیتی و سیاستی است. ماجرا را نباید صفر و یکی دید. تامین آب شرب اهمیت دارد 
یافت کند. اما بخش تولید نیز باید سهم خودش را در

سهم و حقابه آنان به نفع شهرنشینان و مصرف کنندگان شهری از دسترس شان خارج 
می شود. در سال های با خشکسالی شدید شاهد بوده ایم که مسئولین استانی برای تامین 
آب شرب شهرها عالوه بر حذف سهم آب کشاورزان از سدها و مدیریت آب سدها و افت 
فشار آب در مصرف شهری، به سراغ اجاره چاه های    اطراف شهرها و کشاورزان رفته تا 

بلکه بتوانند آب شرب شهری را به موقع به دست مصرف کنندگان برسانند. 

در خصوص اســتفاده از منابع حیاتی همچــون آب، پای نظریه  بازی،  انتخاب عقالنی و سواری مجانی به میان می آید. براساس نظریه بازی و 6
معمای زندانی، کنش عقالنی همواره توام با انتخاب عدم همکاری است 
تا بتوان از همکاری دیگران سواری مجانی گرفت. بسیاری از افراد )در اینجا کشاورزان 
و روســتاییان( فقط زمانی آماده مشــارکت )مدیریت مصرف در بخش کشاورزی و 
استفاده کمتر از منابع زیرزمینی و چاه و حفظ منابع آب برای نسل های آتی( می شوند 
که باور به مشارکت دیگران )کشاورزان مجاور و دیگر بهره برداران کشاورز در جای جای 
کشور( داشته باشند. افراد وقتی به قافله مدیریت مصرف و صیانت از آب می پیوندند 
که باور داشته باشند دیگران هم همین کار را خواهند کرد. بسیاری )از جمله روستاییان 
و کشاورزان( در ناخودآگاه خود این پرسش را از خود و دیگران می پرسند که چه کسی 
به چه میزان در مصرف آب صرفه جویی می کند؟ اگر صرفه جویی کردم، چه عاید من 
می شــود؟ وقتی در مصرف آب رعایــت می کنم آیا دیگران )شهرنشــینان یا دیگر 
بهره برداران کشاورز( نیز همین کار را می کنند یا اینکه من متضرر و مغموم می شوم؟ 
در اینجا گرفتار دام های اجتماعی آن گونه که بوروثستاین مطرح می کند می شویم و 
برون رفت از آن بسیار دشــوار و چاره کار تعمیق اعتماد و ایجاد سرمایه اجتماعی از 
سطوح کالن حاکمیتی )باال به پایین( است. از طریق اتخاذ سیاست ها و خط مشی ها و 
مجموعه اقدامات همســو و توامان در حوزه بهینه کردن مصرف آب در کشور، کشت 
محصوالت کم آب بر، بهره گیری مناســب از تکنولوژی، واقعی کردن قیمت آب شرب 
شهری و نیز انجام ســرمایه گذاری های زیرساختی در حوزه منابع آب و خاک کشور 
می توان امیدوار بود که در یک افق بلندمدت و به تدریج بر مسائل فائق آمد. باید بین 
وظایف حاکمیتی- دولتی با وظایف فردی تفاوت قائل شد. انجام سرمایه گذاری های 
زیرساختی در حوزه های    منابع آب از وظایف حاکمیت است و مصرف بهینه و فرهنگ 
مصرف آب که آن نیز می تواند متاثر از اتخاذ نوع تصمیم گیری های    حاکمیتی باشــد، 
امری فردی اســت. بر این اســاس مادام که حاکمیت و دولت در معنای عام کلمه به 
مسئولیت ها و وظایف صیانت از آب و خاک خود به خوبی عمل نمی کنند، نمی توان 
مردم یعنی مصرف کنندگان شهری، کشاورزان و دیگر بخش های مصرف کننده آب را 

مذمت کرد. 

نکته هایی که باید بدانید

هرچند بارندگی های رگباری در اردیبهشت ماه در برخی از نقاط کشور 	]
اندکی از نگرانی ها کاست اما کمبود بارش در سال زراعی آنچنان زیاد است 

که بعید بود و انتظار هم نمی رفت که بارندگی های دومین ماه سال بتواند 
جبران کمبود بارش یک سال را بکند.

انجام سرمایه گذاری های زیرساختی در حوزه های    منابع آب از وظایف 	]
حاکمیت است و مصرف بهینه و فرهنگ مصرف آب که آن نیز می تواند متاثر 

از اتخاذ نوع تصمیم گیری های    حاکمیتی باشد، امری فردی است. 
در سال های با خشکسالی شدید شاهد بوده ایم که مسئولین استانی 	]

برای تامین آب شرب شهرها عالوه بر حذف سهم آب کشاورزان از سدها 
و مدیریت آب سدها و افت فشار آب در مصرف شهری، به سراغ اجاره 

چاه های    اطراف شهرها و کشاورزان رفته تا بلکه بتوانند آب شرب شهری را 
به موقع به دست مصرف کنندگان برسانند. 
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آکــادمـی

آینده چیست و کجاست؟ بعضی ها آینده را با سرنوشت 
یکی می دانند و می گویند همان طور که یک  زمان حال 
وجود دارد، تنها یک آینده قابل تحقق است. این پندار 
بــرای ذهنیت های جبرگرا، رضایت بخش اســت ولی 
ضوابط مربوط به روش شناختی علمی، آن را برنمی تابد. 
شیوه نگاه به آینده در طول تاریخ جوامع بشری متفـاوت 
بـوده اســـت؛ زمانی اعتقاد بر این بود که آینده مانند 
گذشته خواهد بود. از سال های 1700 مـیالدی، بـاور 
مسلط این بوده که آینده بهتر از امروز خواهد بود و در 
دوران ما، نگاه به آینده، نگاهی مردد است. آینده نگری 
عبارت است از ارائه گزاره های خردمندانه درباره آینده 
و تفسیر این گزاره ها به گونه ای کـــه بـه عمل آگاهانه 
در زمان های حال و بــه فرآیندهای یادگیری جمعی 
و پاسخگویی به چالش های آینده کمک کند. بـــرای 
کشتیبانی که نمی داند به کجا می رود، هیچ بادی مساعد 
نیسـت و می توان گفـت بـرای کشـوری یـا بنگـاهی 
کـه چشم اندازی برای آینده خود ترسیم نکرده است، 
هیچ وضعیتی مناسب و هیچ  حالتی نامناسب به نظر 
نمی رســد. امروزه، دورنگری یکی از مزیت های رقابتی 
در کنار مزیت های طبیعی به حساب می آید، زیرا توان 
و تمایـل تصمیم گیران و مدیران به اتخاذ چشم اندازی 
بلندمدت از نیازها و امکانات مختلف، چه در سطح کالن و ملی و چـه در سـطح خـرد 
و بنگاه، مزیتی رقابتی و آینده ساز است. تفاوت افق های زمانی به هنگام اخذ تصمیمات 
استراتژیک در زمان حـال، به شدت اثرگذار است. درحالی که در بعضی از کشورها، رشد 
بلندمدت و جامعـه و اقتصـادی رو بـه رشـد در دوره های طوالنی هدف کلی است، در 

بعضی دیگر از کشورها منافع کوتاه مدت اهمیت دارد.
کمترین فایده آینده نگری و داشــتن چشــم انداز آن است که وسیله ای برای تنظیم 
امور و ترتیب اولویت های مسائل در دستور کار آینده را فراهم می کند. رویدادهای آینده 
متفاوت اند و تالش های آینده نگری زمینه ای برای آگاهی، آمادگی و یا مقابله با آن رویدادها 
را به وجود می آورد. پاره ای از رویدادها و تحوالت آینده قابل کنترل نیستند و غفلـــت از 
این گونه حوادث احتمالی آینده و عدم تدارک و برنامه ریزی برای کسب آمـادگی و مقابلـه 
در صـورت بـروز آن ها، نابخشودنی است. این تدارک و برنامه ریزی اگر وظیفه هر فرد و 
هر گروه از مردم نباشد، بی تردید از وظـایف مهـم نظام تدبیر هم در سطح ملی و هم در 
سطح محلی و هم بنگاهی است. آینده نگری و تهیه چشم انداز آینده، ازآن رو که روندها 
و ســناریوهای ممکن و مطلوب آینده را ترسیم می کند، موجبات آماده سازی و تعیین 
شیوه های برخورد با حوادث و اتفاقات احتمالی را فراهم می کند و انعطاف و بهره برداری 
درست، بهینه و به موقع از منابع و فرصت ها را که از رسالت های هر »نظام تدبیر شایسته« 

است، امکان پذیر می سازد. میان پیش بینی و آینده پژوهی تقابلی وجود ندارد. این ها دو 
نوع و نحوه نگاه به آینده هستند: پیش بینی بـــر این فرض استوار است که آینده، ادامه 
گذشته است و آینده پژوهی می کوشد تا آینده را چون سرزمینی ناشناخته کشـف کند. 
پیش بینی آینده را دنباله گذشته می داند و آینده نگری متضمن این باور است که تنها با 
ادامـه گذشـته نمی توان آینده را شناخت. در آینده پژوهی، اندیشـه ناچـار اسـت پدیـدارها 
را تـا ژرفای آن ها تجزیه وتحلیل کند و البته در این کار نیروی تصور و خیال پردازی هم 

نقشی دارد.
آینده پژوهی اگر از قید فعالیت های روزمره رها شــود، یکی از عوامل اصلی برنامه ها 
خواهد بود. بـا اســـتفاده از آینده پژوهی می توان راه ها و سیاست های درست تری برای 
برنامه های توسعه انتخـاب کـرد و افکـار را متوجـه آینـده ساخت. برنامه ریزی در ایران 
گرفتار مسائل فوری و محدود است. هر برنامه باید محرک تحول باشد و مراقبت نماید کـه 
هیچ یک از درهای آینده را به روی خود نبندد. برای آینده نگری و تهیه چشم انداز آینده، 
ما نیازمنـد طراحـی سـنتزی هسـتیم از علـوم اجتمـاعی، فنـاوری، اقتصاد، استراتژی 
کسب وکار و سایر بخش های ذی ربط به صورت مؤثر و در جریان گفتمانی معنی دار و در 
پیونـد با همدیگر. در آینده پژوهی تالش می شود تا بـه کمک تحلیل روندهای گذشته 
و بهره برداری از یافته های علمی، وقوع و تکرار چرخه های احتمالی بعضـی از رخـدادها 
و تحوالت، در چشــم انداز آینده مطرح شود تا در برنامه ریزی ها برای کسب آمادگی در 
مقابل حوادث احتمالی، تـدابیر و راهکارهایی در نظر گرفته شود. برنامه ریزی و آینده نگری 
رابطه ای دیالکتیکی باهم دارند: آینده نگری، پارادایم فنـیـ  اقتصـادی یـک دوره زمانی 
نسبتاً طوالنی را در آینده تعریف می کند که برنامه ریزی های کوتاه مدت و میان مدت باید 
از آن رهنمـــود بگیرنـد. بازخورد عملکرد برنامه ها هم می تواند در به روزکردِن دورهای 
چشــم انداز و آینده نگری به کار آید. برنامه های میان مدتی که جهت گیری های متفاوت 
یا متباین با پارادایم چشم انداز بلندمدت اتخاذ می کنند، مسـیر حرکـت به سوی آینـده 

منتخب را به انحراف کشیده و دست کم زمان و هزینه تحقق هدف را افزون می کنند.
در جهانی که هم پیوندی ها به صورت روزافزون در حال گســـترش اسـت، حاصـل و 
نتیجه ای کـه از ایـن هم پیوندی فزاینده می توان انتظار داشت، بی شباهت به مسیریابی 
حرکت دسته های پرنده در هـوا یـا  مـاهی ها در آب نیست. هر فرد در مورد راهی که باید 
در پیش بگیرد، به عالئـم نامحسـوس و تکنولـوژیکی دریـافتی از همسـایه مجاور خود 
واکنش نشان می دهد. تنها تفاوت در این است که پرنده یا ماهی به طور غریزی عالئم را 
دریافت می کند و ما انسان ها با آگاهی و تصمیم. ویژگی جوامع انسانی در همه اقدامات و 
فعالیت های جمعـی خـود، در امکـان و احتمـال بـروز سـه اصـل »تعارض«، »تعامل« و 
»نظم« است. در صورت بروز »تعارض«های بالقوه و از بین رفتن یا اختالل در فرصت های 
ناشــی از »تعامل«، اصل سوم یعنی »نظم« مانع از این اتالف و اختالل می شود. »نظام 
تدبیر« در جوامع انسانی، ایـــن رســالت را بر عهده دارد. هدف از تمرکز بر روی »نظام 
تدبیر«، ثمربخش کردن تالش های توسعه در کشور است. نظام تدبیر و اهمیت آن اقتصاد 
کالسیک، اصل محوری فعالیت ها را عقالنیت اقتصادی می دانست درحالی که اقتصـاد 
سیاسـی جدیـد بیشتر بر عقالنیت تصمیم گیرندگان و دولتمردان متمرکز است، یعنی بر 

چرا باید خواند:
چرا آینده پژوهی 

مهم است و با پژوهش 
درباره آینده کدام یک 

از ابهام های بشر 
درباره آینده مرتفع 

می شود؟ در این مقاله 
پاسخ این پرسش ها را 

درخواهید یافت.

سرگردانی توسعه 
جایگاه آینده پژوهی در نظام تدبیر ایران چیست؟

ـه
ـان

ـه
بارها شنیده اید که می گویند نظام تدبیر و نظام برنامه ریزی در ایران با مشکالتی روبه روست یا اینکه برنامه ریزی در ایران کوتاه مدت و میان مدت است و مسکنی برای گرفتاری های ب

روز. به این بهانه مقاله حاضر درباره جایگاه آینده پژوهی در نظام تدبیر تاکید دارد و درباره آن می گوید. آینده نگری باید مورد توجه نظام تدبیر کشور قرار گیرد، نـــه از بـــاب 
هـم صدایی با موج های انتقاد بلکه بیشتر از باب هشدار به نظام تـدبیر در مواجهه با چالش های آینده.

بایزید مردوخی
اقتصاددان
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آینده نگری عبارت است از ارائه گزاره های خردمندانه درباره آینده و تفسیر این 
گاهانه در زمان های حال و به فرآیندهای یادگیری  گزاره ها به گونه ای کـه بـه عمل آ
جمعی و پاسخگویی به چالش های آینده کمک کند.

انتخاب های منطقـی سیاسـتمداران، دیوان ساالران و گروه های ذی نفع تأکید می کند. این 
بدان معناست که در حوزه تأثیرگذاری، تنها عقالنیت اقتصادی فعـاالن اقتصادی )بازار( 
نیست که سرنوشت ساز است بلکه مجموعه آنچه با اندکی تسامح »نظام تدبیر« می نامیم 
نقش آفرینی می کند. در اقتصاد رفاه هم دو اصل بنیادی مطرح است که به تحلیلی مشابه 
آنچه در اقتصـاد سیاسـی جدیـد ارائـه می شود، می رسد. در قضیه بنیادی اول اقتصاد رفاه، 
همه عامالن اقتصادی در یک محیط رقابتی به گونه ای آزادانـه در جست وجوی بیشینه 
کردن منافع خود هستند که درنتیجه همه بازارها به تعادل می رسند که تعادلی کارا و 
بهینه اسـت و در این شرایط رفاه اجتماعی بیشینه می شود. در قضیه بنیادی دوم اقتصـاد 
رفـاه، حتـی اگـر توزیـع درآمـد در شـرایط بازارهای رقابتی، با کارایی بهینه و بیشینه هم 
همراه باشد ولی به لحاظ سیاسی قابل قبول نباشد )یعنی بعضی از افراد جامعه به علت 
کارایی کمتر یا فقدان امکانات الزم برای بهره مندی از رقابت، درآمد پـایینی داشـته باشـند 
و اخـتالف طبقاتی به وجود آید(، دستیابی به توزیع بهتر درآمد، مستلزم دخالت دولت 
اسـت. ایـن مداخلـه در شـرایط برقـراری و حاکمیت یک نظام تدبیر شایسته )یعنی نظام 
تصمیم گیری خردمند و آگاه، نظـام حقـوقی کارآمد و مـؤثر، و سـاختار اداری و اجرائی 

پاسخگو و بسنجیده(، قادر به جبران آثار ناشی از شکست بازار خواهد بود.
نظام تدبیر دربرگیرنده قوانین اساسی و ارگانیک، قوانین عادی، نهادهای برقرارکننده 
نظـــم، امنیـت و آرامـش اجتماعی، سنت ها و روابط غیررسمی، قوانین نانوشته و همه 
رفتارها و پندارهای غیرقانونی است که ضمانت اجرایـی برای قانون و عرف ایجاد می کند و 
برای عملکرد دیوان ساالری یعنی روابط و مناسبات بین قوای سه گانه و نهادهـای دیوانی، 
فرایندهای حکومتی برقرار می کنــد. نظام تدبیر عالوه بر تأمین نیازهای فعلی و آینده 
شهروندان، بـــرای تحقـق آینده ممکن و مطلوِب تعریف شده در سند چشم انداز، نقشه 
راه مشخص می کند. در خصوص نقش و اهمیت عوامل مختلف در توسعه یافتگی جوامع، 

مطالعات علمی وسیعی صورت گرفته اسـت.
آینده نگری عالوه بر شــناخت آینده های ممکن، تالشــی است برای تعیین تکلیف 
اقدام های امروز ما. اگر تصویری برای آینده ترســیم شود، مهم ترین خاصیت این تصویر 
این است که بدانیم در زمان حال چه کار باید بکنیم، نه این که بعداً و در آینده قرار است 
به کجا برسیم. هدف آینده نگری، پیش بینی آینده محتوم یا آینده برنامه ریزی شده نیست 
بلکه هدف کاربردی آن، روشن کردن مسیر حرکت ها و اقدام های کنونی در پرتو آینده 
ممکن اســت. در آینده نگری فرض بر این اســت که آینده ها متعددند و ما در انتخاب 
میان آن ها، کم وبیش آزادیم. آینده پژوهی در حقیقت اکتشــافی سیستماتیک از آنچه 
ممکن است رخ دهد است. به این دلیل روش های آینده پژوهی برگرفته از علوم اقتصاد، 
آمارشناسی، روان شناسی، تحلیل سیستم ها و تحقیق در عملیات است. حوزه آینده پژوهی 
دربرگیرنده هردو رویکرد عینی و ذهنی و یا اکتشافی و هنجاری است. برنامه ریزی اعم 
از برنامه ریزی شــخصی، بنگاهی، یا ملی، جســت وجوی سیاست هایی است که بتواند 
پیش بینی های اکتشافی را هرچه بیشتر با پیش بینی های هنجاری )آینده نگری( هماهنگ 
 error( نماید. برنامه ریزی در رابطه با آینده نگری، به اصطالح مهندسی، یک عالمت خطا
signal( به شــمار می آید که عدم تحقق های آینده نگر و چشــم انداز را نشان می دهد. 
برنامه ریزی فرایند تعیین سیاست هایی است که اگر به درستی طراحی  و از آن ها تبعیت 

شود، رویکرد پیش بینی های امور را به وضعیت مطلوب خواهد رساند.
روش های آینده پژوهی ازنظر پیچیدگی، نیازهای اطالعاتی، سطح آموزش تحلیل گران 
و وضعیت تکاملی روش ها بسیار متفاوت اند. این روش ها تا زمانی که شانس و احتمال در 
تعیین آینده نقش دارد و انسان ها تصمیم گیرند، هرگز به کمال نمی رسند. باوجوداین، 
ازآنجاکه در به کارگیری روش های آینده پژوهی، در جست وجوی کشف نحوه عملکرد امور 
اقتصادی، اجتماعی و سیاســی و هم چنین مادی و مکانیکی هستیم، درک و فهم نحوه 
کارکرد این امور، فرصتی را به وجود می آورد که ما از بدترین حالت هایی که آینده ممکن 
است به وجود آورد، اجتناب کنیم و امور را به سوی بهترین حالت ها راهبری نماییم. در 
آینده پژوهی تالش می شود تا به کمک تحلیل روندهای گذشته و بهره برداری از یافته های 
علمی، وقوع و تکرار چرخه های احتمالی بعضی از رخدادها و تحوالت )مانند خشک سالی، 
زلزله و سونامی(، در چشم انداز آینده مطرح گردند تا در برنامه ریزی ها برای کسب آمادگی 

در مقابل آن ها، تدابیر و راهکارهایی در نظر گرفته شــود. بخشی از تحوالت آینده، قابل 
پیش بینی و قابل کنترل اند لیکن در اغلب موارد به دلیل فشار امور جاری و روزمره، توجه به 
آینده و چاره جویی برای مهار و مدیریت پدیده های آینده فراموش می شود )دیدمان کوری، 
معمای مست و چراغ برق، قانون گرشام برنامه ریزی(. این دسته از وقایع آینده نیز موضوع 
آینده پژوهی نیستند و در قلمرو برنامه ریزی ها و پیش بینی های کوتاه مدت قرار می گیرند.

وضعیت عمومی جهان ما به گونه ای دستخوش تغییر است که روندهای گذشته که 
اســاس و پایه تخمین ها و پیش بینی های مرسوم برنامه ریزی است، برای آینده هرچند 
کوتاه مدت و پنج ســاله قابل اتکا نخواهد بود. امروزه جهان ما وارد مرحله »آشــوب« یا 
»بحران« شــده و برخالف گذشــته که سیســتم های اقتصادی اجتماعی، در وضعیت 
تعادل های نسبی بودند و تنها استثناها »بحران« نامیده می شدند، آنچه قاعده و اصل است 
بحران و تغییر است و کمتر سیستمی در حال تعادل پایدار و بلندمدت قرار دارد. انسان 
و جوامع امروز، زندگی همراه با بحران را تجربه می کنند. در چنین شرایطی، سه نوع نگاه 

به آینده قابل تصور است:
1- نگاه انفعالی )passive( که آینده پژوهی را تنها از وجه توصیفی انجام می دهد و 

تفاوتی با برنامه ریزی های ابتدایی مبتنی بر تکرار گذشته ندارد.
۲- نگاه فعال )active( که طی آن آینده ای برنامه ریزی شده بر پایه روندهای رشدیافته 
گذشته طراحی می شود که به جز متغیرهای گذشته که با آهنگی مطلوب و احیاناً متفاوت 

با آهنگ گذشته تغییر می کنند، متغیر یا روند در آن مشهود نیست.
3- نگاه آینده ســاز یا فرصت ســاز  )proactive( آینــده ای را تصویر می کند که 
دربرگیرنده جریان ها و حوزه های جدید برســاخته از جوانه هایی است که درگذشته سر 

برآورده اند و احتماالً به روندهایی در آینده تبدیل می شوند.
آینده پژوهی گرچه بر این اصل همچنان تکیه دارد که به طور مستقیم خود را درگیر در 
تهیه و تنظیم سیاست ها نکند و به جای آن تالش های خود را مصروف طراحی و ساختن 
آینده های بدیل برای مبارزه با آفت هایی همچون حاشیه نشینی، فقر، گرسنگی، بی سوادی 
و ازخودبیگانگی روزافزون بنماید، متأسفانه تالش های مربوط به تجهیز منابع و نیروها 
برای جنگ ها شامل منابع مادی و انسانی در صنعت و در کل اقتصاد، ارتباط تنگاتنگی 
را با آینده پژوهی به هم زده به طوری که آینده نگری اهمیت ویژه ای در مراکز و حوزه های 
نظامی بعضی از کشورها مانند آمریکا پیداکرده است. ذکر مسائل و موضوعات مبرمی که 
باید در دستور کار آینده نگری نظام تدبیر کشور قرار گیرنـــد، نـه از بـاب هـم صدایی با 
موج های انتقاد از عملکرد نظام تدبیر دهه اخیر است بلکه بیشتر از باب هشداری است به 
نظام تـدبیر فعلـی که عالوه بر مسائل و مشکالت حاد و فوری، با چالش های بزرگی در 
آینده روبه رو خواهـد بـود کـه بـدون اصـالح و نوسازی این نظام تدبیر، آرمان چشم انداز 

1404، دست یافتنی نخواهد بود.  

نکته هایی که باید بدانید

بـرای کشـوری یـا بنگـاهی کـه چشم اندازی برای آینده خود ترسیم 	]
نکرده است، هیچ وضعیتی مناسب و هیچ حالتی نامناسب به نظر نمی رسد.

کمترین فایده آینده نگری و داشتن چشم انداز آن است که وسیله ای برای 	]
تنظیم امور و ترتیب اولویت های مسائل در دستور کار آینده را فراهم می کند.

رویدادهای آینده متفاوت اند و تالش های آینده نگری زمینه ای برای 	]
آگاهی، آمادگی و یا مقابله با آن رویدادها را به وجود می آورد.

آینده نگری و تهیه چشم انداز آینده، ازآن رو که روندها و سناریوهای 	]
ممکن و مطلوب آینده را ترسیم می کند، موجبات آماده سازی و تعیین 

شیوه های برخورد با حوادث و اتفاقات احتمالی را فراهم می کند.
هدف از تمرکز بر روی »نظام تدبیر«، ثمربخش کردن تالش های توسعه در 	]

کشور است که دربرگیرنده قوانین اساسی و ارگانیک، قوانین عادی، نهادهای 
برقرارکننده نظـم، امنیـت و آرامـش اجتماعی است.
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آکــادمـی

ممکن است ایران از دیرباز در شمار کشورهای پیشرفته صنعتی 
جهان نبوده باشــد، اما در زمانی که کشــورهای دیگر اســتقالل 
و هویت سیاســی خود را از دســت داده بودند دیوان ساالری ایران 
با ریشــه باســتانی ادامه حضور ایران را در عرصه بین المللی حفظ 
کــرده بود. ایــران در قدیمی ترین کارگزاری بین المللی ســازمان 
پســت جهانی حضور داشته است. در زمانی که کشورهای مستقل 
جهان انگشت شــمار بودند ایران با رعایت اصول روابط دیپلماتیک 
حضور داشــت. با اینکه در جنگ جهانی اول بی طرف بود کوشید 
در کنفرانس صلح پاریس که میراث امپراتوری های آلمان، اتریش و 
مجارستان، و عثمانی را قسمت می کردند سهمی برای خودش دست 
و پا کند که نشد، اما در شمار کشورهای تشکیل دهنده جامعه ملل 
قــرار گرفت. در جنگ جهانی دوم که ایران حضوری محافظه کارانه 
در کنار متفقین داشــت در شمار کشورهای اصلی تشکیل دهنده 
سازمان ملل متحد بود. دعاوی بین المللی چه در دوران جامعه ملل 
و چه در دوران سازمان ملل متحد در مسئله نفت و مسائل دیگر، چه 
به عنوان خواهان و چه به عنوان خوانده در دادگاه الهه و در شورای 
امنیت مطرح شده است. از زمانی که اهمیت مسائل زیست محیطی 
و حیات وحش رنگ جهانی به خود گرفت، باز هم ایران در شــمار 
نخستین کشورهای پیش قدم در مشارکت بین المللی و پیوستن به 

جنبش جهانی برای حفظ محیط زیست بود.
تا زمانی که جمعیت جهان محدود بود، گســتره و منابع جهان 
از آب برای کشــت و تأمین غذا و رفع نیازهای شهری و صنعتی و 
چوب و گله حیوانات جهان وحش به اندازه ای بود که بتواند نیازهای 
تغذیه و چوب مورد نیاز مسکن آن جمعیت محدود و نسبتا ثابت را 
به خوبی رفع کند و فرصت کافی برای زیست درندگان و پرندگان و 
خزندگان نیز باقی بگذارد. طبیعت تعادلی پایدار ایجاد کرده بود که 
جمعیت ها را در حد منابع تثبیت می کرد. وقتی به هر دلیل جمعیت 
بشر رو به افزایش می  رفت، وبا یا طاعون یا امراض عادی آن را به آن 
ثبات تاریخی بازمی گرداند. اما علم انسان محدودیت پذیر نبود و به 
اعتبار توسعه دانش پزشکی و داروسازی از بیماری ها و مرگ و میرها 
کاسته و بر عمر متوسط بشر و شمار انسان ها افزوده شد. این افزایش 
از آغاز تا پایان قرن بیستم جمعیت را از یک میلیارد نفر به 7 میلیارد 
نفر رساند. بدین ترتیب سهم سرانه آب و منابع طبیعی دیگری که 
در دسترس بشر بود به یک هفتم کاهش یافت. بشر ناگهان دریافت 
که با توسعه ماهیگیری عرصه های دریایی توان بازتولید را از دست 
می دهند. بر ســر زمین جنگ درمی گیرد. در اروپا که توسعه زودتر 
اتفاق افتاد تراکم جمعیت موجب روی آوردن به سرزمین های دیگر 

و امپریالیســم قرن نوزدهم شــد. زمانی فرا رسید که مشکل رنگ 
بین المللی پیدا کرد. آنگاه کشــورها دور هم جمع شدند تا به حل 

مسئله مشترک خود کمک کنند. 
در آغاز دهــه 70 میــالدی گروهی از عالقه منــدان حفاظت 
از طبیعت در مجمعی به نام باشــگاه ُرم در آن شــهر گرد آمدند، 
حاصل کار آنان در نخســتین گزارش مهمی که به باشــگاه تقدیم 
شــد The Limits to Growth نام داشــت که می  توان آن را به 
محدودیت ها یا »مرزهای پیشرفت« ترجمه کرد. خالصه این گزارش 
بر مبنای مدل ها و محاسبات کامپیوتری نشان می داد که پیشرفت 
اقتصادی به دلیل کاهش منابع طبیعی نمی تواند تا ابد ادامه یابد. در 
تابســتان همان سال سازمان ملل متحد در لوای »برنامه کنفرانس 
ملل متحد درباره محیط زیست بشر« کنفرانسی در شهر استکهلم 
برگزار کرد، که حاصل آن صدور اعالمیه محیط زیست بشر بود. بدین 
ترتیب دوران دیپلماسی محیط زیست و بین المللی شدن این مقوله 
آغاز شد. کنفرانس استکهلم شعاری برگزید که بسیار هشداردهنده 
بود: Only One Earth یعنی »فقط یک زمین«. یعنی دار و ندار و 
مایه و سرمایه ما انسان ها همین یک زمین است که باید آن را حفظ 
کرد. در سال بعد، جنگ 1973 اعراب و اسرائیل رخ داد که منجر به 
قطع صادرات نفت شد. این اتفاق مانند ضربه ای بر جهان غرب وارد 
شد و آنان را نه تنها به یافتن راه هایی برای کاهش وابستگی به نفت 
خاورمیانه واداشــت، بلکه اصوال وابستگی به سوخت های فسیلی را 
که منابع آن کاهنده بود زیر سوال برد. سازمان بین المللی انرژی که 
همان سال تشکیل شد کشورها را به در پیش گرفتن صرفه جویی در 
مصرف سوخت و باال بردن کارکردهای وسایل برقی تشویق می کرد 
و خصوصا اســتفاده از انرژی هــای تجدیدپذیر مانند برق آبی، برق 
بادی، برق آفتابی، و انرژی حرارتی زیر ســطح زمین به طور جدی 
توصیه شد. با مطرح شدن گرمایش زمین ناشی از تأثیر گلخانه اِی 
گاز دی اکســید کربن و آلودگی های هوا ناشــی از مصرف فزاینده 
ســوخت های فسیلی، استفاده از انرژی خورشیدی که در سال های 
اولیه پرهزینه بود، با تولید انبوه ســلول های سیلیکون و پنل های 
آفتابی روزبه روز رنگ عمومی تر به خود گرفت و انرژی بادی نیز در 
مناطق و دریاهای بادخیز با پروانه های آسیابی مهار شد. برای مثال 
هم اکنون کل انرژی کشــور ایسلند از گرمای درونی زمین و بخش 

عمده انرژی دانمارک از انرژی بادی تأمین می  شود. 
جالب اســت که ایران در ایــن کنفرانس هــا و در تنظیم این 
کنوانسیون ها شرکت مستقیم داشــته است. یعنی از همان زمانی 
که باشــگاه یا کلوپ رم تشکیل شد، ایران سازمان حفاظت محیط 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 

حضور ایران در 
کنفرانس ها و مجامع 

بین المللی مرتبط با 
محیط زیست بدانید، 
خواندن این مقاله به 
شما توصیه می شود.

فرصت تاریخی
ایران و رویکرد جهانی حفاظت از محیط زیست

ـه
ـان

ـه
ب

ایران در طول تاریخ معاصر در کدام توافق های بین المللی مرتبط با محیط زیست حضور داشته است و این حضور چگونه بوده است؟ 
در شرایط حاضر به چه توافق هایی باید پیوست و دلیل این حضور چیست؟ پاسخ را در این مقاله بخوانید.

 فریدون مجلسی
دیپلماتسابق
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ایران نیز به تنهایی مصرف کننده روزانه معادل چهار و نیم میلیون بشکه نفت است که به صورت گاز طبیعی و فراورده های نفتی به مصارف 
تولیدی و صنعتی و خانگی می  رسد. مصرف انرژی های فسیلی ایران که با افزایش تولید محصوالت پتروشیمی و فوالد و سیمان و برق و 
آلومینیوم و مس و صنایع دیگر از کشور صنعتِی ترکیه و کشور بزرگ پاکستان نیز بیشتر است از سویی بر آلودگی هوا می افزاید.

زیســت خود را به عنوان یکی از نخستین ســازمان های دولتی با 
ماموریت زیست محیطی به همت شادروان اسکندر فیروز تشکیل 
داد. نکته قابل توجه اینکه ســازمان محیط زیســت ایران از تغییر 
وضعیت ســازمان و متولیانی تشکیل شد که تا پیش از آن وجود و 
رفتارشان سازگار با حفاظت محیط زیست به نظر نمی رسید. یعنی 
سازمان شکاربانی و نظارت بر صید تبدیل به سازمان حفاظت محیط 
زیست شد و متولیان آغازین آن از میان همان شکارچیانی بودند که 
با آشنایی بیشتر و مستقیم تر به طبیعت مشی حفاظت از آن را در 

پیش گرفتند. 
اگر به فهرست کنوانســیون های زیست محیطی مراجعه کنیم 
با نام ایران و »کنوانسیون رامســر درباره تاالب ها« آغاز می  شود. و 
این یک سال پیش از مقاله باشگاه رم و همچنین کنفرانس محیط 
زیست استکهلم و شعار معروف »فقط یک زمین« بود. باید اقرار کنم 
که شــخصا که شاهد آن کنفرانس و ثبت برخی از تاالب های ایران 
به عنوان مناطق ممنوعه زیست محیطی بین المللی بودم، با ناآگاهی 
از اهمیت چنان برنامه هایی، رنجیده بودم که چرا باید بخش هایی از 
ســرزمین های کشورم به عنوان مناطق ممنوعه جهانی تلقی شود! 
سازمان حفاظت محیط زیست که هنوز گستره فعالیت مشخصی 
نداشــت، و خصوصا صنایع ایران چندان تنوع و گسترشی نداشتند 
که عوارض زیست محیطی آنها مورد توجه قرار گیرد و معیارهایی 
برای آن به وجود آید، در مراحل ابتدایی بیشتر به تبلیغات فرهنگی 
و انتشار آثار پژوهشی زیست محیطی می  پرداخت که مجموعه های 
ارزشمندی هم پدید آمد. هنوز چند سالی از آغاز کار سازمان محیط 
زیست ایران نگذشته بود، که سال بحرانی 1357 و انقالب اسالمی 
فعالیت آن سازمان را نیز کند کرد. اما تأثیرگذاری تبلیغی و فرهنگی 
سازمان حفاظت محیط زیست از آنجا مشخص می  شود، که هرچند 
در سال های نزدیک به انقالب اسالمی شکل گرفته و ارتباطاتی در 
سطوح باال داشت، نه تنها به عنوان سازمانی نامطلوب تلقی نشد، بلکه 
توانست اصلی از قانون اساسی جمهوری اسالمی را به لزوم پاسداری 

و حفاظت محیط زیست اختصاص دهد. 
با وجود حمایت قانون اساســی مشــکالت آغازین دوران انقالب 
و جنگ صدام حســین علیــه ایران مانع از ادامه روند رو به توســعه 
این سازمان شد. با ضعیف شــدن نظارت و افتادن اسلحه جنگی به 
دســت مردم شمار بسیاری از شــکارهای کشور با سالح های جنگی 
کشته شــدند. اما حضور ایران در کنفرانس های بین المللی و امضای 
کنوانسیون ها به طور منظم ادامه داشته است. با گذشت زمان توسعه 
صنعتی در جهان و در ایران ابعاد گسترده ای به خود گرفت که معادالت 
پیشین را به کلی بر هم زد. توسعه صنعتی یا معجزه چین آن کشور را 
به سرعت از صادرکننده نفت خام به بزرگ ترین واردکننده نفت خام 
تبدیل کرد. افزایش مصرف نفت به عالوه مصرف باالی زغال ســنگ 
آلودگی هوای شــهرهای بزرگ چین را تا حد نفس گیر باال برد. چند 
ســال پس از چین نوبت به توسعه صنعتی هند با همان مشخصات 
رسید و هند نیز به فهرست واردکنندگان عمده سوخت های فسیلی 
افزوده شــد. توسعه ژاپن و کره جنوبی و تایلند و مالزی و فیلیپین و 
اندونــزی و برزیل و مکزیک مزید بر علت شــد. ایران نیز به تنهایی 
مصرف کننده روزانه معادل چهار و نیم میلیون بشکه نفت است که به 
صورت گاز طبیعی و فراورده های نفتی به مصارف تولیدی و صنعتی 
و خانگی می  رسد. مصرف انرژی های فسیلی ایران که با افزایش تولید 
محصوالت پتروشــیمی و فوالد و سیمان و برق و آلومینیوم و مس و 

صنایع دیگر از کشور صنعتِی ترکیه و کشور بزرگ پاکستان نیز بیشتر 
است از ســویی بر آلودگی هوا می افزاید. سال ها پیش کنفرانسی در 
هوکایدوی ژاپن توصیه هایی درباره لزوم کاهش آلودگی های گلخانه ای 
صادر کرد. سپس در سال ۲015/1394 کنفرانس تغییرات اقلیمی در 
پاریس منجر به صدور موافقت نامه ای شد که مهم ترین توافق زیست 
محیطی در جهان در امری حیاتی تلقی می شود. این قرارداد در میان 
شور و هیجان عمومی به امضای نمایندگان 195 کشور رسید. قرارداد 
پاریس به کشــورها مطابق معیارهایی اجازه می دهد که تا چه میزان 
گازهای گلخانه ای تولید کنند که خصوصا منظور دی اکســید کربن 
اســت و کشورها تعهد می  کنند سیاست هایی اتخاذ کنند که تا سال 
۲030 گرمایش زمین نســبت به سال اجرایی شــدن قرارداد یعنی 
۲016 از یک و نیم تا دو درجه بیشــتر نشود. تاکنون 147 کشور به 
آن پیوسته اند. این قرارداد که برای ایران سهمیه مناسبی هم در نظر 
گرفته است به تصویب مجلس شورای اسالمی هم رسید، اما شورای 
نگهبان به دلیل اینکه در قرارداد به امکان افزودن ضمیمه های بعدی 
اشاره شده است، آن را نپذیرفت و توضیح دولت و مجلس نیز در باب 
اینکه افزودن هر ضمیمه ای مستلزم تصویب آن نیز خواهد بود، آن را 
در کنار الیحه معروف »اف ای تی اف«، مســکوت گذاشته اند و تصور 
می رود قرارداد پاریس در برخی محافل توطئه امپریالیسم جهانی برای 
محدود کردن توسعه صنعتی ایران تلقی شود. البته ایران تنها نیست و 
کشورهایی چون زیمبابوه، ازبکستان، کنگو، تیمور شرقی، گینه، ونزوئال 
و یمــن نیز از امضای آن خــودداری کرده اند. جالب اینکه آمریکا که 
پیوستن آن کشور به قرارداد پاریس به تصویب کنگره هم رسیده بود، 
در زمان ریاســت جمهوری دونالد ترامپ از آن خارج شد. اما یکی از 
نخستین کارهای پرزیدنت جو بایدن بازگشت به قرارداد مهم تغییرات 

اقلیمی پاریس بود. 
ایران در شمار کشورهایی است که بیش از دیگران از آثار خشکی 
اقلیمی ناشی از تأثیر گلخانه ای به دلیل افزایش خشکسالی فزاینده 
آســیب می  بیند، و طبیعتا نیازمند بهره منــدی از همکاری جامعه 
جهانی در مقابله با آثار وخیم آن است. عدم تصویب عضویت ایران 
در قرارداد پاریس به اعتبار ایران به عنوان یک کشور فعال در زمینه 

حفاظت محیط زیست آسیب خواهد رساند. 

نکته هایی که باید بدانید

از زمانی که اهمیت مسائل زیست محیطی و حیات وحش رنگ جهانی به خود گرفت، باز 	]
هم ایران در شمار نخستین کشورهای پیش قدم در مشارکت بین المللی و پیوستن به جنبش 

جهانی برای حفظ محیط زیست بود.
ایران در شمار کشورهایی است که بیش از دیگران از آثار خشکی اقلیمی ناشی از تأثیر 	]

گلخانه ای به دلیل افزایش خشکسالی فزاینده آسیب می  بیند. عدم تصویب عضویت ایران در 
قرارداد پاریس به اعتبار ایران به عنوان یک کشور فعال در زمینه حفاظت محیط زیست آسیب 

خواهد رساند.
همان زمانی که باشگاه یا کلوپ رم تشکیل شد، ایران سازمان حفاظت محیط زیست خود 	]

را به عنوان یکی از نخستین سازمان های دولتی با ماموریت زیست محیطی به همت شادروان 
اسکندر فیروز تشکیل داد.

کنفرانس استکهلم شعاری برگزید که بسیار هشداردهنده بود: Only One Earth یعنی 	]
»فقط یک زمین«. یعنی دار و ندار و مایه و سرمایه ما انسان ها همین یک زمین است که باید آن 

را حفظ کرد. 

 طبیعت تعادلی 
پایدار ایجاد کرده 
بود که جمعیت ها 

را در حد منابع 
تثبیت می کرد. 

وقتی به هر دلیل 
جمعیت بشر رو به 
افزایش می  رفت، 
وبا یا طاعون یا 

امراض عادی آن را 
به آن ثبات تاریخی 

بازمی گرداند. 
اما علم انسان 

محدودیت پذیر 
نبود و به اعتبار 
توسعه دانش 

پزشکی و 
داروسازی از 

بیماری ها و مرگ و 
میرها کاسته و بر 
عمر متوسط بشر 
و شمار انسان ها 

افزوده شد
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آکــادمـی

برخورداری ایران از 151 میلیارد بشــکه ذخایر نفتی 
قابل استحصال )جایگاه سوم جهان( و نیز 33 تریلیون 
مترمکعب ذخایر گازی )جایگاه اول جهان(، موقعیتی را 
فراهم کرده تا بتواند با تاب آوری باالی اقتصاد ایران در 
مقابل تکانه هــای بیرونی و نیز در نظر گرفتن ظرفیت 
موجود در حوزه های اقتصاد سیاسی و نیز نفوذ همه جانبه 
در منطقه و پتانسیل اســتفاده از آن ها در دیپلماسی 
اقتصادی منطقه ای، موقعیت ممتاز جغرافیایی خود را 
برای تبدیل شدن به هاب انرژی ترانزیتی منطقه تثبیت و 
پایدار کند. صندوق بین المللی پول در سال ۲019 رتبه 
ایران را هجدهم ازلحاظ اقتصادی بر اساس رتبه بندی 
تولید ناخالص داخلی )برابری قدرت خرید(  و در طرف 
مقابل ایران را ســی و پنجمین بازار بزرگ مصرف دنیا 
اعالم کرد و چشــم انداز مطلوب شهرنشــینی ایران را 
مورد تأکید قرار داده و همچنین پایین بودن بدهی های 
خارجی کشور را به عنوان یک عامل تأثیرگذار در روابط 
آتی اعالم داشته است. ذخایر هیدروکربوری مورداشاره 
به عنوان بزرگ ترین پتانسیل و قدرت اقتصادی می تواند 
به عنوان مهم ترین موقعیت ممتاز دوم جغرافیایی کشور 
برای تبدیل شدن به یک کشور باوجود توان باالی ارائه 
خدمات فنی - مهندسی، شــکل گیری جدیدی را برای بلوک صادراتی پتروشیمی در 
کشــور به وجود آورده و از این ظرفیت باالی خود بتواند صنایع مادر و پایه در کشور را 
به عنوان تأمین کننده مواد اولیه و واسطه ای موردنیاز سایر صنایع )فلزات اساسی، نفت، 
گاز و پتروشیمی( فراهم آوری کند. با تحقق اهداف عالی کشور و پس از پایداری برجام 
می توان امیدوار بود که توســعه زنجیره تولید محصوالت صنعتی با توجه به مزیت های 
معدنی )فوالد، آلومینیم، مس، سیمان، کاشی و سرامیک( و نیز مزیت های کشاورزی نظیر 

نســاجی و چوب در کشور فعال شده و ایران را به مرحله رشد و شکوفایی خود نزدیک 
کند. ایران باوجود بیش از 9۲۲ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور و نیز وجود 6 شهرک 
فناوری در راستای قابلیت های فناورانه واحدهای تولیدی و صنعتی و همچنین وجود بیش 
از 550 شرکت دانش بنیان در حوزه شرکت های دانش بنیان در بخش های صنعت و به ویژه 
صنایع نفت و گاز و صنایع وابسته به آن می تواند موقعیت و جایگاه خود را تثبیت کند و از 
رشد اقتصادی متعارف بر پایه اسناد باالدستی کشور نظیر سند 1404 و یا سند در دست 

طراحی 14۲0 برخوردار باشد.
براساس آخرین گزارش موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی و در صورت تحقق 
قرارداد برجام، رشد 300 درصدی تعداد دانش آموختگان تحصیالت عالی و نیز افزایش 
اســتعداد فارغ التحصیالن رشته های فنی و مهندســی به میزان 1۲0 درصد طی دوره 
ده ســاله اخیر و کســب جایگاه دوم جهانی از منظر منابع علوم و مهندسی به ویژه رشد 
باالی شرکت های دانش بنیان، پیشرفت قابل توجه در علوم نانو، زیست فناوری و انرژی های 
تجدیدپذیر را به نحو شایسته ای در اختیـار داشته و می تواند مورد بهره برداری واقع گردد. 
تولید و صادرات نفت خام و نیز ســایر فرآورده های هیدروکربوری در صورتی می تواند از 
زمینه های رشد فراگیر برخوردار باشد که آسیب شناسی صادرات کشور در چهار حوزه به 

شرح شکل پایین صفحه موردتوجه جدی قرار گیرد.
عوامل فوق از مهم ترین پارامترهای آسیب شناسی توسعه صادرات انرژی از سوی بانک 

جهانی در سال ۲018 بوده است.
عالوه بر نکات پیش گفته توجه به قوانین ناظر بر جلب و حمایت از سرمایه گذاری های 
خارجی برای آینده نفت ایران بعد از برجام از دیگر نکات حائز اهمیت بوده که الزم است 

به طور موازی از سوی مسئوالن امر موردتوجه جدی قرار گیرد:
قوانین ناظر بر جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی: با توجه به رشد مصرف نفت 
خام در دهه پیش رو به تعبیری تا سال ۲035، قوانین فوق به دلیل رتبه پایین محیط 
کسب وکار و سرمایه گذاری جهت تسهیل ورود سرمایه گذاران خارجی نسبت به کشورهای 
رقیب منطقه مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته تا بتوانیم در یک مدل رقابتی سالم جایگاه 
فروش نفت در منطقه و نیز سایر کشورهای سنتی نظیر هندوستان، چین، کره جنوبی، 

چرا باید خواند:
برخی معتقدند ایران 

به سرعت می تواند 
جایگاه خود را در 

بازارهای انرژی احیا 
کند، این تحلیل را 

بخوانید.

بازگشت به بازار
آینده نفت ایران بعد از برجام 

ـه
ـان

ـه
ب

آیا نفت ایران می تواند به جایگاه واقعی خود بعد از برداشته شدن تحریم ها و احیای برجام بازگردد؟ 
رفتار رقبا در این حوزه چگونه خواهد بود؟ این مقاله را بخوانید.

رضا پدیدار
رئیسکمیسیونانرژیو
محیطزیستاتاقتهران

آسیب شناسی
توسعه صادرات نفتی

عوامل محیطی مؤثر در 
صادرات

زیر ساخت های پشتیبان 
و ارتقای صادرات

عوامل مؤثر بر تولید 
صادراتی

دسترسی به بازارهای 
صادراتی
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فعال شدن قرارداد برجام می تواند مشکالت نوسازی فناوری در صنایع و در بخش های مختلف اقتصادی در سطح 
یق قراردادهای همکاری متقابل با کشورهای خارجی و مانعی به نام »جذب فناوری خارجی« را  کشور را از طر
به طورکلی حل وفصل کند.

ژاپن و ترکیه را به دســت آوریم. عالوه بر آن توجه کافی به تدوین و اعمال مشوق های 
مؤثر و کارآمد و تسهیل فرآیندهای اداری برای جهت دهی ورود سرمایه های خارجی به 
بخش ها، زیربخش ها، رشته ها و فعالیت های اقتصادی بر اساس اولویت های راهبردی و 
بخشی صورت پذیرد. همچنین لزوم کارآمدی نظام حل اختالف سرمایه گذاری خارجی 
و نظام انتقال سرمایه، باوجود منسوخ شدن موافقت نامه های سرمایه گذاری مشخص شده، 
چراکه ایران بیش از 60 موافقت نامه با کشورهای دیگر به امضا رسانده که کارایی و عملکرد 
آن ها مشخص نیست. ضمناً به خوبی می دانیم که رتبه ایران در شدت رقابت بازار داخلی 
براساس بررسی های انجام شده در سال ۲019 برابر 133 بوده که باوجود بنگاه های مسلط 
در بازار و اثربخشــی محدود سیاست های ضد انحصار نیاز به تجدید ساختار و حمایت 
دولت از ســرمایه گذار خواهد بود. براســاس گزارش بانک جهانی رتبه ایران در حمایت 
از ســرمایه گذاران داخلی و خارجی در کل جهان برابر 1۲6 بوده که بسیار رتبه پایین و 
غیرقابل قبولی است. هرچند که گروهی از کارشناسان معتقدند که هماهنگی نهادی در 
دولت برای آینده نفت ایران پس از برجام بسیار ضعیف و در پاره ای از موارد غیر مؤثر است. 

در این زمینه سه مؤلفه زیر اثرگذار هستند:
الف - عدم کارکرد مناسب دیپلماسی اقتصادی - تجاری به دلیل حاکمیت تحریم ها

ب - نظام تصمیم گیری جزیره ای، کوتاه مدت و فقدان رویکرد بلندمدت و سیستم نظارت 
و پایش دقیق

ج - هماهنگی پایین وزارت خانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت )قانون انتزاع( در تنظیم 
بازار داخلی و متأثر شدن تجارت کشور برای صادرات محصوالت انرژی.

در این صورت دولت موظف خواهد بود که جریان تولید و عرضه نفت خام و نیز سایر 
مشــتقات به دست آمده را در یک نظام تعریف شده و با بهره وری عوامل تولید و محیطی 
به مرحله انجام رسانده و به طور اصولی عملی سازد. در این حالت توجه به نکات کلیدی 
بهره وری عوامل تولید از مرحله اکتشــاف، تولید و فرآیند فروش می باید به شــرح زیر 

موردتوجه قرار گیرد:
سهم پایین بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی و صادرات نفت به سرعت . 1

تغییر کرده و به مرحله اجرایی و عملیاتی خود نزدیک شود.
وجود ظرفیت خالی در صنایع نفت و نیز ســایر صنایع وابسته به آن که براساس . ۲

آخرین مطالعات انجام شده وجود بیش از 30 درصد از ظرفیت ایجادشده بالاستفاده 
در کلیه صنایع به دلیل افزایش قیمت تمام شده و درنتیجه کاهش رقابت پذیری در 
بازارهای داخلی و خارجی شرایطی را حاصل آورده است که منجر به توقف روند 

تولیدشده است.
روند کاهشی شاخص بهره وری سرمایه گذاری تولید در یک دهه اخیر برای تمامی . 3

دست اندرکاران حوزه نفت به ویژه سازندگان و پیمانکاران و مشاوران
به دلیل توقف تولید در طی حداقل دو سال اخیر، مهارت های حرفه ای نیروی کار . 4

برای کارگاه های صنعتی و تولیدی به شدت کاهش یافته که در صورت توافق برجام 
این سهم از فعاالن صنعتی در حوزه نفت که حدود 50 درصد کل نیروی کار است 

حداقل به عددی باالتر از 80 درصد خواهد رسید.
میزان بهره وری انرژی در ایران در ســال ۲018 حدود 45 اســت که در مقایسه . 5

با متوســط جهان 6.7 به مراتب پایین تر هست. گروهی از کارشناسان این میزان 
بهره وری را در سال ۲0۲1 به کمتر از 3.5 ارزیابی نموده اند که با فعال شدن تولید 

و صادرات نفت در ایران شاهد رشد تصاعدی این راندمان در کشور خواهیم بود.
شدت مصرف باالی انرژی در ایران، به ویژه در دوران تحریم و شکسته شدن قرارداد . 6

برجام افزایش یافته و طی یک دهه اخیر از 1.3 )بشــکه به میلیون ریال( در سال 
1385 به 1.64 )بشــکه به میلیون ریال( و براساس گزارش بانک جهانی در سال 
۲0۲0 به 1.85 )بشکه به میلیون ریال( رسیده است. برای آگاهی بیشتر، شدت 
مصرف انرژی در ایران 3.5 برابر جهان، 1.5 برابر عربستان و بیـــش از ۲.5 برابر 

ترکیه است )سالنامه آماری انرژی بانک جهانی(.
سهم باالی صنایع انرژی بر )بیش از 55  درصد( در صادرات کشور که به طور اصولی . 7

انتقال یارانه به خارج از کشور است.
درزمینه لجستیک و حمل ونقل به عنوان زیرساخت ها در تولید و انتقال نفت، رتبه . 8

ایران در شاخص های عملکردی، فرآیند ترخیص کاال، زیرساخت های لجستیکی و 
سهولت ارسال محموله های بین المللی در میان 160 کشور جهان از سال ۲015 

تاکنون به ترتیب 79. 63. 71. 64 و در سال ۲019، 89 بوده است.
پس از اعمال تحریم های نفتی در کشــور و براساس گزارش مرکز پژوهش های . 9

مجلس، رتبه ایران در شــاخص تجارت فرامرزی در میان 190 کشور جهان برابر 
1۲3 بوده اســت که نشــانگر هزینه و مدت زمان باالی واردات به ویژه کاالهای 
واسطه ای و سرمایه ای و نیز صادرات درزمینه باال بودن مدت زمان موردنیاز واردات 
جهت مطابقت اسناد و مطابقت مرزی به ترتیب 40 و 141 ساعت بوده است این 
شرایط برای هزینه های باالی واردات و نیز صادرات برای هر کانتینر که عددی باالتر 
از 450 تا 550 دالر است موجب گشته است که حجم بسیار باالیی از هزینه ها به 

دست اندرکاران تجارت و نیز درنهایت به مردم تحمیل گشته است.
 توافق برجام و آینده نفت می تواند موجب ارتقای تجارت و زیرساخت های پشتیبان . 10

در کشور شود. در این زمینه ارتقای سرمایه گذاری و صادرات دو مقوله مهمی است 
که می تواند در سرنوشــت اقتصادی کشــور مؤثر واقع گردد. پاره ای از این موارد 

به عنوان مشکالت عادی و روزمرگی به شرح زیر است:
عدم انســجام نهادی و فقدان متولی واحد سیاست گذاری و اجرایی در حوزه  �

تجارت خارجی.
لزوم وجود فرماندهی واحد در تجارت خارجی کشــور برای انسجام در تحقق  �

خواسته ها.
نقش آفرینی شورای عالی صادرات غیرنفتی کشور که در حال حاضر غیرفعال  �

است.
درهم تنیدگی دستگاه های مسئول در اجرای صادرات محصوالت به ویژه نفت. �
لزوم هماهنگی بیشتر وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و  �

تجارت در جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی در جهت توسعه صادرات پس 
از رفع بحران برجامی و تحقق خواسته های کشور در امر صادرات نفت و مواد 

هیدروکربوری.

در این صورت می توان گفت که توافق اصولی برجامی می تواند بخش مهمی از نکات 
کلیدی و سردرگمی های اجرایی و عملیاتی در کشور را سامان بخشیده و به فعال سازی 
 Industrial( بنگاهی بینجامد. ضمناً توجه داشــته باشیم که هماهنگی های صنعتی
Coordination( و حمایت بخشی از خوشه های صادرات در بخش های صادرات نفت 
و مشتقات نفتی و نیز سایر اقالم صادرات غیرنفتی در این مقطع بسیار حیاتی بوده که 
می تواند پس از کسب توافق و با انجام یک برنامه ریزی منسجم جهت حضور بنگاه ها در 
زنجیره های ارزش جهانی و زنجیره های ارزش منطقه ای پایدار و مؤثر واقع شــود. ضمناً 
عدم حضور مؤثر واسطه های صادراتی و عدم موفقیت مدل های کنسرسیوم های صادراتی، 
شرکت های مدیریت صادرات و خوشه های صادراتی در جهت توسعه صادرات یکی از موارد 
مهم در این حرکت پویاست که اتاق های بازرگانی در سراسر کشور می توانند به عنوان پلی 

قوی بین عوامل صادرکننده و متقاضیان خارجی عمل کند.
عالوه بر آن فعال شدن قرارداد برجام می تواند مشکالت نوسازی فناوری در صنایع و 
در بخش های مختلف اقتصادی در سطح کشور را از طریق قراردادهای همکاری متقابل با 
کشورهای خارجی و مانعی به نام »جذب فناوری خارجی« را به طورکلی حل وفصل کند. 
به خوبی می دانیم که ضعف حمایت های تجاری ســازی فناوری یکی از مشکالت بزرگ 
صنایع تولیدی در کشــور اســت که رتبه ایران در شاخص برند ملی در سال ۲019 که 
از ســوی رتبه بندی فیوچر برند و از بین 75 کشــور صورت گرفته است متأسفانه رتبه 
7۲ را در بــر دارد... لذا تحول در فرآیند صادرات نفت پس از برجام می تواند ضمن رفع 
کمبودهای یادشده، تحولی در این نمودار حاصل آورده و حوزه تولید و تجارت به ویژه در 

کسب وکارهای کوچک و متوسط را رشد بخشد. 
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آکــادمـی

در تابستان سال 1396 اولین مأموریت مهم آقای دکتر 
ظریف در دور دوم وزارتش، اصالحات درونی وزارتخانه 
بود. اوالً ســازمان اداری و استخدامی به ساختار »واخ« 
ایراد داشت و پســت سازمانی معاونت ادارات را خالف 
قانون می دانست و ثانیاً وضع اقتصادی ناشی از برجام، 
فعالیت دیپلماسی اقتصادی را ضروری می سازد. بنابراین 
اصالحات از دو جهت صورت پذیرفت. از سویی فاصله 
سازمانی کارشناسی تا شخص وزیر به چهار نفر خالصه 
شد )کارشــناس اداره ـ مدیر اداره ـ مدیرکل ـ معاون 
وزیر( و پســت هایی مثل معاونت و قائم مقام در ذیل 
اداره کل ها برچیده شد؛ از سوی دیگر ساختاری شبیه 
ساختار وزارت امورخارجه در زمان پهلوی دوم )مشابه 
ســاختار وزارت امورخارجه در ایاالت متحده( به وجود 
آمــد. معاونت سیاســی احیا شــد، معاونت حقوقی و 
بین المللی به جای خود بازگشت و معاونت جدیدی به 
نام دیپلماسی اقتصادی به وجود آمد. من که در آن زمان 
کارشناس سیاسی واخ بودم، ایرادات آن اصالحات را در 
مقاله »خرقه سوزان« در مجله همکار واخ )مجله داخلی( 
برشــمردم. خاطرم هست که به علت اهمیت تجدید ساختار شخص وزیر از سفر به ژنو 
منصرف شد و به نوعی در سطح ادارات کل مرخصی ها همگی لغو و اجرایی شدن ساختار 
جدید به شدت تحت نظر قرار گرفت. در دورن واخ از آن واقعه به نام مهم ترین دستاورد 
وزیر در دوره دوم و در مقابل برجام که در دوره اول وزارت او رخ داد، یاد می شد. اتفاقات 
بعدی و از همه مهم تر خروج ایاالت متحده از برجام، سبب عقیم ماندن این دگردیسی 
شــد. نگارنده عمیقاً براین باور است که نه خروج ایاالت متحده از برجام، که درک ما از 
ساختار بین المللی قدرت و روابط بین المللی منجر به آن شد که توان ایجاد دیپلماسی 

اقتصادی را نداشته باشیم.

J بعد از برجام چه کردیم
درست است که ایاالت متحده از موافقت نامه ای بین المللی که به تأیید شورای امنیت 
هم رسیده بود، خارج شد، اما باید توجه داشت که قصور و تقصیرهایی نیز از طرف ما در 
این قضیه وجود داشت که حداقل می توان گفت بهانه های الزم را برای طرف مقابل فراهم 
کرد. باید توجه داشت که زمانی که صحبت از طرف مقابل می کنیم، منظور مثلث اسراییل 
-  آمریکا -  سعودی است. مثلثی که با در اختیار داشتن قدرت نظامی- اقتصادی و نفت به 
شدت می تواند ایران را از اقدامات خود متأثر نماید و ساده انگاری، در مقابل آنان، اشتباهی 
استراتژیک محسوب می شود. اما اقدامات یا اهماالتی را که از سوی ما، بهانه های الزم را در 

اختیار طرف مقابل گذاشت، می توان به این شرح برشمرد:
پیروزی بر داعش بزرگ ترین پیروزی استراتژیک -  نظامی ایران در خاورمیانه بود. بر 

هیچ کس نقش ایران و تمجید از آن پوشیده نیست. عراق و مناطقی از سوریه آزاد شده و 
رهبران داعش یا کشته و یا مخفی اند. سازمان داعش از هم پاشیده و دیگر تهدیدی عمده 
به حساب نمی آید. اما این پیروزی چقدر دور می نماید. با پایان یافتن داعش، می بایست 
از ظهور نظامی ایران در سوریه کاسته می شد. اما برعکس هر روز، به اعتماد روس ها، بر 
آن افزوده شــد؛ و این بهانه کافی برای اسراییل جهت افزایش موج تبلیغات ضد ایرانی 
و حمالت بی ســابقه به ســوریه را داد. اینکه واقعاً ایران در حال تجهیز ارتش سوریه به 
سالح های پیشــرفته بود یا نه، بحثی جداست؛ اما باید به دو نکته در عرصه بین المللی 
توجه نمود. اول اینکه باید به دشمن هم احترام گذاشت و نگرانی های امنیتی او را درک 
و تحلیل کرد. دوم آنکه گاهی مخفی کاری و عدم نشان قدرت واقعی و ایجاد ابهام، قدرت 
بازدارندگی بیشتری دارد. همیشه قدرت نمایی عیان، ایجاد امنیت نمی کند. قدرت نمایی 

عیان، تنها دشمنان پراکنده را به اتحاد با هم برمی انگیزد.
در قطعنامه ۲۲31 شورای امنیت سازمان ملل، به وضوح ایران از آزمایش موشک هایی 
با قابلیت کالهک هسته ای منع شده بود. طبق تعریف بین المللی از این نوع موشک ها، هر 
موشکی که توان طی 700 کیلومتر را داشته باشد، در زمره این دسته قرار می گیرد. حال 
به ادبیات و اعمال برخی در داخل توجه کنیم. برخی در منبر نماز جمعه می گویند ما با 
هر بردی موشک تولید می کنیم. برخی می گویند برد فعلی موشک های ما ۲000 کیلومتر 
اســت و در صورت صالحدید افزایش می یابد. باید توجه داشــت که خود برنامه جامع 
اقدام مشترک در ذیل این قطعنامه آمده است. زمانی می توان از عناصر حقوق بین الملل 
استفاده کرد، که خود آنان را محترم بشناسیم. دهن کجی به شورای امنیت و یا نهادهای 
ســازمان ملل، ابتدا دهن کجی به خود دیپلماسی ایرانی است. اگر مراجع بین المللی را 
صالــح نمی دانیم، مذاکره چه معنایی دارد و اگر صالح می دانیم چرا خود را در مقابل آن 
قرار می دهیم؟ آیا به راستی آزمایشی موشکی در فردای برجام، تأمین کننده منافع ما بود 

و یا تهدیدکننده آن؟
همان طور که قبالً نیز گفتم )مقاله »بحران یمن و ایران« در روزنامه شرق، ۲7 اسفند 
1396(، یمن بازیگر قدرتمند و ثابتی ندارد و صد البته عربستان آن را وانخواهد گذاشت. 
برای کاهش تنش با عربستان، می شد که با تالش در راستای کاهش بحران یمن به عنوان 
میانجی هم از آالم مردم یمن کاست و هم طرف عربستانی را متوجه حسن نیت ایران برای 
کاهش تنش نمود. صرف گفتن اینکه ما خواهان تنش با عربستان نیستیم )سخنگوی 

وزارت امور خارجه(، به کاهش تنش منجر نخواهد شد.
به نظر می رسد در ایران درک درستی از نظام اقتصادی اروپا وجود ندارد. اقتصاد اروپا 
مبتنی بر بازار آزاد بوده و دولت ها نمی توانند شرکتی را مجبور به معامله با ایران نمایند. 
انفعــال خود ما، در ایجاد ارتباط با طرف اروپایی را نباید به گردن آنان انداخت. مطمئناً 
شرکت های اروپایی به معامالت با ایاالت متحده که 65 برابر حجم معامله با ایران است، 
توجه بیشتری دارند. در این دوره کدام اتفاق اطمینان بخش در راستای بهبود فضای کسب 
کار، جهت ترغیب اروپاییان به حضور در ایران انجام شده؟ در مورد قراردادهای نفتی که 
می توانست موتور محرک باشد، چندین بار وزیر نفت به مجلس فراخوانده شد و در این 
در حالی بود که عراق قراردادهای نفتی خود در میادین نفتی مشــترک را با امتیازاتی 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 

دیپلماسی اقتصادی 
و جایگاه آن بدانید، 

خواندن این مقاله به 
شما توصیه می شود.

دنیای دیپلماسی
اقتصاد در سایه سیاست به کجا می رسد؟

ـه
ـان

ـه
ب

قرار بود بعد از توافق برجام دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه احیا و تقویت شود، نتیجه این هدف گذاری به کجا رسید و چقدر اقتصاد توانست از زیر سایه سیاست خود 
را رها کند؟ این مقاله را بخوانید.

احسان شمس
استاددانشگاه
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پایه عدم تعهد منفی و درک ما از قدرت و نظم بین المللی  درک رسمی ما از روابط بین المللی، بر
پایه دوران جنگ است. در این تئوری روابط استراتژیک، برای ما خطرآور و دلهره آور  همچنان بر
است )هم از چین می ترسیم هم از روس ها و هم غرب(.

بسیار باالتر به شرکت های بزرگ واگذار می کرد. نخبگان ایرانی مقیم خارج را هم به بهانه 
جاسوسی از کشور تاراندیم.

چین در حال تبدیل شــدن به اژدهایی است که جهان را خواهد بلعید. اما این اژدها 
خواستار تقابل مستقیم با ایاالت متحده نیست. بنابراین نباید از آن چنین انتظاری داشت. 

سرمایه گذاری بیش از اندازه بر چین و روسیه سرانجام ما را مأیوس خواهد کرد.
روسیه شریکی است که به تاکتیک بیش از استراتژی اهمیت می دهد و تاریخ ثابت 
کرده که نمی توان از او پایداری طلب کرد. در حالی که روابط نزدیکی با ایران دارد، نخست 

وزیر اسرائیل را به مسکو دعوت کرده و تضمین امنیتی به او می دهد.
ارزی که باید صرف تغییرات درونی اقتصاد  شود، به علت امنیتی شدن فضا، بیرون از 
مرزها هزینه شــد. برجام باعث ورود ارز به حساب های ایران شد، اما این ارز به سفره های 
مردم وارد نشــد. نبود ارز، بی ثباتی اقتصادی به همراه دارد و بی ثباتی اقتصادی، بر دامنه 
تنش های اجتماعی می افزاید. روزی نیست که کارگران کارگاه های صنعتی، در گوشه ای از 
کشور، صدای اعتراض بر وضعیت بد معیشت خود نگشایند. چالش های اجتماعی به مرور 
در حال گرفتن رنگ تنش اجتماعی است. وانهادن مردم به حال خود ما را به بحران می برد.

با توجه به همه این مسائل باید قضاوت کرد که ما هم در نقض برجام توسط ایاالت 
متحده بی تقصیر نیستیم. به جای آتش زدن پرچم کشورها در مجلس، باید به فکر انجام 
کارهای کلیدی اقتصادی، کاهش تنش در منطقه باالخص با عربستان و برقراری فعاالنه 

ارتباط تجاری -  سیاسی و اجتماعی با اروپا بود.

J نقد درک رسمی ما از روابط بین المللی
در علم حقوق نوین، به تأثیرپذیری از اصول حقوق عرفی، عدالت و نقش آن جایگاهی 
رفیع یافته و خود را به ســرحد یک قاعده حقوقی مســتقل رسانده است. این گزاره که 
»تصمیم قضایی عالوه بر قانون، باید بر عدالت نیز استوار باشد«، به یک اصل ابتدایی تبدیل 
شــده و برخی نیز پا را فراتر از آن گذاشته و حاضرند قانون را نیز قربانی عدالت نمایند. 
آیا این نگاه در علم سیاست -که همزاد علم حقوق است- با همین تندی قابل پذیرش 
است؟ رویه دیپلماسی ما در بعد از انقالب پاسخ قاطع آری به این پرسش داده است و این 
پاسخ ریشه در نگاه ایدئولوژیک و مکتبی به همه مسائل علوم انسانی دارد. فهم مکتبی 
از مسائل بیرونی، باعث شده که در تاریخ دیپلماسی بعد از انقالب، عنصری به نام عدالت 
وارد شود. این عنصر جدید، خود ماهیت و ذاتی جدال برانگیز و ایهام گونه دارد و علمای 
فلسفه و حکمت و کالم هنوز در معنای نظری عدالت به اتفاق نظر نرسیده اند، وای به حال 
معنای عملی آن. این نگاه مکتب گرا در جهان متالطم امروزی باعث شده که در بسیاری از 
بزنگاه های روابط خارجی ایران، فرصت های ملی از دست برود. شنیده ایم که مذاکره کننده 
ارشد و مسئول مستقیم پرونده هسته ای ایران در مذاکرات آستانه، در مقابل نمایندگان 
پنچ قدرت در حین مذاکرات رسمی، از سیاست خارجی رسول اکرم در مدینه به تفصیل 
صحبت کرده، که مورد تحیر حاضرین واقع شده؛ یا رئیس جمهوری خود را به نمایندگی 
از امام غایب، مسئول گسترش عدل در نظام بین المللی دانسته، یا رئیس جمهوری دیگر 
شــرط مذاکره با ایاالت متحده را توبه ترامپ می داند؛ آیا به راستی ترامپ می داند توبه 

چیست؟ )این مواضع را با کتاب »نظم جهانی« هنری کیسینجر مقایسه کنید.(
این مواضع همه نشان از وجود عنصر مبهم عدالت به واسطه نگاه مکتبی به مسائل 
بین الملل دارد. نگاهی که ایران را مســئول خوشبختی و سعادت دنیوی و اخروی همه 
جهانیان می کند؛ و البته نگاهی که در جهان کنونی مختص ایران است. در مکتبی ترین 
نظام ها، مانند شــوروی سوسیالیســتی و چین کمونیســتی نیز چنین نگاه مکتبی و 
غیرمنعطف به مسائل سیاســت خارجی دیده نمی شود. ذات روابط بین الملل بر اساس 
منافع ملی شکل گرفته و نه هیچ عنصر دیگر. دیپلماسی یعنی توان حفظ یا افزایش منافع 
ملی بر اساس مذاکره با خصم یا رقیب. بنابراین ذات دیپلماسی ایدئولوژی پذیر نیست زیرا 
منافع ملی همیشه در حال تغییرند، هرچند ممکن است ذات حکومت بر اساس مکتب 
شکل گرفته باشــد. زمانی ایران و صدام هشت سال با هم جنگیدند و اندکی بعد از آن 
ناوگان نظامی هوایی عراق به دستور صدام به ایران پناهنده شد. زمانی با طالبان تا سرحد 
جنگ رفتیم و اکنون در تهران با آنان مذاکره می کنیم؛ زمانی روس ها بزرگ ترین دشمن 

ایران بودند و اکنون متحدی اســتراتژیک محسوب می شوند که از تصویب قطعنامه در 
شورای امنیت علیه ایران جلوگیری می کنند.

این نکته مهم تفاوت میان دیپلماســی ایران و عربستان را -  که هردو داعیه رهبری 
جهان اسالم را دارند -  نمایان می کند. وزیر امور خارجه کشورمان نیز در دوران تصدی 
خود تالش بســیاری در هدایت دستگاه سیاســت خارجی کشور بر این اساس کرد، اما 
هنوز راه بسیاری برای پذیرفتن جمعی این نکته وجود دارد که در دیپلماسی مفهومی به 
نام عدالت وجود ندارد؛ که اگر وجود می داشت عهدنامه پاریس و گلستان و ترکمانچای 
و هرات هرگز به وجود نمی آمدند و اکنون مرزهای ایران از چین تا قفقاز و شــامات بود. 
این عهدنامه ها هیچ کدام عادالنه نیست، اما تنها راه موجود آن زمان در حفظ مفهومی به 
نام ایران بودند. نکته مهم دیگر، تغییر نقش دولت ها در نظم جهانی نوین است. مفهوم 
دولت از حاکمیت، به دولت - خدمت و دولت - رفاه تغییر یافته و دولت ها تنها خود را 
موطف به حفظ رفاه و آرامش مردمان خود می دانند و حق عدول از آن بر اساس قواعد 
دموکراسی را ندارند. تنها خود ملت ها حق تعیین سرنوشت خود را داشته و ما نمی توانیم 
به جای ملتی دیگر تصمیم گیری کنیم. دســتگاه دیپلماسی ما باید این نکات کلیدی 
را عیان تر بیان و تالشــی مضاعف برای دوری از نگاه مکتبی به مفهوم دیپلماسی کند. 
دیپلماسی نه فن اخالق ارسطوست و نه جایگاه صحنه محکمه عدل جهانی. دیپلماسی 
تالش مسالمت جویانه و مستمر ملتی برای ادامه حیات و پیشبرد منافع خود در صحنه 

جهانی است و موصوف هیچ مکتبی قرار نمی گیرد.
از آنچه که گفته شد به خوبی پیداست که درک رسمی ما از روابط بین المللی، برپایه 
عدم تعهد منفی و درک ما از قدرت و نظم بین المللی همچنان برپایه دوران جنگ است. 
در این تئوری روابط استراتژیک، برای ما خطرآور و دلهره آور است )هم از چین می ترسیم 
هم از روس ها و هم غرب(. همچنان منبع قدرت را نه برپایه اقتصادـ  مردم، که برپایه نفوذ 
پایداری می بینیم از این منظر بیالن مورد توجه ما، با بیالن جامعه یکی نیست. از دید 
تئوریسین عدم تعهد منفی، به هیچ قیمتی نیاید استقالل را از دست داد، ولو به قیمت 
تحریم و جنگ. در این دیدگاه نهادهای بین المللی همگی از عوامل تهدیدکننده استقالل 
هســتند. دلیلی ندارد آژانس انرژی اتمی یا بانک جهانی یا FATF بخواهند بر ما نظارت 
داشته باشند. پس اگر از این دیدگاه به قضایای ایران با محیط پیرامون نگاه کنیم، هزینه 
هر قیمتی برای هسته ای، سوریه و یا یمن و فلسطین )یا آن گونه که اخیراً گفته می شود: 
میدان( صحیح، اخالقی و اصولی است ولو به قیمت نابودی اقتصاد بینجامد. اما با دید مردم 
ـ اقتصاد یا دموکراسی - اقتصاد، به نظر بیالن ها متفاوت است و ما به شدت در این محیط 
بازنده ایم. در عصر جدید مردم قدرتمند به کشورها قدرت می دهند و نه برعکس. دیدن با 
این عینک سخنان دکتر ظریف از نوار منتشر شده اخیر را به شدت معنا می دهد. تکیه او 
بر مردم به عنوان منبع قدرت و یا نگاه او به میدان و مسائل ایران بر این اساس نگاه یک 

نابغه روابط بین المللی است که در محیط سیاست زده ما مغفول ماند. 

نکته هایی که باید بدانید

تغییر نقش دولت ها در نظم جهانی نوین است. مفهوم دولت از حاکمیت، 	]
به دولت - خدمت و دولت - رفاه تغییر یافته و دولت ها تنها خود را موطف به 
حفظ رفاه و آرامش مردمان خود می دانند و حق عدول از آن بر اساس قواعد 

دموکراسی را ندارند.
تنها خود ملت ها حق تعیین سرنوشت خود را داشته و ما نمی توانیم به 	]

جای ملتی دیگر تصمیم گیری کنیم. دستگاه دیپلماسی ما باید این نکات 
کلیدی را عیان تر بیان و تالشی مضاعف برای دوری از نگاه مکتبی به مفهوم 

دیپلماسی کند. 
دیپلماسی یعنی توان حفظ یا افزایش منافع ملی بر اساس مذاکره با خصم 	]

یا رقیب. بنابراین ذات دیپلماسی ایدئولوژی پذیر نیست زیرا منافع ملی 
همیشه در حال تغییرند، هرچند ممکن است ذات حکومت بر اساس مکتب 

شکل گرفته باشد.
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آکــادمـی

یکی از مهم ترین اهداف تحریم ها، هدف قرار دادن بخش 
تولید در اقتصاد کشور است. بخش تولید که می بایست 
بر بخش های غیرمولد اقتصادی غلبه کند، در این شرایط 
فشــار زیادی را متحمل شده اســت. یکی از بخش های 
مهم در اقتصاد کشورها، بخش حمل ونقل است و رابطه 
نزدیکی بین حجم حمل ونقل و سطح فعالیت اقتصادی 
در یک کشور وجود دارد، به طوری که مقایسه امکانات و 
خدمات حمل ونقل در مراحل مختلف توسعه اقتصادی 
در کشورهای مختلف، این رابطه را تأیید می کند. ازاین رو 
بخش حمل ونقل یکی از بخش هایی است که در تحریم ها 
مورد هدف قرار می گیرد. در این بین، صنعت حمل ونقل 
جاده ای به دلیل آنکه سهم اصلی جابه جایی کاال و مسافر 
را در کشور برعهده دارد، به طوری که بر اساس اعالم وزارت 
راه و شهرســازی، در طی ده ســال گذشته سهم بخش 
حمل ونقل جاده ای از حمل حدود 75 درصد حمل کاال و 
70 درصد حمل مسافر بوده است و از سویی قریب به 85 
درصد از ترانزیت کشور از طریق این بخش صورت گرفته 
اســت و همچنین جاده ها متداول تریــن راه حمل ونقل 
در ایران برای پاســخگویی به نیازهای وارداتی ایران توسعه داده شده اند، بنابراین به عنوان 
یکی از بخش های اســتراتژیک و زیرساختی کشور تلقی می شود و می بایست چالش ها و 
محدودیت های آن موردبررسی قرار گیرد و برای رفع آن سیاست ها و راهکارهایی اندیشیده 

شود.
در ابتدا باید عنوان کرد، به طورکلی در ایران مهم ترین چالش های بخش صنعت حمل ونقل 
جاده ای در حوزه مواردی مانند ســرمایه گذاری و تأمین مالی، بهره وری و راندمان سوخت، 
زیرساخت های و ناوگان حمل ونقل، سیاست گذاری و برنامه ریزی پایدار و... قابل اشاره است 
که تحریم ها بر این چالش ها و محدودیت هایی افزوده اســت و وضع دور جدید تحریم ها، 
صنعت حمل ونقل جاده ای را تحت تاثیر قرار داده است که در این خصوص می توان به موارد 

ذیل اشاره کرد:
محدودیت سرمایه گذاری و تأمین مالی درزمینه ایجاد زیرساخت های جاده ای: بر اساس 
شــاخص های بین المللی ایران به لحاظ ایجاد زیرســاخت های جاده ای ایران در مقایسه با 
کشورهای همسایه و منطقه از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. به عنوان مثال طول کل 
بزرگ راه ها برای هر وسیله نقلیه در ایران 751 کیلومتر است که در مقایسه با سایر کشورهای 
همسایه و منطقه مانند ترکیه ۲1۲7 کیلومتر، هند 1۲80 کیلومتر، عراق ۲۲۲7 کیلومتر، 
پاکســتان ۲۲۲5 کیلومتر، عربستان ســعودی 3348 کیلومتر، نشان دهنده لزوم توسعه 
زیرســاخت های جاده است. در این زمینه یکی از منابع تأمین مالی سرمایه گذاری خارجی 
است که به علت وضع تحریم ها امکان استفاده و برنامه ریزی برای آن وجود ندارد. از سویی 
تنگناهای ایجادشــده پیش روی اقتصاد ایران باعث شده میزان تخصیص بودجه کافی به 

زیربخش های مختلف حمل ونقل از سوی دولت امکان پذیر نباشد.
افزایش هزینه های تأمین مالی و تهیه تجهیــزات ناوگان حمل ونقل: بخش قابل توجهی 
از ناوگان های حمل بار و مســافر جاده ای وارداتی اســت که حتی اگر کشور صادرکننده 
تابع تحریم های وضع شــده برای ایران نباشد، مشکل اصلی درزمینه تأمین مالی خرید از 
طریق سیســتم بانکی اســت. با توجه به خودداری بانک ها از تخصیص اعتبار برای خرید، 
شــرکت های واردکننده باید از فاینانس شرکت های سازنده استفاده کنند که این موضوع 
هزینه های تأمین مالی آن ها را افزایش خواهد داد. از سویی با وجود تحریم ها، امکان تحقق 
واردات برخی اقالم ضروری به منظور استفاده از فناوری های هوشمند برای کنترل ترافیک، 
بهره وری باالتر در سوخت و... را با مشکل مواجه کرده است. این عوامل باعث شده است که 
حتی برنامه ریزی هایی صورت گرفته در جهت ارتقا و جوان ســازی ناوگان در این بخش و 
صرفه جویی سوخت با حمایت از صاحبان ناوگان سنگین، از طریق خروج خودروهای فرسوده 
و جایگزینی با خودروهای با تکنولوژی باالتر در ۲05 هزار و 500 دستگاه فرسوده در پنج 
بخش کامیون، کشنده، کامیونت، اتوبوس و مینی بوس، از سوی دولت و صندوق توسعه ملی 
که در اسفند 1396 در شورای اقتصاد به تصویب رسیده بود به دلیل خروج آمریکا از برجام 
و اجرای تحریم های ثانویه در اردیبهشت 1397، با چالش های جدی در دو بخش نقل وانتقال 
ارز و عدم تأمین قطعات روبه رو گردد. شرکت ها و برندهای چینی فعال در صنعت خودروی 
کشور به خاطر نگرانی از آثار تحریم های آمریکا و برخالف تحریم های سال 91-9۲، اقدام 
به توقف ارسال قطعات CKD و سپس خروج از بازار ایران کردند که همین موضوع شوک 
زیادی را به این صنعت که وابستگی آن به قطعات CKD وارداتی بیش از 80 درصد است، 
وارد نمود. درنتیجه به مرور شرکت های تولیدکننده اقدام به کاهش ظرفیت خط تولید کردند 
تا از این طریق تاب آوری بیشتری را داشته باشند و بتوانند با مطالعه مجدد مسیرهای تأمین 
کاال، راه هایی را برای واردات مجدد از طریق شرکت ها و کشورهای واسط و امکان تولید در 
داخل را فراهم کنند. همین موضوع خود عاملی شد تا وقفه جدی در اجرایی کردن طرح 
ایجاد شود. بنابراین با همه فرصت هایی که تحریم ها در جهت ارتقای توانمندی های بومی 
ازنظر نیروی انسانی و تولیدات ملی ایجاد می کند بااین حال آسیب هایی جدی را در حوزه 

حمل ونقل خصوصاً درزمینه قطعات و تجهیزات اولیه به همراه داشته است.
کاهش حمل بارهای ترانزیتی: با وضع تحریم های جدید، چند مشــکل درزمینه حمل 
بارهای ترانزیتی ایجاد شــده است. نخست آنکه بعضی از صاحبان کاالها به خاطر نگرانی 
از قرار گرفتن در لیســت تحریم ها، تمایل به حمل کاالیشــان از طریق ایران را نداشته و 
به نوعی سعی نموده اند از مسیرهای دیگر حتی با قیمت باالتر کاالهایشان را جابه جا کنند، 
به طوری که باوجود پتانسیل فراوان و مزیت های زیاد مسیر ایران متأسفانه حمل ونقل ترانزیت 
از این مسیر بسیار کمتر از سایر کریدورها ازجمله تراسیکا شده است. مشکل دیگر، پوشش 
بیمه ای کاالهای ترانزیتی از خاک ایران اســت که صاحبــان کاال را با چالش عدم تمایل 
شرکت های بیمه ای بین المللی برای ارائه پوشش بیمه ای مواجه کرده است. بخش دیگری از 
مشکل، به  دشواری نقل وانتقال پول میان صاحبان کاال و شرکت های حمل ونقل برمی گردد 
که این موضوع نیز مانعی بر سر راه ترانزیت محسوب می شود. همچنین کشورهای همسایه 
که در سال های گذشته از درزمینه ناوگان حمل ونقل سنگین از ما عقب تر بوده اند، اکنون از 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 

شرایط حمل ونقل و 
ظرفیت آن در ایران 
بدانید، خواندن این 

مقاله به شما توصیه 
می شود.

مشکالت هنوز پابرجاست
حمل ونقل جاده ای و تحریم ها

ـه
ـان

ـه
ب

بعد از تصویب برجام در حوزه حمل و نقل چه امکان هایی برای اقتصاد ایران به وجود آمد و چقدر از این فرصت ها و ظرفیت ها استفاده شد؟ اگر نه موانع اصلی در کجا بود و برای 
پیشگیری از تکرار خطا چه باید کرد؟ این مقاله را بخوانید.

آزاده داوودی 
پژوهشگراقتصادی
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یرساخت های آن سرمایه و  یلی در کشور ایجاد ز علی رغم پتانسیل ها و مزیت های حمل ونقل ر
زمان بر است می توان در کوتاه مدت با رفع مشکالت ترانزیت جاده ای از پتانسیل های این بخش 
در اقتصاد بهره برداری کرد.

ایران سبقت گرفتند و توان رقابت ایران کاهش پیدا کرده است. مجموع این عوامل در دوره 
تحریم ها منجر به کاهش قابل توجه حجم بارهای ترانزیتی شده است. در این خصوص الزم 
به ذکر است از سال 1397 تعداد سفر کامیون حامل کاالی ترانزیتی و میزان ترانزیت کاال 
از کشور )توسط کامیون( کاهش محسوسی یافته است به طوری که از تعداد سفر از 433 به 
3۲1 و میزان ترانزیت کاال از 9 میلیون تن به 6.8 میلیون تن در سال 1398 رسیده است.

حمل هر تن بار ترانزیت در ایران تقریباً معادل یک بشکه نفت درآمدزایی دارد و ایران 
پتانسیل 50 میلیون تن ترانزیت کاال را داراست. از این منظر علی رغم پتانسیل ها و مزیت های 
حمل ونقل ریلی در کشــور ایجاد زیرساخت های آن ســرمایه و زمان بر است می توان در 
کوتاه مدت با رفع مشکالت ترانزیت جاده ای از پتانسیل های این بخش در اقتصاد بهره برداری 

کرد.
در خصــوص محدودیت هایی تحریم بر بخش حمل ونقل ایجاد کرده، باید گفت پس از 
برجام و کاهش محدودیت ها و فشــار بر اقتصاد ایران، این بخش تغییر محسوسی نداشته 
اســت. در جدول ذیل برخی از شاخص های مهم بخش حمل ونقل جاده ای طی سال های 

98-1389 آورده شده است.
بنابرایــن، در صورت کاهش فشــار تحریم بر اقتصاد ایران، این بــار انتظار می رود که 
راهکارهای ذیل در خصوص بهبود و برطرف ساختن چالش های بخش حمل ونقل جاده ای 

در کشور در نظر گرفته شود:

J  ایجاد زمینه های سرمایه گذاری و تأمین مالی درزمینه ایجاد
زیرساخت های جاده ای

تدویــن برنامه ای جامع به منظور ســرمایه گذاری در حوزه حمل ونقل و نیز در زیر ���
بخش های آن و عدم توسل به برخوردهای موردی و مقطعی

پیش بینی صحیح بودجه پروژه های عمرانی با بهره گیری از مدیران کارآمد و آگاه به ���
فنون و دانش مدیریت در تخصیص منابع سرمایه گذاری

ارائه تسهیالت و تشویق های مناسب جهت جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی ���
داخلی و خارجی )روسیه و ژاپن( جهت توسعه زیرساخت های حمل ونقل و ترانزیت

رونق پایدار بازار سرمایه و استفاده از روش های تأمین مالی ظرفیت های شرکت های ���
تأمین ســرمایه در تأمین مالی زیرساخت ها )صندوق پروژه(، مشارکت پیمانکاران در بازار 

بورس
 ایجاد صندوق تخصصی پروژه زیرساخت.���

J توسعه و نوسازی ناوگان حمل ونقل جاده ای
ارائه تســهیالت به شــرکت های حمل ونقل بین المللی با مالکیت ایرانی در جهت ���

نوسازی ناوگان حمل ونقل جاده ای و ترانزیتی
الزام دولت برای کارخانه های تولیدکننده خودرو در جهت دستیابی به استانداردهای ���

کیفی و کّمی و ایجاد زمینه های همکاری و کسب دانش تولید از کارخانه های خودروسازی 
دنیا

به کارگیری سیاســت های تشویقی به منظور خروج ناوگان فرسوده و بهبود کارایی ���
وســایط نقلیه حمل ونقل جاده ای از طریق تشکیل نهاد مستقل صندوق نوسازی و توسعه 
ناوگان حمل ونقل با تفویض این اختیار به آن، بخشودگی های مالیاتی، تشویق توسعه مراکز 
تعمیر و نگهداری خودروها به کمک تسهیالت استقراضی توسط بانک ها، تشویق به اختیار 

وسایط نقلیه پربازده از طریق کاهش گمرکی واردات موتورهای کم حجم و...

J استفاده از ظرفیت های ترانزیتی جاده ای
شناســایی کریدورهای پرترافیک ترانزیتی و انجام اقدامات الزم در جهت تجهیز، ���

بهسازی و نوسازی آن ها
ایجــاد مزیت های اقتصادی در زمان و هزینه از طریق آزادســازی و رقابتی کردن ���

تعرفه های ترانزیتی با کشورهای منطقه
ایجاد هماهنگی بین سازمان های ذی ربط در امر ترانزیت و ایجاد سیستم یکپارچه ���

تبادل الکترونیکی و اطالعات گمرک و ارائه خدمات به صورت شبانه روزی در پایانه ها و بنادر 
کشور
توانمندسازی ایران در سطح بین المللی از طریق بازاریابی مناسب و افزایش قدرت ���

سیاســی به منظور گســترش همکاری های ترانزیتی منطقه ای با سایر کشورها و تنظیم 
موافقت نامه ها و تفاهم نامه دو یا چندجانبه با کشورهای همسایه به منظور تضمین امنیت 

تردد ناوگان ترانزیتی
اســتفاده از نفوذ راهبردی روسیه در آســیای میانه و قفقاز جهت مهار طرح های ���

ترانزیتی منطقه ای
استفاده از دیپلماسی و تغییر زمینه های تنش به تفاهم در منافع مشترک منطقه���

سیاست گذاری در جهت تجهیز امکانات ترانزیت جاده ای مانند تیرپارک ها و مجتمع های 
خدمات بین راهی در برخی از مســیرهای ترانزیتی و بررسی وضعیت راه های دسترسی به 

برخی مبادی مرزی کشور. 

جدول 1: شاخص های بخش حمل ونقل جاده ای )1389-98(

1389139013911392139313941395139613971398عناوین

77.979.۸۸1.6۸۵.6۸۵.۸۸6.1۸7.1۸۸۸۸.۸۸4راه های تحت حوزه استحفاظی وزارت راه )هزار کیلومتر(

۲4۲4.۲۲4.4۲4.9۲4.9۲۵.۲۲۵.۲------راه های ترانزیتی )هزار کیلومتر(

۳۳14044۵74۸۲۵4۳60۳6۵170۵7467۸9مجتمع خدماتی- رفاهی و تیرپارک ها

۳06۳4۸۳7۸۳9۵4۲۳۳۵۳۳60۳۳۸۳۵۸۳4۳کامیون های عمومی جاده ها )هزار(

16.91۵.71۵.917.417.۳16.116.416.۸17.۵1۸.۳متوسط عمر کامیون های عمومی جاده ای کشور )سال(

171۸19۲0۲116161۵1۵14اتوبوس های عمومی جاده ای کشور )هزار(

11.۸11.۸11.41۳1۲.710.110.۲9.49.910.6متوسط عمر اتوبوس های عمومی جاده ای کشور )سال(

6۸97۲074۵۸61۸6۲94۳707۸47۸67914شرکت های حمل ونقل بین المللی باری در سطح کشور

414141۳۵۳64049------شرکت های حمل ونقل بین المللی مسافری در سطح کشور

۳۵1۳۵6۳7۵۳۸1۳۸۵۳60۳۸۸4۲۸44۲467میزان کاالی جابه جاشده در سطح کشور )با بارنامه( )میلیون تن(

تعداد مسافر جابه جاشده در سطح کشور )سفرهای عمومی( )میلیون 
4۵۲4۳4416۳۸۸۳0۸۲90۲71۲۵0۲7۸۲69نفر(

۸1649۲4۵107۵۳11۵901۲۳40109197۸169۲۸۲90976۸06میزان ترانزیت کاال از کشور )توسط کامیون( )هزار تن(

منبع: سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
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آکــادمـی

مقاومــت مدنی در برابر اینکه فســاد یک فرهنگ نشــود، 
مسئولیت اجتماعی همگانی است. فساد اجتناب ناپذیر نیست. 
یادمان باشد که مسئله اصلی قوه مؤسس انقالب ایران ضدیت 
با فساد هزارفامیل رژیم سابق بوده و قرار نبود اموال عمومی 
و فرصت های همگانی جوالن تطاول از شهروند بهتران شود. 
این بیمــاری مزمن رانتیر از ســطح اداری گام فراتر نهاده و 
تمام ساختارها را درگیر می کند یا اعتماد را از تمام سیستم 
سلب می نماید. در این راستا به بازی گرفتن نهادهای مدنی 
برای مبارزه با فســاد در کشــور یک ضرورت راهبردی برای 
بهبودی وضعیت شــاخص های ضد فساد است. تجربه نشان 
داده سیاســت پنهان کاری یا واگــذاردن مطلق امر نظارت و 
پایش و دیده بانی به بخش عمومی دولتی، از عوامل مشدده 
نهادین ســازی فساد یا اســتثناپذیری آن در روند تعقیب و 
برخورد خواهد بود. نتیجه آنکه ذهنیت عمومی باور به مبارزه 
با فساد در سطح حکمرانی را اطمینان بخش نپنداشته و خوره 
بی اعتمادی ریشه افکار عمومی را می خورد. مسئله سنجش 
فساد و شاخص سازی برای ارزیابی همیشه یک اولویت برای 
راهبرد مبارزه و مهار است. چه کسی و چه ابزاری و چه کیفیتی برای ارزیابی و تشخیص بیماری 
مهلک فساد باید مطمح نظر باشد تا بشود به موقع و با کمترین هزینه عالج را جاری کرد؟ نشانه های 
فساد اعم از اقتصاد و سیاســت انحصاری، دولت رانتیر، سطح پایین دموکراسی، مشارکت مدنی 
ضعیف، شفافیت کم و دیوان ساالری سنگین، آزادی حداقلی رسانه ای، تبارگماری و حامی پروری، 
بی ثباتی سیاسی و تقنینی، سطح پایین آموزش و اقتدارگرایی حکمرانی همه عالئم هشداردهنده 
هستند که ذهن کنشگر خیر عمومی را برای اولویت بخشی برنامه بهبود ناظر بر فسادستیزی متمرکز 
می کند. باری این عالئم باید دیده شود و دیده بانی افشاگر و نه کتمان گر زخم ها را به مردمان نشان 
دهد، اگرنه ســرطان فساد، فراگیری و زمین گیری و فنا را به مثابه سندرمی خزنده و پیش برنده و 
ویران کننده عینیت می بخشد و عدالت توزیعی و مساوات و برخورداری همگانی را به قربانگاه تضاد 
طبقاتی و فقر فراگیر می برد. استفاده از رویکرد نشانگانی برای فساد، با نگاه مسئله محور به اختالل ها 
یک  رویه تجربه پس داده و نسبتاً قابل اتکا است. آن  هم برای کشوری که رنجور سانسورها و کتمان ها 
و رتوش های عدیده با خط قرمزهای موهوم منقطع از خیر همگانی است. نشانه گذاری های روشنی 
که بر روی قدرت، رفاه، دموکراسی و آزادی نشسته و چهره خیر عمومی را دژم و فسرده می سازند. 
ایران قوی و امیدوار به آینده حتماً دشــمنی به قد و باالی اژدهای هفت ســر فســاد ندارد و این 
تشخیص باید به اقدام و درمان عاجل منتج شود.سندرم های تبارساالر و رانت مدار و گردن کلفت های 
برآمده از سیستم ناکارآمد و سکوت مدنی دل  خوش ندارند تبر و داس و هرسی در کار باشد و اگر 
هم برخوردی باشــد تخم مرغ دزد را نشان داده و دزدی های یقه سفیدها را در کشاکش آهای دزد 
آهای دزد خود گم می ســازند تا حواس افکار عمومی خرج همان آفتابه لگن دزدهای خرد شود و 
سیستماتیک یا کالن بودن فساد را نبیند. بقای دولت رانتیر بر همین مسلک استوار است. اینجا بحث 
دیده بانان مستقل مدنی جای خود را بیشتر نشان می دهد. اگر دیده بانان دزد خوب و بد و خودی 

ناخودی نکنند و اگر مطلقاً مدنی و غیر وابسته به ساختار حکمروایی باشند و اگر در گرداب تعارض 
منافع هضم نشوند می توان امید بست که خصلت مدنی و مستقل زمینه شناسایی سندرم های فساد 
را فراهم نموده و جامعه با انذار و هشدار دیده بانان مدنی حس آرامش در رصد فساد را خواهد داشت. 
پیش نیاز این فرض، به رسمیت شناختن حوزه عمومی مستقل است. دولت ها باید مدنی ها را به 
رسمیت بشناسند و نخواهند عامل و مجیزگو و کارگزار آن ها باشند. این ایده که حکمرانی پذیرا 
و منعطف، نهاد مدنی را تشخص و اعتبار بخشد و از نگاه انتظامی و مداخله گرانه بپرهیزد و بگذارد 
مستقل های از حکمرانی حرف بزنند و رسانه داشته باشند و حلقه واسط مردم و دولت در عرصه خیر 
عمومی کنشگری کنند، فرصتی فراهم ساخت تا ریشه فساد در جامعه نشان داده شده و همه برای 
مقابله مجتمع شوند. اجماع ملی و نخبگانی برای فسادستیزی تنها در سایه ایده حکمرانی همکارانه 
دولتی ها-مدنی ها به بار می نشیند. مدنی ها اجازه نخواهند داد دولت ها با استفاده از زور خود، بیرق 
مقابله با فساد را مستمسک تسویه حساب های سیاسی کنند. اقتدار عمومی باید امانت دارانه خرج 
فسادزدایی شود نه اینکه اهرمی برای موازنه سیاسی و تسویه حساب بین الجناحی شود. این خطر 
و افت تنها با سم زدایی مردم نهادها ممکن است.  تجربه ضعف استقالل قوای قضایی در برخورد با 
فساد حلول و بروز مضاعف دارد. مشکالت برنامه های مبارزه با فساد در کشور از فرمان 8 ماده ای 
مقام رهبری تا برنامه تحول آقای رئیسی در این نقطه عزیمت قابل تحلیل است. هرقدر دست و دیده 
آنان در شفافیت و سوت زنان فسادستیز و نهادهای مستقل و رسانه های آزاد باز باشند و افشاگری 
خیر عمومی تبار حمایت و تضمین شود می توان به آتیه امیدوارتر بود. فراخوان مردم نهادها و جدی 
گرفتن دیده بانی آن ها یک ژست مدنی نیست و باید به صورت راهبردی بدان نگریست. این حرکت 
در وهله نخست نیازمند اراده سیاسی است. ترویج و بیان این باور اجتماعی دال بر اینکه فساد مانعی 
بر سر راه توسعه و حقوق بشر و شهروندی است رسالت نهادهای مدنی است. استفاده از ابزارهای 
کارآمد و استاندارد بین المللی و شفاف سازی نقاط آسیب پذیر خصوصاً از جنس سیاسی آن که هماره 
به حرکت ضد فساد ضربه زده ضرورت دارد. مأموریت نهاد مدنی مستقل در ایران می تواند بازتعریف 
شود. بسیاری از کنشگران مدنی ایران به دلیل مسئولیت انسانی در خط مقدم خدمات اجتماعی 
به محرومان و فقرستیزی میدانی هستند. بسیار هم خوب؛ اما این رسالت یک گام فراتر از معلول 
فقر دارد و آن توجه ریشه ای به علت فقر و تالش هدفمند برای فقرستیزی است. حتماً مقابله با 
فساد به شیوه های پیشگیرانه اولویت این فرایند است و سرچشمه را به بیل باید گرفت تا این همه 
مشــقت فقر و نابرابری بر مردم تحمیل نشود. چه اگر منابع درست تقسیم شود و جلوی درزها و 
دروازه ها را بگیریم کشــور غنی ما نباید فقیر داشته باشد و رواست حداقل رفاه برای همه ایرانیان 
فراهم گردد. آرمانی که قانون اساسی داشته و اکنون تاراج آن را شاهدیم.  بازتاب اراده عمومی باید 
نهضت مطالبه گری باشد. اراده و تعهد سیاسی دولت به معنی اعم آن را باید به این مهم متمرکز کرد 
که فسادستیزی را برای خیر عمومی و رفاه اجتماعی و فقرزدایی صدرنشین اولویت های خط مشی 
خود بداند. خصوصاً مطالبه گری در کوران انتخابات مجال جدی تری دارد. این فرصت ها را برای بهتر 
کردن وضع کشور باید مغتنم داریم. برنامه جامع ضد فساد ملی باید با اتکا به ظرفیت ارزنده نهادهای 
مدنی تحریر و تقویت شود. روش شناسی ارزیابی و مقابله و دیده بانی فساد باید با اشتراک ایده های 
مدنی و توأم با یک نگاه ملی توصیف شــود و مردم در این مسیر همراهی بی طرفانه حکمرانی را 
حس کنند. حکمرانی همکارانه و اعمال تصدی مشارکت پذیرانه تنها طریق رهوار ما برای ریشه کنی 

اهریمن فساد در این کهن بوم و بر پاک است. 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 

لزوم فسادستیزی 
در ایران بخوانید، این 

مقاله به شما پیشنهاد 
می شود.

فسادستیزی نیازمند اراده سیاسی
رویکرد نشانگانی به سندرم فساد و اثربخشی حکمرانی همکارانه

ـه
ـان

ـه
ب

نهادهای مدنی برای مبارزه با فساد چه نقشی دارند و برای بهبود وضعیت شاخص های ضد فساد چه راهکاری ارائه می دهند؟ 
پاسخ را در این مقاله بخوانید.

صالح نقره کار
وکیلپایهیکدادگستری

بازتاب اراده عمومی باید نهضت مطالبه گری باشد. اراده و تعهد سیاسی دولت به 
معنی اعم آن را باید به این مهم متمرکز کرد که فسادستیزی را برای خیر عمومی و رفاه 
اجتماعی و فقرزدایی صدرنشین اولویت های خط مشی خود بداند.



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

قیمت گذاری دستوری به مصرف کننده کمک کرده است؟

فرمان قیمتی 
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روایت

افزایش روزافزون دامنه کاالهای مشمول قیمت گذاری از سوی دولت مشهود است 
و اکنون عالوه بر نرخ گذاری فوالد و خودرو و سیمان و الستیک، دولت بر روی موز 
و ملون هم قیمت می گذارد.

قیمت گذاری        دســتوری، راحت ترین راهی که دولت ها برای پوشاندن 
کارشکنی های خود به سراغش می روند. آنها سهل ترین گزینه را در میان 
همه نابسامانی های تصمیمات خود برمی گزینند و تصورشان بر این است 
که می توانند با امر و نهی، مکانیزم های اقتصادی را به تسخیر خود درآورده 
و بر پایه توصیه های ایمنی، تالش کنند تا بازارهای عمدتا دارای ذی نفعان 
گسترده را رام کنند؛ اما اینها همه یک خیال باطل است که اتفاقا چندین و 

چند بار هم تجربه تلخ مرتبط با عدم تحقق آن انجام شده است. 
البته شــاید دلیل اصلی چنین رفتارهایی از ســوی دولت به سیطره 
گسترده آن در اقتصاد برمی گردد و اینکه خود را متولی همه امور می داند 
و در مقابل اعمالی که انجام می دهد، پاسخ گو نیست و به همین دلیل، به 
جای اینکه برنامه ریزی دقیقی مبتنی بر آمار و داده های حقیقی و واقعی در 
اقتصاد و بخش های مختلف تولیدی و تجاری داشته باشد، رو به ابزارهایی 
می آورد که حتی دیگر در عصر جدید، به عنوان مسکن هم عمل نمی کنند؛ 

بلکه آثاری مخرب بر پیکره اقتصاد به جای می گذارند. 
ســابقه ورود دولت به موضوع قیمت گذاری        دستوری را شاید بتوان به 
دوران جنگ علیه ایران نسبت داد؛ زمانی که به دلیل کمبود کاالها و عدم 
دسترســی به برخی از اقالم مورد نیــاز مردم، دولت تصمیم به این گرفت 
که نه تنها کاالهای مورد نیاز ســفره مــردم را نرخ گذاری کند، بلکه بخش 
عمده  ای از این اقالم به صورت جیره بندی شده در اختیار آنها قرار می گرفت 
و اینجا بود که نه تنها طعم تسلط و تابع کردن تولیدکنندگان به مذاق دولت 
خوش آمد، بلکه رانت هایی که در ســایه قیمت گذاری        دستوری، اختالف 
قیمت و فروش خارج از شبکه برخی از کاالها شکل گرفت نیز برای برخی 
سوءاستفاده کنندگان از آن شرایط خوشایند شد. اما این سنت ناپسند، بعد 
از پایان جنگ تحمیلی نیــز ادامه یافت و در ادوار مختلف، دولت ها تالش 
کردند تا بتوانند ســیطره خود بر اقتصاد را بیشتر کرده و خود را مالک آن 
چیزی کنند که تولیدکنندگان و کارخانه داران با سرمایه خود بنا کرده بودند. 
به مرور، هرچه که سال ها می گذشت، دامنه ورود دولت به قیمت گذاری        
کاالیی بیشتر و بیشتر شد؛ تا جایی که نه تنها کاالهای اساسی و مورد نیاز 

حصار خوش خط و خال
دولت چطور با قیمت گذاری        دستوری، پایه های اقتصاد را لرزان کرد؟

محبوبه فکوری
دبیربخشروایت

مردم را در بر می گرفت، بلکه برخی از اقالمی را که شاید مصرف عامه مردم 
نبود نیز تحت قیمت گذاری        خود قرار داد و البته بهانه اصلی هم آن بود که 
تولیدکنندگان قصد دارند از بازار و شرایط آن سوءاستفاده کرده و به همین 
دلیل که مصرف کنندگان متضرر نشوند، باید اسناد مثبته برای تعیین نرخ 
از سوی تولیدکنندگان ارائه شود، تا دولت بتواند در مورد آن تصمیم بگیرد. 
اینجا بود که کم کم دولت به این نتیجه رسید که باید سازمان  هایی هم 
در کنار خود به عنوان بازوان اجرایی داشــته باشد تا بتواند به کمک آنها، 
چنبره خود را بر اقتصاد بیشتر کرده و قیمت گذاری        کاالها را انجام دهد و 
به نحوی، محاســبات را به ثمر برساند. اینجا بود که پای سازمان تعزیرات 
حکومتی و ســازمان حمایت از مصرف کنندگان را نیز به قیمت گذاری        باز 

کرد. 
بر همین اســاس تولیدکنندگان باید هرگونه درخواست خود را برای 
تعیین قیمت، به این سازمان ها ارائه دهند تا بلکه پس از گذشت مدتی یک 
نرخ را برای آنها تعیین کنند که البته تجربه همواره نشــان داده که عالوه 
بر اینکه این نرخ ها عموما مطابق با فاکتورهای اقتصادی نیست، بلکه بازار 
سیاهی را در حاشیه کار آنها شکل می دهد که در نهایت، سودی را نصیب 

آنها نکرده و مصرف کنندگان را نیز از این رویه متضرر می کند. 
واقعیت آن اســت که دولت با هر شیوه  و مکانیزمی که قیمت گذاری        
را شــکل داده و از تولیدکنندگان درخواست کند تا آنها را عملیاتی کنند، 
باز هم باید ابزار کنترلی و نظارتی را برای نظارت بر حســن اجرای آن در 
اختیار داشته باشد؛ موضوعی که به نوعی پاشنه آشیل اصلی برای این شیوه 
برخورد دستوری با تولید به شمار می رود، چراکه عموما هیچ گاه بعد از اتمام 
پروسه قیمت گذاری        دستوری و اصرار دولت بر رعایت ضوابط نرخ گذاری از 
سوی تولیدکنندگان، مصرف کنندگان در بازار منتفع نشده اند؛ و این یعنی 
همان بهانه ای که دولــت به خاطر آن، اقدام به ورود به قیمت گذاری        کاال 

کرده است. 
نکته حائز اهمیت در این میان، افزایش روزافزون دامنه کاالهای مشمول 
قیمت گذاری        است، به نحوی که حتی اخیرا دولت عالوه بر ورود به عرصه 
قیمت گذاری        فوالد و خودرو و سیمان و الستیک، به نرخ گذاری کاالهایی 
همچون ملون که مشخص نیست پایه و اساس ورودش چه بود، وارد شده 
و اقدام به نرخ گذاری کرده است؛ در حالی که در وهله اول، باید تمام تالش 
دولت این باشــد که صرفا در حوزه کاالهایی وارد این پروسه شود که یا از 
یارانه و خدمات رانتی برخوردار هســتند و یا چند قلم عمده و اثرگذار در 
سفره خانوارها هستند که باید دولت نسبت به آنها حساسیت داشته باشد. 
اگرچه باور اقتصاددانان و کارشناســان آن است که حتی در این مورد هم 
دولت نباید قیمت گذاری        را به عنوان یک سیاست بلندمدت در دستور کار 
خود قرار دهد؛ بلکه باید این بازارها را هم به بازارهای رقابتی تبدیل کرده 
و حتــی اگر بنا بر انحصار موجــود وارد برخی از عرصه های قیمت گذاری        
می شود، تالش کند تا این عرصه ها را نیز با افزایش بازیگران و زمینه سازی 
برای رشد و ارتقای آنها، به بازارهایی شفاف، غیررانتی و رقابتی تبدیل کند. 
در غیر این صورت این راهی که دولت در نرخ گذاری کاالها در نظر گرفته 

است، حتما به ترکستان است. 
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امروز عصر قیمت گذاری در بازار تمام شده است؛ به خصوص اینکه تمام طرح های 
توسعه که از سوی شرکت های مختلف اجرایی می شود، به پشتوانه قیمت گذاری شفاف 
بورس کاال و قیمت گذاری رقابتی است.

حسین مدرس خیابانی، سرپرست سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با »آینده نگر« 

پایان عصر دستور برای تعیین قیمت
قیمت گذاری دستوری موضوعی است که در اقتصاد ایران ریشه دوانده است و بسیاری از 
مسئوالنی که زمانی از این ایده دفاع می کردند، این دفاعیه را به زمانی نسبت می دهند که 

شرایط خاصی بر اقتصاد ایران حاکم بود و اجرای این گونه سیاست های مداخله گرایانه را 
ضروری می کرد؛ اما اکنون مکانیزم باید به شیوه دیگری پیش رود و دیگر شیوه های گذشته 
نه تنها به کمک بازار و مصرف کنندگان نمی آید، بلکه به نوعی مخرب شرایط بازار هم هست 
و بیشتر رانت هایی را رواج می دهد که سود آن به عامه مردم نمی رسد؛ بلکه جیب برخی ها 
را پرپول تر می کند. اینجا است که باید از اجرای چنین سیاست هایی فاصله گرفت و شرایط 
را به گونه ای پیش برد که حتی در بازارهایی که نیاز به این دخالت ها وجود دارد، دولت صرفا 

به صورت مقطعی و با مکانیزم های بازار نسبت به تعادل بخشی آنها اقدام کند. حسین مدرس 
خیابانی، سرپرست سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه معتقد است دوران 

قیمت گذاری دستوری و تثبیتی سپری شده و این سیاست صرفا در دهه 7۰ که تعداد و تنوع 
محصوالت مورد نیاز خانوارها کم بوده، موضوعیت داشته است.

مکانیزم های قیمت گذاری در اقتصاد ایران هنوز هم اجرایی می شوند و اتفاقا ظرف ��
سال های گذشته، هرچقدر که این موضوع عمق بیشتری در اقتصاد ایران پیدا می کند، 
اثرات تخریبی آن هم بیشتر و بیشتر می شود. اکنون هم که کار از کار گذشته و دولت از 
مرغ و گوشت و پیاز و تخم مرغ گرفته تا گوجه سبز و ملون و موز قیمت گذاری دستوری 
را در صدر سیاست های خود برای تنظیم بازار قرار داده است. اجرای چنین سیاستی از 

سوی دولت بدون در نظر گرفتن عوامل اقتصادی چه تبعاتی برای اقتصاد ایران دارد؟ 
ابتــدا تمایل دارم که پیشــینه ای از قیمت گــذاری دســتوری و ورود دولت به عرصه 
نرخ گذاری های این چنینی را مرور کنم. معموال دولت بر اســاس سوابقی که بنده در دوران 
مسئولیت خود در وزارت بازرگانی در ذهن دارم، در سه حوزه قیمت گذاری را صورت می داد؛ 
به این معنا که شأن قیمت گذاری دولتی یا دستوری در سه حوزه بیشتر وجود ندارد که یکی 
شــامل قیمت گذاری دستوری کاالها و خدمات انحصاری است که طبیعی است در حوزه 
خدمات پزشکی، پست، تلگراف و هواپیمایی و مواردی از این دست دولت تعرفه هایی را وضع 
می کند که بیشتر از جنس کاال و خدمات انحصاری و از جمله کاالهای مورد نیاز عامه مردم 
و اقالم حائز اهمیت در سبد مصرفی مردم مثل گندم، آرد و نان است که عمدتا دولت تمایل 
دارد تا نرخ آنها را برای مصرف کنندگان پایین نگاه دارد؛ پس دستور قیمت گذاری تثبیتی 
را صــادر می کند؛ چراکه بازار در آنجا رقابتی نبوده و انحصار قیمت کاال را تعیین می کرده 
اســت. یک شأن دیگری که دولت ها برای قیمت گذاری دستوری اعالم می کنند، آن دسته 
از کاالهایی هستند که یارانه یا خدمات دولتی می گیرند. در چنین شرایطی دولت اقدام به 
توزیع ارز، زمین یا تسهیالت ارزان قیمت به بخش های مختلف اقتصادی می کند و در قبال آن 
تمایل دارد تا نرخ کاالهای تولیدشده با این خدمات یا ارز یارانه ای را کنترل نماید. اکنون به 
نظر می رسد که با اجرای خصوصی سازی و فضاهای توسعه ای و ورود به بخش های مختلفی 
که عمدتا تولید کاال را در کشور رقابتی کرده است، دوران قیمت گذاری تثبیتی و دستوری 
بیشتر در دهه 70 شمسی بوده چراکه میزان کاالهای تولیدی کشور به اند ازه ای نبوده است 
که قابل رقابت باشــد؛ به همین دلیل دولت ورود پیدا می کرده است و خود سقف قیمت 
تعیین و اعالم کرده است که زیر این قیمت همه با هم رقابت کنند؛ در حالی که اکنون میزان 
کاالهای تولیدشده در کشور به لحاظ تنوع و سقف تناژ و تیراژ تولید، به گونه ای است که 
می تواند نیاز کشور را تامین کرده و به نظر می رسد که قیمت گذاری عمده کاالها در فضای 
رقابتی انجام می شود؛ اما اینکه این فضای رقابتی گاهی اوقات یک فضای شبه رقابتی دارد که 

به ضرر مصرف کننده است و بازیگران بازار ائتالف های جدیدی را بر علیه مصرف کنندگان 
تشکیل می دهند، به این مفهوم نیست که قیمت گذاری تثبیتی صورت گیرد، بلکه دولت 
می تواند با سایر روش ها این وضعیت را مدیریت کند. به عنوان مثال با نظام تعرفه ای قیمت ها 
را کنترل و از اهرم های مالیاتی اســتفاده کند، چراکه اگر اهرم های مالیاتی منجر به وضع 
مالیات به صورت تصاعدی بر قیمت کاال شود، تولیدکننده اجازه به خود نمی دهد که خارج از 
چارچوب قیمت خود را افزایش دهد. مثال واضح آن هم خودرو است؛ به این معنا که دولت 
برای خودروهای تا قیمت 100 میلیون تومان به فرض 5 درصد مالیات بگیرد و اگر قیمت 
خودرو به ۲00 میلیون تومان رسید این مالیات را به صورت تصاعدی باال برد؛ این موضوع در 
تمام دنیا نیز ساری و جاری است؛ یعنی اگر قیمت باال رفت، مالیات هم به صورت تصاعدی 
باال رود. ضمن اینکه در حوزه کاالهای انحصاری و غیر انحصاری، دولت ها با سیاســت های 
مالیاتی و تعرفه ای قیمت را کنترل می کنند. این مقدمه را گفتم که به این نکته اشاره کنم 
که شــأن دولت برای قیمت گذاری دستوری، فقط محدود به این دو حوزه کاال و خدمات 
انحصاری و کاالهایی است که به آنها ارز و یارانه تعلق می گیرد. امروز هم اگر دقت کنید ما 
به برخی از کاالها، ارز 4۲00 تومانی ارائه می دهیم پس این حق را برای خود قائل هستیم 
که او که از فضای شفاف ارز آزاد استفاده نمی کند، کاال را به قیمت پایین تر از قیمت واقعی 
آن دریافــت می کند؛ پس وقتی تولیدکننده ای یک کاال را به قیمت پایین تر از نرخ واقعی 
خــود دریافت می  کند، باید قیمت گذاری محصول تولیدی آن هم پایین تر از قیمت واقعی 
بازار باشد و نرخ دولتی به خود بگیرد؛ ولی این یک سابقه بود. آنچه که در ذهن من است آن 
است که شاید امروز یک مانع جدی برای توسعه بخش تولید چه در حوزه صنعتی و معدن 
و چه کشاورزی، قیمت گذاری دستوری است. امروز مشاهده می کنید که نانوایی ها و برخی 
از اصنافی که هیچ پیشرفتی نکرده اند، ناظر بر قیمت گذاری دستوری اند و دولت می تواند از 
روش های دیگری برای قیمت گذاری دستوری بهره برداری کند. سومین جایگاهی که دولت 
شأن حضور به عنوان یک قیمت گذار را دارد، آن دسته از کاالهایی است که دولت ترجیح 
می دهد که باید از مصرف کننده در مقابل قیمت آن دفاع کند. این کاال حتی ممکن است 

انحصاری نبوده و یارانه هم نگیرد؛ اما دولت تشخیص به حمایت از مصرف کننده می  دهد.
 به نظر می رســد که این قیمت گذاری دســتوری امروز پاشنه آشیل بسیاری از ��

فعالیت های اقتصادی و اجرای طرح های توسعه ای شده است.
دقیقا همین طور است. امروز این مفهوم باید در کشور جا بیفتد که وقتی حرف از »تولید، 
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روایت

پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها« به میان می آید، یکــی از بزرگ ترین موانع در بحث تولید و 
چالش های پیش رو قیمت گذاری است و این جالب است که ما از مزایای خروج قیمت گذاری 
دســتوری که شــاید مصداق بارز آن بورس کاال و قیمت گذاری فوالد و پتروشیمی است، 
بهره مند شده ایم و این می تواند الگویی برای همه کاالها باشد. واقعیت آن است که از وقتی 
ماده 95 قانون برنامه سوم که من هم در نگارش آن دخیل بودم، ابالغ شده، شتابی که تولید 
کاال گرفته قابل مقایسه با دهه قبل از آن نیست؛ چراکه بازار این کاالها در قالب یک فضای 
رقابتی و شفاف در بورس کاال تجربه شده است و تولید را رونق داده است. امروز اگر اختیار 
قیمت گذاری کاالها در اختیار خود پتروشیمی ها و فوالدی ها است، آنها سود می کنند و این 
سود در قالب سرمایه گذاری های جدید و اجرای طرح های توسعه ای بروز و ظهور می یابد و 
این سود تبدیل به زیرساخت و توسعه جدید خواهد شد که تنوع محصول و افزایش ظرفیت 

را به دنبال خواهد داشت. 
شما این صحبت را دارید اما به نظر می رســد که اتفاقا امروز دولت از سودآوری ��

شرکت های بزرگ بخش خصوصی نگران است.
این موضوع کامال اشتباه است. واقعیت آن است که امروز دولت به عنوان حاکمیت که 
سیاست گذاری در بخش تولید را صورت می دهد، از اینکه بنگاه های بزرگ اقتصادی بخش 
غیردولتی ســود می کنند نباید بترسد، بلکه باید تالش کند که بنگاه های بزرگ اقتصادی 
به ویژه در صنایع بزرگ اقتصادی و صنایع مادر سودآوری بیشتری را تجربه کنند؛ چراکه 
سود آنها تبدیل به توسعه زیرساخت شده و هم خودشان را توسعه می دهند و هم به کل 
اقتصاد ایران نفع می رسانند. امروز شرکت های بزرگ فوالدی و پتروشیمی ها از قِبل سودی 
که ناشــی از فروش محصوالتشان بوده، هم خرج توسعه خود و هم توسعه زیرساخت های 
کشور کرده اند. نمونه و سند آن هم اجرای طرح بزرگ انتقال آب خلیج فارس است که یک 
ابرپروژه ملی در راستای عمران و آبادانی کشور است و منابع الزم برای سرمایه گذاری آن از 
طریق شرکت های بزرگ فوالدی تامین شده است. اگر قیمت تثبیتی برای فوالد تعیین شده 
و قــرار بر این بود که در یک فضای رانتی قیمت محصوالت تولیدی این فوالدی ها تعیین 
شود، حتما سودآوری از بین رفته و محلی برای مازاد درآمد وجود نداشت که در پروژه های 
عمرانی ســرمایه گذاری شود. امروز تمام طرح های توسعه که از سوی شرکت های مختلف 
اجرایی می شود، به پشتوانه قیمت گذاری شفاف بورس کاال و قیمت گذاری رقابتی است. اگر 
این روند برعکس شود، کارخانه جات با توقف مواجه می شوند و نه تنها نمی توانند روی پای 
خود بایســتند، بلکه اجرای طرح های توسعه ای نیز در آنها متوقف می شود و حتی اشتغال 

خود را هم از دست می دهند. 
برخی از نهاده های واحدهای تولیدی مثل برق و انرژی به کارخانه جات نیمه یارانه ای ��

داده می شود و واحدهای تولیدی از آن بهره مند می شوند. آیا کاالهای تولیدی آنها هم 
باید مشمول قیمت گذاری دستوری شود؟ 

اوال که باید امروز اعالم کنیم که شــاید االن تنها مزیــت باقی مانده برای باقی ماندن 
در فضای بی رحمانه تجارت دنیا در حوزه کاالهای صادراتی اصلی کشــور همچون فوالد، 
پتروشیمی، سیمان و برخی از صنایع انرژی بر، عمدتا نرخ انرژی است؛ چراکه در سایر مولفه ها 
همچون نرخ بهره و تراکم نیروی انسانی، مزیت رقابتی نداریم. به خصوص اینکه در تامین 
بخشــی از مواد اولیه مورد نیاز کشــور به دلیل اعمال تحریم های ظالمانه، با واردات گران 
مواجهیم و تکنولوژی های ما نیز وارداتی و گران است. پس بیشترین مزیت رقابتی ما برای 
حضور و ماندگاری در بازارهای صادراتی، نرخ انرژی است. اینکه منت سر بنگاه های تولیدی 
می گذارنــد، نرخ بهره را هم ببینند. پس دولت اگر نرخ انرژی را آزاد کند، باید نرخ بهره را 

معادل نرخ بهره دنیا کند. 
این انرژی باید تبدیل به تولید شود تا بهره ور شود.��

بله، حتی اگر این انرژی در اختیار واحدهای تولیدکننده قرار نگیرد، دولت باید برای تامین 
منابع درآمدی خود آن را به صورت خام صادر کند که این خود خام فروشی به شمار می رود. 
شما به نکته درستی اشاره کردید. البته دولت نمی گوید که انرژی را به واحدهای تولیدی 
نمی دهد؛ بلکه خواستار اصالح قیمت آن است. فرض کنید که قیمت تمام شده برق مالک 
محاسبه قرار گیرد؛ اگر این اتفاق رخ دهد صادرات بسیاری از کاالها از مزیت می افتد. یادمان 
نرود که آن روزی که در مورد توســعه تجارت ایران صحبت می کردیم و مزیت های رقابتی 

ایران را برمی شمردیم، در کنار منابع طبیعی، معادن غنی، موقعیت ژئوپلیتیک، صحبت از 
منابع سرشــار انرژی هم به میان می آوردیم. در سایر کشورها نیز مزیت رقابتی مالک قرار 
می گیرد مثل نرخ بهره یا سرمایه گذاری بر روی حمل و نقل ارزان؛ پس این طور نیست که اگر 
تجارت در کشوری رونق دارد دولت پشتیبانی نکند؛ بلکه حتما این پشتیبانی در بخش هایی 
از اقتصاد شکل می گیرد. ما که با انرژی حمایت می کنیم و این حرف درستی نیست و اگر 
بخواهیم از بنگاه ها حمایت کنیم باید انرژی ارزان را به تولیدکنندگان ارائه دهیم. البته مردم 
هم باید توجه داشته باشند که اکنون دامنه قیمت گذاری کاالها در ایران گسترده نیست؛ 
اما چون به کاالهای مهم مورد نیاز مردم خالصه شده، خیلی اجرای این سیاست به چشم 
می آید؛ در حالی که عمده کاالها در ایران از شــمول قیمت گذاری خارج هستند. ولی فکر 
می کنم برای همین میزان اندک نیز اگر قصد داریم که در سال تولید، پشتیبانی و مانع زدایی 

کنیم این تعداد اندک هم از قید و بند قیمت گذاری دستوری رها می شوند. 
اینجا یک ســوال پیش می آید، منافع مصرف کنندگان چطور می  شــود؟ چراکه ��

درآمدی که قشر آسیب پذیر کشور دارند ممکن است کفاف این آزادسازی قیمت ها را 
ندهد.

بــرای این بخش از کار هــم راه حل وجود دارد؛ به این معنا که دولت باید در نقطه آخر 
بایســتد و از مردم دفاع کند. امروز شــاید به دلیل داشتن چتر بیمه ای در حوزه دارویی و 
امکانات وسیع این بخش از تولید در تامین نیاز داخلی و بازارهای صادراتی، ما می توانیم این 
محدودیت قیمت گذاری دستوری دارویی را به یارانه هایی که به بخش های بیمه می دهیم 
منتقل کنیم؛ به این معنا که بیمه ها بیایند و از مصرف کنندگان حمایت کنند ولی اجازه دهیم 
که دارو در قالب یک قیمت گذاری واقعی خود را رشد و توسعه داده و با ورود موقت، کاالهای 
مورد نیاز خود را وارد کرده و اقدام به صادرات کند. اینجا بازار رقابتی شــده و کیفیت ارتقا 
می یابد؛ اما باید توجه داشت که حتما باید چتر حمایت های قوی بیمه ای گسترانده شود تا از 

مردم در شرایط جدید، نهایت حمایت صورت گیرد. 
 در تایید حرف شــما باید به این نکته اشاره کرد که قیمت گذاری دستوری باعث ��

شکل گیری بازار سیاه برای بسیاری از داروها شده است. 
قیمت گذاری دســتوری عامل توقف توسعه شده و هم باعث ایجاد بازار سیاه شده که در 
بسیاری از موارد، نفع آن به مصرف کننده نهایی نخواهد رسید؛ مگر اینکه ما سیستم کوپنی 
را به راه انداخته و نهاد ناظر را برای آن فعال کنیم. یکی از نکات قیمت گذاری دستوری هم 
دقیقا همین است. بخش عمده ای از انرژی، وقت و تمرکز دستگاه های نظارتی بر روی کاالهایی 
قرار گرفته است که دولت در آنها قیمت گذاری دستوری صورت می دهد؛ یعنی انرژی از کشور 
تلف می شــود؛ در حالی که این ســایه را باید از اقتصاد ایران برداشت؛ در یک کالم هرجا که 
قیمت گذاری دستوری ریشه دوانده از نفع مصرف کنندگان و توسعه چشم پوشی شده است. 
از سوی دیگر، زنجیره قیمت گذاری دستوری کامل نیست و ما هم فرمول های پیچیده ای را 
برای حمایت از مصرف کنندگان به کار می گیریم در حالی که می توان در حلقه آخر ایستاد و 
از مصرف کننده دفاع کرد. اما اقدامی که اکنون رخ می دهد آن است که نهاده را قیمت گذاری 
کرده  اما قیمت محصول را رها کرده  اند؛ یا یک جا محصول قیمت گذاری شده ولی نهاده آن 
نرخ گذاری نمی شود؛ در حالی که حرف من این است که اگر یک جا به این نتیجه رسیدیم 
که در برخی از کاالها نمی توانیم یارانه نقدی و مستقیم به مردم بدهیم، کل زنجیره و نهاده ها 
را باید از قیمت گذاری رها کرده و در نقطه آخر باید برآورد قیمت تمام شده کاال را استخراج 
کرده و مابه التفاوت را دولت بدهد. هرجا دولت تشخیص دهد که باید به حمایت مصرف کننده 
یا قشری بپردازد باید مابه التفاوت از جانب دولت پرداخت شود؛ در حالی که گاهی بخش های 
مختلف اقتصادی این یارانه را می پردازند؛ این درحالی است که سهامداران بانک ها، شرکت های 
سرمایه گذاری و برخی از شرکت های غیردولتی که بودجه دولتی نمی گیرند دارای شرکت هایی 
هستند که تولید محصولی با قیمت دستوری می کنند؛ در حالی که باید به این سوال پاسخ داد 
که سهامداران آنها چه گناهی کرده اند و البته قدرت توسعه هم از آنها گرفته شده است. نکته 
دیگر این است که البته جاهایی وقتی که یارانه مستقیم و نقدی به مردم می دهیم، ممکن است 
شاهد جابه جایی منابع باشیم؛ به نحوی که ما یارانه نقدی بابت خرید مرغ به مردم می دهیم؛ اما 
در خانواده این یارانه صرف خرید سیگار می شود و جابه جایی منابع صورت می گیرد و منظور 

یارانه دهنده محقق نمی شود. 
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گفت وگو با فرشاد فاطمی، اقتصاددان

کالف سردرگم
دولت چگونه با اجرای سیاست های قیمت گذاری 

دستوری، کالف اقتصاد را سردرگم می کند؟

آقای دکتر، تجربه سنوات گذشته همواره نشان داده که دولت در زمان هایی که قادر به ��
کنترل بازار و قیمت  کاالهای مورد نیاز مردم و مصرف کنندگان در بازار نیست، اقدام به اجرای 
سیاست هایی کرده است که عمال نرخ گذاری دستوری را رواج می دهد اما در عمل نتیجه عکس 
می دهد. اما اینکه چرا دولت علی رغم این تجربه های ناموفق، مجدد به اجرای سیاســت های 
قیمت گذاری دستوری می پردازد، سوال بزرگی است. به نظر شما فلسفه قیمت گذاری دستوری 

از دیدگاه دولت چیست و دلیل درس نگرفتن از این تجربه چه می تواند باشد؟
اصل این داستان به وقوع تورم برمی گردد. به این معنا که اگر به صورت تاریخی به سال هایی 
که دولت اقدام به اتخاذ سیاســت های سختگیرانه قیمتی و نرخ گذاری های دستوری در اقتصاد 
می کند، نگاه کنیم، مشــاهده می کنیم از اواخر دهه 40 که اقتصاد ایران کم کم تورم های باالتر از 
ده درصد را مشاهده کرده و تورم های دورقمی در اقتصاد شروع شده است، عمال دولت تصمیم  به 
اتخاذ سیاست های قیمت گذاری دستوری گرفته است. در واقع، زمانی که تورم رخ می دهد دولت ها 
به سراغ قیمت گذاری دستوری و کارهای تعزیراتی می روند و بدون توجه به اینکه چه عواملی سبب 
شده تا تورم پیش آید، اقدام به اتخاذ این سیاست ها می  کنند؛ در حالی که عامل اصلی شکل دهی 
تورم، یک پدیده پولی بوده و حاصل افزایش حجم نقدینگی است؛ پس دولت ها تالش می کنند از 
طریق نرخ گذاری دســتوری، جلوی افزایش تورم را بگیرند؛ در حالی که تجربه نشان داده که این 
تالش همواره محکوم به شکســت است؛ همان طور که سابقه تاریخی شکست خورده آنها بارها و 
بارها تجربه شده است؛ یعنی همواره این تالش صورت گرفته که جلوی آسیب دیدن اقشار ضعیف 
جامعه به دلیل گسترش تورم گرفته شود؛ ولی به دلیل اینکه آتش قیمت ها از جای دیگری شعله ور 
شده است، این کمک ها جواب گو نبوده است. واقعیت آن است که تورم از زمانی شکل می گیرد که 
پدیده های پولی و افزایش نقدینگی شرایط را به نحوی پیش می برند که قیمت  ها در اثر این عامل 
اقتصادی، از نظر دور دولت مانده و اقتصاد، به مرور مستعد وقوع تورم های باال می شود؛ پس دولت 
می خواهد با ابزارهای تعزیراتی و کنترلی، بر اقتصاد نظارت کند که به نتیجه هم نمی رسد. اگرچه 
بازیگرانی هم هستند که منفعت آنها در تورم های باال است و از این عرصه سود می برند، ولی این 
نافی اصل موضوع نیست که تورم از جای دیگری آغاز شده است و دولت عمال مطابق با اصطالحات 
اقتصادی، پیام آور را می کشــد؛ در حالی که پیام همچنان سر جای خود باقی است و عامل اصلی 

که حاصل آن وقوع تورم است، همچنان باقی می ماند و کار را خراب می کند. پس با از بین بردن 
کسی که پیغام می آورد، موضوع سامان نمی یابد؛ به این معنا که عدم تعادلی در متغیرهای پولی 
رخ داده اســت. اما اینکه می فرمایید چرا دولت از این موضوع درس نگرفته، باید آن را در فضای 
تاریخی ریشــه یابی کنیم؛ به این معنا که سیاست های اشتباه دولت که منتهی به رشد نقدینگی 
می شــود، همواره وجود داشته است و در دهه  70 همچون سال های 69 و 70 که تورم 48 درصد 
رخ داده است، دولت به دنبال تشدید قانون تعزیرات و استفاده از برخی ابزارها همچون راه اندازی 
فروشگاه های زنجیره ای رفاه به عنوان یک راه حل دولتی برای مسئله بوده است؛ ضمن اینکه در دهه 
50 شمسی نیز، بعد از وقوع بحران نفتی که نتیجه آن این بود که نفت گران و پول دولت زیاد شد، 
باز هم نقدینگی باال رفت و این روند، با شدت و ضعف، در سال های دیگر هم ادامه داشته و دقیقا، هر 
زمان که تورم رخ داده است، دولت تالش کرده تا جلوی افزایش تورم را بگیرد، اما درست هر بار هم، 

ناموفق بوده است و بعد از مدتی از این سیاست های خود دست کشیده است.  
به هر حال روی آوردن به اجرای سیاســت قیمت گذاری دستوری، ابزارهای کنترلی و ��

نظارتی خود را می طلبد که دقیقا دولت هم، آنها را در اختیار ندارد؛ پس نتیجه آن تناقضات 
قیمتی و شکل گرفتن بازارهای سیاه درست در مورد همان کاالهایی می شود که دولت قصد 

داشته آنها را کنترل قیمتی کند.  
به هر ترتیبی که دولت وارد این فرآیند شــود، این فرآیند محکوم به شکست بوده و همچون 
شــرایطی اســت که گویی در یک طرف دیگر، یک آتش شعله ور شده و در حال سوختن است و 
اکسیژن آن هم از جای دیگر فراهم شده؛ اما شما تالش می کنید که آتشی به آن بزرگی را با ماده ای 
که حتی ضدحریق هم نیست، خنثی کنید. پس راه حل مسئله نخواهد بود. کنترل تورم هم درست 
شبیه همان آتش است؛ پس راه حل این مسئله آن است که نقدینگی کنترل شده و انضباط پولی 
برقرار باشد تا بتوان امیدوار بود که از قِبل این تصمیمات، نتیجه این شود که تورم کنترل گردد. 
در این میان، چون تورم اولیه از دســت دولت در رفته است، به روش دوم یعنی سرکوب قیمت ها 
رو آورده است و به همین دلیل، در سرکوب قیمتی ممکن است در زمانی که حتی اگر قیمت ها 
کنترل می شود، باز هم در نقطه ای متالطم شود که خارج از کنترل دولت است و دلیل هم حتی 
ممکن است که افزایش نقدینگی نباشد؛ اینجا است که دولت باید برای این مواقع که تالطم قیمتی 

 قیمت گذاری دستوری موضوعی است که سال ها اقتصاد ایران را درگیر خود کرده و 
اجرای سیاست های غلط آن توانسته ضربات سنگینی را بر تولیدکنندگان از یک سو 

و مصرف کنندگان از سوی دیگر وارد آورد. در واقع، دولت هرگاه که به دلیل اجرای 
سیاست های غلط خود، در تله تورم گیر کرده، تالش کرده تا به ظاهر برای حمایت از 
مصرف کنندگان و حلقه نهایی، سیاست هایی را در راستای قیمت های تثبیتی اعمال 
کند؛ در حالی که تجربه همه این سیاست گذاری ها به خوبی نشان داده که نه تنها تیر 

دولت به هدف نخورده، بلکه خطا رفتن آن، بخش دیگری از اقتصاد را زخمی کرده 
و اتفاقا تبعات منفی آن، به همان مصرف کنندگانی رسیده است که دولت داعیه آن 

را دارد. فرشاد فاطمی، اقتصاددان از سیاست هایی می گوید که به بهانه سیاست های 
قیمت گذاری دستوری، تورم را بیش از هر زمان دیگری در اقتصاد ایران سنگین تر 

می کند.

 در سرکوب قیمتی ممکن است در زمانی که حتی 
اگر قیمت ها کنترل می شود، باز هم در نقطه ای 
متالطم گردد که خارج از کنترل دولت است .
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روایت

در یک یا دو کاال صورت می گیرد، برنامه داشته باشد. به عنوان مثال، ممکن است یک کشتی موز 
در راه ایران غرق شود و این امر منجر به کمیاب شدن مقطعی موز و افزایش قیمت آن در مقایسه 
با سایر کاالها شود؛ بنابراین حتی اینجا هم که دامنه افزایش نرخ، تنها یک کاال را در بر می گیرد، 
راه حل قیمت گذاری دستوری نیست؛ چراکه با مکانیزم های اقتصادی سازگار نبوده و باز هم محکوم 
به شکست است. پس دولت باید تابع شرایط اقتصادی باشد یا به عنوان مثال، ذخایر استراتژیکی در 
مورد کاالهایی داشته باشد که به صورت مقطعی دچار افزایش قیمتی می شوند. البته این سیاست 
هم برای همه کاالها کارساز نیست، بلکه باید برای کاالهایی باشد که تالطم قیمتی آن از دیدگاه 
دولت و مردم مهم است و تعداد آن هم نباید بیش از ده قلم باشد که برای آنها ذخایر استراتژیک 
ترتیب داده است؛ به نحوی که زمانی که شوک بیرونی شکل گرفت که البته همراه با افزایش سطح 
عمومی قیمت همه کاالها نیســت، ولی به خاطر شوک های مقطعی همچون خشکسالی یا غرق 
کشــتی یا توقف صادرات کاالها در کشــور مبدا کمبود کاال را رقم زده است، استفاده کند. نمونه 
آن هم در مورد کاالیی همچون برنج وارداتی از هند است که بنا به دالیلی دولت هند، صادرات را 
محدود می کند. پس دولت ایران باید در چنین مواقعی، به صورت کوتاه مدت که ممکن است بازارها 
متالطم شوند، تالطم بازار را با فرآیندهای اقتصادی بگیرد. برای این کار هم دولت باید ذخایر خود را 
کهنه و نو کند تا بتواند در مواقع بحرانی پاسخ گوی بازار باشد؛ به نحوی که وقتی که یک کاال فراوان 
و ارزان اســت آن را از ســطح بازار خریداری و ذخیره سازی کند و در زمان هایی که کاال با کمبود 
مواجه است، آن را وارد بازار و بازار را کنترل کند تا مشکل رفع شود. پس این چنین سیاست هایی 
هم، برای درازمدت جواب نمی دهد و صرفا برای زمان هایی که برخی مشکالت خارج از عهده دولت 
و غیرنقدینگی بروز می کند به کار گرفته می شود که نمونه آن هم خشکسالی یا مسائل مرتبط با 

واردات یک کاال است. 
 یکی از دالیلی که همواره دولت از آن به عنوان یک توجیه برای قیمت گذاری دستوری ��

کاالها یاد می کند، حمایت از مصرف کنندگان است؛ در حالی که تجربه نشان داده اجرای چنین 
سیاست هایی نه تنها از مصرف کنندگان حمایت نمی کند، بلکه با عدم برقراری توازن در قیمت، 
کاال را در یک نقطه با نرخ فزاینده و در یک نقطه با کمبود مواجه می سازد. آیا اینجا باید دولت 

در حلقه آخر بایستد و یارانه را مستقیم به مردم بدهد یا این که روش دیگری کارساز است؟
راه حل آن است که یک اتفاق رخ دهد؛ به نحوی که دولتمردان و سیاست گذاران قبول کنند که 
نسبت قیمت ها، معرف کمیابی کاالها است و با دست بردن در نسبت قیمت ها، عالمت غلط به بازار 
ندهند؛ چراکه اصوال دولت با دستکاری قیمتی این سیگنال غلط را به تولیدکننده و مصرف کننده 
نسبت به کمبود یا وفور کاال می دهد. به عبارت دیگر، دستکاری نسبت قیمت ها، عالمت کمیابی 
یا زیادی کاال را به بازار ارســال کرده و عمال بازار را از کارکرد خود دور می کند. پس اگر قرار است 
دولت مدخله کند، باید مشخص کند که اثر مداخله او، به چه ترتیبی است. دولت می تواند در بازار 
مداخله کند، ولی آن مداخالت باید محدود و حتی المقدور از طریق مکانیزم های قیمتی باشد؛ یعنی 
در طرف عرضه و تقاضا وارد شود که یک البته باید گفت که این کار به دلیل اینکه دولت همواره 
رفتار بدی داشته است، باز هم ممکن است جواب ندهد. واقعیت آن است که دولت در زمینه کنترل 
قیمت کاالهای انحصارگرا که وارد میدان می شود به این ترتیب می کوشد که قیمت گذاری کاالها را 
صورت دهد؛ در حالی که تنها دولت باید در مورد کاالهای دارای انحصار طبیعی وارد شود که این 

ورود هم البته فرآیند منطقی خود را دارد.  
 طی سال های گذشته دولت به وفور وارد عرصه قیمت گذاری دستوری شده و متاسفانه ��

ظرف یکی دو ســال گذشته، دامنه این قیمت گذاری روز به روز گسترده تر شده است؛ یعنی 
دولت به تازگی وارد نرخ گذاری کاالیی مثل ملون هم شده است که اصوال این ورود توجیهی 
ندارد. پس گویا این ورود به منظور کنترل قیمت در بازار، انتهایی ندارد و نمی توان پایانی برای 

آن متصور بود. 
دقیقا همین طور اســت. دولت اگر قیمت گذاری می کند، هیچ گونه مکانیزم کنترلی هم ندارد؛ 
به خصوص اینکه باید توجه داشــت که هریک از کاالها، نیاز یک گروهی از مردم کشــور است؛ 
یک زمانی دولت حتی به قیمت گذاری قلم و کاغذ مورد نیاز بچه ها در مدارس هم وارد می شــود 
و گاهی بر نرخ گذاری اقالم خوراکی مورد نیاز ســبد مصرفی مردم تمرکز می کند. در حالی که به 
نظر می رسد تنها ابزاری که دارد چکش است و همه مشکالت را هم به شکل میخ می بیند. این در 
حالی است که تنها ابزار نباید قیمت گذاری دستوری باشد؛ مگر در مواردی که بازار انحصاری وجود 
دارد که همان طور که قبال گفتم، آن هم داستان خاص خود را دارد. پس اولین تالش دولت باید 

این باشد که بازار همان کاالهای انحصارگرا را هم به بازار رقابتی تبدیل کند، نه اینکه تا ابد نسبت 
به نرخ گذاری آن اقدام کند.  

آقای دکتر، حتی همان بازار کاالهای به اصطالح انحصاری هم با قیمت گذاری دستوری ��
کنترل نمی شــود. نمونه آن هم بازار خودرو اســت. بازار خودرو یک بازار انحصاری است و 

سیاست گذاری قیمت گذاری دستوری آنجا جواب نمی دهد
پاسخ به سوال شما را با یک پرسش آغاز می کنم. اصوال چرا باید انحصار در خودرو وجود داشته 
باشد که دولت بخواهد در آن قیمت گذاری دستوری به عنوان یک کاالی انحصاری صورت دهد؟ 
یک وقتی هســت که کاالیی را قیمت گذاری می کند کــه انحصار طبیعی دارد و نمونه آن برق و 
خدمات پستی و آب است که در مورد این نوع نرخ گذاری، ادبیات آن در دنیا وجود دارد؛ اما در مورد 
یک کاال همچون خودرو، از بازاری صحبت می کنیم که انحصار واردات آن در دست یک خانواده 
بزرگ اســت و تولید آن هم در داخل کشور، دچار مشکالت عدیده ای است؛ پس در گام اول باید 
مسئله انحصار در این بازار را حل کرد. از سوی دیگر، مسئله بازار خودرو این است که تولیدکننده 
اصلی این کاال دولت است و خودش باید به صورت غیرمستقیم و مسقیم بازار خودرو را کنترل کند؛ 
پس به دلیل اینکه دولت خودش نمی  تواند این بازار را کنترل کند و ابزار آن را ندارد، هرج و مرج در 
آن شکل می گیرد و مصرف کنندگان دستشان به کاال نمی رسد و تولیدکنندگان هم مدعی هستند 
که کاالی خود را با ضرر فراوان می فروشند. پس بحث اصلی این است که چرا خودرو باید بازاری 
انحصاری داشــته باشد؛ ضمن اینکه خودروسازان داخلی از ابتدا، قدرت بازار را در اختیار داشته و 
به دلیل اینکه عمال دولت وارد فضای تعرفه گذاری و واردات نمی شود، بازار تبدیل به جوالنگاه آنها 
شده است؛ چراکه بازار این قدرت را به آنها داده است. پس مسئله را باید جای دیگر حل کرد و از 
طریق ابزار تعرفه و واردات، بازار را تنظیم نمود یعنی باید اجازه دهد که واردات خودرو ممکن باشد 
و خودروساز را از زیر چتر انحصار درآورد. این در حالی است که هم اکنون این طور نیست و دولت 
خودروسازان را تبدیل به یک عده انحصارگر در بازار کرده و حتی گاهی به آنها دستور می دهد تا 
در یک سری جاهایی که اقتصادی نیست، سرمایه گذاری کنند و در کشوری مثل ونزوئال، کارخانه 
بزنند. پس بازار خودرو، زنجیره ای از عدم تعادل ها است. البته باید به این نکته هم اشاره کنم که من 
مطمئن نیستم اگر واردات خودرو را آزاد کنیم، برای خودروسازان چه اتفاقی می افتد؛ ولی راه حل 
نهایی این است که بازار خودرو را از طریق واردات از یک سو و صادرات محصوالت از سوی دیگر، به 
بازارهای جهانی پیوند زنیم تا مصرف کننده از نظر قیمت و کیفیت بتواند بهترین را دریافت کند و 

دولت هم دغدغه ای به نام تنظیم بازار خودرو نداشته باشد. 
 باز هم این ســوال برای من مطرح اســت که به هر حال دولتمردان و وزرا برای اجرای ��

سیاست های ناموفق قیمت گذاری دستوری هزینه باالیی می دهند؛ اما چرا حاضر نیستند که 
دست از این سیاست بردارند؟ در حالی که آنها هزینه این قیمت گذاری دستوری را می پردازند 
و مصرف کنندگان نیز همواره ناراضی از اجرای این سیاست ها هستند؛ چراکه منفعتی نمی برند؟

دلیل اصلی این است که فرآیند سیاست گذاری در ایران یادگیری ندارد؛ یعنی سیاست گذار 
از گذشــته ایده گیری نمی کند و همواره اشتباهات گذشته خود را تکرار می کند. به دلیل اینکه 
سیاست گذاران ما مبانی اصلی اقتصاد را مبنا قرار نمی دهند و برخی اقتصاددانان نیز به آنها آدرس 
غلط می دهند. اما اصل داستان این است که همان طور که در تعالیم دینی هم آمده، کسی که 
از اشتباهات گذشته درس نگیرد، همواره امروز او از دیروز بدتر می شود. مگر کنترل قیمت موز 
و پرتقال در گذشته چه دستاوردی برای ما داشته که مجدد تالش می کنیم همان روند را تکرار 
کنیم. بهتر نیست که به تکنولوژی و فناوری دنیا دست پیدا کرده و تورم را کنترل کنیم؛ یعنی ما 
هم به دنبال همان یادگیری سیاست های ضدتورمی برویم که البته به نظر می رسد راه حل اصلی 
آن هم، استقالل بانک مرکزی و اتخاذ سیاست های مستقل از سیاست بودجه ای دولت است. به 
هر حال، در دهه 70 میالدی، کشورهای زیادی تورم باال داشتند ولی اکنون همه یاد گرفته اند که 
تورم را کنترل کنند؛ در حالی که اکنون اگر کشوری تورم ده درصدی داشته باشد، مورد شماتت 
قرار می گیرد؛ چه برسد به تورم 50 درصدی. درست مثل این است که یک کشور هنوز هم از نیش 
پشه ماالریا، تلفات بدهد یا اطفالش از فلج اطفال رنج ببرند. پس چطور در این موارد یاد گرفته ایم 
که اگر یک کشور در آفریقا و جنوب آسیا، از فلج اطفال و ماالریا رنج ببینید او را مورد شماتت 
قرار دهیم، اما از داشتن تورم دورقمی احساس شرم نمی کنیم. تورم هم همان ماالریا و فلج اطفال 
در اقتصاد است که در همه جای دنیا، سرکوب شده است، در حالی که ما به جای درمان اصلی، به 

دنبال راه حل های جایگزین رفته ایم.  
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معمای فریز ارزی
آیا وعده نهایی عملی می شود؟

بیش از هزار روز است که از اعالم دالر 42۰۰ تومانی می گذرد؛ دالری که به نام اسحاق جهانگیری گره خورده و او بارها گفته که این تصمیم سران قوا بوده است. 
در این سه  سال خیلی ها از ردپای این دالر در رانت پاشی و فساد گفته اند و تصمیم گیران به  گفته ها بی توجهی کرده اند. 

آخرین وعده این است که در نیمه دوم امسال این دالر حذف خواهد شد. باید منتظر ماند و اینکه شاید معمای این فریز روزی برمال شود
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راهربد

پرونده های رانت و فساد زیادی به ارز 4۲00 تومانی گره خورده است ولی همچنان اصرار زیادی 
وجود دارد که به دلیل مصلحت های سیاسی و نگرانی های معیشتی مردم، تخصیص ارز بر مبنای نرخ 
دالر 4۲00 برای برخی کاالهای اساسی و دارو ادامه داشته باشد.

ایستادگی بر سر رانت ارزی
معمای دالر 4200 تومانی چیست؟

بماند. در مرداد ماه 97 که رئیس جدید بانک مرکزی آمد، جلســه ســران ســه قوه 
تشکیل شــد. در آن جلسه بحث سیاست های ارزی بررسی شد؛ باید تصمیم جدی 
گرفته می شد. آنجا براساس اصرار برخی از سران قوای سه گانه، تصمیم بر این شد که 
ارز 4۲00 بماند. در شــب تصمیم گیری، اعضای جلسه شامل تیم اقتصادی دولت و 
غیردولت بود، در پایان تصمیم گیری، اعضای دولت و برخی از مشاوران رسانه ای آقای 
رئیس جمهوری پیشنهاد کردند برای اینکه تصمیم نشست تحت عنوان تصمیم دولت 
در جامعــه جا بیفتد، جهانگیری آن را اعالم کنــد، اما من مخالف بودم. دالر 4۲00 
مصوبه جلسه ســران سه قوه است؛ اینکه آقایان در موردش اظهارنظر نکرده اند بعداً 

به خودشان برخواهد گشت.«
به هرحال دالر 4۲00 تومانی ماندگار شــد با همه نقدهایی که بر آن وارد بود؛ در 
بیستم اسفندماه 1398 مرکز پژوهش های مجلس در شرایطی که الیحه بودجه سال 
1399 با حکم حکومتی به شــورای نگهبان ارسال شــده، در گزارشی که دیرهنگام 
منتشر شــد، عنوان کرد که تخصیص ارز بر مبنای دالر 4۲00تومانی، برای واردات 
کاالهای اساسی بدون استثنا حتی در ارتباط با دارو متوقف شود، زیرا ادامه سیاست 
توزیع دالر 4۲00تومانی، که از فروردین ســال 97 آغاز شده، نه تنها به کاهش فشار 
تورم منجر نشده بلکه به دلیل تشدید کسری بودجه دولت و افزایش پایه پولی، فشار 
تورمی بیشتری را بر گرده مردم ایران وارد کرده است. اما به این گفته هم توجه نشد.

حاال از آن زمان بیش از سه  سال می گذرد و در این مدت پرونده های رانت و فساد 
زیادی به ارز 4۲00 تومانی گره خورده است ولی همچنان اصرار زیادی وجود دارد که 
به دلیل مصلحت های سیاسی و نگرانی های معیشتی مردم، تخصیص ارز بر مبنای نرخ 
دالر 4۲00 برای برخی کاالهای اساســی و دارو ادامه داشته باشد. تا اینکه سرانجام 
کمیسیون تلفیق بودجه مجلس یازدهم با نظر دولت همراه شده و قرار بر این است 
که این وضعیت تا پایان تابستان امسال ادامه داشته باشد. البته دولت قول داده الزامات 
پایان دادن احتمالی به دوران حیات ارز 4۲00 را در نیمه نخست امسال فراهم کند، 
به این امید که در نیمه دوم ســال1400 دیگر ارز 4۲00تومانی توزیع نشود. اگرچه 
به نظر می رسد این وعده هم عملی نخواهد شد و با روی کارآمدن دولت جدید در نیمه 
دوم ســال بعد، دولتمردان باز هم به دلیل مصلحت  اندیشی سیاسی و به بهانه نگرانی 
از به خطر افتادن معیشت مردم، به ادامه تخصیص ارز 4۲00تومانی رضایت دهند و 
همچنان بساط رانت ارزی پابرجا بماند. اما یک معمای اصلی در این سه  سال همچنان 
بی جواب مانده و آن  اینکه چرا اجازه اصالح نرخ رســمی دالر آمریکا داده نشد و چرا 
روند اصالح نرخ دالر 4۲00 که 31 اردیبهشــت 1397 در بانک مرکزی شروع شد، 
چند روز پس از وداع ولی اهلل ســیف و معارفه عبدالناصر همتی در 16مرداد 1397، 
متوقف ماند؟ آن طور که جهانگیری در کالب هاوس از اصرار سران قوا می گوید، باید 
پرســید کدام یک از سران قوا اصرار داشــتند که نرخ دالر 4۲00 بماند و چرا سران 
قوا پس از آن با وجود گالیه های زیادشــان از دالر 4۲00 حاضر به لغو آن نشــدند؟ 
البته قبل از این هم جهانگیری در دی ماه ســال گذشــته درباره جلسه ششم مرداد 
1397گفته بود؛ ابقای ارز 4۲00 تومانی تصمیم ســران قوا بود. او می گوید: همه در 
روزهای سخت از مسئولیت شانه خالی می کنند و دنبال قربانی هستند و می خواهند 
یک نفر مســئولیت را بر عهده بگیرد. شاید جهانگیری هم نباید بیش از این سکوت 
کند؛ او می تواند مشروح مذاکرات جلسه ششم مرداد 1397 را منتشر کند؛ جلسه ای 

که امضای خیلی ها پای آن سند گذاشته شده است. 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید 

درباره سرنوشت ارز 
4200 تومانی بدانید، 
خواندن این پرونده به 
شما توصیه می شود.

بیســتم  فروردین ماه 1397 بود کــه دالر 4۲00 
تومانی اعالم شــد؛ شــامگاه دوشــنبه، اســحاق 
جهانگیری، معــاون اول رئیس جمهــوری بعد از 
پایان جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت برای 
مدیریت بازار ارز، گفت: »نرخ دالر از فردا برای تمام 
فعاالن اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و 
اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، 
محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی 

خود به ارز نیاز دارند، 4۲00 تومان خواهد بود.«
 از فــردای آن روز بانــک مرکزی برخالف نظر 
کارشناســی اش، قیمت هــر دالر آمریکا را 4۲00 
تومــان اعالم کرد؛ حاال بیش از هزار روز از آن تصمیم می گذرد و در این مدت بارها 
از رانــت ارزی و ناکارآمدی این سیاســت و دالری که  »دالر جهانگیری« نام گرفته، 
گفته شــده است. با شدت گرفتن انتقادها و عمق اختالل ناشی از این سیاست ارزی 
در اقتصاد کشــور، به تدریج بانک مرکزی و دولت سیاست کاهش فهرست کاالها و 
خدمات مشــمول ارز 4۲00 تومانی را اجرا کرده. هفتم مردادماه 1398، اتاق ایران 
هم بیانیه ای علیه رانت ارزی منتشــر می کنــد و از دولت می خواهد تخصیص دالر 
4۲00 تومانی را متوقف کرده و به ســوی اجرای سیاست ارز تک نرخی در بلندمدت 
از طریق کاهش شکاف نرخ بازار نیما و بازار آزاد حرکت کند. در آن بیانیه آمده است: 
»تفاوت معنادار نرخ ارز ترجیحی با نرخ های نیمایی و آزاد، به گسترش رانت و فساد 
در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاست گذاری دولت محترم، منجر شده 
است. افزایش محسوس واردات برخی کاالهای اساسی در سال 97 نسبت به سنوات 
گذشته و تفاوت در قیمت توزیع دولتی و آزاد اقالم مصرفی اساسی، انعکاسی از فساد 

شکل گرفته در اثر سیاست گذاری نامطلوب ارزی است.«
اقتصاددان ها و فعاالن اقتصادی زیادی از این سیاســت انتقاد کرده اند اما فشــار 
سیاسی برای ثابت نگه داشتن قیمت و اصرار بر تامین تمام نیازهای خدماتی و تجاری 
ارز ســرانجام باعث می شــود تا بانک مرکزی به جای نقش سیاست گذار و بازارساز، 
در مقام مجری سیاســت ارزی ظاهر شود تا اینکه 31 اردیبهشت 97 اجازه افزایش 
تدریجی و آرام قیمت رســمی دالر آمریکا صادر می شود و بانک مرکزی قیمت را در 
آن روز 4۲05 تومان اعالم می کند که روند اصالح قیمت تا 441۲ تومان در 14 مرداد 
97 ادامه می یابد و از آن روز تا امروز سیاست فریز قیمت رسمی دالر آمریکا اجرایی 
می شود. یکی از معماهای اصلی مقاومت ها و البی ها برای فریزشدن نرخ رسمی دالر 
آمریکاست که سرانجام باعث می شود تا ولی اهلل سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی، 
درخواست استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور کند که سرانجام حسن روحانی هم 
موافقت می کند. او در روز وداعش می گوید: »استقالل بانک مرکزی، یکی از مالحظات 
مهم در نظام اقتصادی کشور است که باید هرچه زودتر تصمیم درستی در مورد آن 
گرفته شود.« اشاره او به گونه ای نشان دهنده اعتراض به مداخله دولت در سیاست های 
ارزی است. و حاال به نظر می رسید سیف قربانی همین سیاست های ارزی است؛ تنها 

قربانی سیاست های ارزپاشی که به اتهام اخالل در نظام ارزی باید پاسخگو باشد. 
از طرفی دهم اردیبهشــت ماه اســحاق جهانگیری با حضــور در کالب هاوس از 
سرنوشــت دالر 4۲00 تومانی می گوید: »فقط برای چند ماه قرار بود ارز 4۲00 باقی 

لیال ابراهیمیان
دبیربخشراهبرد

نظر مخالف
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در سال 94 دالر تا 3000 تومان پایین آمد و آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی در جلسه ای در اتاق شرکت کردند و دالر کاهش پیدا 
کرده بود و ایشان صحبت کردند که زیر 3000 تومان خیلی معنی ندارد؛ ولی همان زمان شنیدم که آقای روحانی نظرشان این بود که دالر تا 
۲700 تومان و حتی ۲500 تومان می تواند با تفاهم پایین بیاید.

ریشه های یک امتناع
سیاست های ارزی در یک دهه چه مسیری را طی کرد؟

وقتی در سال 139۲، دولت یازدهم کار خود را شروع کرد، دالر 
حــدود 3500 تومان بود و تا قبل از تحویل گیری دولت تا 3700 
تومان هم باال رفته بود و حتی در مقطعی در دوره ریاست جمهوری 
آقای احمدی نژاد قیمت دالر به 4000 تومان هم رسید؛ اما وقتی 
در مــرداد 139۲ دولت یازدهم کار خود را شــروع کرد، نرخ دالر 
حدود 3500 تومان بود. سال 139۲ خود دولت اعالم کرد حدود 
۲5 درصد تورم را تا پایان سال داشته کمااین که سال قبلش یعنی 
1391 و در زمــان دولت آقای احمدی نژاد تورم خیلی باالتری را 
تجربه کرده بودیم و دولت ادعا کرد که افزایش تورم متوقف شده 
و افت هم داشته که درست هم بود و دلیلش هم انتظارات و تورم 
توهمی بود که با توجه به آمدن دولت یازدهم تصور مردم بر این 
بود که اتفاقات خوبی می افتد خصوصاً دولت یازدهم وعده برداشتن 

تحریم ها و مذاکره با کشورهای اروپایی و امریکا را داده بود.
 در همان ســال اول اتفاقاتی افتاد. هم انتخاب وزرا هم ســفر 
آقــای رئیس جمهور به امریکا و صحبت تلفنی با رئیس جمهور 
وقت امریکا همگی دست به دست هم داد و انتظارات توهمی که 
تورم پایین می آید و اوضاع اقتصاد بهتر می شود خیلی جدی تر شد 
و در پایان ســال 139۲ دالر تا 3۲00 تومان هم کاهش پیدا کرد 
در حالی که تورم آن ســال ۲0 تا ۲5درصد بود. سال 1393 که 
سال مذاکره بود باز هم بین 15 تا ۲0درصد تورم را تجربه کردیم 
ولی مذاکره جدی بود اما اتفاقی نیفتاد و قیمت دالر بین 3000 تا 

3۲00 و 3300 تومان بود و کم و زیاد می شد. 
در ســال 1394 بعد از این که در تیرماه بحث مذاکره و تفاهم 
اتفاق افتاد من مســئولیت ریاســت اتاق ایران را داشتم و دالر تا 
3000 تومان پایین آمد و آقای ســیف رئیس کل بانک مرکزی 
در جلسه ای در اتاق شرکت کردند و دالر کاهش پیدا کرده بود و 
ایشان صحبت کردند که زیر 3000 تومان خیلی معنی ندارد ولی 
همان زمان شــنیدم که آقای روحانی نظرشان این بود که دالر تا 
۲700 تومان و حتی ۲500 تومان می تواند با تفاهم پایین بیاید اما 
در دولت کسانی بودند که خیلی موافقت نکردند و بعد از اجرایی 

شدن برجام در دی ماه  باز هم همین قیمت ها بود. 
سال 1395 هم ماه عسل برجام بود با هیئت ها و رفت و آمدها 
و بسیاری از امیدها باز قیمت دالر افزایش چندانی نداشت و بین 
3000 تا 3300 تومان بود. ســال 1394 را با 15درصد تورم تمام 
کردیم و سال 1395 را با حدود بین 10 تا 15درصد و سال 1396 
که سال پایانی دولت یازدهم و ابتدای دولت دوازدهم بود تورم بین 
10 تا 15درصد را داشــتیم. مجموعاً در پنج سال 9۲، 93، 94، 
95 و 96 اگر میزان تورم را جمع بزنیم چیزی در حدود 70درصد 
به صورت غیر تصاعدی فقط سال به ســال 15، ۲0 و ۲5درصد 
داشتیم که اگر بخواهیم تصاعدی حساب کنیم و هر سال نسبت 
به سال قبل اضافه کنیم حدود صددرصد بود. یعنی در پایان سال 
1396 عمالً آنچه دولت در ســال 139۲ تحویل گرفته بود یعنی 

چرا باید خواند:
سیاست های ارزی 
دولت در یک دهه 
گذشته چه مسیری 
را طی کرده است؟ این 
مقاله را بخوانید.

محسن جاللپور
رئیسسابقاتاقایران

نکته هایی که باید بدانید

بر اساس همان سیاست غلط چهل و چند سال گذشته که همیشه قیمت ارز را مسبب تورم 	]
و کاهش قیمت ارز و تثبیت قیمت ارز به صورت مصنوعی و کنترل قیمت ارز را جزو دستور 

کارهای دولت ها دیدیم قیمت ارز ثابت ماند و آمادگی جهش را داشت.
صادرکننده ای که ارزش را به طور قانونی می برد و به نرخی که در سامانه سنا و نیما بود 	]

می داد، نمی توانست با صادرکننده کاذبی که هر قیمتی می خواست ارز را می فروخت و هیچ 
تعهدی برای خودش قائل نبود رقابت کند و کاالهای ما در خارج دوقیمتی شد و پایین آمد و 

بسیاری از خریداران از بازار بیرون رفتند و صدمه جدی به صادرات وارد شد.
آن زمان ارز را به یک قیمت غیر واقعی و ارزان تر از قیمت حقیقی اش در بازار عرضه کردیم 	]

که نه تنها نتوانستیم کنترل کنیم بلکه دو اتفاق بد هم افتاد: با پیمان سپاری جریان تعهد ارزی 
صادرات که آورنده ارز بود را محدود کردیم و عمالً ورود ارز را کم کردیم و از طرف دیگر با یک 

قیمت غیر واقعی و ارزان مشتری و خریدار ارز در صف ایستادند.

دالر 3500 تومان اگر تورم داخلی و خارجی را بر اســاس برنامه 
ششم که یک اصل منطقی است می خواستیم محاسبه کنیم و به 
قیمت تصاعدی که اندازه جمع تورم تصاعدی سال های  139۲ الی 
1396 است، باید در حدود 80 تا 85درصد نرخ ارز در این سال ها 
بر اساس تورم افزایش پیدا می کرد. یعنی اگر 3500 تومان را پایه 
بگیریم باید دالر به حدود 6500 -6600 تومان می رســید اما در 
پایان ســال 1396 دالر حدود 3600 تا 3700 تومان بود که این 
یک فنر فشرده ای بود با دالرهای نفتی و با انتظارات بازار و ضمناً 
تزریق ارز که بعداً اعالم کردند چندین میلیارد دالر در این مدت 

به بازار تزریق کردند.
بر اساس همان سیاســت غلط چهل و چند سال گذشته که 
همیشه قیمت ارز را مســبب تورم و کاهش قیمت ارز و تثبیت 
قیمت ارز به صورت مصنوعی و کنترل قیمت ارز را جزو دســتور 
کارهــای دولت ها دیدیم قیمت ارز ثابت ماند و آمادگی جهش را 
داشــت. همیشه در این طور مواقع یک اتفاق غیرقابل پیش بینی 
یا یک اتفاق بزرگ می تواند این فنر را از جا دربیاورد که در ســال 
1391 تحریم بانک مرکزی و اتفاقاتی که در دولت دهم رخ داد فنر 

ارز را جهاند و از 1۲00 تومان تا 3000 و خرده ای رفت. 
این بار در فروردین ماه ســال 1397 با خروج امریکا از برجام 
این آمادگی وجود داشت، جرقه هیزمی که آماده آتش سوزی بود 
زده شــد و دالر یک دفعه افزایش پیدا کرد. به نظرم اگر ما از ابتدا 
مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی را محاســبه کرده بودیم و 
یک قیمت تقریباً قابل قبول در جامعــه بود و دالر حدود 6600  
یا6700 بود و چنین فنری فشرده نشده بود شاید با خروج امریکا 
از برجام یک افزایش حداقلــی و آن هم در مدت زمان محدودی 
می داشت و این طور جهش پیدا نمی کرد. هر وقت فنر جهش پیدا 
می کند یک جای ثابت نمی ایستد و اول کلی باال و پایین می شود 
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راهربد

 اگر ما از ابتدا 
مابه التفاوت 

نرخ تورم داخلی 
و خارجی را 

محاسبه کرده 
بودیم و یک قیمت 
تقریباً قابل قبول 

در جامعه بود 
و دالر حدود 

6600  یا6700 
بود و چنین فنری 
فشرده نشده بود، 

شاید با خروج 
امریکا از برجام یک 
افزایش حداقلی و 
آن هم در مدت زمان 

محدودی 
می داشت و 

این طور جهش 
پیدا نمی کرد

و سپس در نهایت به جای خودش می رسد. این باال و پایین ها در 
همان وهله اول 7000  الی 9000 برد. 

معتقدم اگر تصمیم درســتی در آن وهله هم گرفته می شــد 
هرچند تصمیم درســت این بود که این مابه التفاوت را به صورت 
تدریجی با یک شیب مالیم در طول این پنج سال افزایش دهیم 
اما آن مقطع که این تصمیم دیگر امکان پذیر نبود اگر در آن شرایط 
تصمیم درستی گرفته می شد، می توانستیم مدیریت کنیم و قیمت 
واقعی را در بــازار که همان حــدود 6700 -6800 تومان بود و 
حداکثر تا 7000 تومان می آمد بر بازار داشته باشیم؛ اما تصمیم 
بسیار نادرست دالر 4۲00 تومانی و این که تنها یک نرخ داریم و 
بقیه نرخ ها غیر قانونی است و غیر از این نرخ هر نرخی باشد قاچاق 
ارز محسوب می شود و جرم دارد، باعث شد از کنترل خارج شود و 
نهایتاً یک تصمیم غلط پایه بسیاری از تصمیمات غلط بعدی شد.

 یک سری نبایدهایی بود که از مهم ترین این نبایدها این بود 
که نباید آن زمان بر ارز قیمت گذاری می کردیم و نباید یک قیمت 
غیــر واقعی را مطرح می کردیم. آن زمان ارز را به یک قیمت غیر 
واقعی و ارزان تر از قیمت حقیقی اش در بازار عرضه کردیم که نه تنها 
نتوانستیم کنترل کنیم بلکه دو اتفاق بد هم افتاد با پیمان سپاری 
جریان تعهــد ارزی صادرات را که آورنده ارز بود محدود کردیم و 
عمالً ورود ارز را کم کردیم و از طرف دیگر با یک قیمت غیر واقعی 
و ارزان مشــتری و خریدار ارز در صف ایستادند؛ چه آن هایی که 
برای خروج سرمایه دنبال ارز بودند، چه آن هایی که برای واردات 
دنبــال ارز بودند و چه آن هایی که می خواســتند کاال یا جنس 
ارزانی بخرند و ذخیره کنند و در موقع خودش بفروشــند. اصوالً 
هر وقت کاالیی ارزان باشــد بازار هوشــیار است و حس می کند 
پول ها به آن طرف ســرازیر می شــود؛ پس آن تصمیم هم باعث 
شــد ورودی به بانک مرکزی و در واقع ورود ارز به کشور کاهش 
یابــد به دلیل محدودیت ها که بعد از تصمیم دالر 4۲00 تومانی 
تصمیمات نادرست دیگری به تبع آن گرفته شد که از جمله شامل 
محدویت هایی برای صادرات بود. پس جریان ورودی را کاهش داد 
و از طرفی تقاضا را هم که در آن زمان بسیار زیاد بود برای واردات 
غیر الزم و بسیاری از گشایش ها و تقاضاها غیر واقعی بود ولی چون 
داشت کاالی ارزان عرضه می شد تقاضا را زیاد و عرضه را کم کرد 

و این دامن زد به این که شرایط سخت تر شود. 
این کــه بعد از آن، همه اقتصاددانان و فعالین اقتصادی مطرح 
کردند شکی نیست، نوشته های روزنامه ها و مصاحبه های آن زمان 
کامالً مشخص اســت ولی به هر دلیلی دولت آن زمان روی این 
پافشــاری کرد و هرچه جلوتر آمدیم این پافشاری بیشتر شد به 
گونه ای که هنوز هم بر این جریان مصر هســتند. این که آیا این 
سیاســت ادامه خواهد داشــت یا نه حداقل تا پایان دولت آقای 
روحانی ادامه خواهد داشت کمااین که اخیراً آقای جهانگیری مطرح 
کردند که امسال هم در بودجه هشت میلیارد دالر 4۲00 تومانی را 
دیدیم و نهایتاً تا دولت بعدی مجلس برای بودجه آینده باید منتظر 
باشد. آثاری که این جریان گذاشت در اقتصاد ایران بسیار غلط و بد 
بود. اگر جلوی خرید و فروش ارز را نمی گرفتند و از نظر صادرات 
پیمان سپاری نمی کردند شرایط طوری بود که دالر در مجموعه 

بانک مرکزی عرضه نمی شد.
 تصمیم پیمان سپاری و تعهد ارزی جزو معلول های این تصمیم 
بــود و ناچار بودند این تصمیم را بگیرند؛ اما در مراحل متعدد در 

نیمه اول ســال 1397 مصوبات بسیار نادرستی داشتند. یک بار 
گفتند تا یک میلیون دالر آزاد، بین یک تا سه 50درصد، بین سه 
تا 10، 70درصد و بــاالی 10 میلیون 90درصد ارز باید به بانک 
مرکــزی برگردد و با نرخ نیما و نرخ ســنا اعالم کردند و میزانش 
را کم و زیاد کردند. همگی اینها باعث شــد یک عدم ثبات و عدم 
اطمینان در بازار به وجود بیاید که البته بود و بیشتر شد و نهایتاً 
صادرکنندگان واقعی از عرصه خارج شدند. سال 1397 به گفته 
رئیس کل وقت سازمان توسعه و تجارت بیش از هشت هزار کارت 
صادر شــد که این ها اصالً صادرکننده نبودند و کسانی بودند که 
می خواستند قوانین را دور بزنند و به گفته همین رئیس کل پنج 
میلیارد و دویســت میلیون دالر توسط همین افراد صادر شد که 
هیچ وقت نه به صورت نیمایی و نه سنایی برنگشت و عمالً نه تنها 
اینجا قانون را دور زدند، بلکه با قیمت های متفاوتی که در امکان 
فروش ارز داشــتند بازار رقابت را برای صادرکنندگان واقعی هم 

محدود کردند. 
صادرکننده ای که ارزش را به طور قانونی می برد و به نرخی که 
در سامانه سنا و نیما بود، نمی توانست با صادرکننده کاذبی که هر 
قیمتی می خواست ارز را می فروخت و هیچ تعهدی برای خودش 
قائل نبود رقابت کند و کاالهای ما در خارج دوقیمتی شد و پایین 
آمد و بسیاری از خریداران از بازار بیرون رفتند و صدمه جدی به 

صادرات وارد شد.
 پایان ســال 1391 بیش از 40 و چنــد میلیارد دالر صادرات 
داشتیم که نزدیک 48 تا 50 میلیارد دالر صادرات غیر نفتی داشتیم. 
سال 1399 با دالر 10- 1۲ برابری سال 1391 میزان صادراتمان 
به 34میلیارد دالر کاهش پیدا کرده اســت و دلیل اصلی اش این 
بود که صادرکنندگان اصلی از بازار خارج شــدند و قوانین غلطی 
برای صادرات گذاشتند و شــرایط را سخت کردند و اگر ارز گران 
منفعتی داشت به آن صادرات بود که خیلی از کشورهای دنیا از آن 
استفاده می کنند با این قوانین و مصوبات غلط و پی درپی و بسیار 
متناقض محدودیت هایی ایجاد شد، صادرات از دست صادرکنندگان 
اصلی خارج شد و صادرکنندگان کاذب و مصنوعی به بازار آمدند 
و نهایتاً صادرات ما هم به شدت افت کرد. از طرف دیگر ارز 4۲00 
تومانی طرفداران زیادی هم داشــت، واردکنندگان زیادی در صف 
بودند. کسانی که این ارز را میلیاردها دالر گرفتند و هیچ وقت هیچ 
وارداتی برایش نکردند و بسیاری از کارهای خالفی که اتفاق افتاد و 
هنوز پرونده هایشان در جریان است را می بینید؛ بنابراین تقاضاهای 
مصنوعی زیاد شد، دونرخی و سه نرخی در بازار به وجود آمد و دولت 
مجبور شــد خیلی از زمان ها برخی از صادرات را به جهت وارداتی 
که با ارز 4۲00 بود محدود کند و مجبور شد بسیاری از کاالهای 
وارداتی را محدود کند و غلط پشت غلط همان طور که یک دروغ 
می تواند صدها دروغ دیگر را پشتش داشته باشد و یا یک کار غلط 
می تواند صدها کار غلط را پشت خودش داشته باشد. خود من از 
همان ۲3 فروردین در سرمقاله ای با عنوان »لطفاً فیل هوا نکنید« 
این مطلب را تذکر و توضیح دادم و همه سال ها مخالفت کردیم و 
هنوز هم با این جریان مخالفیم و فکر می کنیم یکی از اشتباهات 
بزرگ است و حتماً باید تصحیح شود و به سمت واقعی شدن قیمت 
و به سمت جریانی که صادرکنندگان واقعی بتوانند صادر کنند برود 
و ترس از جریانات و قواعد مصنوعی نداشته باشند. منتظریم ببینیم 

در آینده چه اتفاقی می افتد. 
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ارز ترجیحی اختصاص داده شده باید با نظارت و نظر شورا به کسی واگذار شود و می شد. باید کسانی که 
یع  ارز ترجیحی برای واردات کاالی اساسی گرفته اند، کاال به کشور وارد می کردند و این کاال باید در بازار توز
یع کننده نظارت دقیق انجام شود و عملکردش به صورت شفاف بیان شود. می شد. باید بر روی توز

یکسان سازی، تنها راه پیشروی
برای تعیین نرخ ارز چه باید کرد؟

حذف یــا باقی ماندن ارز ترجیحی در ســال آینده از موضوعاتی 
است که این روزها به گوش می رسد. قطع کـــردن تخصیص ارزهای 
ترجیحی، یعنی پیمودن بیش از 90 درصد راه یکسان سازی نرخ ارز. 
سقف قیمتی ارز نیمایی هم باز و در حال نزدیک شدن به قیمت بازار 
آزاد است. پس عمالً بیشتر مسیر برای یکسان سازی نرخ ارز طی شده 
است. در شرایط فعلی اقتصاد دولت جز یکسان سازی نرخ ارز چاره ای 
ندارد. البته اطالع ما مربوط به گزارش هایی است که رسانه ها منتشر 
می  کنند. بر اســاس این گزارش ها، با اینکــه دولت مثالً برای واردات 
کنجاله سویا ارز 4۲00 تومانی تخصیص می  دهد اما کنجاله سویا االن 
در بازار به قیمت ارز آزاد فروخته می  شود حتی شنیده ها حاکی از آن 
است که اگر نهاده دامی با قیمت ارز دولتی به دست تولیدکننده برسد 
برخی از آنان ترجیح می  دهند آن را در بازار آزاد بفروشند تا اینکه برای 
مصرف دام استفاده کنند، چون به خاطر تفاوت قیمتی، درآمد هنگفتی 

نصیب آنان می  شود.
این نشان می  دهد ارز 4۲00 تومانی خیلی کارساز نبوده، فقط رانت 
زیادی ایجاد شده است. البته برخی کارشناسان به تجربه یکسان سازی 
نرخ ارز در دولت اصالحات اشاره می کنند. اما در دهه 80 دلیل اجرای 
یکسان سازی نرخ ارز این بود که روابط ما با دنیا بهبود پیدا کرده بود، 
تحریم نبودیم، ارتباطات بانکی با تمام کشورها برقرار بود، درآمد نفتی 
داشــتیم... یعنی آن زمان درست شــرایطی معکوس حال حاضر را 
داشتیم. حتی سیستم نظارتی در آن زمان بسیار قوی تر از حال حاضر 
بود. به خاطر فساد گسترده ای که در اقتصاد ریشه دوانیده است، حتی 

سیستم نظارتی از دوران جنگ هم ضعیف تر شده است.
دیگر تهدید هم برای کســانی که تخلف می  کننــد و ارز دولتی 
می  گیرند اما کاال را با ارز آزاد می  فروشــند، فایده ندارد. بانک مرکزی، 
اولین راهی که برای بازگرداندن ارز صادراتی در نظر گرفت، اعالم لیست 
کسانی بود که ارز را برنگردانده بودند اما عمالً این اقدام راهی از پیش 
نبرد. بنابراین تک نرخی شدن ارز، بهترین راهکار برای ایجاد انگیزه در 
صادرکنندگان غیرنفتی است تا ارز را برگردانند. وقتی صادرکنندگان 
مجبور بودند ارز را با قیمتی پایین تر از بازار وارد ســامانه نیما کنند، 
انگیزه ای برای بازگرداندن این ارز نداشتند و قانون را دور می  زدند. اما 
با یکسان سازی نرخ ارز، آنها می  توانند ارز را با قیمت بازار وارد کنند و 

دیگر نیازی به دور زدن قانون نیست.
از طرفــی باید به این نکته توجه شــود که نظام چندنرخی ارزی 
وقتی با نظارت دقیق همراه نباشــد به همراه خــود رانت دارد. در دو 
ســال گذشته رانت بزرگی در کشور توزیع شد و فساد بزرگی رخ داد. 
امسال هم همچنان دولت بر ارز 4۲00 تومانی اصرار دارد. مسئله اصلی 
این اســت که ما از سال 1397 به دلیل به هم خوردن تعادل اقتصاد 
ایران و نوسانات ارزی درگیر توزیع ارز ترجیحی شده ایم که ماحصل 
این کار ایجاد فســاد در کشور بوده است. باید نظام تخصیص، توزیع 
و نظــارت به دقت کار خود را انجام دهد. نباید تخصیص ارز ترجیحی 
به صورت فردی و ســلیقه ای اداره شود؛ اداره ایمن حوزه از فردی باید 

چرا باید خواند:
پایان ارز ترجیحی 
چه بود و درنهایت 
چه تبعاتی در اقتصاد 
کشور داشت؟ این 
مقاله را بخوانید.

کامران ندری
عضوپژوهشکدهپولیبانکی

نکته هایی که باید بدانید

سقف قیمتی ارز نیمایی هم باز و در حال نزدیک شدن به قیمت بازار آزاد است. پس عماًل 	]
بیشتر مسیر برای یکسان سازی نرخ ارز طی شده است. در شرایط فعلی اقتصاد دولت جز 

یکسان سازی نرخ ارز چاره ای ندارد.
با یکسان سازی نرخ ارز جلو شدیدتر شدن وخامت اوضاع در آینده گرفته می  شود و بازار از 	]

چندگانگی خارج می  شود. نمی توان گفت با یکسان سازی تمام مشکالت حل می  شود.
یکسان سازی به این معنی نیست که قیمت ارز کالً به یک قیمت می  رسد، بلکه در 	]

یکسان سازی مهم نرخ حواله است. نرخ حواله همیشه کمتر از نرخ اسکناس بوده است.

به شورایی تبدیل شود. در نهایت این ارز ترجیحی اختصاص داده شده 
باید با نظارت و نظر شورا به کسی واگذار شود و می شد. باید کسانی که 
ارز ترجیحی برای واردات کاالی اساسی گرفته اند، کاال به کشور وارد 
می کردند و این کاال باید در بازار توزیع می شد. باید بر روی توزیع کننده 
نظارت دقیق انجام شود و عملکردش به صورت شفاف بیان شود. و حلقه 
پایانی نظام نظارت است که باید بر عملکرد دو حلقه قبلی نظارت کند.
البته دولت برای حفظ اســتفاده از ارز 4۲00 تومانی برای واردات 
کاالهای اساسی تالش زیادی کرد و از سال 97 این برنامه را اجرا کرد 
اما چون به نتیجه نرسید، قصد یکسان سازی نرخ ارز را دارد. از طرف 
دیگر چون سیستم های نظارتی هم قوی و کارساز نیست، دولت به این 
جمع بندی رسیده که ارز دولتی را قطع کند. یکسان سازی به این معنی 
نیست که قیمت ارز کالً به یک قیمت می  رسد، بلکه در یکسان سازی 
مهم نرخ حواله اســت. نرخ حواله همیشه کمتر از نرخ اسکناس بوده 
است. حواله هم یک نرخ ندارد و نرخ آن بستگی به کشور مقصد دارد. 
مثالً کاالیی که مقصد صادراتی آن کشورهای اروپایی است، قطعاً نرخ 
هزینه حواله ارزی آن بیشتر از کشورهایی مانند چین یا روسیه است. 
اما با یکسان سازی، نرخ ها به هم نزدیک می  شوند. اگر سیستم نظارتی 
قوی نداشته باشیم تا صادرکنندگان و افراد را به بازگرداندن ارز ملزم 
کند، راه آن ایجاد انگیزه درونی است، پس وقتی صادرکننده می  بیند 

ارز را با نرخ واقعی می  تواند وارد بازار کند، انگیزه را به دست می  آورد.
یکسان سازی نرخ ارز حتماً آثاری دارد. البته مشاهده می  کنیم که 
حتی کاالهایی که ارز 4۲00 می  گیرند هم قیمتی افزایشــی در بازار 
دارند. ارز 4۲00 تومانی به آن معنی مانع افزایش قیمت ها نبوده است 
اما حذف آن هم طبعاً موجب باال رفتن قیمت ها می  شــود. حتی به 
لحاظ روانی هم یکسان سازی نرخ ارز موجب افزایش قیمت ها می  شود 
و فشــار زیادی ممکن است بر مردم وارد شــود، چون قرار نیست با 
یکسان ســازی نرخ ارز درآمد مردم هم تعدیل شود. نوع مدیریت باید 
برای کاهش فشار بر مردم برنامه های دیگر را اجرا کند. با یکسان سازی 
نرخ ارز جلو شــدیدتر شدن وخامت اوضاع در آینده گرفته می  شود و 
بازار از چندگانگی خارج می  شود. نمی توان گفت با یکسان سازی تمام 

مشکالت حل می  شود. 



آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و هشت، خرداد 721400

راهربد

جدای از ناکارایی سیاست  ارزی دولت، برخی سیاست های دیگر نیز بر ابعاد مشکالت اقتصادی افزوده 
است. دولت برای حمایت از مصرف کنندگان داخلی و حفظ قدرت خرید جامعه، سیاست هایی مانند 
برخورد تعزیراتی با تولیدکنندگان و ممنوعیت های صادراتی را به اجرا درآورده است.

طی یک دهه گذشــته، اقتصاد ایران مســتمراً با کاهش ظرفیت های 
رشــد اقتصادی مواجه بوده اســت و بر همین اساس از یک سال گذشته 
نیز برآوردها نشان می داد که در سال 1397، رشد اقتصادی کاهش خواهد 

یافت.
اقتصاد ایران در شرایطی ســال 1397 را آغاز کرد که از مدت ها قبل 
با رشــد و انباشت نقدینگی مواجه شده بود. اگر نسبت نقدینگی به تولید 
ناخالص داخلی را در نظر بگیریم، این نســبت در سال 1390 برابر با 58 
درصد بود. به عبارتی به ازای هر 100 واحد تولید ناخالص داخلی، معادل 
58 واحد نقدینگی در اقتصاد ایران در گردش بود. این نسبت در پایان سال 
1396 به 103 درصد رســید. مهم ترین ریشه های رشد بی رویه نقدینگی 
در اقتصاد ایران، ناکارایی سیاســت های مالی دولت و همچنین مشکالت 
ساختاری نظام بانکی بوده است. در آغاز سال 1397، رشد انباشته نقدینگی، 
ظرفیت ایجاد بی ثباتی را در اقتصاد ایران ایجاد کرده بود. البته الزم به ذکر 
اســت که طی ســال های 1393 تا 1396، با وجود رشد باالی نقدینگی، 
به دلیل شــکل گیری انتظارات مثبت در جامعه و تا حدودی هم به علت 
ســرکوب مالی، در عمل آثار رشد نقدینگی بر قیمت ها تخلیه نشده بود؛ 
ولی با شکل گیری انتظارات منفی و برخی خطاهای سیاست گذاری در سال 
1396، از اواخر سال گذشته به تدریج آثار انتقال رشد نقدینگی بر بی ثباتی 

قیمت ها پدیدار شد.
 مسئله بحران ساز دیگر، سیاست های ارزی منتهی به سال 1396 بود. 
طی سال های 1394 تا اواســط 1396، نرخ ارز حقیقی در اقتصاد کشور 
مستمراً کاهش پیداکرده بود. به بیان دیگر، اقتصاد کشور با پدیده سرکوب 
نرخ ارز طی دوره 1394 تا 1396 مواجه بود. همین مسئله نیز عامل دیگری 
بود که می توانســت زمینه جهش نرخ ارز را در ابتدای سال 1397 فراهم 
کند. در ماه های پایانی سال 1396، عالئم خروج آمریکا از برجام و همچنین 
برخی عوامل داخلی دیگر منجر به شکل گیری انتظارات منفی نسبت به 
چشم انداز بازارها شــد. همین مسئله منجر به بحران سوداگری و هجوم 
نقدینگی به بازار ارز و سکه شــد. با افزایش نرخ اسکناس در بازار، انگیزه 
ســوداگران برای خرید به طور مضاعف افزایش یافت. از سوی دیگر، رکود 
بخش تولید نیز مانع از جذب نقدینگی در بخش های تولیدی شــده بود. 

بنابراین، سال 1397 در شرایطی آغاز شد که اقتصاد ایران هم زمان با سه 
پدیده نقدینگی انباشته، بحران ارزی و رکود تولید مواجه بود.

در کنار مشکالت داخلی، با خروج یک جانبه گرایانه آمریکا از برجام و با 
تشدید تحریم های غیرقانونی خارجی، مشکالت و تنگناهای تجارت خارجی 
و مبادالت بانکی افزایش یافت و دولت با شرایط بسیار دشواری مواجه شد.

مهم ترین و پرهزینه ترین خطای سیاست گذاری دولت در سال 1397، 
سیاست ارزی بود. تصور دولت آن بود که با تک نرخی کردن ارز و تثبیت 
نرخ 4۲00 تومان می تواند تمامی نیاز وارداتی کشور را پاسخ دهد و سایر 
تقاضاهای ارز را نیز می تواند ســرکوب کند. تصــور دولت آن بود که نرخ 
4۲00 تومان می تواند بازار را به تعادل برساند. واکنش بازار به این سیاست، 
نشان دهنده خطای محاسباتی دولت در فروردین 1397 بود؛ خطایی که تا 

امروز ادامه دارد و ممکن است تا نیمه دوم امسال هم طول بکشد.
انتظارات جامعه در آن مقطع به گونه ای شکل گرفته بود که تقاضا برای 
دریافت کارت بازرگانی، ثبت سفارش واردات و تخصیص ارز افزایش یافت 
و همین عامل منجر به ناپایداری بازار شد. در ماه های بعدی، دولت انعطاف 
بیشتری در سیاست ارزی خود ایجاد کرد و اجازه ورود صرافی  ها به بازار و 
همچنین اجازه خریدوفروش ارز بین صادرکنندگان و واردکنندگان به نرخ 
توافقی را صادر کرد. با سیاست های جدید و همچنین با کنترل بیشتر بر 

مبادالت، از التهاب بازار ارز کاسته شد.
اشــتباه دیگر، تخصیص ارز دولتی برای واردات کاالهای اساسی بود. 
دولت تصور می کرد با تخصیــص ارز 4۲00 تومانی برای واردات کاالهای 
اساسی می تواند مانع از افزایش شدید قیمت کاالهای اساسی در بازار شود.

از همان ابتدا نیز مشــخص بود این سیاست به نتایج مطلوب نخواهد 
رســید. بارها بخش خصوصی در این باره هشــدار داده بود. از ابتدا انتظار 
می رفت که قیمت تمام شده کاالهای اساسی در بازارهای داخلی بر اساس 
نرخ ارز آزاد تعیین شــود نه بر اساس نرخ ارز دولتی. این مسئله به لحاظ 
مبانی نظری اقتصاد قابل توضیح است. از سوی دیگر، تخصیص ارز دولتی 
به کاالهای اساسی با سیگنال دهی به تولیدکننده داخلی، منجر به کاهش 
تولید کاالهای اساسی و کاهش عرضه داخلی شد. از طرف دیگر، حاشیه 
سود بســیار عمده بین نرخ ارز دولتی و بازار آزاد،  منجر به سوءاستفاده  و 
رانت جویی گسترده شد. این واقعیت ها، هزینه های زیادی به کشور تحمیل 
کرد. جدای از ناکارایی سیاست  ارزی دولت، برخی سیاست های دیگر نیز بر 
ابعاد مشکالت اقتصادی افزوده است. دولت برای حمایت از مصرف کنندگان 
داخلی و حفظ قدرت خرید جامعه، سیاست هایی مانند برخورد تعزیراتی 
با تولیدکنندگان و ممنوعیت های صادراتی را به اجرا درآورده اســت. در 
شــرایطی که بنگاه های اقتصادی با افزایش هزینه تولید مواجه شده  اند، 
قیمت  گذاری های دولتی و ممنوعیت های صادراتی و برخوردهای تعزیراتی، 

ناخواسته منجر به افزایش زیان بنگاه ها و تعمیق رکود شده است.
این مسئله را نیز باید اضافه  کرد که در شرایط تشدید نا اطمینانی ها، 
تغییرات پی در پی در مقررات و سیاســت های تجاری و ارزی، خود عامل 
افزایش  ریسک فعالیت های اقتصادی و تشدید فشار بر بنگاه های تولیدی 

است. 

خطای سیاست گذاری
سیاست ارزی دولت پرهزینه بود

نکته هایی که باید بدانید

در شرایط تشدید نااطمینانی ها، تغییرات پی در پی در مقررات و سیاست های تجاری و ارزی، 	]
خود عامل افزایش  ریسک فعالیت های اقتصادی و تشدید فشار بر بنگاه های تولیدی است.

دولت تصور می کرد با تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کاالهای اساسی می تواند 	]
مانع از افزایش شدید قیمت کاالهای اساسی در بازار شود. از همان ابتدا نیز مشخص بود این 

سیاست به نتایج مطلوب نخواهد رسید.
مهم ترین و پرهزینه ترین خطای سیاست گذاری دولت در سال 1397، سیاست ارزی بود. 	]

تصور دولت آن بود که با تک نرخی کردن ارز و تثبیت نرخ 4200 تومان می تواند تمامی نیاز 
وارداتی کشور را پاسخ دهد و سایر تقاضاهای ارز را نیز می تواند سرکوب کند.

حسین سلیمی
عضوهیئتنمایندگاناتاق

ایران

چرا باید خواند:
سیاست گذاری 

ارزی دولت برای ارز 
ترجیحی ناکارآمد 

بود؛ دلیل این 
ناکارآمدی را در این 

یادداشت بخوانید.



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

بانک مرکزی
قربانی خودی و غیرخودی

این بادها خبر از تغییر فصل نمی دهد

تورم درد آشنای تاریخ یک صدساله ایران است؛ یک 
 قرن مداخله در امر اقتصــاد، دولت ها در ایران برای 
کنترل تورم راه  توصیه شده توسط توتالیتاریسم را 
در پیش می گیرند و به قبض و بسط، زور و اجبار تاکید 
دارند و این تن مردم است که هربار کمتر یارای تحمل 
بار سنگین گرانی را دارد؛ عده ای معتقدند که دولت ها 
اســتقالل از بانک مرکزی گرفته اند و در این میان 
طبقه ای بهره مند از تورم، از تغییر مداوم نرخ ارز، از 
ارزپاشی و رانت پاشی و تزریق نقدینگی؛ شاید بانک 
مرکزی قربانی خود باشد و غیرخودها و هنوز با تمام 
نقدها و وعده ها هیچ نشانی از بهبود اوضاع شنیده 

نمی شود.
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توسعه

جان سختی تورم و سرنوشِت ما
سقوط آزاد ریال و چشم انداز برساخت های طبقاتی

لیال ابراهیمیان
دبیربخشتوسعه

»نظام هدف گذاری 
تورم« موفق نبوده؛ 
اصل اول این است 
که برای کنترل 

تورم بانک مرکزی 
چاپ پول بدون 

پشتوانه نداشته 
باشد؛ اما چرخه 
سیاست گذاری 
معیوب است و 
بانک مرکزی 
بخشی از این 

چرخه بیمار؛ و 
همه ساختارها نه 
در خدمت کنترل 
که برای دوام و 

قوام تورم در کارند

تخم مرغ وارد کرده ایم.« عبدالمجید مجیدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در 
سال  1351 تا 1356 در بخشی از خاطرات  خود می گوید: »برخورد صحیح 
با مسئله وجود نداشت و سعی می شد راه حل ها از یک طریقی پیدا بشود که 
خیلی قابل توجیه نبود. به عنوان مثال، همین مسئله تورم قیمت ها بحثی که ما 
داشتیم که خیلی ایجاد ناراحتی هم کرد و خیلی هم عصبانیت ایجاد کرد، این 
بود که من به عنوان مسئول سازمان برنامه و بودجه می گفتم که آقا اگر شما 
می خواهید قیمت ها باال نرود، جلوی تورم را بگیرید. یعنی دولت کمتر خرج 
کند. آنجایی است که دولت دیگر پول می ریزد توی بازار و در نتیجه قیمت ها 
می رود باال. اگر شما واقعاً نگران باالر فتن قیمت ها هستید دولت نباید این قدر 
پول بریزد توی بازار. در نتیجه با آمار نشان می دادم که حجم مصرف عمومی، 
مصرف دولتی چقدر سریع رشد کرده و در نتیجه تولید و عرضه کردن کاالها 
و خدمات چقدر محدودیت داشته و در نتیجه چرا این قدر قیمت ها باال رفته 
و تورم ایجاد شــده. این بحث را متاسفانه کسی گوش نمی داد و به دعوا و به 
بغض و ناراحتی کشیده می شد؛ برای اینکه این الزمه اش این بود که بعضی از 
طرح های عمرانی یک خرده جلویش گرفته شود یا اینکه بعضی بودجه های 
جاری وزارتخانه ها می بایســتی محدود می شد یا اینکه بعضی از برنامه هایی 
که دستگاه های دولتی داشتند، بایستی این را یک مقداری تعدیل می کردند. 
چون نمی خواستند ]هزینه ها را محدود[ بکنند در نتیجه می رفتند دنبال یک 
راه حل دیگری و می گفتند، نخیر این که باز تئوری اقتصادی برای ما می گوید. 
می شود رفتش کسی که گران فروشی می کند را گرفتش انداختش توی زندان 
یا نمی دانم مامورین کنترل قیمت بگذاریم که اینها این قدر گران نفروشــند 
به مردم.« نگرانی از تورم تازگی نداشــت و شــاه تنها یک راه درباره کنترل 
تورم بلد بود: »اعماِل زور«؛ در کنفرانس رامســر و البته یک  سال قبل از آن 
هم گفته بود: »اگر دولت در مقابله با تورم شکســت بخورد ارتش وارد عمل 
خواهد شد.« حکومت پهلوی شکست خورد و نارضایتی از شرایط اقتصادی 
هم به آن سرنوشــت یاری رساند اما داستان تورم در سال های بعد از انقالب 

هم ادامه داشت.

J دردی به قدمت نیم قرن
اخیرا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در گزارشی درباره عملکرد 
بانک مرکزی نوشته است: »از سال 1351 تاکنون قدرت خرید ریال که بانک 
مرکزی براساس قانون، موظف به حفظ ارزش آن بوده، 33۲0 مرتبه ضعیف تر 
شده است و نرخ متوسط تورم کشور بسیار بیشتر از نرخ تورم متوسط جهانی 
رقم خورده است. در این بازه زمانی در امریکا قدرت خرید دالر یک پنجم شده 
اســت. یعنی هر 5 دالر در ســال 1398، قدرت خریدی معادل یک دالر در 
سال 1351 داشته است.« ایران جزو شش کشوری است که پس از ونزوئال، 
زیمبابوه، آرژانتین، ســودان جنوبی و سودان تورم باالی ۲5 درصد را تجربه 
می کند. به گفته عباس آخوندی، وقتی میانگین تورم کشوری برای 5۲ سال 
کمی بیش از 18درصد است، یعنی تورم 5۲ ساله آن 546845 درصد است. 
تورم در ایران قدمتی پنجاه ساله نه، عمری صد ساله دارد و این در یکصد 
سال گذشته معضل کشــورهای متعددی بوده است. برخی کشورها بسیار 
جدی تر از ســایرین با این پدیده روبه روبه بوده اند: یونان، آلمان، یوگسالوی، 

بارِ دیگر کابوس تلخ تکرار شــد؛ کابوسی  تکراری و قدیمی که از عمر آن 
بیش از پنج دهه می گذرد. مرکز آمار ایران با ارائه گزارشی از نرخ تورم فروردین 
امســال، نرخ تورم ماهانه، ســاالنه و نقطه ای را به ترتیب ۲.7، 38.9 و 49.5 
درصد اعالم کرد. مقایسه نرخ تورم  فروردین با اسفندماه سال گذشته، نشان 
می دهد که تورم رشد کرده و پیش بینی می شود نرخ تورم در اردیبهشت ماه 
از مــرز 50 درصد هم گذر کند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اعالم 
کرده که نرخ تورم به مرز هشدار رسیده و مدت هاست که ارزش برابری ریال 
با دالر و دیگر ارزها به پایین ترین سطح تاریخی خود رسیده است. دهه هاست 
که اقتصاددان ها می گویند و سیاست مداران چپ می شنوند؛ اما تورم چیزی 
نیست جز »ظالمانه ترین مالیات ها از فقرا به سود اغنیا«؛ این را »جان  مینارد 
کینز« گفته است. به گفته کینز، تورم ظالمانه است برای کسانی که درآمدشان 
به گونه ای است که چنانچه قیمت کاالها و خدمات باال برود، قدرت خریدشان 
کم می شود و متضرر می شوند. در اصل آنها درآمدشان ثابت است و هزینه شان 
باال می رود. اما فقط کینز نیســت که از فساد ناشی از تورم می گوید؛ خواجه 
رشیدالدین فضل اهلل همدانی وزیِر خردمند غازان خان در کتاب »تاریخ مبارک 
غازانی« بعد از توضیح کامل مفاسد، راه های اصالح آن را هم گفته است: این 
افزایش قیمت ها و کم کردن هر روز عیار درهم و نقره و کم کردن از وزن آن 

»صعب ترین مصادره« است.
اقتصاد ایران، به خصوص در دوره معاصر همزاد تورم، رکود، شــوک های 
نفتی و بیماری هلندی بوده اســت و سال هاســت که دولت ها با روش های 
»اداری« و »دســتوری« به  دنبال کنترل تورم هستند و خود دوست ندارند 
واقعیت تورم را بپذیرند؛ سال هاســت که چنین رفتار می کنند و کسی هم 
نمی خواهد بپرسد و بداند این الگو در کدام یک از کشورهای جهان موفق بوده  

که بر آن اصرار می ورزید.
»هنری پرکت،« افســر مسئول امور سیاسی و نظامی سفارت آمریکا در 
تهران در ســال های 197۲ تا 1976 )1351 تا 1355( و مسئول میز ایران 
در وزارت امور خارجه ایاالت متحده در ســال های پرالتهاب 1978 تا 1981 
)1357 تا 1359( در بخشــی از خاطرات خود گفته است: »تورم هم کم کم 
داشــت باال می رفت. واکنش شــاه در قبال این قضیــه هم واکنش معمول 
تمامیت خواه ها بود، مهار قیمت ها به زور و به فرمان. یک بار در جریان سفری 
به استان شمالی آذربایجان، رفتم توی یک مغازه بقالی کوچک و جا خوردم 
که دیدم روی هرکدام از قوطی های حلبی مواد غذایی برچسب قیمتی تازه 
زده اند. صاحب مغازه گفت قیمت همه این اجناس را پایین آورده اند و اگر به 
حرفشــان گوش نکنی، قلدر هایشان می آیند و لت و پارت می کنند. این بود 
که به چارلی گفتم آنجا هیچ اقتصاددانی نیست که به شاه بگوید چطور باید 
مهار توسعه بی حساب کشورش را در بخش های نظامی و غیرنظامی به دست 
بیاورد. گفت »عجیبه که یه کشــور این قدر خوش بخت یه دونه اقتصاددان 
نــداره، عجیبه.« تورم های دورقمی از اوایل دهه 50 به اقتصاد ایران تحمیل 
شده بود و محمدرضاشاه پهلوی در سخنرانی افتتاحیه مجلس شورای ملی در 
مهرماه می گوید با عوامل افزایش نرخ تورم مبارزه و نظام یارانه ای را در کشور 
برقرار خواهد کرد؛ به گونه ای که در   همان ســال امیرعباس هویدا یک روز به 
مجلس رفت و گفت: »من امروز افتخار دارم اعالم کنم که با هواپیما از خارج 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 
عملکرد بانک مرکزی 

در ایران در حوزه 
تورم، نقدینگی و 

سیاست گذاری بدانید، 
این پرونده را بخوانید.
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زمانی که نقدینگی 
در اقتصاد افزایش 
می یابد، اگر تولید 
به تناسب آن رشد 

نکند، افزایش 
نقدینگی به تورم 

می انجامد. در 
اقتصاد متعارف، 
افزایش نقدینگی 
معلول افزایش 
بدهی دولت و 

بدهی بانک ها به 
بانک مرکزی است 

و راه حل نیز در 
کنترل هزینه های 

دولت و کنترل 
تسهیالت اعطایی 

بانک ها دیده 
می شود

این گره را باید در ماهیت طبقاتی گروه هایی یافت که در سال های بعد از انقالب به قدرت رسیده ا ند. 
 تورم برای  آنها یکی از ابزارهای کسب منافع 

ً
این طبقات همواره از تورم بهره مند شده اند و اساسا

هنگفت سوداگرانه بوده و استمرار منافع آنان نیز درگرو استمرار تورم است .

مجارستان، زیمبابوه، شیلی، آذربایجان، بالروس، برزیل، پرو، اسلوونی و ونزوئال 
نمونه ای از کشــورهایی هســتند که تورم های باالی 1000 درصد را تجربه 
کرده اند. در مجارســتان باالترین نرخ تورم ثبت شده در سال 1946 هر 15 
ســاعت یک بار قیمت ها دو برابر می شد. اما خیلی از این کشورها اصالحات 
متعددی را برای کنترل تورم شروع کردند؛ طوری که در بیست سال گذشته 
تنها دو کشور زیمبابوه و ونزوئال با ابرتورم روبه رو بوده اند و میانگین تورم جهانی 
به ۲.1 درصد رسیده است. اگرچه ایران در یکصد سال گذشته هیچ گاه ابرتورم 
را تجربه نکرده - بزرگ ترین تورم ثبت شــده مربوط به سال 13۲۲ و برابر با 
110 درصد است- اما معضل اساسی در اقتصاد ایران، پایدار بودن تورم های 
دورقمی است؛ از سال 1355 تا امروز تنها در 4 سال تورم تک رقمِی ناپایدار 
بــوده )1364، 1369، 1395 و 1396(؛ به طوری کــه پس از ثبت تورم 6.9 
درصدی در ســال 1364، تورم ۲3.7 درصدی در ســال 1365 ثبت شده و 
تورم 9 درصدی سال 1369 نیز با تورم ۲0.7 درصدی سال 1370 بی اثر شده 
اســت.  در گزارش مرکز پژوهش های مجلس محور اصلی آسیب های بانک 
مرکزی از ســال 1351 به بعد دسته بندی شده است؛ این آسیب ها در حوزه 
مقررات گذاری و نظارت، سیاست گذاری پولی و ارزی و حکمرانی تعریف شده 
که درنهایت باعث شده که عملکرد بانک مرکزی در صیانت از ارزش پول ملی 
و حفظ قدرت خرید عملکرد قابل دفاعی نباشد؛ برای همین خیلی ها اصالح 
این مشکالت را در گرو »اصالح  ساختاری« می بینند. تخصیص ضد توسعه ای 
منابع یکی از پیامدهای تورم است. تورم با ایجاد نااطمینانی در اقتصاد و از کار 
انداختن مکانیسم های تصمیم گیری بلندمدت، باعث می شود منابع در اقتصاد 
به سمت فعالیت های کوتاه مدت و حوزه  مبادله گری سوق پیداکند و در نتیجه 

تولید توسعه محور در اقتصاد شکل نمی گیرد.
 البته هستند در این میان کسانی که صرفاً با اشاره به تحریم های اقتصادی 
یا با تأکید بر رشد نقدینگی، عوامل طبقاتِی پِس پشت این تحوالت اقتصادی 
ایران بعد از انقــالب را نادیده گرفته اند. معموالً اقتصادداناِن جریان غالب بر 
افزایش مداوم حجم نقدینگــی در اقتصاد ایران به عنوان علت تورم در ایران 
تأکید دارند. به این ترتیب، بی انضباطی مالی بخش دولتی و عدم اســتقالل 
بانک مرکزی را عوامل شکل گیری و استمرار تورم در ایران می دانند و به تبع 
آن اتخاذ سیاست هایی مانند استقالل بانک مرکزی و نیز انضباط بودجه ای  را 

راهکار مبارزه با تورم می دانند.
باید به این نکته تاکید شــود که استمرار و جان سختی تورم در ایران در 
خالل مناسبات طبقاتی شکل گرفته در سال های بعد از انقالب نیز ریشه دارد 
و ناشــی از قدرت گیری بلوک طبقاتی ویژه ای در پی انقالب 1357 نیز بوده 
است. تورم، به ویژه در ســال های بعد از جنگ، یکی از عوامل شکل گیری و 
تقویت قدرت طبقات حاکم در ایران و تقویت بورژوازی ســوداگر مالی بوده 
اســت. ازاین رو، این طبقات با گذشت زمان به شکل ارادی به انحای مختلف 
تالش می کرده اند قدرت اقتصادی و مالی خود را با اســتمرار تورم به طرزی 
فزاینده تحکیم و تقویت کنند. ازهمین روست که مقابله با تورم در ایران امروز 
در گروِ امحای قدرت طبقاتی این گروه های ذی نفع نیز هســت؛ این طبقات 
همواره از تورم بهره مند شده اند و اساساً تورم برایشان یکی از ابزارهای کسب 
منافع هنگفت سوداگرانه بوده و استمرار منافع آنان نیز درگرو استمرار تورم 
است. تورم خصلت پایای اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی در تمامی چهار 
دهه  اخیر بوده اســت. اما تورم را از ســویه دیگر هم بررسی می کنند؛ اینکه 
شکاف بیشتر درآمدی، اثر تورم است که در نتیجه آن دارندگان دارایی های 
ســرمایه ای می توانند انباشت سرمایه خود را گاه باالتر از تورم شاخص بندی 
کنند و ارزش مطلق آن را حتی بیشــتر از تــورم افزایش دهند و در مقابل 
افرادی که از این دارایی ها محروم هستند باید در طول زمان سهم بیشتری از 
درآمد خود را صرف به دســت آوردن این دارایی ها کنند. عالوه بر این زمانی 

که قدرت چانه زنی گروه های مختلف در اقتصاد یکسان نباشد، گروه هایی با 
قدرت چانه زنی باالتر امکان افزایش درآمدها و دستمزدهای خود را در شرایط 
تورمی خواهند داشت اما گروه هایی که فاقد این قدرت به صورت سازمان یافته 
باشــند، نمی توانند درآمدهای خود را به نسبت تو رم افزایش داده و درنتیجه 
شکاف درآمدی بین گروه ها افزایش یافته که می تواند به تشدید شکاف قدرت 
نیز منتهی شــود. عالوه بر این تورم هزینه های دولت را افزایش می دهد در 
حالی که درآمدهای دولت با وقفه افزایش می یابد و درنتیجه کسری بودجه 
دولــت را بیش از پیش خواهــد کرد که این خود به افزایش بیشــتر تورم 
می انجامد. درنهایت تورم با افزایش فعالیت های غیرمولد می تواند به افزایش 
فســاد نیز بینجامد. درنتیجه تمامی این پیامدها تورم درنهایت آسیب های 
روانــی و اجتماعی برای جامعه نیز به دنبال دارد.  در واقع در دیدگاه اقتصاد 
متعــارف، اصلی ترین عامل ایجاد تورم )و در برخی دیدگاه ها تنها عامل آن( 
نقدینگی است. در این نگاه استدالل می شود، زمانی که نقدینگی در اقتصاد 
افزایش می یابد، اگر تولید به تناسب آن رشد نکند، افزایش نقدینگی به تورم 
می انجامد. در اقتصاد متعارف، افزایش نقدینگی معلول افزایش بدهی دولت و 
بدهی بانک ها به بانک مرکزی است و راه حل نیز در کنترل هزینه های دولت و 
کنترل تسهیالت اعطایی بانک ها دیده می شود. برای همین توصیه می شود که 
دولت با کاهش هزینه های عمومی کسری بودجه خود را کنترل کند و بانک ها 
نیز با افزایش نرخ بهره منابع و مصارف خود را متعادل نگه دارند؛ اما نگاهی به 
بودجه سال 1400 نشان می دهد که عملی شدن آن شاید کاری دشوار باشد 
و برای همین هم استقالل بانک مرکزی همیشه خدشه دار شده است. آنچه 
مهم است اینکه تورم افسارگسیختهی کنونی گرچه با نیازهای مالی و کسری 
بودجه  دولت در ارتباط است اما در روابط قدرت طبقاتی در ایران معاصر ریشه 
دارد. پرســش مهم این است که روند کنونی ما را به کدام سو می برد. بحران 
مالی کنونی در دل بحران های متعدد ساختاری جای دارد و به ویژه در مقطع 
کنونی متأثر از عوامل سیاسی و ژئوپلیتیک است. از این رو چشم انداز گذر به 
بحرانی مهارناپذیر در کوتاه مدت کامالً محتمل است. عالوه بر آن در شرایط 
بحرانی کنونی، سلب مالکیت شدگان نیز احتماالً فقط نظاره گر نخواهند بود و 

چه بسا دیر یا زود واکنش نشان دهند.

J چه باید کرد؟ 
»نظــام هدف گذاری تــورم« موفق نبوده؛ اصل اول این اســت که برای 
کنترل تورم بانک مرکزی چاپ پول بدون پشــتوانه نداشته باشد؛ اما چرخه 
سیاست گذاری معیوب اســت و بانک مرکزی بخشی از این چرخه بیمار؛ و 
همه ســاختارها نه در خدمت کنترل که برای دوام و قوام تورم در کارند. در 
این شرایط استقالل بانک مرکزی هم به مخاطره افتاده و برای جلوگیری از 
بحران های اجتماعی و سیاسی استقالل این نهاد کنار زده می شود و بدهی 
دولت ها با پول بانک مرکزی تامین می شود و درنهایت تورم مهلکی بر اقتصاد 
تحمیل می شود و باز هم همان »سیاست کنترل با زور و فرمان« باید تکرار 
شود. باید کاری کرد؛ آنچه مشخص اســت اینکه علت اصلی تورم در ایران 
نتیجه »تودرتویی نهادی« بر »تضعیف ظرفیت جذب« است. گاه سیاست های 
تعدیل اقتصادی و توصیه های شوک درمانی و خیلی توصیه های شبیه این به 
نتایجی ضد آنچه توصیه کنندگان مدنظر دارند، رسیده است و همین ها عاملی 
بر دوام وضعیت امروز اقتصاد ایران بوده اند. پاســخ واقعی به مســئله  تورم را 
اگرچه در عوامل کوتاه مدت جست وجو می کنند اما باید این گره را در ماهیت 
طبقاتی گروه هایی یافت که در سال های بعد از انقالب به قدرت رسیده ا ند. این 
طبقات همواره از تورم بهره مند شده اند و اساساً تورم برای  آنها یکی از ابزارهای 
کسب منافع هنگفت سوداگرانه بوده و استمرار منافع آنان نیز در گرو استمرار 

تورم است.  



آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و هشت، خرداد 761400

توسعه

نگاه کارشناس [  [

شوک های پی درپی
بانک مرکزی: استقالل یا عدم استقالل؟

چرا باید خواند:
اگر می خواهید 

درباره عملکرد بانک 
مرکزی و تاثیر آن بر 

سنجه های اقتصادی 
بدانید، این مقاله را 

بخوانید.

دولت تمرکزگرا )همچون کشورهای سوسیالیست(، همه امور اقتصادی 
به دست دولت و حاکمیت انجام گیرد، و یا اگر آن گونه که بعد از پایان 
جنگ، گرایش برنامه ریزان و تصمیم گیران و مجریان بر بهره گیری از 
مکانیزم بازار آزاد و به کارگیری سرمایه های بخش خصوصی در داخل 
و خارج قرار گرفت، الزم بود پیش نیازها و بسترهای ورود و مشارکت 
سرمایه گذاران بخش خصوصی چه در داخل و چه خارجی ها )اعم از 
شرکت های خارجی یا سرمایه داران ایرانی مقیم خارج( فراهم گردد. 
اولین و مهم ترین پیش نیاز برای سرمایه گذاران، خوش بینی نسبت به 
آینده سرمایه گذاری خود است. اولین عامل تأثیرگذار بر این خوش بینی 
ثبات )و نبود تنش( در همه ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و تقنینی 
هــم در داخل و هم در روابط با دیگر کشورهاســت. اما برخالف این 
پیش نیاز حیاتی برای مشارکت ســرمایه گذاران بخش خصوصی در 
داخل و خارج، در تمامی ســال های پــس از اتمام جنگ، تنش های 
سیاســی داخلی، و بی ثباتی در قوانین، در مدیران و مجریان مانعی 
جدی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و نیز تنش های جدی در 
روابط سیاسی و درنتیجه اقتصادی با امریکا و کشورهای پیشرفته غربی 
بوده و هســت. با این وصف، به دلیل وابســتگی شدید اقتصاد کشور 
به داشتن روابط سیاســی و تجاری با کشورهای پیشرفته جهان، در 
سال های ریاســت جمهوری آقای خاتمی اگرچه تنش های سیاسی 
داخلــی در اوج خود بود اما به دلیل سیاســت تنش زدایی این دوره، 
سطح ســرمایه گذاری های داخلی و خارجی در اوج خود بود و نتایج 
مثبت آن در شاخص های اقتصادی این دوره نمود یافته است. با این 
وصف، در اغلب سال های دیگر، به خصوص در دوره آقای احمدی نژاد 
تنش های خارجی به اوج خود رسید به گونه ای که در اواخر دوره ایشان 
در سال 91 کشور در آستانه بحران تحریم و حتی جنگ قرار گرفته 
بود. در دوره روحانی به رغم کاهش تنش با کشورهای غربی به دلیل 
توافق برجام، با روی کار آمدن ترامپ تنش سیاسی خارجی مجدداً به 
اوج خود رسید که تأثیرات شکننده ای بر متغیرهای اقتصادی داشته و 
همچنان تداوم دارد. با این وصف، همان گونه که ذکرشده ریشه اغلب 
تنش های داخلی و خارجی در بینش ها و نگرش های ایدئولوژیک حاکم 
بر نظام ارزشــی تصمیم گیران و تصمیم سازان است. بدیهی است که 
در چنین شرایط بی ثباتی، سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی یا 
خارجی تمایل چندانی به مشارکت در فعالیت های اقتصادی نداشته 
و بنابراین سیاست های اقتصادی لیبرالی و مبتنی بر مکانیزم بازار آزاد 
کم اثر یا بی اثر خواهند بود. به همین دلیل در اغلب سال های سه دهه 
گذشته عمده سرمایه گذاری ها یا دولتی بوده اند و یا با حمایت رانتی 
دولت همراه بوده اند؛ هرچند این سرمایه گذاری های مستقیم دولتی 
یا حمایت ها از ســرمایه گذاران خصوصی بــا اتکا به درآمدهای نفتی 
امکان پذیر بوده است. با این توضیحات، مشخص می شود که چرا در 
چنین بستر ضدتولیدی و ضدتوسعه ای، فرمول ها و نسخه های اقتصادی 
تجویزشــده از طرف اقتصاددانان بی اثر یوده و یا آثاری کوتاه مدت و 

یکی از سؤاالت مهمی که ذهن بسیاری از افراد جامعه را به خود 
مشــغول کرده این است که: »چرا مشــکالت اقتصادی کم یا حل 
نمی شوند؟ و چرا به رغم برخورداری از منابع انسانی، طبیعی و مالی 
وسیع و قابل توجه، در بسیاری موارد این مشکالت وخیم تر شده اند؟« 
بدون تردید برای مشــکالت اقتصــادی و اجتماعی دالیل داخلی و 
خارجی بسیاری وجود دارد که می توان بیان کرد اما هنر متخصصین 
اقتصادی و اجتماعی آن است که بتوانند مهم ترین و تأثیرگذارترین این 

عوامل یا به واقع موانع شناسایی آنها را اولویت بندی کنند.
سال هاست که کشور از مشکالت و معضالت اقتصادی و اجتماعی 
مزمن و متعددی رنج می برد و در این مدت، اقتصاددانان داخلی هرآنچه 
فرمول و تئوری و نسخه در انبان ذهنی خود داشته اند برای حل این 
مشکالت به کار گرفته اند، اما امروز نه تنها این مشکالت کاهش نیافتند 
بلکــه تقریباً در اغلب قریب به اتفاق این شــاخص ها و متغیرها وضع 
وخیم تر شد. شــاید بتوان ادعا کرد که مهم ترین دلیل این ناکامی ها 
فقدان تحلیل درســت اغلب سیاست گذاران و مشــاورین اقتصادی 
اجتماعی آنان از واقعیات و ساختارهای اقتصادی و غیراقتصادی حاکم 
بر کشور است. طی ســه دهه گذشته با حاکمیت تفکر اقتصاددانان 
طرفدار بازار آزاد بر سیاست گذاری ها و تصمیمات اقتصادی که نسبت 
به این واقعیات ساختاری و ریشه های غیراقتصادی مشکالت اقتصادی 
بی اعتنا بوده اند، این مشــکالت نه تنها کاهش نیافته اند بلکه شدیدتر 
هم شــده اند. همان گونه که بارها تأکید کرده ام، بسیاری از مشکالت 
و معضالت کشــور که عمدتاً نمود اقتصادی دارند دارای ریشه هایی 
غیراقتصادی هستند و بنابراین با فرمول ها و نسخه های صرفاً اقتصادی 
قابل حل نیستند. برخالف تصور بسیاری از اقتصادداناِن تأثیرگذار بر 
تصمیم گیران و تصمیم ســازان کشور، متغیرهایی که در تئوری های 
اقتصادی )و براساس واقعیات کشورها و جوامع مبدأ( به درستی ثابت 
یا تقریباً ثابت فرض می شــوند، در کشورهای پیرو و مقلد الزاماً ثابت 
نیســتند. با این وصف، این اقتصاددانان کــه بی اعتنا به این واقعیت 
چنین تئوری ها و نســخه هایی را به سیاست گذاران و مجریان به نام 
تئوری های علمی تحمیل می کنند، نتایجی خالف انتظارِ تئوری های 
به کار گرفته شده به بار می آورند؛ نتایجی که در بسیاری موارد وضع را 
بدتر و حل آن را پیچیده تر کرده است. یکی از مصادیق این تقلیدهای 
غیرعلمی ایران است که در شرایط فعلی بسیاری از متغیرهای ثابت 
فرض شده تئوری های اقتصادی، نه تنها ثابت نیستند بلکه متغیرهایی 
فعال و به مراتب تأثیرگذارتر بر شاخص های اقتصادی کشورند. شاید 
مهم ترین متغیر غیراقتصادی تأثیرگــذار بر متغیرهای اقتصادی که 
معمــوالً در تئوری های وارداتی و تقلیدی جایگاهی ندارد، بینش ها و 
نگرش های ایدئولوژیک حاکم بر همه تصمیمات ازجمله تصمیمات 
اقتصادی کشور است. این بینش و نگرش غیرتولیدی و غیرتوسعه ای، 
خود منشــأ بســیاری از بی ثباتی های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
داخلی و خارجی بوده است. در چنین ساختاری، یا باید همچون یک 

مرتضی افقه
اقتصاددان

استقراض از مردم 
نیز که مناسب ترین 

روش تأمین 
کسری بودجه 
در اقتصاد تلقی 
می شود به دلیل 

کاهش درآمدهای 
مردم طی سه 

دهه گذشته و یا 
به صرفه نبودن 

سودهای اعطایی 
به اوراق بدهی در 
مقایسه با سود 
بازارهای دیگر، 

معموالً با استقبال 
مردم مواجه 

نمی شد
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نکته هایی که باید بدانید

عمده نسخه هایی که تاکنون برای حل مشکالت اقتصادی کشور تجویزشده  ریشه در 	]
کج فهمی تصمیم گیران و تصمیم سازان و یا مشاورین اقتصادی آنان داشته است.

در شرایط فعلی بسیاری از متغیرهای ثابت فرض شده تئوری های اقتصادی، نه تنها ثابت 	]
نیستند بلکه متغیرهایی فعال و به مراتب تأثیرگذارتر بر شاخص های اقتصادی کشورند.

سیاست های تقلیدی خصوصی سازی های ناموفق، ناکامی در گسترش کم اثر مناطق و بنادر 	]
آزاد، یا اصرار بر سیاست های پولی از طریق استقالل بانک مرکزی و ده ها سیاست دیگر پس از 
پایان جنگ که به اصرار بخشی از اقتصاددانان بی اعتنا به تأثیر ساختارهای غیراقتصادی اعمال 

شد، مؤید این ادعاست.
بهترین راه، کاهش ردیف های ناکارآمد و غیرمولد هزینه ای در بودجه بود اما به دلیل 	]

چسبندگی این ردیف های بودجه ای، دولت به ناچار به استقراض برای جبران کسری روی 
می آورد. 

کم دامنه داشته اند. حاصل آنکه تالش های اقتصاددانان در طی سه دهه 
گذشته نه تنها شرایط را بهتر ننموده بلکه در بسیاری موارد شاخص ها 
و متغیرهــای اقتصادی و به تبــع آن اجتماعی و فرهنگی را وخیم تر 
نموده اند. با این وصف، این گروه از اقتصاددانان بی اعتنا به این ناکامی ها 
همچنان بر نظرات شکست خورده خود در بافت ناسازگار با تئوری های 
بــازار آزادی خود اصرار می ورزند. بنابرایــن می توان گفت که عمده 
نسخه هایی که تاکنون برای حل مشکالت اقتصادی کشور تجویزشده 
ریشــه در کج فهمی تصمیم گیران و تصمیم ســازان و یا مشــاورین 
اقتصادی آنان داشته است. به عبارت دیگر، بخش قابل توجهی از شکست 
سیاست گذاری ها به دلیل تقلید مطلق از تئوری ها و فرمول هایی است 
که اگرچه ممکن است برای کشورهای مبدأ یا برخی کشورهای دیگر 
نتایج مثبتی به بار آورده باشد، اما برای کشوری همچون ایران به دلیل 

ناسازگاری مفروضات، کم حاصل و بعضاً زیان بار بوده است.
ازجمله سیاست هایی که اقتصاددانان کشور بی توجه به ساختارهای 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متفاوت از کشورهای مبدأ 
بسیار تأکید کرده اند، سیاست های پولی ای است که برای مهار تورم 
توصیه نموده اند. سال هاســت که اقتصاددانان کشور مسئله افزایش 
نقدینگی را به عنوان علت تامه و اصلی تورم کشــور مفروض دانسته 
و در تمامی این مدت بانک مرکزی را زیر فشار گذاشته اند تا میزان 
نقدینگی را کاهش دهد. در این راستا و به تقلید از کشورهای پیشرفته، 
بر استقالل بانک مرکزی تأکید نموده و آن را یکی از پیش شرط های 
حل مشــکالت اقتصادی کشور دانســته اند. اگرچه استقالل بانک 
مرکزی در شــرایطی که یک کشور با ثبات )از جنبه های مختلف( 
و در حالت تعادل نسبی می تواند بی اعتنا به نیازهای مالی دولت به 
تنظیم متغیرهای پولی برای مهار بحران های اقتصادی ازجمله تورم 
و کمک کند، اما در شرایط فعلی کشور )با توصیفاتی که بیان شد(، 
بانک مرکزی هرگز نمی تواند مستقل باشد. عمده دلیل همان است 
که در سطور باال به آن اشاره شد. حاکمیت نگرش های ایدئولوژیک 
بر تصمیمات به خصوص بر تخصیص منابع بودجه ای کشــور و نیز 
برخی تقلیدها از دیگر کشــورهای موفق اقتصادی، باعث شــده تا 
بخش قابل توجهی از بودجه عمومی صرف اموری شود که مستقیم 
و غیرمســتقیم کمترین اثر را بر تولید ملی و بنابراین بر معیشت و 
رفاه مردم ندارند. نتیجه این تقلیــد و نگرش ایدئولوژیک، تحمیل 
تعداد بســیار زیادی ردیف های هزینه ای به بودجه ای ساالنه کشور 
است؛ ردیف هایی که به دلیل حمایت های جدی افراد یا دستگاه های 
صاحب نفوذ و نیز به دلیل ارتزاق تعداد بســیار زیادی شاغل از قَِبل 
این ردیف های بودجه ای، به سادگی قابل حذف نیستند. این حجم از 
هزینه های غیرمولد در شــرایط وجود و وفور درآمدهای نفتی، فشار 
کمتری به بخش درآمدی بودجه وارد می کرد اما با کاهش درآمدهای 
نفتی در مقاطعی از ســه دهه گذشــته ازجمله در ســال 1365 و 
نیمه دوم دهه هفتاد شمســی به دلیل کاهش شدید قیمت نفت و 
به خصوص از سال 97 به این سو به دنبال تشدید تحریم ها، دولت را 
با کسری شدید بودجه مواجه می کردند. در چنین شرایطی، بهترین 
راه، کاهش ردیف هــای ناکارآمد و غیرمولد هزینه ای در بودجه بود 
اما به دلیل چســبندگی این ردیف های بودجه ای، دولت به ناچار به 
استقراض برای جبران کسری روی می آورد. معموالً سه روش عمده 
استقراض برای تأمین کسری بودجه دولت ها شناخته شده تر است: 
اســتقراض از خارج، استقراض از مردم، و استقراض از بانک مرکزی. 
به دلیل وجود تنش هــای خارجی به خصوص از اواســط دهه 80 

شمســی به این سو، امکان استقراض از خارج میسر نبود. استقراض 
از مردم نیز که مناســب ترین روش تأمین کسری بودجه در اقتصاد 
تلقی می شود به دلیل کاهش درآمدهای مردم طی سه دهه گذشته 
و یا به صرفه نبودن ســودهای اعطایی به اوراق بدهی در مقایسه با 
سود بازارهای دیگر، معموالً با استقبال مردم مواجه نمی شد. تنها راه 
باقی مانده در بسیاری سال ها، استقراض از بانک مرکزی بود. از آنجا 
که به دلیل بی تدبیری های گذشته بخش قابل توجهی از مشکالت 
اقتصادی و اجتماعی حل نشده و به صورت متراکم باقی مانده اند، بستر 
تنش های سیاسی و اجتماعی ناشی از مشکالت اقتصادی همیشه 
فراهم بود و در چنین شــرایطی دولت ها را در اضطرار برای تأمین 
فوری کسری بودجه قرار داده است. در چنین شرایطی بانک مرکزی 
هرگز قادر نخواهد بود بی اعتنا به بحران های اقتصادی، سیاســی و 
اجتماعی اقداماتی مستقل از خواست و نیاز دولت برای کنترل شرایط 
سیاسی و اجتماعی داشته باشد. بنابراین، اگرچه بسیاری از تئوری ها 
و سیاست های رایج در ادبیات علم اقتصاد در شرایط و ساختارهای 
مناسب خود، مفید و اثرگذار هستند اما درصورتی که پیش نیازهای و 
مفروضات غیراقتصادی الزم برای کارکرد تئوری در جوامع )حتی در 
خود کشورهای مبدأ( وجود نداشته باشند، به کارگیری این تئوری ها 
و نســخه ها نتایجی معکوس یا کم اثر خواهد داشت. به همین دلیل 
بهترین راه این اســت که سیاســت گذاران و مشــاورین اقتصادی، 
به جای تقلیدهای کورکورانه و مخرب از سیاست های اقتصادی دیگر 
کشورها، با شناخت از ساختارهای غیراقتصادی حاکم بر کشور، این 
تئوری ها را متناسب با مفروضات داخلی بومی نموده یا خود متناسب 
با این ساختارها تئوری سازی نموده تا مشکالت اقتصادی در مسیر 
حل یا کاهش قرار گیرند. تجربه ســه دهه پــس از جنگ مملو از 
چنین تقلیدهای کورکورانه ای از سیاست های موفق دیگر کشورها 
با ساختارهای سیاســی، اجتماعی، قضایی، تقنینی متفاوت است 
که نتایجی جز اتالف عظیم یا خروج گســترده منابع مالی، طبیعی 
و از همه مهم تر انســانی کشور نداشته است. سیاست های تقلیدی 
خصوصی ســازی های ناموفق، ناکامی در گســترش کم اثر مناطق 
و بنادر آزاد، یا اصرار بر سیاســت های پولی از طریق استقالل بانک 
مرکزی و ده ها سیاست دیگر پس از پایان جنگ که به اصرار بخشی 
از اقتصاددانان بی اعتنا به تأثیر ساختارهای غیراقتصادی اعمال شد، 

مؤید این ادعاست. 

بخش قابل توجهی از شکست سیاست گذاری ها به دلیل تقلید مطلق از تئوری ها و فرمول هایی است که 
اگرچه ممکن است برای کشورهای مبدأ یا برخی کشورهای دیگر نتایج مثبتی به بار آورده باشد، اما برای 
یان بار بوده است.  ز

ً
کشوری همچون ایران به دلیل ناسازگاری مفروضات، کم حاصل و بعضا
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توسعه

نگاه کارشناس [  [

بودجه متوازن حلقه مفقوده است
تورم، مكافات الهی یا بالی انسانی؟

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 

علت اقتصادی و 
اقتصاد سیاسی تورم 

بدانید، خواندن این 
مقاله به شما توصیه 

می شود.

آن هم عمدتا در اقدامی انفعالی و ناگهانی می شود. البته خطای فكری خود را نمی پذیرد و گناه را به 
گردن واسطه ها و دالالن می اندازد. چنان كه رئیس بانك مركزی سال گذشته  در یادداشتی در باره 
افزایش نرخ دالر به ۲0 هزار تومان نوشت: »ارزش ذاتی نرخ ارز با در نظر گرفتن متغیرهای اقتصادی، 
سیاسی و روانی در مقایسه با نرخی که امروز در بازار خرید و فروش می شود، حتما پایین تر است« 
)رســانه ها، 99/4/1 (. جالب است بدانیم هم ایشان حدود یك سال و نیم قبل از آن و در پاسخ به 
افزایش نرخ دالر به حدود 14 هزار تومان نیز گفته بود: »تالش می کنیم که نرخ ارز به ارزش ذاتی 

خود بازگردد. نرخ های فعلی، قیمت واقعی و ذاتی ارز نیست« )رسانه ها، 10/18/ 98(.
این در حالی است كه نه فقط ارز بلكه هیچ كاالیی »ارزش ذاتی« ندارد و این ارزش در رابطه با 
عرضه و تقاضا و  انتخاب خریداران تعیین می شود. یا به عبارتی »مطلوبیت امری ذهنی است که به 
ارزیابی یا ارزش گذاری بازیگران اقتصادی در بازار بستگی دارد و بنابراین ذاتی خود کاال یا خدمت 
نیست.« تمثیل »قیچی« که »آلفرد مارشال« آن را به کار برده، اشاره به همین معادله است و اینكه 
»تعیین کننده نهایی قیمت، نسبت بین عرضه و تقاضا است«. »ساموئل بیلی« در »رساله انتقادی 
درباره ماهیت، اندازه گیری و علل ارزش« )18۲5( كه از نظر شومپیتر از شاهکارهای علم اقتصاد 
است، عنوان می كند كه ارزش اقتصادی، عرصه ارزیابی نسبی است و مفاهیم و مقادیر مطلق در 
آن جایی ندارند. او می گوید مفهوم ارزش )اقتصادی( هنگامی مطرح می شــود که اشــیا از جهت 
رجحان یا مبادله مورد مقایســه با یکدیگر قرار می گیرند. ارزش )اقتصادی( یک شیء در مقایسه 
معلوم می شــود. این موضوع در اقتصاد اتریشــی چنین صورت بندی شده است كه فارغ از میزان 
هزینه تولید، »فایده کاال« برای مصرف کننده است كه قیمت آن را تعیین می كند. بر این اساس 
آنچه قیمت ارزهای خارجی و از جمله دالر را تعیین می كند دو سر رابطه عرضه و تقاضاست. عرضه 
برآمده از،  تناسب رشد عرضه پول با رشد اقتصادی و میزان تورم و تراز تجاری، نرخ بهره و... است و 
تقاضایی كه متناسب با  مطلوبیت و تورم انتظاری و وضعیت بازارهای مختلف در ذهن مصرف كننده 

شكل می گیرد.

ناكارآمدی بانك مركزی: چنان كه در اساسنامه این نهاد آمده است بانك  مركزی »تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور« است و رسالت اصلی آن 2
این است كه »با اجرای سیاست های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای 
پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه های مختلف اعم از برنامه های 

اقتصاد ایران، اقتصادی تورمی است با نرخ متوسط ۲0 درصد 
در طی چهار دهه اخیر؛ بیماری مزمنی كه قدمت آن حداقل 
به اواسط دهه پنجاه خورشیدی و افزایش جهشی قیمت نفت 
بازمی گردد. اینكه چرا تورم با ساختار اقتصاد ایران عجین شده، 
دالیل گوناگون و بسیار مهم اقتصادی و اقتصاِد سیاسی دارد 
كه در این نوشته به نگرش های غلط به مبانی اقتصادی و نیز 
ناكارآمدی بانك مركزی به عنوان مهم ترین نهاد پولی كشور 

اشاره می شود. 

براساس تمام نظریات اقتصادی معتبر، علت  تــورم افزایش حجم نقدینگی و این نیز خود 1
ناشی از عدم تراز هزینه - درآمد دولت هاست. 
این ناترازی خود را در قالب افزایش پول و شــبه پول نشــان 
می دهد كه تورم را به دنبال می آورد. در این شرایط بدیهی است 
نهاده های تولید یعنی مواد اولیه و تامین مالی و دستمزد و... 
گران شده و این نیز به افزایش قیمت محصوالت و نارضایتی 
مصرف كنندگان منجر می شود. اما حكومت ها به جای توجه به 
این اصول بدیهی كــه كار درمان این بیماری را در جهان به 
غایت ســاده كرده و كشــورهای دارای تورم دورقمی به تعداد انگشــتان دو دست رسیده اند، به 
راه حل هایی پناه می برند كه اقتصاد و زندگی مردم را با رنج و سختی های بسیار مواجه می کند و بنیان 
تولیــد و كار مولــد و خالقانه را از بین می برد. این به اصطــالح راه حل ها كنترل قیمت ها و ثابت 

نگه داشتن نرخ ارز است.

J الف- کنترل قیمت ها
متاسفانه سال هاست که حكومت ها در میهن مان »زور« و »تعزیر« و راه حل های این چنینی را راه 
مقابله با مشكالت اقتصادی  و ازجمله افزایش قیمت ها می دانند. آنان تمایل دارند »گرانی« و »تورم« 
را یكی فرض كنند و  بدین ترتیب از قبول مسئولیت علت واقعی تورم که  ناشی از کسری بودجه و 
ناترازی درآمدها و هزینه های خود دولت است شانه خالی كنند و سرکوب قیمت ها و قیمت گذاری 
را راهكار حل معضل جلوه دهند. رفتاری كه رشد تولید و گردش آزاد اقتصادی را ناممکن کرده و 
سبب ضرر و زیان شدید بنگاه های اقتصادی و صنعتی و مقرون به صرفه نبودن فعالیت های سالم 

و مولد اقتصادی شده است.
»لودویگ فون میزس«، اقتصاددان برجسته اتریشی این رفتار دولت ها را چنین تشریح می كند: 
»دولت ها پس از آنكه با عرضه پول، موجب تورم می شوند و داد مردم از افزایش قیمت ها درمی آید، 
معموال به سیاســت مهار قیمت ها متوسل می شوند. این سیاست ابتدا در یك كاال و رفته رفته به 
بسیاری از كاالها و حتی نرخ دستمزد و نرخ بهره و كل نظام اقتصادی تسری می یابد« )سیاست 

اقتصادی، لودویگ میزس(.

J ب- لنگر کردن نرخ ارز برای کنترل تورم
در این مسیر حكومت ها سعی می كنند با تعیین دستوری نرخ ارز و پایین نگه داشتن آن زیر نرخ 
تورم، واردات را افزایش دهند و از این طریق كمبود كاال را در بازار جبران و توازن را در عرضه و تقاضا 
برقرار کنند. این اقدام اگرچه در كوتاه مدت جواب می دهد،  اما به دلیل افزایش تقاضا به واسطه رانت 
موجود بین نرخ اسمی و نرخ بازار، دولت با كمبود ارز مواجه شده و درنهایت مجبور به افزایش قیمت 

نکته هایی که باید بدانید

نه فقط ارز بلكه هیچ كاالیی »ارزش ذاتی« ندارد و این ارزش در رابطه 	]
با عرضه و تقاضا و انتخاب خریداران تعیین می شود. مطلوبیت امری ذهنی 

است که به ارزیابی یا ارزش گذاری بازیگران اقتصادی در بازار بستگی دارد و 
بنابراین ذاتی خود کاال یا خدمت نیست.

بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی و حیاتی ثبات پولی كشور، عمدتا 	]
دنباله رو سیاست های مالی و جبران كننده كسری بودجه های شدید دولت به 

واسطه ناترازی دخل و خرج هاست.
اگر به دنبال کاهش تورم هستید گزینه های زیادی ندارید، شما کسری 	]

بودجه زیادی دارید و برای تامین مالی خود پول چاپ می کنید و به خلق پول 
مشغولید؛ بنابراین برای کاهش تورم، یک راه، کاهش هزینه های دولت است، 

که به نظر برای شما کار بسیار سختی است.

حسین حقگو
تحلیلگرمسائلاقتصادی
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نگاه کارشناس [  [

تورم چه بالیی بر سر 
زندگی فقیران می آورد؟

سرنوشتی که جامعه انتظار می کشد

چرا باید خواند:
 تورم چگونه 

ساختارهای جامعه 
و سرمایه اجتماعی 

را تهدید می کند؟ 
پاسخ را در این مقاله 

بخوانید.

در درازمدت، آثار فقر موجب می شود سرمایه های فرهنگی و اجتماعی نیز دچار شکست و فرسایش شوند. 
وقتی طبقه متوسط ضعیف شود، از تعداد تولیدکنندگان و مصرف کنندگان سرمایه فرهنگی کاسته می شود. 
سرمایه اجتماعی هم دچار فرسایش می شود و اعتماد عام مردم نسبت به همدیگر کاهش می یابد.

خالد توکلی
جامعهشناس

تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد. در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل 
موازنه پرداخت ها به همراه رشــد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاست های پولی از 
اهداف مهم آن به شمار می رود.« متاسفانه اما سال هاست كه چنین نیست و این نهاد اصلی 
و حیاتی ثبات پولی كشــور بنابر موارد فوق الذكر عمدتا دنباله رو سیاســت های مالی و 
جبران كننده كسری بودجه های شدید دولت به واسطه ناترازی دخل و خرج هاست. در 

خصوص دالیل ناكارآمدی این نهاد از جمله می توان به موارد زیر اشاره كرد:
 مشكالت ساختاری در شــورای پول و اعتبار كه قدرتمندترین ركن سیاست گذار، 
مقررات گذار و نظارتی  بر بانك مركزی اســت. مشكالتی همچون تعارض منافع، سلطه 
سیاســت گذاران مالی بر سیاست گذاران پولی در تركیب اعضای شورا، ابزار ناكافی شورا 
برای اعمال قدرت، عدم شفافیت در عملكرد شورا به طوری كه از ابتدای تاسیس این نهاد 
تاكنون هیچ گاه خالصه مذاكرات آن منتشر نشده است. همچنین باید به عامل مهم تبعیت 
سیاست های پولی از سیاست های ارزی كه در فوق عنوان شد در سیاست گذاری های بانك 

مركزی اشاره كرد. 

راهكار های حل مشكل: با تشخیص صحیح علل درد، درمان بیماری آغاز  می شود. اینكه چگونه می توان سرعت خلق پول و نقدینگی -كه اكنون به 3
بیش سه هزار و پانصد هزار میلیارد تومان )بیش از 30 درصد رشد نسبت 

به سال گذشته( رسیده است- را كاهش داد و در مقابل تورم سدی محكم ساخت؟
»توماس سارجنت« برنده جایزه نوبل اقتصاد در گفت وگویی با یك نشریه تخصصی 
اقتصادی كشورمان )تجارت فردا، شماره 373، شهریور 99( بخشی از نامه »جان مینارد 
کینز« به وزیر اقتصاد فرانســه در سال 19۲3را  در این باره ذكر می كند كه در آن آمده 
اســت: »اگر به دنبال کاهش تورم هستید گزینه های زیادی ندارید، شما کسری بودجه 
زیادی دارید و برای تامین مالی خود پول چاپ می کنید و به خلق پول مشغولید؛ بنابراین 
برای کاهش تورم، یک راه، کاهش هزینه های دولت است، که به نظر برای شما کار بسیار 
سختی است. راه دیگر، افزایش درآمد است که یعنی افزایش مالیات، که آن هم به نظر 
برای شما سخت است، عدم پرداخت بدهی خود یا پرداخت آن با سود کمتر، که باز هم به 

نظر برای شما سخت. اما آیا راه دیگری هست؟ پاسخ منفی است.« 
او در مقالــه ای با عنوان »پایان چهار تورم بزرگ« كه در چارچوب نظریه »انتظارات 
عقالنی«، درباره كنترل  تورم باال در چهار كشــور آلمان، اتریش، مجارستان و لهستان 
منتشر كرد به این نكات بسیار مهم نیز به عنوان راه های حل مسئله اشاره می كند. اینكه 
»این كشورها تنها زمانی توانستند بر تورم فائق آیند که انتظارات مردم را مدیریت کنند. 
مدیریت انتظارات هم با پیش بینی پذیر شــدن اقدامات دولت، پرهیز از تغییر سیاست 

ناگهانی و کنترل کسری بودجه و حتی ایجاد توازن بودجه انجام شد.«
 به گفته سارجنت اما »بخش اقتصادی مسئله تورم ساده است« اما دشواری حل مسئله 
»بخش اقتصاد سیاسی« آن است.  چرا كه به اعتقاد وی »برای مهار تورم، باید به تعادل 
مخربی که در بازیگران تورم باال ایجاد شده، توجه کرد و راهی برای برهم زدن این تعادل 
ناصواب یافت.« بازیگرانی همچون دولت، بانك ها، بخش هایی از جامعه و... »كه هركاری در 

توانشان هست انجام می دهند تا خود را با شرایط وفق دهند.«
به نظر می رسد گره خوردن تورم باال در اقتصاد كشورمان با وضعیت نامناسب حكمرانی ، 
اقتصاد بســته و نفتی و مداخله گرایی دولت ها و... كار را بسیار دشوار و وجود اراده قوی 
حاكمیتی را برای درمان این درد مزمن و تاریخی از طرق اعتمادسازی، سیاست گذاری 
پولی و كنترل انتظارات تورمی و استقالل بانك مركزی ضروری می سازد. نكته كلیدی 
همراهی نفع برندگان از این چرخه نابودگر توان ملی است كه به گفته سارجنت، باید تن 
به این تحول بزرگ و تاریخی دهند تا تعادل مخرب فعلی به تعادلی سازنده تبدیل شود. 
كاری سخت و دشوار به قدمت پنج دهه و عمر دو نظام سیاسی اما امكان پذیر. چنان كه 
میزس می گوید: »تورم مكافات الهی نیست، تورم بالی آسمانی نیست یا مرضی نیست 
كه مانند طاعون فرود آمده باشــد. تورم نوعی سیاســت گذاری است. اگر كسی تورم را 
شــر می داند، باید جلو چاپ پول را بگیرد. باید بودجه دولت متوازن شود و...« )سیاست 

اقتصادی، لودویگ میزس(. 

اگرچه امروزه در بســیاری از کشورهای  جهان، »تورم« اقتصادی رخت بربســته 1
است، در طول نیم قرن گذشته، اقتصاد 
ایران همواره با معضلی به نام تورم دست به گریبان بوده 
است و وضعیت این آســیب به گونه ای است که برای 
محاسبه آن الزم نیست به آمار و ارقام رسمی مراجعه 
کرد؛ کافی است روزانه قیمت برخی از کاال و خدمات و 
تغییرات قیمتی آن یادداشت شود. این بدان معناست که 
تورم به طور محسوســی در زندگی مردم حضور دارد و 
مردم آن را با تمام وجود حس می کنند. تورم، عالوه بر 
گرانــی، پیامدهای اجتماعی گوناگونــی نیز دارد؛ هم 
زندگی افــراد را تحت تأثیــر قرار می دهــد و هم بر 

ساختارهای اجتماعی مؤثر واقع می شود. 
»فقر« یکی از پیامدهای تورم و در حقیقت یکی از 
مهم ترین آسیب هایی است که زندگی اجتماعی مردم را 
در سطوح و به شیوه های مختلف و پیچیده تحت تأثیر 
قرار می دهد؛ بسیاری از تحقیقات نشان داده است که 
میان میزان فقر و نرخ تورم رابطه وجود دارد. به عبارت 
دیگر، اگر فقر، برای فقیران، جهنمی سوزان ایجاد می کند، تورم نقش اساسی در ایجاد این 
جهنم دارد و زندگی آن ها را بیش از پیش دشوار می سازد. در واقع به همین دلیل است 
که رفع فقر یکی از اهداف اصلی توسعه اقتصادی به شمار می آید. البته، برخی بر این باورند، 
اگر فقیران دسترسی به منابع بانکی و وام داشته باشند، تورم از جهاتی می تواند به نفع 
فقیران باشد. مشکل اما آنجاست که دسترسی فقیران به منابع بانکی چندان آسان نیست 

و بخش فراوانی از آن ها نمی توانند از این منابع استفاده بکنند. 

با توجه به این که در وضعیت تورمی هزینه ها افزایش پیدا می کنند کسانی  که در شرایط فقر به سر می برند، نمی توانند پابه پای باالرفتن هزینه ها، درآمد 2
خــود را افزایش دهند و قدرت خرید خود را باال ببرند؛ در نتیجه فقیران، 
فقیرتر می شوند و ترجیحات مصرفی و سبد خرید آن ها کاالهای کمتری را دربر می گیرد. 
از یک جهت، کاهش قدرت خرید فقیران بدان معناســت مصرف کاالهایی که در زمره 
کاالهای فرهنگی قرار می گیرند، کاهش می یابد. این امر می تواند پیامدهای فرهنگی و 

اجتماعی فراوانی برای جامعه در پی داشته باشد. 
  عــالوه بر این، اهمیت و اولویت کیفیت کاالهــای مصرفی جای خود را به کمیت 
کاالهای موجود در ســبد مصرف می دهند، مهم آن است نیازهای مادی برآورده شود و 
دیگر نیازها به تدریج اهمیت خود را از دست می دهند یا اگر اهمیت هم داشته باشند امکان 
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توسعه

نوکیسه ها  تمایل به خودنمایی دارند و با این کار آسیب های فراوانی برای جامعه به ویژه 
در حوزه اقتصاد ایجاد می کنند. در یک اقتصاد عادی، قواعد مشــخصی برای دستیابی 
به ثروت وجود دارد و بدون رنج گنج، میســر نمی شود. در دوران تورم این قاعده منتفی 
می شــود و بســیاری از افراد، بدون این که تالش مفید و محسوســی داشته باشند، به 
ثروت های کالن و هنگفتی دست می یابند و برخی دیگر صرفاً از سر بدشانسی یا اندکی 
تعلل به خاک سیاه می افتند و تمامی یا بخش مهمی از ثروت خویش را از دست می دهند 

و به طبقه ای پایین تر سقوط می کنند.
در چنین وضعیتی، کسانی که به طبقات پایین تر آمده اند، به لحاظ فرهنگی و سطح 
انتظارات منطبق با طبقه متوســط به رفتارهایشان شکل و جهت می دهند اما به لحاظ 
مادی دارای امکانات طبقه پایین هستند. فرد در این حالت که از قابلیت هایش بهره گرفته 
نمی شــود، دچار تعارضات درونی و رفتاری می شود، بدین گونه که اگر بخواهد نیازهای 
خود را بر اساس طبقه متوسط تنظیم کند توانایی مادی برآورده کردن آن را ندارد و اگر 
بر اساس طبقه پایین  رفتار کند آن گاه ممکن است دچار تعارض درونی شود و از وضعیت 

زندگی خود احساس نارضایتی داشته باشد. 
افراد کم درآمد از این جهت که خود را با افراد طبقات باالتر و به خصوص نوکیســه ها 
مقایسه می کنند، احساس غبن می کنند و بر این باورند که سرشان کاله رفته است. بدین 
گونه که ثروت شــان به جیب و به کام ثروتمندان و نوکیســه ها رفته و تمام شده است. 
حسرت روزهای گذشته و فرصت های از دست رفته، افراد فقیر و کم درآمد را آزار می دهد 
که اگر در فرصت مناســب، تصمیم مناسب می گرفت و فرصت سوزی نمی کرد االن وی 
نیز در زمره ثروتمندان قرار داشت و از امکانات مادی مناسبی برخوردار بود. ممکن است، 
اطرافیان و اعضای خانواده در مورد این که چه کســی در پدید آمدن اوضاع فعلی تقصیر 

اصلی را دارد، دچار اختالف می شوند و روابط خانوادگی را با اختالل مواجه می سازد.    
در درازمدت، آثار فقر موجب می شــود ســرمایه های فرهنگی و اجتماعی نیز دچار 
شکســت و فرسایش شوند. وقتی طبقه متوسط ضعیف شود، از تعداد تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان سرمایه فرهنگی کاسته می شود. سرمایه اجتماعی هم دچار فرسایش 
می شود و اعتماد عام مردم نسبت به همدیگر کاهش می یابد. فقدان این سرمایه ها بیش 
از هرجا بر روند و برنامه های اجرایی توسعه تأثیر دارد و مانع به ثمر رسیدن آنها می شود. 
تأخیر در اجرای برنامه های توسعه نیز بیش از هرچیز دیگر بر وضعیت محرومین و فقیران 
تأثیر منفی دارد و محرومیت و زندگی دشوار آنها را تداوم می بخشد. بدیهی است امروزه 
بســیاری از نظریه پردازان بر این باورند که بدون سرمایه اجتماعی و فرهنگی، توسعه با 

مشکالت عدیده ای مواجه خواهد شد.  

تهیه و خرید کاالهایی که بتوانند آن نیازها را برآورده سازند، دشوار خواهد بود. این عدم 
امکان خرید کاالهای فرهنگی و باکیفیت، آن گاه برای فقیران ناخوشایندتر است که کم کم 
به فقر عادت کنند و زنجیره ای به وجود آید که مرتباً فقر گسترش یابد و تمامی جنبه های 

مختلف زندگی و حتی زندگی نسل های آینده را شامل شود. 

اگر فقر توسعه یابد به تدریج از پدیده ای که معلول دیگر پدیده هاست به علت  مســائل اجتماعی دیگری مانند بیکاری، خشــونت در خانواده، گسترش 3
بیماری های مزمن، سوءتغذیه و... تبدیل می شود. تبدیل شدن فقر به علت 
دیگر مسائل اجتماعی از یک سو ممکن است این تصور غلط و خطای فاحش شناختی و 
پژوهشــی را در جامعه و در میان اقشار مختلف به وجود آورد که فقیران عامل گسترش 
مسائل و مشکالت اجتماعی در جامعه هستند و از سوی دیگر بدبینی نهادهای نظارتی 
نسبت به آن ها رواج یابد، تا آنجا که برای بسیاری از آسیب های اجتماعی، انگشت اتهام به 

سوی آنها دراز شود. 
این در حالی است که ممکن است اقشار کم درآمد و محروم در ارتباط با آسیب های 
اجتماعی، خود قربانی ساختارهای معیوب و ناعادالنه باشند و نقشی در ایجاد و گسترش 
مسائل اجتماعی نداشته باشــند. در چنین وضعیتی، جرایم یقه سفیدان نادیده گرفته 
می شود و به گونه تحقیرآمیزی - حتی در رسانه ها و در فضای عمومی - بدون تعارف و 
به صریح ترین روش ممکن، فقر و فقیران را علت العلل تمامی مشکالت می دانند و با آنها 
برخوردهای قانونی و غیر قانونی می شود. به عبارت دیگر کنترل اجتماعی رسمی و غیر 
رســمی دست به دست هم می دهند و کم درآمدها را از هر جهت در منگنه می گذارند. 
نظریه پردازان و تحلیل گران مســائل اجتماعی هم گاه و بی گاه از تأثیر فقر بر گسترش 
انحرافات و آسیب های اجتماعی سخن به میان می آورند و متوجه نیستند که با این کار از 
یک سو روح و روان فقیران را می آزارند و از سوی دیگر با توجه به نظریه »برچسب زنی« 
آنها را به سوی انحرافات اجتماعی می کشانند. نگاه بدبینانه نسبت به فقیران بیش از هر 
چیز دیگر جهنم فقر را غیرقابل تحمل تر می کند و به شکل گیری باورها، تصورات قالبی و 
پیش داوری هایی منجر می شوند که امکان عزت نفس و اعتماد به نفس الزم برای تغییر 

را از فقیران سلب می کند. 

تورم معموالً با نوســانات قیمت کاالها و خدمات همراه اســت. این عامل  موجب می شود سالمت و امنیت روانی از کسانی که درآمد کم دارند، سلب 4
شود. اقشار کمتر برخوردار به طور روزانه و عینی می بینند ارزش کاالها و 
خدماتی که به آنها نیاز دارند و یا برای خرید آنها برنامه ریزی کرده اند، افزایش چشمگیری 
دارد و خریدشان بیش از پیش ناممکن می شود، به لحاظ روانی و ذهنی دچار استرس و 
تشویش می شوند یا به خیال بافی روی می آورند. امروزه، بسیاری از افرادی که نتوانسته اند 
شغل و درآمدی حداقلی داشته باشند، به دنبال گنج هستند و هرچه افراد فقیرتر شوند 

برای دسترسی به ثروت های کالن یک شبه بیشتر وسوسه می شوند. 
عــالوه بر این، نگرانی برای از دســت دادن قدرت خرید یا کاهش ارزش نقدینگی و 
پس اندازی که دارد نیز می تواند روح و روان فرد - به ویژه پدران و مادران فقیر- را مشوش 
کند. به همین دلیل است که در چنین وضعیتی، آمار بیماری های روانی مانند افسردگی، 
اضطراب، انزوا، بدبینی و... افزایش می یابد. با توجه به نتايج مطالعاتی که در کشور انجام 
گرفته اســت، این گونه می توان نتیجه گرفت که ميزان شيوع اختالل های روان پزشکی 
نگران کننده و روند آن رو به افزايش است. آمارها نشان می دهد حدود ۲3 درصد جمعیت 

کشور به نوعی دچار اختالالت روانی هستند و در شهرهای بزرگ این آمار بیشتر است. 

یکی از پیامدهای منفی تورم این اســت که بر ساختار طبقاتی جامعه تأثیر  می گذارد و آن را دگرگون می کند. با توجه به این که تورم موجب می شود فقر 5
مطلق و شدید در جامعه گسترش یابد، از یک سو ممکن است طبقه متوسط 
را تضعیف کند و افراد وابسته به این طبقه را به طبقه ای پایین تر بکشاند و از سوی دیگر ممکن 

است تحرک طبقاتی رو به باال باشد و به یکباره افراد طبقات پایین را به طبقات باال برساند. 

نکته هایی که باید بدانید

اگر فقر، برای فقیران، جهنمی سوزان ایجاد می کند، تورم نقش اساسی در 	]
ایجاد این جهنم دارد و زندگی آن ها را بیش از پیش دشوار می سازد. به همین 

دلیل است که رفع فقر یکی از اهداف اصلی توسعه اقتصادی به شمار می آید.
تورم معموالً با نوسانات قیمت کاالها و خدمات همراه است. این عامل 	]

موجب می شود سالمت و امنیت روانی از کسانی که درآمد کم دارند، سلب 
شود. 
یکی از پیامدهای منفی تورم این است که بر ساختار طبقاتی جامعه تأثیر 	]

می گذارد و آن را دگرگون می کند. با توجه به این که تورم موجب می شود فقر 
مطلق و شدید در جامعه گسترش یابد، ممکن است طبقه متوسط را تضعیف 

کند و افراد وابسته به این طبقه را به طبقه ای پایین تر بکشاند.
تبدیل شدن فقر به علت دیگر مسائل اجتماعی از یک سو ممکن است 	]

این تصور غلط و خطای فاحش شناختی و پژوهشی را در جامعه و در میان 
اقشار مختلف به وجود آورد که فقیران عامل گسترش مسائل و مشکالت 

اجتماعی در جامعه هستند و از سوی دیگر بدبینی نهادهای نظارتی نسبت 
به آن ها رواج یابد.
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نگاه کارشناس [  [

تجارت ارزی ممنوع
وظیفه دولت در بازار ارز و اقتصاد ملی چیست؟

چرا باید خواند:
سیاست ارزی که 

دولت به کار می گیرد، 
چه تاثیری در مسیر 

اقتصادی کشور دارد؛ 
این مقاله را بخوانید.

رونق و ثبات بخشیدن به اقتصاد ملی جز از طریق شناخت این دو آفت و کنار گذاشتن 
این دو رویکرد مخّرب ممکن نیست.

در این راستا اقدامات زیر ضروری است:
دولت باید با جّدی گرفتن برنامــه انضباط مالی و جلوگیری از تخصیص های  نابجای بودجه برای اهداف غیرتوسعه ای ازجمله پرداخت های غیرموجه و بدون 1
نظارت به اشخاص حقیقی و حقوقی، هزینه های خود را کاهش دهد. این امر نیاز دولت به 
منابع درآمدی را کاهش داده، و دولتمردان را از وسوســه افزایش قیمت ارز برای کسب 

درآمد نجات خواهدداد.
رابطه مســتقیم بین درآمدهای نفتی و بودجه دولت تا حد امکان کاسته شود.  تشکیل صندوق  ذخیره ارزی گامی مثبت در این مسیر بوده است. طبعاً باید این 2

جریان تقویت و نگاه دولتیان به درآمدهای نفتی اصالح شود.
بی تردید شاخص های اقتصادی را نمی توان با دستور جابه جا کرد. نرخ ارز تحت  تأثیر مســتقیم عوامل عرضه و تقاضا در بازار تعیین می شــود؛ و اگر دولت در 3
دستکاری خود زیاده روی کند، طبعاً نمی تواند انتظار توفیق داشته باشد. این زیاده روی را با 
وضعیتی می توان مقایسه کرد که شاعری برای شعر خود قافیه ای بسیار دشوار برگزیده و 
در همان مصرع دوم گرفتار شود. بااین حال در اقتصاد ما هم تقاضا و هم عرضه ارز به نوعی 
از واقعیت فاصله دارد. در یک اقتصاد سالم تقاضای ارز توسط مصرف کنندگان واقعی یعنی 
مســافران و واردکنندگان کاال و خدمات انجام می گیرد. اما بخشی از تقاضای موجود در 
اقتصاد ما ناشی از بی اعتمادی صاحبان نقدینگی به پول ملی است. بدین ترتیب واقعیتی به 
نام دالرهای خانگی شــکل می گیرد. در مورد جانب عرضــه ارز هم می توان اثر چنین 
پدیده ای را مشاهده کرد. اخراج تقاضای غیرواقعی ارز از بازار و سپس سپردن کار تعیین 
قیمت ارز به بازاری که در آن فقط عرضه و تقاضای واقعی ارز تأثیرگذار هستند، گام مهمی 

در مسیر اصالح سیاست های ارزی است.
ویژگی سیاست ارزی موفق این است که فعاالن اقتصادی نگرانی چندانی بابت  نوسانات نرخ ارز نداشته باشند، و به جای کسب درآمد از طریق تجارت ارز، به فکر 4
افزایش درجه کارآمدی واحد تولیدی خود یا افزایش شناخت خود از بازارهای جهانی با 
هدف کســب سود بیشتر باشند. ازاین رو دولت می تواند به جای اندیشیدن به نرخی که 
بتواند نیاز مالی خزانه را تأمین کند، به فکر مدیریت نوسانات ارزی باشد تا فعاالن اقتصادی 

با آرامش بیشتر به فعالیت اصلی خود بپردازند.
اصطالح »درآمد غیرعملیاتی« از دید حسابداری فقط سرفصلی برای نشان دادن  و ثبت بخشی از درآمد بنگاه ها است که ارتباط مستقیمی با فعالیت اصلی آن ها 5
ندارد. اما در اقتصاد ما این ســرفصل غوغا می کند! درواقع بخش مهم درآمد بسیاری از 
بنگاه ها در اقتصاد ناسالم ما ذیل این سرفصل طبقه بندی می شود. به عنوان نمونه سود یک 
انبوه ساز در صنعت ساختمان نه از طریق به کارگیری مدیریت کارآمد برای خلق ارزش 
افزوده، بلکه از طریق تبدیل به احسن نقدینگی در قالب امالک و مستغالت و بهره مند 
شدن از افزایش قیمت امالک در طول زمان است. یا سود صادرکننده نه از طریق ایجاد 
فرصت تجارت پرسود در بازار هدف بلکه از طریق دسترسی به بازار پرطمطراق ارز محقق 
می شود. سیاست کارآمد ارزی که بناست هدف ایجاد رونق و شکوفایی اقتصادی را دنبال 
کند، باید با شناسایی این »درآمدهای غیرعملیاتی« و مهار کامل آن، فعاالن اقتصادی را 
وادار کند کســب سود با استفاده از تجارت ارز و برخورداری از نوسانات ارزی را فراموش 

کرده، و برنامه خردمندانه ای برای افزایش »سود عملیاتی« خود داشته باشند.   

امروزه در بسیاری از کشورها نرخ ارز یکی از متغیرهای 
خیلی مهم اقتصادی تلقی می شود. زیرا جریان صادرات 
و واردات کشــور، به دنبال آن رونق یا افول بخش های 
مختلف اقتصاد کشــور تحت تأثیر آن است.  به ویژه در 
کشور ما به دلیل اهمیت باالی تجارت خارجی، وابستگی 
اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی و وابســتگی واحدهای 
تولیدی به واردات مواد اولیه و واسطه ای، تأثیر نرخ ارز 
بر همه ابعاد زندگی اقتصادی جامعه بســیار جّدی و 
عمیق است. ازاین رو عملکرد دولت به عنوان بزرگ ترین 
عرضه کننده ارز )درآمد حاصل از فروش نفت( در عرصه 
اقتصاد ملی بسیار مهم و تعیین کننده است. به بیان دیگر 
سیاست ارزی که دولت به کار می گیرد، می تواند به خوبی 

اقتصاد را در مسیر موردنظر دولتمردان هدایت کند.
حال ســؤال این است: آیا دولت از این ظرفیت خود 
یعنی امکان سیاست گذاری مقتدرانه ارزی برای هدایت 
اقتصاد در مســیر رونق و برآورده ساختن اهداف کالن 
توسعه همه جانبه کشور استفاده می کند؟ در این جا باید 
به نقش مخرب دو آفت توجه داشــت: از یک  سو دولت ممکن اســت بازار ارز و امکان 
قیمت گذاری در این بازار را به عنوان یک منبع درآمد برای خود تلقی کند، و به اصطالح 
رویکرد درآمدی به این میدان داشته باشد. از سوی دیگر چون تعیین نرخ برابری ارز با پول 
ملی رانت های کالنی را به صورت پیدا و پنهان در اختیار برخی فعاالن اقتصادی قدرتمند 
قرار می دهد، همواره می توان انتظار داشت که با نفوذ اشخاص حقیقی و حقوقی ذی نفع 
جریان قیمت گذاری ارز از خدمت اقتصاد ملی درآمده، و در خدمت  رانت خواران قرار گیرد.

در حالت اول یعنی وقتی دولت با رویکرد درآمدی با بازار ارز روبه رو می شود، درواقع 
بــا افزودن بر نرخ ارز و تحمیل تورم به اقتصاد ملی، اقدام به کســب درآمد برای تأمین 
هزینه های جاری و عمرانی خود می کند. به بیان دقیق تر ناکامی دولت در میدان گردآوری 
درآمد مالیاتی با تحمیل نرخ باالی ارز به اقتصاد ملی جبران می شود. در حالت دوم نیز 
تغییر نرخ ارز نه با رعایت مصالح ملی، بلکه با هدف تأمین منافع نامشروع برخی گروه ها 

انجام گرفته، و رانت عظیمی را نصیب آنان می کند.
یکــی از مهم ترین آثار منفی انتخاب این دو رویکرد مخّرب، چهارنعل تاختن اقتصاد 
ملی در مســیر بیماری و دوری از ســالمت اســت. در چنین اقتصادی عناوینی چون 
»تولیدکننده«، »واردکننده« و »صادرکننده« از معنای واقعی خود تهی می شــوند. زیرا 

بسیاری از فعالیت ها فقط با هدف دسترسی به رانت ارزی صورت خواهدگرفت. 
با مروری بر عملکرد دولت ها در میدان سیاست گذاری ارزی، می توان چنین برداشت 
کرد که هرچند متولیان امر گاه تصمیمات درســتی برای مدیریت و ساماندهی بازار ارز 
گرفته ، و گام هایی برای اصالح امور برداشــته اند، اما همواره اثر منفی و مخرب دو آفت 
مورداشــاره در این میانه حاضر و ظاهر بوده است. گزافه نیست اگر گفته شود طی چند 
دهه گذشته در اقتصاد ما فقط دو معبر اصلی برای شکل گیری ثروت های نجومی وجود 
داشته اســت: اول تجارت امالک به ویژه با استفاده از رانت تسهیالت کالن بانکی، و دوم 

برخورداری از رانت ارزی و شیوه نامطلوب قیمت گذاری ارز.
بازگرداندن سیاســت های ارزی به مسیر درست با هدف استفاده از این ظرفیت برای 

ناصر ذاکری
کارشناساقتصادی

اصطالح »درآمد غیرعملیاتی« از دید حسابداری فقط سرفصلی برای نشان دادن و ثبت بخشی از درآمد بنگاه ها 
است که ارتباط مستقیمی با فعالیت اصلی آن ها ندارد. اما در اقتصاد ما این سرفصل غوغا می کند! درواقع بخش 
مهم درآمد بسیاری از بنگاه ها در اقتصاد ناسالم ما ذیل این سرفصل طبقه بندی می شود.
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توسعه

نگاه کارشناس [  [

ابزار مستقیم و غیرمستقیم کدام است؟
تحلیل رهیافت جدید سیاست پولی در ایران

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 

عملیات بازار و جزئیات 
و چگونگی کارکرد آن 

بدانید، خواندن این 
مقاله به شما توصیه 

می شود. 

اعتباری اجازه  خواهند داشــت در صورت نیاز و مشروط به ارائه وثایق کافی در نرخ سود سقف از 
بانک مرکزی تسهیالت دریافت کنند. از طرف دیگر، سپرده گذاری قاعده مند به بانک ها و موسسات 
اعتباری این امکان را می دهد که مازاد منابع خود را در نرخ سود کف نزد بانک مرکزی سپرده گذاری 
کنند. نرخ های اعتبارگیری و سپرده  گذاری قاعده مند داالنی را تشکیل می دهد که سقف آن نرخ 
اعتبارگیری قاعده مند و کف آن نرخ سپرده گذاری قاعده مند است. به این ترتیب، داالن نرخ سود 

دامنه نوسانات نرخ سود بازار بین بانکی را محدود می کند.

نرخ سود بازار 
بین بانکی

نرخ سود اعتبارگیری
قاعده مند

ی نرخ سود سپرده گذار
قاعده مند
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(-)کسری ذخایر0)+(                        مازاد ذخاير 

نمودار 1- عرضه و تقاضای ذخایر در بازار بین بانکی

J زیرساخت های حقوقی و فنی اجرای عملیات بازار باز
بانــک مرکزی به اســتناد بندهای )الــف( و )ب( ماده )10( و بندهــای )5( و )6( ماده )13( 
قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، بند )9( مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 
1397/07/10 و بند )م( تبصره )5( قانون بودجه ســال 1398، دستورالعمل »انجام عملیات بازار 
باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه« را در تاریخ 1398/01/۲7 )به همراه اصالحات آن در تاریخ 
1398/10/03( به تصویب شورای پول و اعتبار رساند. متعاقب این امر، کمیته اجرایی عملیات بازار 
باز در تاریخ 1398/06/31 با هدف فراهم سازی بسترها و الزامات مورد نیاز جهت اجرای عملیات بازار 
تشکیل شد و بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز برای اجرای عملیات بازار باز فراهم شد. 
به منظور آزمایش زیرساخت های فراهم شده از جمله سامانه معامالتی نامک، هماهنگی بین شرکت 
سپرده گذاری مرکزی و اداره معامالت ریالی بانک مرکزی، شرکت فرابورس ایران به منظور تأیید 
معامالت عمده و...، از طریق کمیته اجرایی عملیات بازار باز در تاریخ 1398/07/15 تعداد محدودی 
اوراق بدهی دولتی )اسناد خزانه اسالمی( از یکی از بانک های عضو بازار بین بانکی خریداری کرد و 

J مقدمه
یکی از کلیدی ترین وظایف بانک های مرکزی در جهان، 
ثبات پولی یا به بیان دیگر، ایجاد آرامش در اقتصاد از مسیر 
کنترل انتظارات تورمی و به تبع آن نرخ تورم پایین و باثبات 
است. بانک های مرکزی از قدیم االیام راهبردهای مختلفی را 
جهت دســتیابی به این مهم به کار گرفته اند، لیکن تجربیات 
گوناگون حاصل شده، اغلب آنها را به این درک رسانده است 
که دستیابی به نرخ تورم پایین و باثبات غالباً از مسیر استفاده 
از ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی امکان پذیر است.  بانک 
مرکزی ایران نیز با تجربه اندوزی از تجارب داخلی و خارجی 
در زمینه راهبری نظام پولی و اعتباری، در چارچوب رهیافت 
جدید سیاست پولی، اســتراتژی خود را از مدیریت کل های 
پولی )همچون نقدینگی و پایه پولی( به سمت مدیریت نرخ 
سود بازار بین بانکی تغییر داده و به جای استفاده از ابزارهای 
مســتقیم سیاســت پولی، از ابزارهای غیرمستقیم همچون 
عملیات بازار باز و اعطای تسهیالت قاعده مند، در حال استفاده 
اســت. به عبارت دیگر، بانک مرکزی در راســتای نوسازی 
چارچوب سیاست گذاری پولی، استراتژی خود را از مدیریت 
کل های پولی )همچون نقدینگی و پایه پولی( به سمت مدیریت نرخ سود بازار بین بانکی تغییر داده 
و استفاده از ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی را به جای ابزارهای مستقیم در پیش گرفته است. 
در این چارچوب جدید، عملیات بازار باز مهم ترین ابزار غیرمستقیم در اجرای سیاست  پولی است 
که در کنار ابزارهای دیگری همچون تسهیالت قاعده مند، کنترل بانک مرکزی را بر نرخ سود بازار 

بین بانکی افزایش می دهد.

J عملیات بازار باز و تسهیالت قاعده مند
عملیات بازار باز به مجموعه  اقداماتی گفته می شــود که بانک مرکزی جهت هدایت نرخ سود 
بازار بین بانکی به سمت نرخ سود هدف انجام می دهد. این مجموعه اقدامات، خرید و فروش  قطعی 
یا اعتباری اوراق بدهی دولتی را شامل می شود که بانک مرکزی از طریق آنها نقدینگی مورد نیاز 
بازار بین بانکی را تنظیم می کند. همان طور که در نمودار 1 نشان داده شده است، نرخ سود در بازار 
بین بانکی تحت تاثیر میزان عرضه ذخایر قرار دارد. به عنوان مثال، کسری ذخایر باعث افزایش نرخ 
سود در بازار بین بانکی می شود. در صورتی که بانک مرکزی کسری منابع و انحراف نرخ سود بازار 
بین بانکی از نرخ سود هدف را پیش بینی  کند، عملیات بازار باز را به صورت خرید اوراق بهادار دولتی 
از بانک ها انجام می دهد و کســری ذخایر را تامین و به این صورت، از انحراف نرخ سود جلوگیری 
می کند. اینکه بانک مرکزی از خرید اعتباری یا قطعی استفاده کند به تحلیل بانک مرکزی از عامل 
ایجادکننده کسری ذخایر در بازار بین بانکی بستگی دارد. در صورتی که بانک مرکزی کسری ذخایر 
را دائمی بداند، از طریق خرید قطعی اوراق بدهی دولتی و در صورتی که کسری را زودگذر بداند، از 

طریق خرید اعتباری اوراق بدهی کسری بازار را تامین می کند.
در کنار عملیات بازار باز، بانک مرکزی از ابزار تسهیالت قاعده مند )مساعدت های آماده( برای 
کنترل نوسانات احتمالی نرخ سود در بازار بین بانکی استفاده می کند. تسهیالت قاعده مند دو ابزار 
اعتبارگیری قاعده مند و سپرده گذاری قاعده  مند را برای بانک ها و موسسات اعتباری شامل می شود 
که هرکدام با نرخ های متفاوتی اعمال می شــوند. در اعتبارگیری قاعده مند، بانک ها و موسســات 

محمد نادعلی
مدیرادارهعملیاتبازارباز

بانکمرکزی
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همان اوراق در تاریخ 1398/07/16 به بانک مزبور فروخته شد. پس از حصول اطمینان از عملکرد 
سخت افزارها و نرم افزارهای تهیه شده و وجود هماهنگی الزم بین ارکان مختلف بانک مرکزی با سایر 
دســتگاه های ذی ربط )شرکت فرابورس و شرکت سپرده گذاری مرکزی( بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران روز شنبه مورخ ۲8 دی ماه 1398، برای اولین بار معامله اوراق بدهی دولتی با بانک ها 
و موسسات اعتباری غیربانکی را در چارچوب عملیات بازار باز و در قالب خرید قطعی اوراق مزبور 
انجام داد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران در پنجاه 
و نهمین مجمع عمومی بانک مرکزی که روز پنج شنبه ۲6 دی ماه برگزار شده بود، از آغاز عملیات 
بازار باز در بانک مرکزی رونمایی کرد. انجام عملیات بازار باز در ســطح گســترده تنها به خرید یا 
فروش قطعی اوراق بدهی دولت در بازار بین بانکی محدود نمی شــود و قراردادهای توافق بازخرید 
)ریپو( با توجه به مزایای متعددی که دارند، نقش قابل توجهی در معامالت مربوط به عملیات بازار 
ایفا می کنند. از طرف دیگر، اجرای تسهیالت قاعده مند نیز به ابزارهای جدید نیاز داشت تا به بانک 
مرکزی اجازه دهد نرخ سود سقف و کف را در بازار بین بانکی برقرار کند. الزم به توضیح است که 
ابزارهای جدید باید به گونه ای تعریف شوند که با موازین شرعی مطابقت داشته باشند. از این رو، 
مطالعات و بررســی های الزم در خصوص ابزار توافق بازخرید )ریپو( توســط کمیته عملیات بازار 
باز صورت گرفت و همچنین ابعاد حقوقی آن توســط گروه بانکداری اسالمی پژوهشکده پولی و 
بانکی مورد بررسی قرار گرفت. پیشنهاد کمیته اجرایی عملیات بازار باز در خصوص نحوه معامالت 
مربوط به توافق بازخرید اوراق مالی اسالمی در هجدهمین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی مورخ 
1398/09/13 مطرح شــد و در همان جلســه نیز به تصویب شورای فقهی بانک مرکزی رسید. 
همچنین این شورا در جلسه بیستم مورخ 1398/10/11 سپرده گذاری بانک ها نزد بانک مرکزی در 

قالب عقد ودیعه را مجاز دانست. 
شورای پول و اعتبار پس از ارائه گزارش بانک مرکزی در خصوص نیازمندی های عملیات بازار، 
استفاده از ابزارهای جدید »توافق بازخرید منطبق بر شریعت«، معاوضه ارزی، عقد »ودیعه« و وکالت 
عام را در تاریخ 1398/11/۲9 برای انجام عملیات بازار توسط بانک مرکزی مجاز دانست. همچنین 
در این جلسه به بانک مرکزی اجازه داده شد نسبت به سپرده گیری از بانک ها و موسسات اعتباری 
در قالب عقد ودیعه و وکالت عام با نرخ سود حداقل 10 درصد و نسبت به اعطای اعتبار در قبال اخذ 
وثیقه در قالب عقود توافق بازخرید، معاوضه ارزی و وثیقه گیری با نرخ سود حداکثر ۲3 درصد اقدام 
کند )جدول 1 ابزارهای در دسترس بانک مرکزی را در اجرای عملیات بازار باز و همچنین تشکیل 

داالن نرخ سود نشان می دهد(. 

جدول 1- ابزارهای سیاست گذاری و عملیاتی بانک مرکزی به منظور انجام عملیات بازار
ابزارهای عملیاتیابزارهای سیاست گذ اری

خرید و فروش قطعی اوراق بدهی دولتیعملیات بازار باز
خرید و فروش اعتباری بر اساس توافق بازخرید اوراق بدهی دولتی

اعتبارگیری قاعده مند در
نرخ سود سقف

توافق بازخرید اوراق بدهی دولتی
وثیقه گیری ارز و طال

سپرده گذاری قاعده مند در
نرخ سود کف

سپرده پذیری بر اساس عقد ودیعه
توافق بازخرید معکوس اوراق بدهی دولتی

J سازوکار اجرایی عملیات بازار باز
اقدامــات فوق الذکر به بانک مرکزی امکان داده تا عملیات بــازار باز را برای اولین بار در دوران 
فعالیت خود اجرا کنــد. از تاریخ 1398/11/0۲ عملیات بازار باز از طریق حراج مخفی با تبعیض 
قیمت به صورت هفتگی در روزهای چهارشنبه هر هفته برگزار شده است. سازوکار اجرایی برنامه 
حراج به این صورت است که براســاس پیش بینی های صورت گرفته از ورود و خروج ذخایر بازار 
بین بانکی )حداقل به مدت یک هفته(، موضع عملیات بازار باز اعم از خرید یا فروش قطعی و یا خرید 
یا فروش بر اساس توافق بازخرید در هر هفته تعیین شده و دوشنبه هر هفته موضع بانک مرکزی 
از طریق سامانه بازار بین بانکی به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی اطالع رسانی می  شود. پیرو 
اطالعیه مزبور، بانک ها و موسسات اعتباری می توانند به منظور مدیریت نقدینگی خود در حراج مورد 
نظر شــرکت کرده و پیشنهادهای خود را )حداکثر 3 پیشنهاد( در فرم های طراحی شده حداکثر 

تا ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه همان هفته و از طریق سامانه بازار بین بانکی به بانک مرکزی 
)اداره عملیات بازار باز( ارســال کنند.  اداره عملیات بازار باز پس از دریافت سفارش های بانک ها و 
موسسات اعتباری، براساس حجم تزریق/جمع آوری نقدینگی مورد نظر خود سفارش ها را بررسی 
و اسامی بانک ها و موسسات اعتباری برنده در حراج را مشخص و از طریق سامانه بازار بین بانکی به 
آنها اعالم می کند. در روز اخیر نیز مبادله اوراق بهادار بین بانک/ موسسه اعتباری برنده در حراج با 
بانک مرکزی از طریق سامانه معامالتی نامک انجام شده و در همان روز تسویه ریالی مبادالت مزبور 

توسط اداره معامالت ریالی )ساتنا( انجام می گیرد. 

J جمع بندی
تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که عملیات بازار باز بر اساس تعریف نرخ سود سیاستی و 
دامنه نرخ سود )کریدور نرخ سود( انجام می شود. بانک مرکزی جهت دستیابی به نرخ سود سیاستی 
مورد نظر با اجرای عملیات بازار باز در صورت کمبود یا مازاد منابع در بازار بین بانکی، اوراق بدهی 
دولتی را از طریق خرید و فروش قطعی و یا استفاده از توافق بازخرید )رپو( با بانک ها مبادله می کند. 
از طــرف دیگر اگر به هر دلیلی بانک نتواند در طول روز در بازار بین بانکی از طریق عملیات بازار 
بــاز و یا از بانک های دارای مازاد منابع، وجوه مورد نیاز خود را تأمین کند، بانک مرکزی به عنوان 
آخرین تأمین کننده نقدینگی بانک ها*، وجوه مورد نیاز را با نرخ سود سقف در اختیار بانک مزبور 
قرار خواهد داد. الزم به توضیح است که منابع مورد نظر در ازای اخذ وثیقه و یا با استفاده از توافق 
بازخرید به بانک واگذار می  شــود. از طرف دیگر در این چارچوب بانک مرکزی به منظور برقراری 
حداقل نرخ سود در بازار بین بانکی )کف دامنه نرخ سود(، به صورت نامحدود از بانک ها در نرخ کف 

سپرده پذیری می کند. 
عملیات بازار باز به عنوان رویکرد نوین سیاســت گذاری پولی در ایران به دنبال مدیریت نرخ 
سود بازار بین بانکی است تا از این طریق زمینه دستیابی به هدف گذاری تورمی را فراهم سازد. این 
عملیات از دی ماه سال 1398 اجرا و به مرور ابزارهای آن تکمیل شده و از نیمه دوم سال 1399 
با بســط ابزارها، به صورت گسترده مورد استفاده سیاست گذار پولی قرار گرفته است. در کنار این 
اقدامات مجموعه سیاست های مکملی همچون تغییر نحوه محاسبه و اجرای نسبت سپرده قانونی 
بانک ها، تغییر رویکرد اعطای اعتبار بین روز به بانک ها، تکلیف بانک ها به نگهداری حداقل 3 درصد 
از ســپرده های خود به شــکل اوراق مالی اسالمی دولت و کنترل مقداری ترازنامه بانک ها به اجرا 
درآمده است. در کل، اهم دستاوردهای این ابزار هدایت غیرمستقیم سیاست پولی در سال 1399 

به شرح ذیل بوده است:
ایجاد داالن نرخ ســود در دامنه ۲۲-14درصد و جلوگیری از نوسانات ناخواسته و شدید در ��

نرخ سود بازار بین بانکی 
مدیریت نرخ سود بازار بین بانکی در حوالی نرخ هدف سیاستی از طریق مدیریت کسری و مازاد ��

نقدینگی در بازار بین بانکی با استفاده از ابزار خرید و فروش قطعی و خرید و فروش اعتباری )توافق 
بازخرید یا ریپو( اوراق بهادار دولتی

فراهم کردن امکان سپرده پذیری منابع مازاد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی توسط بانک ��
مرکزی در نرخ کف داالن نرخ سود )طی سه مرحله این نرخ از 10 درصد به 14 درصد رسیده است(

امکان اعطای تسهیالت به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در سقف داالن نرخ سود و با ��
اخذ وثیقه )با نرخ ۲۲ درصد، سررسید ۲ تا 14 روزه( 

تامین نیاز نقدینگی کوتاه مدت بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی با استفاده از ابزار توافق ��
بازخرید )ریپو( ) حراج هفتگی، سررسید دوهفته ای، نرخ حوالی ۲0 درصد و متناسب با شرایط بازار(

تسهیل مدیریت نقدینگی کوتاه مدت بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی و مدیریت موثر ��
اضافه برداشت بانک ها 

وثیقه دار کردن تعامل اعتباری میان بانک ها و بانک مرکزی )فراهم کردن امکان وثیقه گیری ��
برخط از بانک ها(

ایجاد تقاضای موثر برای اوراق بدهی دولت از طریق اجرای عملیات بازار باز و نیز الزام بانک ها به 
نگهداری حداقل معادل 3 درصد از مانده کل سپرده های خود به صورت اوراق بدهی دولت )نتیجه 
آن برگزاری 4۲ مرحله حراج اوراق دولت و تامین مالی حدود 1۲6 هزار میلیارد تومانی کســری 

بودجه دولت بدون استفاده از منابع بانک مرکزی بوده است(. 
* Lender of last resort

یت کل های  بانک مرکزی در راستای نوسازی چارچوب سیاست گذاری پولی، استراتژی خود را از مدیر
یت نرخ سود بازار بین بانکی تغییر داده و استفاده از  پولی )همچون نقدینگی و پایه پولی( به سمت مدیر
ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی را به جای ابزارهای مستقیم در پیش گرفته است.
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توسعه

نگاه کارشناس [  [

چرا فقر پایان ندارد؟
بایدها و نبایدهای نهادهای رسمی 

دوسوم اراضی کشور شده و بحران  زیست محیطی در قامت تهدیدی جدی و فراگیر، عیان 
شده است، روند شاخص های سرمایه اجتماعی، تنزلی و ادامه دار به نظر می رسد، ارزش »پول 
ملی« به حدود یک چهار هزارم پیش از بهمن 1357 سقوط کرده و تورم و بیکاری و رکود 
و فساد و تبعیض، بخشی الینحل و انکارناپذیر از ساختار اقتصاد ایران را نمایان می سازد و 
حداقل دستمزد اعالمی از سوی وزارت کار که آن هم تنها به شاغلین اختصاص دارد و نه 
خیل بیکاران و درماندگان، مبلغی در حدود صد دالر در ماه را شامل می شود که تقریباً معادل 

دستمزد پرداختی در کشورهای فقیر و قحطی زده آفریقایی است. 
شاید منصفانه ترین و واقع بینانه ترین پاسخ به پرسش یادشده در صدر این بخش )آیا ایران 
کشوری فقیر و ایرانیان ملتی فقیر ند؟( این باشد که ایران و ایرانیان، دارای ظرفیت های بالقوه ای 
در مسیر توسعه و رشد اقتصادی هستند که نه تنها محقق نشده، بلکه به مثابه میراثی ارزیابی 
می شود که در سراشیب غارت و انهدام قرار دارد و ثروتی است که در روند مخاطره آمیز اسراف 

و تعدی و تفریط و حیف و میل، هر لحظه با سرعتی بیشتر از قبل به هدر می رود.

J تاثیرپذیری فرودستان از متغیرهای اقتصادی 
چکیده کالم آن است که فقرا از متغیرهای مثبت اقتصادی مانند اشتغال و ارزش افزوده و 
رونق اقتصادی، برخورداری کمتری نسبت به ثروتمندان دارند و در رویارویی با تورم و رکود و 
بیکاری، سهم بیشتری دریافت می کنند. این معیار کلی در عموم وجوه نابرابری های اقتصادی 
و سیاسی و عدم برخورداری از امکانات رفاهی در حوزه های بهداشت و آموزش دیده می شود. 
گسترش یا مهار فقر، تاثیر مستقیم و انکارناپذیری بر میزان و کیفیت آسیب پذیری یا بهبود 
زیست طبقات فرودست دارد و حتی به نظر می رسد که رابطه ای جدی با میزان مشارکت 
سیاسی و تجلیات کریمانه و اخالقی این طبقه دارد. به عبارت دیگر، در یک جامعه فقرزده 
و مبتال به ساختارهای تبعیض، نمی توان متوقع تقویت فرآیند دموکراسی یا بروز کماالت 

اخالقی و معنوی بود.
 
J تبعیض و فقر

»فقر« محصول جدایی ناپذیر و سرنوشت محتوم »تبعیض« در ساحت های اقتصادی و 
سیاسی و اجتماعی است، اما می تواند متمایز از آن نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. در یک نگاه 
کلی و بنا بر تجربه بالواسطه چهار دهه اخیر، به نظر می رسد که با یقین بیشتری می توان 
گفت که »تبعیض« به مراتب مخرب تر از »فقر« عمل می کند و نه تنها مراتب زیست انسانی، 
بلکه زیرساخت های اقتصادی و بنیان های سرمایه اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد. یک 
جامعه مبتال به تبعیض، به مراتب بیش از یک جامعه فقیر، در معرض تهدیدات ساختاری و 
ابتال به ناامیدی اجتماعی و بی اعتمادی عمومی قرار دارد. »فقر« ساختاری است که به عدم 
تمکن و عدم دسترسی به نیارهای اساسی می انجامد و »تبعیض« افزون بر تمام پیامدهای 
یادشده، زمینه های فساد و انحطاط را در ساختارهای اقتصادی و حتی سیاسی و فرهنگی 

فراهم می کند و رشد می دهد.

J سازوکارهای رسمی حمایت از محرومان
نخستین وظیفه دولت ها و نهادهای حاکمیتی، حمایت از مردم در برابر تهدیدهای جاری 
یا قابل پیش بینی علیه تمامیت جسمانی و امنیت سیاسی و اقتصادی است. تجربه معاصر 
ثابت می کند که این رسالت اساسی، نه با »شعار« محقق می شود و نه با »امنیتی کردن« 
فضای جامعه و تحمیل جو پلیسی بر مناسبات میان حاکمیت و شهروندان. این چشم انداز 

»دریغا که فقر
چه به آسانی

احتضار فضیلت است
به هنگامی که تو را

از بودن و ماندن
چاره نیست، 
بودن و ماندن

و رضا و پذیرش« 
احمد شاملو

J  چیستی فقر 
»فقر مفهوم گسترده و وسیعی دارد که در قالب های 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بروز می یابد«1 و بازگوکننده 
شرایطی است که حکایت از نوسانات عظیم و تهدیدآمیز 
علیه زیســت جســمانی، فضیلت های اخالقی و تعادل 
اجتماعــی دارد. »فقر« موید »عدم برخورداری نســبی 
یا مطلق شــهروندان از امکانات مالی، ضرورت های بقا، 
استانداردهای خدمات اجتماعی و رفاهی و عدم دسترسی 
به نیازهای اساسی مانند سرپناه، خوراک کافی، پوشاک، 

بهداشت، درمان و آموزش«۲ است.
 »فقــر« یک وضعیت حاد و الگوی نامتوازن طبقاتی 
اســت که متاثر از ســاختارهای ریشه دار »فســاد« و »تبعیض« رفتار می کند و بر کلیت 
گستره حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر جامعه ای اثرگذار است و متناسب با کیفیت 
توســعه یافتگی و بنیان های ناظر بر »خیر عمومی« و شــاخص های مرتبط با »حکمرانی 
مطلوب« عیان و سنجیده می شــود. »فقر« عالمت شکاف دولتـ  ملت، نشانه نابرابری و 
نمودار انباشت مطالبات پاسخ داده نشده در طول دهه ها و سده هاست و در یک کالم، »فقر« 
مفهومی است پیچیده و چندالیه و فراتر از حوزه »دستمزد ناچیز« یا »عدم تمکن مالی« که 

تاریخ هبوط بشر از جایگاه انسانی و حقوق طبیعی او را توضیح می دهد.

J آیا ایران کشوری فقیر و ایرانیان ملتی فقیر ند؟
پاسخی کوتاه و یک سره برای این سوال بزرگ و بنیادین وجود ندارد. از یک سو، افزون بر 
شیوع الگوهای مصرف مسرفانه که می تواند نشان از سطحی از برخورداری و رفاه تلقی شود، 
کشور ما منتفع از باالترین سرمایه انسانی و بیشترین زیرساخت های صنعتی و نیروگاهی در 
کل منطقه اســت و در میان پانزده کشور ثروتمند جهان قرار دارد که بهره مند از باالترین 
ذخایر انرژی نفت و گاز و منابع معدنی مانند روی و آهن و مس است و با دسترسی به هزاران 
کیلومتر آب های آزاد و بنادر کشتیرانی واقع در آبراه های بین المللی خزر و دریاهای جنوب، 
دارای ژئوپلیتیکی است که شاهراه تجارت جهانی را از شرق آسیا و خاور دور به اروپای غربی 
و حتی آفریقای مرکزی پیوند می دهد و واجد باالترین ظرفیت مدیریتی و سیاسی بر حوزه 

امنیت خاورمیانه قلمداد می شود.
اما از ســوی دیگر، منابع آب و خاک و جنگل های ایران در طول چهار دهه گذشته به 
شدت آسیب دیده اند، تقلیل منابع آب زیرزمینی منجر به گسترش خشکسالی در بیش از 

مهدی معتمدی مهر
کارشناسمسائلاجتماعی

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 

تاثیر شاخصه های 
اقتصادی مانند رکود، 
تورم، بیکاری و غیره 

بر روند  گسترش فقر و 
تبعات فقر بدانید، این 

مقاله را بخوانید.
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نکته هایی که باید بدانید

»فقر« یک وضعیت حاد و الگوی نامتوازن طبقاتی است که متاثر از 	]
ساختارهای ریشه دار »فساد« و »تبعیض« رفتار می کند و بر کلیت گستره 
حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر جامعه ای اثرگذار است و متناسب 
با کیفیت توسعه یافتگی و بنیان های ناظر بر »خیر عمومی« و شاخص های 

مرتبط با »حکمرانی مطلوب« عیان و سنجیده می شود.
در غیاب آزادی و به ویژه در شرایطی که نهادهای اقتدارگرای سیاسی 	]

و نظامی بیش از سایر بخش ها توان و انگیزه فساد دارند و خود به بحران 
کارآمدی دچارند، عاقبتی جز فراگیر شدن فقر و گسترش ساختارهای فساد 

و تبعیض وجود ندارد.
پرداخت سوبسید و ارتقای استانداردهای حقوق اساسی کار از جمله 	]

دستاوردهای مترقی مبارزات حقوق بشری در طول یک صد سال گذشته به 
شمار می روند که بیان گر ظرفیت و رسالت نهادهای حاکمیتی در حمایت از 

شهروندان در رویارویی با فقرند.

متعالی، با تدوین و طراحی سازوکارهای رفاهی در ساختار بودجه، تدابیر مالیاتی، پیش بینی 
برنامه های واقع بینانه توسعه ای، رشد کارآمدی سازمان های تامین اجتماعی، ارائه الگوهای 
موثر بر تقویت نظام خدمات اجتماعی و توزیع عادالنه تر فرصت های سرمایه گذاری و متناسب 
با مشارکت شهروندان در سرنوشت سیاسی و اقتصادی خویش مقدور می شود و مالزمه ای 
تردیدناپذیر میان کاهش شاخص های »تصدی گری دولتی« با فرآیند »فقرزدایی« و توفیق 

سازوکارهای حمایتی نهادهای رسمی در مواجهه با فقر و بی عدالتی و تبعیض وجود دارد.
پرداخت سوبسید و ارتقای استانداردهای حقوق اساسی کار از جمله دستاوردهای مترقی 
مبارزات حقوق بشری در طول یک صد سال گذشته به شمار می روند که بیان گر ظرفیت و 
رسالت نهادهای حاکمیتی در حمایت از شهروندان در رویارویی با فقرند. اما تجربه کشورهای 
شبه دموکراتیک و توسعه نایافته نشــان می دهد که در غیاب نهادهای ناظر جامعه مدنی، 
ردیف های پرداخت سوبســید در قانون بودجه، عمالً به امکانی برای حیف و میل منابع و 
یا حتی برخورداری از فرصت هایی برای انحــراف ارقام پولی و اعتباری از مدارهای قانونی 
انجامیده است. واقعیت بغرنج آن است که به هیچ بهانه ای نباید پرداخت سوبسید به فقرا و 
حمایت از تولید ملی را از عهده دولت ها خارج کرد. لیکن از سوی دیگر، این وظیفه راهبردی 
و زیربنایی، بدون ارائه برنامه و پیش بینی های دقیق کارشناسی به سامان نمی رسد. از این رو، 
هم پرداخت یارانه و هم تدوین برنامه، دو ماموریت توامان و تعطیل ناپذیر دولت ها در راستای 

بسط عدالت اجتماعی، مهار فقر و حمایت از محرومان قلمداد می شوند. 
آیه ۲5 سوره حدید، رسالت پیام آوران الهی را نه در »استقرار عدالت« بلکه در انگیزش 
مردم )اعم از تمام طبقات و گرایش ها و معادل با شــهرونِد منهای هرگونه تعلقات نژادی، 
جنسیتی یا عقیدتی( به استقرار عدالت می داند که در عبارت »لیقوم الناس بالقسط« تجلی 
یافته است. شاید بتوان از این آموزه عقالنی و رحمانی قرآن کریم الهام گرفت و فریضه اصلی 
دولت ها را فراتر از ترویج الگوهای آمرانه سوسیالیستی و »دولتی کردن اقتصاد« تعریف کرد 
و به رسالت حاکمیت در ایجاد زمینه های رشد ظرفیت های ملی برای استقرار عدالت و مهار 
فقر و نابرابری توجه داشت. این هدف شریف، با ایجاد »ساختار« و »برنامه ای« میسر است که 

دولت ها در قبال دستیابی به آن »ساختار« و »برنامه« مسئولیت دارند.
نظام های سیاســی موظف به تقویت نهادهای عمومی و کمک به موجودیت مستقل و 
توان مند ساختارهای عمومی از دو بخش دولتی و خصوصی هستند. شوراها و نظام مدیریت 
شورایی که در بافت شهرداری های هم تراز و بلکه قدرتمند تر از هر دستگاه حاکمیتی تجلی 
می یابند، اثرگذارترین بخش نهادهای عمومی هســتند که عالوه بر ارائه خدمات عمومی، 

زیاده خواهی های دولتی و بخش خصوصی را از هردو سو کنترل می کند.
 »اوقاف« به مثابه پرسابقه ترین نهاد عمومی کشور و بنیادهایی مانند بنیاد مستضعفان، 
کمیته امداد، بنیاد شهید و نظایر آن از جمله نهادهای عمومی ایران قلمداد می شوند که در 

سایه عدم شفافیت اصل 44 قانون اساسی و تمایالت روزافزون حاکمیت به مداخله بیشتر 
در اقتصاد و برخورداری بیشتر از منابع مالی و اعتباری، عمالً از ماهیت ذاتی خویش به دور 
افتاده و به عنوان جزیی از بخش دولتی در معنای عام آن و یا زائده ای نامعین و ناپاسخگو 
در ساختار کالن اقتصادی کشور، امکان بروز یا نقش آفرینی فوق العاده محدود یافته اند؛ کما 
این که در مواجهه با بحران کرونا و اثرات منفی آن بر حیات اقتصادی طبقات محروم، این 

نهادها واجد انگیزه یا قادر به ارائه کارکرد مسئوالنه یا موثری نبودند.

J جامعه مدنی و مهار فقر
حمایت نظام های رسمی از مردم در برابر فقر، بخشی از »راه حل« است که بدون تن دادن 
به الزامات بخش دیگر آن به مثابه حمایت نهادهای جامعه مدنی )چه در عرصه های اجرایی 
و چه در حوزه های نظارتی( به سرانجامی نمی رسد. نهادهای رسمی در غیاب نهادهای مدنی، 
افزون بر ناکارآمدی فزاینده در مهار فقر و عملیاتی کردن سازوکارهای ناظر به توزیع عادالنه 
قدرت و ثروت و خدمات، خود به بخشی از ساختار فساد تبدیل می شوند و به عنوان امکانی 
برای سلطه بیشتر اقلیت محض ثروتمندان و برخورداران بر اکثریت قریب به اتفاق محرومان، 

تجاهر می کنند.
بخش خصوصی کارآمد که واقعاً مستقل از دولت باشد، اگرچه می تواند در مسیر رشد 
تولید و رونق اقتصادی و افزایش اشتغال و رفاه و در راستای بهره مندی افزون تر طبقات فقیر 
موثر باشــد، اما غفلت نباید کرد که بخش خصوصی، قطعه و بخشی از کلیت هر »جامعه 
مدنی« اســت که تنها در کنار ســایر اجزای جامعه مدنی مانند سازمان های مردم نهاد در 
حوزه های خیریه و زیست محیطی و احزاب، سندیکاها و رسانه های مستقل در عرصه های 
سیاسی و اجتماعی، معنا و کارایی پیدا می کند. از این رو، به نظر می رسد که پاگرفتن و رشد 
»خصولتی ها« که ذاتاً ماهیتی رانتی و مفسدانه دارند و تقلیل ظرفیت های بخش خصوصی 
واقعی، نباید اموری اتفاقی یا از سر سهل انگاری ارزیابی شوند. این واقعیت تلخ، هم تبیین 
روشنی دارد و هم، پیامدهایی صریح و انکارناپذیر بر پیکره تولید و اشتغال و رشد فزاینده و 

مهارناپذیر بحران اقتصادی و گسترش بی عدالتی و فقر و تبعیض و فساد.
ســازمان های مردم نهــاد حمایت کننده از مردم در مواجهه با فقر و دیگر آســیب های 
اجتماعی مانند اعتیاد یا انواع بیماری های پرهزینه و خاص، اصلی ترین امدادگران دولت ها در 
ایفای این وظیفه سنگین اند و هیچ دولتی حتی ثروتمندترین دولت های جهان هم به تنهایی 
توان پاسخ گویی به این رسالت عظیم را ندارد، اما رشد و کارآمدی این نهادهای غیرسیاسی، 
منوط و مرتبط با گشــایش های سیاسی و فرصت های دموکراتیک رقم می خورد. در هیچ 
جامعه بسته یا در هیچ ساختار غیردموکراتیکی نمی توان انتظار نقش آفرینی عمده ای از سوی 

نهادهای مردمِی ولو غیرسیاسی را داشت. 
طبقه متوسط عالوه بر شاخص های اقتصادی نظیر میزان درآمد و دستمزد، براساس تابعی 
از مطالبات سیاسی و زمینه های آرمانی نیز ارزیابی می شود. به عبارت دیگر، تضعیف طبقه 
متوســط و رشد محرومیت و فقر در کشور، افزون بر عوامل و پیامدهای اقتصادی آن، واجد 
ریشه های سیاسی است که هم سو و متناسب یا تقلیل مناسبات دموکراتیک عمل می کند. از 
همین روست که امروزه، »آزادی« نه تنها از »نان شب« واجب تر است، بلکه میزان برخورداری 

از آزادی های اساسی، اصلی ترین پیش نیاز عدالت و متضمن سفره های مردم است.
 در غیاب آزادی و به ویژه در شرایطی که نهادهای اقتدارگرای سیاسی و نظامی بیش از 
سایر بخش ها توان و انگیزه فساد دارند و خود به بحران کارآمدی دچارند، عاقبتی جز فراگیر 
شــدن فقر و گسترش ساختارهای فساد و تبعیض وجود ندارد و در برابر این روند مخرب و 
ضدمردمی، ســرانجامی جز فروپاشی و انهدام متصور نیست که فراتر از تهدیدی علیه نظام 

سیاسی و در راستای تهدیدی علیه »امنیت ملی« و »تمامیت ارضی« قابل پیش بینی است.

پی نوشت و منابع
1. شایان مهر، علیرضا، جلد پنجم »دائره المعارف تطبیقی علوم اجتماعی«، انتشارات کیهان، 

چاپ اول، 1385، ص ۲0۲
۲. احمدی، بهمن و قبیتی، فهیمه، »مفاهیم اساسی در علوم اجتماعی«، نشر بقعه، چاپ 

اول، 1386، ص 48.

فقرا از متغیرهای مثبت اقتصادی مانند اشتغال و ارزش افزوده و رونق 
اقتصادی، برخورداری کمتری نسبت به ثروتمندان دارند و در رویارویی با تورم 
یافت می کنند. و رکود و بیکاری، سهم بیشتری در
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توسعه

اصطالح »درآمد غیرعملیاتی« از دید حسابداری فقط سرفصلی برای نشان دادن و ثبت بخشی از درآمد بنگاه ها 
است که ارتباط مستقیمی با فعالیت اصلی آن ها ندارد. اما در اقتصاد ما این سرفصل غوغا می کند! درواقع بخش 
مهم درآمد بسیاری از بنگاه ها در اقتصاد ناسالم ما ذیل این سرفصل طبقه بندی می شود.

نگاه کارشناس [  [

فساد پاشنه آشیل سیاست های اقتصادی
اقتصاددان ها در یک نظرسنجی از عوامل موثر بر تورم می گویند

هم توافق بین 68 تا 87 درصدی وجود داشت که به ترتیب اهمیت )توافق بیشتر( عبارت اند از: 
1. افزایش نقدینگی به دلیل افزایش پایه پولی با منشــأ کســری بودجه دولت )به دلیل کاهش 
درآمدها( و استقراض۲. حکمرانی ضعیف، فساد، عدم پاسخ گویی و شفافیت، و ارجحیت تصمیمات 
سیاسی بر اقتصادی3. رشد اقتصادی منفی ناشی از فشار هزینه تحریم4. هم از سمت عرضه و هم 
تقاضا بر تورم فشار وارد شده است5. دخالت های حاکمیت در اقتصاد، تثبیت قیمت ها، برخوردهای 
تعزیراتی6. پایین بودن رشد اقتصادی به دلیل امنیت پایین اقتصادی و ریسک باالی سرمایه گذاری
7.عدم استقالل بانک مرکزی 8. وجود انحصارات اعم از دولتی و شبه دولتی و فضای ضعیف رقابتی
9. افزایش نقدینگی حاصل از عملیات سیســتم بانکی و موسسات به دلیل نظارت ضعیف بانک 

مرکزی10. وجود تورم انتظاری ناشی از ناتوانی بانک مرکزی و دولت در کنترل تورم.
در ارتباط با راه حل های کلی حل تورم بلندمدت هم دو گزاره با توافق 86 و 77 درصدی همراه بود 
که عبارت اند از:1. بدون اصالح سیاسی و حکمرانی خوب نمی توان با راه حل های اقتصادی تورم را 
زیر 5 درصد تثبیت کرد.۲. فساد پاشنه آشیل همه سیاست های اقتصادی از جمله سیاست های 

مقابله با تورم است که باید برچیده شود. 

حدود ســه  سال است که بین عده کثیری از اقتصاددان های 
داخل و خارج از کشــور دربــاره عوامل تاثیرگــذار بر تورم 
گفت وگویی صورت گرفته اســت؛ اقتصاددان ها از طیف های 
مختلف نظرات خود را به بحث و گفت وگو گذاشته اند. تمام 
عوامل و گزاره های مختلف از مباحث آنان در قالب چهار دسته 
از عوامل تورم و یک دسته شیوه کلی حل تورم )کال 33 سوال یا گزاره( استخراج شد و در مرحله 
بعد در یک پرسش نامه از 31 نفر از این اقتصاددان ها خواسته شد نظر خود را درباره هرکدام از عوامل 
و گزاره ها در قالب 5 طیف لیکرت ارائه کنند. این طیف پاسخ شامل اصال موافق نیستم )نمره صفر(، 
کمی موافقم )نمره 1(، در حد متوسط موافقم )نمره ۲(، باالتر از متوسط موافقم )نمره 3( و کامال 
موافقم )نمره 4( بود. پس از پاسخ، نمرات پاسخ دهندگان برای هر سوال جمع زده شد و بر حداکثر 
نمره هر سوال )1۲4 نمره( تقسیم شد تا درصد توافق پاسخ دهندگان روی هر گزاره حاصل شود و 

در جدول شماره 1 نتایج نظرسنجی گزارش شد.
روی ۲4 گزاره از ۲9 گزاره عوامل تورم، توافق بیش از 50 درصدی وجود داشت و بر 10 گزاره 

یعقوب اندایش
استاداقتصاددانشگاهاهواز

شماره سوال
نتایج نظرسنجی در خصوص برخی از گزاره های مطرح شده در مورد عوامل تورم 

و مباحث مرتبط با آن- مشارکت کنندگان شامل 31 نفر از اقتصاددانان ایرانی 
داخل و خارج از کشور 

درصد توافق

 عوامل تورم خاص 3 سال اخیر ایران )دسته اول: مالی و پولی(

افزایش نقدینگی به دلیل افزایش پایه پولی با منشأ کسری بودجه دولت )به دلیل کاهش 1.1
87درآمدها( و استقراض

افزایش نقدینگی با منشأ کسری بودجه )به دلیل افزایش هزینه ها( به دلیل افزایش 1.۲
43دستمزد

افزایش نقدینگی از منشأ سودهای موهومی بانک ها در  سال های 91 تا 96 به دلیل 1.3
60جلوگیری از ورشکستگی و مطالبات معوق

65افزایش نقدینگی به دلیل افزایش پایه پولی ناشی از خرج ریالی دالرهای بلوکه شده1.4

افزایش نقدینگی حاصل از عملیات سیستم بانکی و موسسات به دلیل نظارت ضعیف 1.5
69بانک مرکزی

افزایش نقدینگی با منشأ مطالبات معوق و مشکوک الوصول بانکی چه مطالبات دولتی و 1.6
58چه غیر دولتی و ارائه تسهیالت برای کاهش آن

افزایش نقدینگی با منشأ سرعت کند محو پول و فاصله دوره ای زیاد محو و خلق پول چه 1.7
4۲ناشی از چک های برگشتی و چه مطالبات معوق

61رشد نسبت شبه پول به پول در سال های 9۲ تا 96 و سپس تبدیل شبه پول به پول1.8

1.9
 وجود شکاف نرخ بهره و تورم )در سال های 9۲ تا 96 نرخ سود باالی سپرده ها نقدینگی 

را در حساب های بلندمدت محبوس کرده و در ۲ سال اخیر با نرخ بهره بانکی پایین نسبت 
به تورم قسمتی از این نقدینگی آزاد شده و به تورم تبدیل شده است(

60

 عوامل تورم خاص 3 سال اخیر ایران )دسته دوم: سمت عرضه اقتصاد(

80رشد اقتصادی منفی ناشی از فشار هزینه تحریم1.1

60رشد اقتصادی منفی ناشی از خروج سرمایه به دلیل افزایش نرخ ارز1.۲

31رشد منفی اقتصادی ناشی از فشار هزینه دستمزد1.3

56رشد منفی اقتصادی ناشی از محدودیت واردات کاالهای سرمایه ای و واسطه ای )تحریم(1.4

53رشد منفی اقتصادی در بخش غیر سوداگری به دلیل بازدهی بیشتر سوداگری1.5

افزایش شاخص قیمت واردات به قیمت صادرات و افزایش قیمت کاالهای سرمایه ای و 1.6
60واسطه ای )تحریم و کاهش درآمد ارزی نفت(

44کاهش بهره وری جاری سرمایه حاصل از افزایش شدید قیمت کاالی سرمایه ای وارداتی1.7

شماره سوال
نتایج نظرسنجی در خصوص برخی از گزاره های مطرح شده در مورد عوامل تورم 

و مباحث مرتبط با آن- مشارکت کنندگان شامل 31 نفر از اقتصاددانان ایرانی 
داخل و خارج از کشور 

درصد توافق

 عوامل تورم خاص 3 سال اخیر ایران )دسته سوم: سایر(

68وجود  تورم انتظاری ناشی از ناتوانی بانک مرکزی و دولت در کنترل تورم1.1

1.۲
بروز پدیده پرش پول داخلی و حرکت به سمت دالری شدن در نتیجه افزایش نرخ تورم 
مورد انتظار و در نتیجه بروز جانشینی پول که موجب افزایش سرعت مبادله و در نتیجه 

افزایش تورم شده است
60

5۲قسمتی از تورم کنونی را می توان حاصل سیاست های کنترل قیمت گذشته دانست1.3

65تورم اخیر بیشتر  ناشی از سیاست خارجی کشور است.1.4

77هم از سمت عرضه و هم تقاضا بر تورم فشار وارد شده است1.5

60فشار هزینه سمت عرضه بیشتر از تقاضا بر تورم اثرگذار بوده است1.6

49فشار سمت تقاضا بیشتر از سمت عرضه بر تورم اثرگذار بوده است1.7

 عوامل بلندمدت تورم

58پایین بودن بهره وری نیروی کار1.1

73وجود انحصارات اعم از دولتی و شبه دولتی و فضای ضعیف رقابتی1.۲

حکمرانی ضعیف، فساد، عدم پاسخ گویی و شفافیت، و ارجحیت تصمیمات سیاسی بر 1.3
81اقتصادی

74دخالت های حاکمیت در اقتصاد، تثبیت قیمت ها، برخوردهای تعزیراتی1.4

74پایین بودن رشد اقتصادی به دلیل امنیت پایین اقتصادی و ریسک باالی سرمایه گذاری1.5

74عدم استقالل بانک مرکزی1.6

 شیوه کلی حل مشکل تورم

بدون اصالح سیاسی و حکمرانی نمی توان با راه حل های اقتصادی تورم را زیر 5 درصد 1.1
86تثبیت کرد

فقط با اتکا به سیاست های پولی و کنترل کسری بودجه می توان تورم را در بلندمدت در 1.۲
31زیر 5 درصد تثبیت کرد و به سایر متغیرهای اقتصادی و غیر اقتصادی مربوط نیست

با اتکا به سیاست های پولی و کنترل کسری بودجه در کنار سیاست های اقتصادی طرف 1.3
65عرضه و اصالحات اقتصادی می توان تورم را در بلندمدت در زیر 5 درصد تثبیت کرد.

فساد پاشنه آشیل همه سیاست های اقتصادی از جمله سیاست های مقابله با تورم است 1.4
77که باید برچیده شود.
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بخش خصوصی برای عمل به مسئولیت اجتماعی،  واکسن کرونا وارد می کند
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نگـاه

کنده های  بزرگ چوب روی هم چیده شــده اند، در زمینی بزرگ 
می سوزند و دود غلیظی را به هوا می فرستند. آدم های  سفیدپوش که 
صورت هایشان زیر نقاب ماسک های  پزشکی پنهان شده، بین چوب های 
 متراکم و درهم فرورفته راه می روند. هر چهارنفر، گوشه ای    از جسدی 
را گرفته و آن را به آتش ســوزان زیر کنده ها می سپارند. اجسادی که 
صاحبان آن به دلیل ابتالی به کرونا از دنیا رفتند. این تصویر دهشتناکی 
اســت از هند، که پس از آغاز موج کرونای هندی در این کشــور، در 
شبکه های  اجتماعی دست به دست می گردد. مثل گزارشی از زنی در 
ایتالیا که می گفت ماه هاست منتظر تحویل جنازه همسرش است. چرا؟ 
چون آرامستان ها دیگر جایی برای دفن اموات کرونایی در کشور چکمه 
ندارند. یا مثل تصویری از ردیف قبرهای برجسته و خاکی در برزیل با 

صلیبی کوچک که با گل های  رنگی تزیین شده است.  
نزدیک به دو ســال از خیزش کرونــا در چین می گذرد. این روزها 
جهان درگیر انواع دیگری از این ویروس کشنده است. پس از کرونای 
چینی، نوبت به  کرونای انگلیســی، برزیلی، هندی و آفریقای جنوبی 

نجات دهنده در بخش خصوصی، بیدار است*
تالش برای واردات شش میلیون دوز واکسن کرونا به ایران 

زینب کوهیار
دبیربخشنگاه

رسیده تا از میلیاردها ساکن سیاره خاکی قربانی بگیرد. واکسن کرونا 
به عنوان تنها امید بشر برای رهایی از کابوس همه گیری کووید-19 به 
تولید انبوه رسیده و از ابهام آینده کاسته است اما  غیر از چهار تا پنج 
کشور، هنوز سطح پوشش جمعیت واکسینه شده در دیگر کشورها به 
بیش از ۲0 درصد نرسیده است. نام ایران در فهرست کشورهایی قرار 

دارد که بخش عمده ای    از جمعیت آن، محروم از واکسن مانده اند.   
با اوج گیری کرونا، تعداد کشــته های  روزانه این ویروس در کشور 
به بیش از 400 نفر هم رســید و پس از تعطیالت عید، تعداد بیماران 
بستری در بخش های  ویژه به بیشترین میزان رسید اما دولت نتوانست 

به برنامه ریزی ها برای تامین واکسن عمل کند.
هرچند تولید واکسن ایرانی کرونا از چند ماه پیش کلید خورده اما 
هیچ کدام از انواع واکسن ایرانی به مرحله مصرف عمومی نرسیده است. 
در فروردین ماه اعالم شــد چهار واکسن کرونا در ایران تولید می شود 
که در مرحله تســت انسانی است. کووایران، فخرا، کووپارس و واکسن 
انستیتو پاستور ایران، واکسن های  ایرانی است که هنوز مراحل آزمایشی 
را طی نکرده است. بدتر اینکه دولت نتوانست با توجه به محدودیت های 
 ناشــی از تحریم به میزان الزم به کشور واکســن خارجی وارد کند. 
براســاس اعالم مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل ســازمان غذا و 
داروی ایران، تا 30 فروردین ماه تنها 500 هزار دوز واکســن در کشور 
تزریق شــد. حیدر محمدی در این باره گفت: »تاکنون )30 فروردین 
1400( 5۲0 هزار دوز »اســپوتنیک  وی« وارد کشور شده، 650 هزار 
دوز واکســن چینی، 700 هزار دوز واکسن آسترازنکا و 1۲5 هزار دوز 
واکسن بهارات هند وارد کشور شده است که تاکنون حدود 500 هزار 
دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است. به طور کلی کواکس قرار 
بود 16 میلیون و 800 هزار دوز واکسن به ما بدهد، اما فعال فقط 700 
هزار دوز به ما داده اند یا مثال بهارات هند قرار بود طبق قرارداد به ما ۲.5 
میلیون دوز واکسن بدهند، اما فقط 1۲5 هزار دوز دادند. در عین حال 
روسیه برای واکسن اسپوتنیک از قرارداد 10 میلیونی ۲ میلیون دوزش 
را نهایی کرد که از آن هم فعال 5۲0 هزار دوز به ما داده اند«. همه این 
شرایط دست به دست هم داد تا بخش خصوصی برای واردات واکسن 

دست به کار شود. 

J  ماجرای واردات
در 19 دی ماه بود که با دستور رهبر معظم انقالب، واردات واکسن 
کرونای انگلیسی و آمریکایی به کشور ممنوع اعالم شد. پس از آن، در 
۲8 اسفندماه سازمان غذا و دارو در فراخوانی از شرکت های  واردکننده 
خواســت برای واردات واکسن کرونا از منابع معتبر اقدام کنند. از این 
تاریخ بود که شــرکت های  بخش خصوصی وارد کارزار واردات واکسن 
کووید 19 شــدند. بیش از 40 پروفرما یا پیش فاکتور به سازمان غذا و 
دارو رفت و از این بین، تنها 35 شرکت مجاز به آغاز مذاکرات برای خرید 
واکسن شدند و در نهایت مجوزهای الزم برای واردات توسط سه شرکت 

چرا باید خواند:
واردات واکسن 

کرونا توسط بخش 
خصوصی چگونه 

انجام می شود؟ چه 
موانعی وجود دارد ؟

نکته هایی که باید بدانید

با اوج گیری کرونا، تعداد کشته های  روزانه این ویروس در کشور به بیش از 400 نفر هم رسید.	]
هرچند تولید واکسن ایرانی کرونا از چند ماه پیش کلید خورده اما هیچ کدام از انواع واکسن 	]

ایرانی به مرحله مصرف عمومی نرسیده است.
مجوزهای الزم برای واردات توسط سه شرکت در بخش خصوصی صادر شده است. این سه 	]

شرکت با استفاده از ارز نیمایی به جای ارز 4200 تومانی برای خرید واکسن اقدام می کنند.
براساس اصل 29 قانون اساسی برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی حق همه ملت 	]

است و دولت مکلف شده از مسیرهای قانونی، آن را برای همه افراد کشور برقرار کند.
تا 12 اردیبهشت ماه سال 1400، یک میلیون و 175 هزار و 54 دوز واکسن  به جمعیت ایران 	]

تزریق شد و به این ترتیب، 1.27 درصد از کل جمعیت کشور واکسینه شدند.
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براساس سند واکسیناسیون کشور پیش بینی شده بود تا پایان سال 99، یعنی 
دو ماه و نیم پیش از نگارش این گزارش، نزدیک به یک میلیون و 300 هزار نفر 
از مردم کشور واکسینه شوند.

در بخش خصوصی صادر شــده است. این سه شرکت با استفاده از ارز 
نیمایی به جای ارز 4۲00 تومانی برای خرید واکسن اقدام می کنند و 
قرار است در ازای عمل این شرکت ها به مسئولیت اجتماعی، کارگران و 
کارکنان واحدهای تولیدی و بنگاه های  اقتصادی ثبت نام شده در سامانه 

اتاق بازرگانی تهران، براساس اولویت های  ستاد کرونا واکسینه شوند. 
هرچند معادله واردات واکســن توســط بخش خصوصی، ساده به 
نظر می رسد اما از روز نخست، با نقدهایی از سوی مسئوالن در وزارت 
بهداشــت روبه رو شده اســت. از جمله این نقدها، تالش برای فروش 
واکســنی گران تر    از قیمت واقعی اســت یا نقض قوانینی که دولت را 

مسئول واکسیناسیون سراسری مردم معرفی می کند. 

J واکسن پولی
اســتراتژی بهره گیری از ظرفیت بخــش خصوصی برای تامین 
واکســن از خارج از کشــور، غیرقانونی و غریب است؟ براساس اصل 

۲9 قانون اساسی برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی حق همه 
ملت اســت و دولت مکلف شده از مسیرهای قانونی، آن را برای همه 
افراد کشور برقرار کند. نکته دیگر کاالها و خدمات حوزه بهداشت و 
پیشگیری مثل واکسیناسیون است که از کاالهای استحقاقی برای 
مردم قلمداد می شود. به این معنا که همه افراد جامعه حق استفاده از 
آن را دارند و باید در دسترس آن ها قرار بگیرد. به همین دلیل دولت 
باید نســبت به تامین واکسن کرونا در کوتاه ترین     زمان ممکن اقدام 
کند و  بخش خصوصی می تواند به عنوان همکار دولت در این شرایط 

سخت وارد کار شده و واکسن وارد کند.
 نقش حمایتی بخش خصوصی زمانی پررنگ می شود که بدانیم 
فعاالن بخش خصوصی واکســن های  وارداتی را در گمرک به وزارت 
بهداشــت تحویل می دهند چراکه امکانات نگهداری از واکسن ها در 
اختیار این وزارت خانه است. با این وجود تناقض هایی   که درباره پولی 
یا پولی نبودن واکسن کرونا در گفته های  مسئوالن اعالم شده، باعث 

20 نکته درباره واردات واکسن کرونا توسط بخش خصوصی 

بخش خصوصی قرار است دو نوع واکسن وارد کند. واکسن آسترازنکا و واکسن اسپوتنیک وی. ترجیح ما واکسن استراتزنکاست چراکه یخچالی نگهداری می شود نه فریزی. غیر از این، قیمت واکسن 1
آسترازنکا مناسب تر    از اسپوتنیک وی است اما بخش خصوصی برای خرید هردو سفارش ثبت می کنند. 

قیمت ارزی هر واکسن استرازنکا 5 تا 6 یورو و قیمت هر واکسن اسپاتنیک 10 تا 1۲ یوروست.۲

واکسن های  وارداتی بخش خصوصی در گمرک به وزارت بهداشت، معاونت بهداشتی یا ستاد کرونا تحویل داده می شود.3

در نوبت اول، 100 هزار دوز واکسن وارد می کنیم و محموله ها در نوبت های  بعدی بزرگ تر می شود.4

هیچ واکسنی از بازار سیاه تهیه نمی شود. واکسن هایی   که وارد می کنیم، سفارش کشورهای دیگر به کارخانه های  تولیدکننده است. کشورهایی که از برنامه واکسیناسیون عقب افتاده اند   و امکان 5
دریافت واکسن هایی   را که سفارش دادند ندارند. تاریخ مصرف واکسن های  کرونا به طور معمول شش ماه است.

تا نیمه اردیبهشت ماه 6500 شرکت برای دریافت واکسن وارداتی بخش خصوصی ثبت نام کردند.6

الگوریتمی که اولویت واکسیناسیون در شرکت ها را تعیین می کند توسط ستاد ملی کرونا تهیه می شود.  7

فرایند ثبت سفارش و تخصیص ارز خارج از کنترل بخش خصوصی است که ممکن است زمان بندی اعالم شده را تغییر دهد.8

با در نظر گرفتن ظرفیت مناسب برای انبار و تزریق، بخش خصوصی می تواند در هر هفته ۲00 تا ۲50 هزار دوز واکسن وارد کند. در واقع می توانیم یک میلیون دوز در ماه و 6 میلیون دوز واکسن 9
کرونا در شش ماه وارد می کنیم.

می توان 6 میلیون دوز واکسن در یک ماه وارد کرد اما امکاناتی مثل انبار و نیروی انسانی کافی برای تزریق مسئله ساز است. ظرفیت جذب در کشور و ظرفیت انتقال پول در میزان واردات 10
اثرگذار است.

دولت پیش تر برای دریافت حدود 17 میلیون دوز واکسن در کواکس ثبت نام کرد اما به دلیل تحریم، نتوانست پول قابل قبول در سیستم بانکی را پرداخت کند.11

برای واکسیناسیون جمعیت هدف در کشور به 1۲0 میلیون دوز واکسن نیاز داریم که حداکثر ۲ میلیارد دالر هزینه دارد.1۲

13
سازمان بهداشت جهانی توصیه کرده سازندگان واکسن کرونا تنها با دولت ها وارد مذاکره شوند. براساس مقررات بین المللی واکسن را به هیچ شخصی نمی دهند. دولت و وزارت بهداشت می توانند به 

بخش خصوصی ماموریت خرید بدهند. ما مدارکی از مراجع قانونی در کشور می گیریم که به بخش خصوصی اجازه می دهد واکسن بخرد. هم چنین دولت در فرایند خرید مباشرت و در مراحل بعدی 
از جمله تزریق نظارت می کند. در اینجا صرفا از انعطاف بیشتر بخش خصوصی برای خرید و مذاکره استفاده می کنیم.

واردات واکسن توسط بخش خصوصی با ارز نیمایی انجام می شود که هم قیمت ارز آزاد  است. دولت واکسن را با ارز 4۲00 تومانی وارد می کند که بسیار محدود است. این ارز به واردات دیگر داروها 14
هم به سختی تخصیص داده شده و ممکن است در مورد داروهای دیگر هم دچار کمبود شویم.

بخش خصوصی تجربه خرید واکسن های  دیگر را در کارنامه دارد. واکسن های  هپاتیت، مننژیت و... توسط بخش خصوصی وارد می شود و معاونت بهداشتی وزارت بهداشت با مناقصه از شرکت های 15
 واردکننده این واکسن ها را می خرد.

بخش خصوصی واکسن کرونایی را که از کارخانه خارج شده نمی خرد. واکسن های  خریداری شده از کارخانه به محل سفارت ایران می رود و همه نظارت های  الزم انجام می شود.16

براساس مقررات بانک مرکزی امکان خرید ارزی برای واردکنندگان با ارز صادرکنندگان فراهم شده است. خرید با این ارز برای واردکنندگان آسان تر    است و برای خرید واکسن هم از ارز صادرکنندگان 17
استفاده می کنیم.

تا امروز 49 شرکت برای واردات واکسن درخواست داده و تایید هم شدند. شرکت ها باید در ادامه پروفرما ارائه کرده و ثبت سفارش کنند.18

کارفرمایان هزینه تزریق واکسن را پیش از تزریق به حساب واردکننده یا اتاق بازرگانی واریز می کنند. هزینه خرید واکسن با کارفرمایان است نه کارگران.19

به طور قطع تزریق در محل شرکت ها انجام نمی شود. اسامی افراد در اولویت به مراکز مشخص اعالم می شود، در سامانه ثبت می شود و احتماال از مسیر داروخانه واکسن ها توزیع می شود.۲0
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نگـاه

پویش نفس به کار خود ادامه می دهد 
نفس، نفس می کشد

پویش نفس تنها ده روز پس از اعالم رسمی همه گیری کرونا در ایران و روز 1۲ اسفندماه سال 
98، کار خود را آغاز کرد. این پویش در نخستین روزهای فعالیت، دو هدف عمده برای خود  تعریف 
کــرد.  هدف اول  پویش، جمع آوری کمک های  نقدی، کاالیی و خدماتی بنگاه ها برای حمایت از 
کادر درمان و تامین اقالم مورد نیاز بیمارســتان ها بود. هم چنین اعضای پویش تالش کردند به 
عنوان  هدف دوم، حمایت از کسب وکارها را با انتقال مشکالت آن ها از طریق اتاق های  بازرگانی به 

سازمان های  دولتی مربوط در اولویت قرار دهند. 
پویــش نفس در آغاز کار، کارگروه های  مختلفی برای پیگیــری موضوعات مربوط به کرونا و 
بنگاه های  اقتصادی تشکیل داد. در کارگروه تشکل ها، مسئله جلب مشارکت تشکل ها و شرکت های 
 عضو در آن ها برای برآورده کردن نیازها و هماهنگی بیشتر آن ها دنبال شد. از طریق این کارگروه 
برای اطالع رسانی و آگاهی بخشی بیشتر به شرکت ها برای حفظ ارزشمندترین دارایی آن ها یعنی 
نیروی انســانی تالش هایی   انجام شد و اینکه چطور فعالیت شرکت ها با حفظ سالمت کارکنان و 
جامعه ادامه پیدا کند. در کارگروه استارت آپ ها، از تجربه و توان کسب وکارهای نوپا و دانش بنیان 
برای مهار کرونا استفاده کردند. پشتیبانی بهتر از کارکنان در کادر درمانی با اتکا به توان استارت آ    پ ها 

از جمله مباحث مطرح شده در این کارگروه بود. 
در کارگروه پیامدهای اقتصادی ناشی از کرونا تبعات اقتصادی ناشی از بحران شناسایی شده و 
با نامه نگاری روسای اتاق ایران و تهران با مسئوالن دولتی و حاکمیتی در میان گذاشته می شود، 
تا آسیب ها کاهش پیدا کند. تعامل با سازمان مالیات، تامین اجتماعی، گمرک و دیپلماسی تجاری 
برای بازگشایی مرزهای صادراتی و وارداتی، گمرک و دیپلماسی تجاری از جمله موضوعات مورد 

بحث و بررسی در این کارگروه بود. 
در کارگروه جلب مشــارکت فعاالن اقتصادی و تامین مالی موضوع حمایت مالی کارآفرینان 
برای کمک به عبور از این بحران پیگیری شد. در کارگروه سالمت، پویش نفت با وزارت بهداشت 
و سازمان غذا و دارو و  بیمارستان ها ارتباط گرفت تا نیازها را شناسایی کرده و بعد برای تامین این 
آن با کمک شرکت ها و تشکل ها اقدام کند.  مسئله مرزها و مبادی تجاری کشور هم در کارگروه 

صادرات و واردات این پویش پیگیری شد. 
اکنون با گذشت بیش از یک سال از همه گیری کرونا، پویش نفس به فعالیت های  انسان دوستانه 
خود ادامه می دهد. این پویش از منابع جمع آوری شده برای تهیه و توزیع تبلت برای دانش آموزان 
در مناطق کم برخوردار  و تهیه تجهیزات مورد نیاز بیمارستان ها در موج های  بعدی کرونا استفاده 

کرده است. 

شده این حرکت بخش خصوصی نوعی ناقض قانون دسترسی همگانی 
به واکسن تلقی شود. 

مسئله پولی بودن واکسن کرونا برای نخستین بار توسط سخنگوی 
ستاد کرونا مطرح شد. علیرضا رییسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با 
کرونا در واکنش به زمزمه هایی که پیرامون پولی شدن واکسیناسیون 
کرونا، مطرح می شــود، بــا بیان اینکه در این خصوص دو مســئله 
مطرح اســت که باید از یکدیگر تفکیک شود، گفت: »در برنامه ملی 
واکسیناسیون گروه های هدف در کشور تعیین شدند و در این برنامه 

واکسیناسیون چه با واکسن خارجی چه ایرانی رایگان خواهد بود«.
معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه برخی 
عجله دارند و صبر نمی کنند تا طبق سند ملی واکسیناسیون واکسن را 
دریافت کنند، ادامه داد: »این افراد برای دریافت واکسن کرونا به خارج 
از کشور مراجعه می کنند که ممکن است از آنها کالهبرداری شود و 
یا اصال واکسن تقلبی به آنها تزریق شود، بر همین اساس، ستاد ملی 
مقابله با کرونا مجوز داده تا افراد و یا شرکت ها با ارز نیمایی، واکسن 

وارد کنند تا افرادی که نمی توانند طبق ســند ملی واکسیناسیون، 
منتظر دریافت واکسن باشند از واکسن های  وارد شده توسط این افراد 

استفاده کنند و پول آن را نیز پرداخت کنند«. 
رییسی گفت »بعید می دانم که مردم از این موضوع استقبال کنند 
و این موضوع حتما باید از سیاست های وزارت بهداشت جدا شود چرا 
که طبق سیاست های اعالم شــده، همه مردم تا پایان سال رایگان 
واکسینه خواهند شد اما اگر نوبت فردی برای دریافت واکسن در سند 
ملی واکسیناسیون به عنوان نمونه آذرماه است، می تواند با پرداخت 

هزینه زودتر این واکسن را دریافت کند.«
 
J چرا بخش خصوصی باید به میدان بیاید؟

مرکز پژوهش های  مجلس در 15 اردیبهشــت ماه، در گزارشــی 
اثربخشی ورود بخش خصوصی به واردات واکسن کرونا را بررسی کرد 
و در آن به تناقض گویی های  مسئوالن هم پرداخت و بر لزوم واردات 
واکسن توسط بخش خصوصی صحه گذاشت. در این گزارش، بخش 
خصوصی به مثابه ظرفیتی در نظر گرفت شد که می تواند به عنوان 
بازوی حمایتی دولت واکسن وارد کند چراکه دولت، به دلیل تاخیر 
در دسترســی به واکسن های  کواکس و عدم تولید واکسن داخلی، از 

برنامه ریزی واکسیناسیون کرونا عقب افتاده است. 
براساس اطالعاتی که در این گزارش اعالم شده تا 1۲ اردیبهشت 
ماه سال 1400، یک میلیون و 175 هزار و 54 دوز واکسن  به جمعیت 
ایران تزریق شــد و به این ترتیب، 1.۲7 درصد از کل جمعیت کشور 
واکسینه شــدند. این درحالی است که براساس سند واکسیناسیون 
کشور پیش بینی شده بود تا پایان سال 99، یعنی دوماه و نیم پیش 
از نگارش این گزارش، نزدیک به یک میلیون و 300 هزار نفر از مردم 
کشور واکسینه شــوند. مردمی که 700 هزارنفر از کادر بهداشت و 
درمان و 600 هزار نفر از ســالمندان، معلوالن جســمی و حرکتی و 
جانبازان را شــامل می شده اند. اختالف قابل توجه بین برنامه وزارت 
بهداشت و واکسیناسیون انجام شده باعث شد ایران حتی از کشورهای 
همســایه در واکسیناسیون عقب بماند. براســاس گزارش سازمان 
بهداشت جهانی، ایران با واکسیناســیون 1.۲7 دوز به ازای هر 100 
نفر جمعیت، در بین کشــورهای منطقه مدیترانه شرقی، در جایگاه 

سیزدهم ایستاده است. 

J واکسن می زنیم؟
تالش بخش خصوصی برای واردات واکسن منوط به همکاری های 
 بیشــتر وزارت بهداشت و ســازمان غذا و داروست. بخش خصوصی 
می گویــد به دلیل عدم وجود زیرســاخت های  الزم بــرای دریافت 
همه واکســن های  سفارش داده شده سایر کشورها، این فرصت برای 
خریداران ایرانی پیدا شــده تا واکسن بخرند. برنامه بخش خصوصی 
واردات شــش هزار دوز واکسن کروناست که قرار است بخشی از آن 
به کارگران واحدهای متقاضی تزریق شود تا باری از دوش دولت در 
انجام پروژه بزرگ واکسیناســیون علیه کرونا برداشته شود. عمل به 
مسئولیت اجتماعی ســابقه ای    دیرینه در بخش خصوصی و در بین 
بازرگانان دارد. تجربه هایی   مثل پویش نفس در یک سال اخیر گویای 
باور بخش عمده ای    از فعاالن بخش خصوصی به این شعر سعدی است 
که می گوید »عبادت به جز خدمت خلق نیست - به تسبیح و سجاده 

و دلق نیست«. 
*برگرفته از شعر فروغ فرخزاد
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اکنون جهان با کمبود واکسن روبه رو شده و فرصت زیادی برای خرید وجود ندارد. به دلیل توقف تزریق آسترازنکا در بعضی 
کشورها فرصت کوتاهی برای دیگر کشورهای متقاضی فراهم شد اما با آغاز دوباره تزریق این واکسن در کشورهای مختلف، 
فرصت دیگران محدود شده است. بنابراین فرصت خرید واکسن در اردیبهشت ماه برای ما بهتر از خردادماه بود.

بوروکراسی فرصت ها را می کشد 
6 نكته درباره تالش بخش خصوصی برای واردات واکسن کرونا

شرکت درمان آرا یکی از سه شرکتی است که  مجوز مذاکره برای واردات واکسن را از وزارت 1
بهداشت و درمان دریافت کرده است. فرصتی 
پیش آمده تا بخش خصوصی ایران بتواند واکسن بخرد. این 
فرصت پیش از این برای بخش خصوصی فراهم نبود. در دنیا 
مقداری واکسن وجود دارد که در دسترس ارگان هایی   به غیر 
از دولت هاست، مثل فروشندگان بین المللی. بخش خصوصی 
ایران می تواند از مسیر ارتباطات سنتی با این فروشندگان 
واکســن تهیه کند. ما مجوزها را گرفتیم تا از طرف وزارت 
بهداشــت برای خرید واکســن اقدام کنیم امــا به دلیل 
بوروکراسی در دستگاه های  متولی، فرایند خرید واکسن توسط بخش خصوصی به کندی پیش 
رفته است. بوروکراسی اداری سنگین در همه دستگاه های  دولتی کشور وجود دارد و مشکل امروز 
و دیروز نیست. کاری که در کشوری مثل سوئیس در ۲4 ساعت انجام می شود، در ایران ۲4 ماه 

زمان می برد.  

واکسیناســیون کرونا در همه کشورهای جهان توســط دولت ها انجام شده و  می شــود. ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. اینکه بخش خصوصی برای 2
واردات واکســن اقدام کند، یــک پدیده تازه در جهان اســت. بنابراین بعضی 
نگرانی های  مسئوالن در وزارت بهداشت طبیعی است. بعضی شرکت های  غیرحرفه ای    وارد عمل 
شدند و نظارت و نگرانی هم حق وزارت بهداشت است. اکنون جهان با کمبود واکسن روبه رو شده 
و فرصت زیادی برای خرید وجود ندارد. به دلیل توقف تزریق آسترازنکا در بعضی کشورها فرصت 
کوتاهی برای دیگر کشورهای متقاضی فراهم شد اما با آغاز دوباره تزریق این واکسن در کشورهای 
مختلف، فرصت دیگران محدود شده است. بنابراین فرصت خرید واکسن در اردیبهشت ماه برای 

ما بهتر از خردادماه بود.
بسیاری از کارخانه های  تولیدکننده واکســن کرونا در ایران نمایندگی دارند و  مشکلی در  ارتباط با این شرکت ها و کارخانه ها نداریم. از جمله این شرکت ها، 3
شرکت آسترازنکاست که نماینده رسمی در ایران دارد و پیش از همه گیری کرونا 

و تولید واکسن کرونا هم با شرکت های  ایرانی همکاری می کرد. 
بخش خصوصی نســبت به بخش دولتی چابک تر    اســت و می تواند سریع تر    از  فروشندگان بین المللی واکســن تهیه کند. بخش خصوصی در ارتباطات خود 4
کاغذبازی کمتری دارد. شرکت های  بخش خصوصی تحریم نیست. ضمن اینکه 
بازرگانی بین المللی یک کار تخصصی است و از عهده نهادهای دولتی خارج است. می بینیم که 
برای تهیه واکسن خارجی توسط دولت، این سفرا هستند که به عنوان مذاکره کننده با دولت های 
 دیگر وارد کار شدند نه اینکه بازوی کسب وکار و بازرگانی دولت قراردادی برای واردات واکسن 
امضا کند. البته هیئت امنای ارزی وزارت بهداشــت به عنوان یک واحد باتجربه در این زمینه، 

مقداری واکسن وارد کرده است. 
در دوره ای    که بحث واردات واکســن توسط بخش خصوصی مطرح شد، شاهد  ایجاد بعضی هجمه ها علیه این حرکت بودیم. البته هجمه ها و حمله ها اثری بر کار 5
بازرگان ندارد. انتظار بازرگان این است که دولت مجوزها را هرچه زودتر صادر کند 
تا کار انجام شود. متاسفانه ماشین دولت ایران بسیار سنگین و بزرگ است و روند صدور مجوزها 
و انجام کارهای اداری به ســختی انجام شده است. بخشی از ما دوست داریم فکر کنیم که هر 
تاخیری در کار ناشی از کارشکنی یک گروه یا یک فرد است که می خواهد کار ما انجام نشود. 

متاسفانه کمتر کسی می خواهد بپذیرد که مشکل از اشخاص نیست واز جای دیگری است. در 
دولت ایران کاغذبازی و دیوان ساالری، فارغ از اینکه چه فردی به عنوان رییس و وزیر در رأس 
قرار بگیرد، روند انجام هر کاری را ُکند می کند. اندازه و تعداد نیروهای هریک از ســازمان های 
 دولتی در چند ســال گذشته چند برابر شده است که سازمان غذا و دارو هم مستثنی از دیگر 

بخش های  دولت نیست. 
امیدها به واکسیناسیون کرونا در ایران رو به افزایش است و این امیدواری، نه ناشی  از اقدامات و فعالیت های  خاص در داخل، بلکه ناشی از افزایش تولید واکسن در 6
جهان است. به نظر من، بخش خصوصی می تواند با توجه به صرف انرژی و هزینه 
بسیار و حمایت های  اتاق بازرگانی، واکسنی که وعده شده را وارد کند. حرکت بخش خصوصی 
ایران برای تهیه واکسن یک حرکت ویژه است، با این حال، بسیاری از عوامل اثرگذار بر واردات 
واکسن خارج از کنترل بخش خصوصی است. عواملی که می تواند نتیجه متفاوتی را رقم بزند. 
امید بخش خصوصی واردات شــش میلیون دوز واکسن کروناست اما هرچه فرایند واردات در 
مرحله صدور مجوزهای دولتی بیشتر طول بکشد، احتمال واردات این میزان واکسن هم کاهش 
پیدا می کند. اما وجود چنین عواملی نافی حرکت بخش خصوصی و عمل این بخش به مسئولیت 

اجتماعی نیست.
 نتیجه هرچه شود، تالش بخش خصوصی برای واردات واکسن، حرکتی درست است. شرکت های 
 بخش خصوصی از ماه های  نخست همه گیری کرونا در کشور وارد کارزار شدند. شرکت درمان آرا 
هم در کنار دیگر شرکت های  بخش خصوصی تجربه عمل به مسئولیت اجتماعی را در این دوره 
دارد. حتی پیش از اثبات اثر رمدسیور، شرکت درمان آرا با کلید زدن پالسمادرمانی جان ده ها 
مریض مبتال به کرونا را نجات داد. به نظر من راه حل برای برون رفت از مشکالت کنونی، یادگیری 
روش های  موثر در مدیریت بحران ها و اعتماد بیشــتر بخش دولتی به بخش خصوصی است. 
بخش خصوصی به حرکت های  بیشتری مشابه مطالبه گری آقایان خوانساری و ریاحی در موضوع 
واکسن نیاز دارد. حرکت بزرگان اتاق بازرگانی، مصداق بارزی از عمل به مسئولیت اجتماعی است. 
این حرکت در دوره ای    آغاز شده که دولت نتوانسته به آنچه باید عمل کند. احساس مسئولیت 
بخش خصوصی نسبت شرایط کشور را باید تقویت کرد، حتی اگر نظام دیوان ساالری در کشور، 

سرعت بخش خصوصی را کند و موفقیت آن را کم کند.  

نریمان صدری
مدیرعاملشرکتدرمانآرا

نکته هایی که باید بدانید

به دلیل توقف تزریق آسترازنکا در بعضی کشورها فرصت کوتاهی برای 	]
دیگر کشورهای متقاضی فراهم شد اما با آغاز دوباره تزریق این واکسن در 

کشورهای مختلف، فرصت دیگران محدود شده است. بنابراین فرصت خرید 
واکسن در اردیبهشت ماه برای ما بهتر از خردادماه بود.

بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی چابک تر    است و می تواند سریع تر 	]
   از فروشندگان بین المللی واکسن تهیه کند. بخش خصوصی در ارتباطات 

خود کاغذبازی کمتری دارد.
شرکت های  بخش خصوصی تحریم نیست. ضمن اینکه بازرگانی 	]

بین المللی یک کار تخصصی است و از عهده نهادهای دولتی خارج است.
نتیجه هرچه شود، تالش بخش خصوصی برای واردات واکسن، حرکتی 	]

درست است. شرکت های  بخش خصوصی از ماه های  نخست همه گیری کرونا 
در کشور وارد کارزار شدند.
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نگـاه

پس از اعالم خرید واکسن کرونا توسط بخش خصوصی، در رسانه های  رسمی و مجازی ��
در این باره بحث شد. بعضی گفته های  مســئوالن دولتی هم درباره شرکت های  خصوصی 

متقاضی مجوز، تند بود.
بله، حرف هایی   مطرح شد. البته خود وزیر بعد هم اعالم کرد که منظور من شما نیستید و 

شرکت های  غیرمعتبری که درخواست دادند، منظور است.
پای این شرکت های  نامعتبر چطور به ماجرا باز شده است؟��

بعد از تصمیم نهاد ریاســت جمهوری درباره صدور مجوز واردات واکسن کرونا برای بخش 
خصوصی، حتی تعدادی از شرکت های  غیردارویی برای دریافت مجوز نامه نگاری کردند. سازمان 
غذا و دارو هم مجوزها را صادر کرد اما هیچ یک از این شــرکت ها نتوانستند واکسن وارد کنند. 
این شــرکت ها در پروفرما قیمت های  باالیی پیشنهاد کردند اما چیزی که ما اعالم کردیم برای 
یک نوع واکســن 10 تا 1۲ یورو بود. در نهایت خود این شرکت ها دریافتند که واردات واکسن 
با آنچه پیش بینی کرده بودند عملی نیست و گرفتار می شوند. بنابراین حذف شدند و تنها 35 
شرکت برای واردات واکسن کرونا باقی ماندند. بسیاری از این شرکت ها، شرکت های  فوریتی اند 
  که می توانند واکسن وارد کنند اما در حجم بسیار کم. نکته دیگر اینکه واکسن محصولی نیست 

که این شرکت ها بتوانند وارد کنند. شرکتی های  فوریتی به طور معمول از عمده فروشانی خرید 
می کنند که کاالها را در انبار نگه می دارند. اما نظر من این است که واکسن کرونایی که از 
کارخانه خارج شده، با توجه به شرایط نگهداری این محصول، برای مصرف خطرناک است. 
به همین دلیل بهتر اســت سه تا چهار شرکت که سابقه واردات واکسن دارند و معتبرند، 

واکسن کرونا وارد کنند.
این سه شرکت از کارخانه ها واکسن را می خرند؟��

ممکن است این سه شرکت هم از عمده فروش واکسن بخرند اما عمده فروشی 
که مالک میزان مشــخصی واکسن نزد کارخانه است. ما پیش از دریافت 

پروفرما و به نتیجه رسیدن آن، به هزینه خودمان درخواست بازرسی 
می کنیم. اگر شرکتی ریگی به کفش دارد، زیر بار بازرسی نمی رود. ما 
در چند مورد هم پروفرما گرفتیم که به دلیل عدم آمادگی سیستم از 
بین رفت. در آن موارد هم کارخانه تایید می کرد که یک عمده فروش 
میزان مشــخصی واکســن از ما طلب دارد و در تاریخ مشخصی 

می توانم آن را تحویل دهم.
فکر می کنید روند همکاری مسئوالن در وزارت بهداشت  ��

با شرکت های بخش خصوصی بهبود پیدا کند؟
با روشنگری های  خوبی که رسانه ها کردند وضعیت بهتر 
شده است. رویکرد سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت نسبت 
به این مسئله بهبود یافته اســت. آن اوایل مطرح کردند که 
هرکس می تواند واکســن وارد کند و کسانی که عجله دارند 
و می خواهند برای واکسن کرونا به خارج سفر کنند، در داخل 
این واکسن ها را بخرند. این درحالی است که این تصمیم بسیار 

اشتباه است و عوارض اجتماعی بدی به همراه دارد. هر نوع تبعیض در تزریق واکسن می تواند 
به تحریک و عصبی کردن مردم بینجامد. بنابراین به نظر من آقای خوانساری پیشنهاد بسیار 
خوبی دادند که واکسن را برای طبقه کارگر به ویژه کارگران خط تولید وارد کنیم. این پیشنهاد 
منصفانه است. به ویژه که در تزریق واکسن اولویت های  ستاد کرونا هم در نظر گرفته می شود. بعد 
از اولویت گروه یک که کادر درمان و سن های  باالست، نوبت به 65 ساله ها و پس ازآن باالی 60 
سال می رسد و افرادی که بیماری زمینه ای    و خاص دارند در اولویت قرار می گیرند. پس از این 
گروه هم مشاغل پرخطر در اولویت قرار می گیرند اما تشخیص اینکه کارمندان بانک از معلم ها یا 
پلیس ها از قاضی ها بیشتر در معرض خطرند، با ستاد کروناست. نکته مهم واکسیناسیون جمعیت 
پرخطر اســت. زمانی که جمعیت در معرض خطر واکسینه شدند، مهم نیست واکسن به چه 
گروه های  دیگری تزریق شود. زنجیره ابتال با تزریق هرچه بیشتر می شکند نه اینکه چه گروهی 
واکسینه شوند و چه گروهی خیر. دولت هم تا امروز این استدالل را پذیرفته است و از حرکت 

بخش خصوصی استقبال کرد.
درباره قیمت واکسن هم نقدهایی مطرح شده بود. قیمت واکسن کرونا اگر قرار است در ��

کشور به فروش برسد، چقدر است؟
قیمتی که اعالم کردیم، قیمت ارزی واکسن است. تا زمانی که همه مسیر 
واردات واکسن را طی نکنیم، نمی توانیم درباره قیمت نهایی اظهارنظر کنیم. 
هنوز نمی دانیم چه هزینه هایی   در انتظار است. آیا وزارت بهداشت پس از 
دریافت محموله از ما، ترخیص از گمرک و نگهداری در انبارهای معتبر، 
خود فرایند تزریق را اجــرا می کند یا نظارت می کند و ما باید هزینه ای 
   پرداخت کنیم و اینکه گمرک هزینه ترخیص را چقدر حســاب می کند. 
این هزینه ها هنوز مبهم است بنابراین، قیمت ارزی واکسن را اعالم 
کردیم که برای واکســن استرازنکا 5 تا 6 یورو و قیمت 
هر واکسن اسپاتنیک 10 تا 1۲ یوروست. این قیمت 
خرید واکســن از کارخانه اســت. مهم این است 
که هرچه زمان بگذرد، به دلیل افزایش تقاضای 
شرکت ها، ممکن است قیمت از کارخانه هم تغییر 
کند. اما مــا تالش می کنیم بیش از قیمتی که 

اعالم کردیم، واکسن نخریم.
� شــرکت هایی   مثــل � آیــا 

خودروسازی ها و فوالدسازان هم برای واردات 
واکسن کرونا پیش قدم شده بودند؟ مثل ایران 

خودرو.
ســازمان غذا و دارو نام شــرکت هایی را   که 
تایید شده در سایت خود اعالم می کند نه شرکت 
هایی که مجوز نگرفتنــد. بنابراین من نمی دانم 
کدام شــرکت ها منظور شماست. اما ایران خودرو از 

گفت وگوی »آینده نگر« با ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو 

تقویِت جمهور  
واردات واکسن کرونا عمل به مسئولیت اجتماعی ماست

فرصتی طالیی برای خرید واکسن کرونا برای بخش خصوصی ایران فراهم شده است. قرار است بخش خصوصی نزدیک به شش میلیون دوز واکسن کرونا به کشور وارد کند. ناصر ریاحی، 
رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو و عضو هیئت رئیسه اتاق تهران در گفت وگو با »آینده نگر« از لزوم عمل شرکت ها به مسئولیت اجتماعی شان در این زمانه می گوید. ریاحی باور دارد این 

حرکت بخش خصوصی تالشی برای تقویت اجتماعی است نه کاری برای تضعیف دولت.
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بعد از تصمیم نهاد ریاست جمهوری درباره صدور مجوز واردات واکسن کرونا برای بخش خصوصی، حتی تعدادی 
از شرکت های  غیردارویی برای دریافت مجوز نامه نگاری کردند. سازمان غذا و دارو هم مجوزها را صادر کرد اما 
هیچ یک از این شرکت ها نتوانستند واکسن وارد کنند.

شرکت هایی   است که در ســایت اتاق بازرگانی برای خرید واکسن ثبت درخواست کرده است. 
استدالل این شرکت این است که ما خودمان 150 هزار کارگر داریم و مصرف کننده دست کم 30 
شرکت قطعه سازی هستیم. آن ها می گویند شما درواقع با واکسیناسیون کارگران ایران خودرو 
جلوی بیکاری300 هزار نفر را می گیرید. این استدالل ها مطرح شده است که ما در اتاق بازرگانی 

به آن ورود نمی کنیم. تصمیم گیری در این باره به طور کامل برعهده ستاد ملی کروناست.
آیا این طور است که با گذر زمان ما فرصت واردات واکسن را از دست بدهیم؟��

فرصت واردات واکسن را از دست نمی دهیم اما واقعیت این است که امروز، فرصت طالیی فراهم 
شده است که باید از آن استفاده کنیم. کانادا 4.5 برابر نیاز جمعیت کشورش برای واکسن کرونا 
سفارش ثبت کرده است. استدالل آن ها این بود که زودتر واکسن را می گیریم و واکسیناسیون 
را انجام می دهیم و باقی مانده را به کشــورهای فقیر می دهیم. اما وقتی وارد فاز واکسیناسیون 
شــدند، در کار ماندند. مسائلی پیش آمده که کشورها پیش بینی نکرده بودند. بنابراین سرعت 
واکسیناسیون در این کشور کم شده است چراکه مسائلی مثل انبار، نگهداری از واکسن ها، تزریق 
و ایجاد زیرســاخت ها هم مهم است. نکته مهم دیگر، تاریخ مصرف واکسن هاست که برای این 
کشورها چالش برانگیز شده است چراکه برای انجام تست های  پایداری فرصتی وجود نداشت. در 
این تست ها، واکسن را بررسی می کنند و اگر مثل روز اول بود به همان میزان تاریخ مصرف در 

نظر می گیرند. برای واکسن کرونا این دوره شش ماهه است، اما تست پایداری انجام نشده است.
درواقع واکسن های  سفارشی کشــورها درحال آماده شدن است اما زیرساخت های ��

 تحویل و تزریق آن وجود ندارد.
بله. در امارات متحده عربی و اسراییل، واکسیناسیون صددرصدی انجام شده است. در ایاالت 
متحده آمریکا و انگلستان هم 30 تا 40 درصد جمعیت واکسینه شدند. اما در هیچ کشور دیگری 
واکسیناســیون بیش از ۲0 درصد جمعیت انجام نشده است. مسئله صرفا دسترسی به واکسن 
نیست بلکه امکانات تزریق و نگهداری هم مطرح است. بنابراین امروز که سفارش ها روی دست 

کارخانه ها مانده، فرصت طالیی برای خرید ما فراهم شده است. 
ممکن است ما واکسنی وارد کنیم که تاریخ مصرف آن گذشته است؟��

خیر، چیزی که ما می خریم شــش ماه تاریخ مصرف دارد و در واقع همان سفارشــی است 
که برای مثال کانادا می داند که نمی تواند در شــش ماه آینده تزریق کند. این کشــورها امروز 
ســفارش های  آتی را ثبت می کنند که تنظیم شده با توان آن هاست. ما هم در مرحله اول 100 
هزار دوز و پس از آن ۲50 هزار دوز وارد می کنیم اما اگر در واکسیناسیون عقب بمانیم، فاصله 

واردات را بیشتر می کنیم.
ما تا چه اندازه برای تزریق سراسری آمادگی داریم؟��

همان طور که آلمان و کانادا نمی دانستند، ما هم نمی دانیم. تا امروز نزدیک به سه میلیون دوز 
واکسن به کشور وارد شده است. امکانات انبار و تزریق محدود است. در آلمان و کانادا داروخانه ها 

را برای ادامه روند تزریق درگیر کردند.
ما در ایران می توانیم از این تجربه استفاده کنیم؟��

به نظر من این بهترین و ســاده ترین     راه اســت. ما در ایران 14 هزار داروخانه داریم که اگر 
نصف آن ها هم امکان نگهداری و تزریق را داشته باشند، می توانیم روزی 140 هزار دوز واکسن 
تزریق کنیم. با فعال کردن داروخانه ها جلوی ازدحام جمعیت و ابتالی بیشتر مردم را می گیریم. 
با راه اندازی سامانه هایی   که اسامی افراد را ثبت و آن ها را به نزدیک ترین     داروخانه هدایت می کند، 
می توان از ظرفیت داروخانه ها اســتفاده کرد. کشورهای دیگر ناگزیر شدند از ظرفیت داروخانه 
استفاده کنند و ما هم باید این روش را جدی بگیریم. همه نگرانی ها این است که واکسن به بازار 

سیاه برود. می توان  این نگرانی را با تمهیداتی مثل دریافت تعهد برطرف کرد.
بعضی فعاالن بخش خصوصی از نگاه بدبینانه و توأم با ســوءظن مسئوالن در وزارت ��

بهداشت گالیه کردند. نگاهی که پس از اعالم آمادگی برای واردات واکسن کرونا تقویت شده 
است. بدبینی به شرکت های  واردکننده دارویی، موضوعی است که شما هم بارها به آن اشاره 
کردید. درحالی که واردکننده اصال داروی وارداتی را نمی بیند، بیش از دیگران به عنوان متهم 

نشت دارو در بازار سیاه مورد توجه قرار می گیرد. چرا چنین رویکردی وجود دارد؟
به نظر می رســد موضوع را کوچک می بینند. علم می گوید اقتصادهایی پیشــرفت می کند که 
بخش خدماتش رشــد کند. متاسفانه این ذهنیت علیه خدمات ایجاد شده و مسئوالن هم درباره 
آن شفاف سازی نکردند. توزیع کننده ها، واردکننده ها یا خرده فروش ها همیشه دالل خطاب شدند. 

درحالی که کار پیچیده تر    است. برای مثال در زمینه دارو، واردکننده 90 درصد دارو را در گمرک به 
پخش تحویل می دهد. واردکننده تسلطی به دارویی که وارد کرده ندارد. برای عمده داروها، 10 تا 1۲ 
عدد به طور تصادفی و به عنوان نمونه شاهد برداشته می شود تا اگر مصرف دارو به کسی صدمه زد، 
خراب بودن یا نبودن دارو آزمایش شود. واردکننده مکلف است این نمونه داروها را نگه دارد تا تاریخ 
مصرف آن تمام شــود و معدوم شود. گاه پیش از انقضای دارو، همه موجودی دارو در بازار مصرف 

می شود. در این شرایط واردکننده با هدایت وزارت بهداشت دارو را به بیمارستان ها اهدا می کند.
عمل بخش خصوصی به مسئولیت اجتماعی سابقه ای    طوالنی تر    از بحران کرونا و پویش ��

نفس دارد؟
بله، می توانم به همه حوادث طبیعی اشــاره کنم که همه تولیدکنندگان و واردکنندگان در 
کمک به مردم آسیب دیده وارد عمل شدند. از زلزله رودبار تا بم، کرمانشاه و خراسان، شرکت ها 
عــالوه بر اهدای دارو، گروه هایی   را برای کمک به منطقه ارســال کردند. غیر از این، نزدیک به 
۲00 میلیون یورو دارو توســط شرکت های  دارویی وارد شده که هیچ ارزی در قبال آن دریافت 
نکردند. این داروها به عنوان ذخیره استراتژیک در گمرک بوده که در زمان کمبود بازار استفاده 
شــده است درحالی که واردکننده هیچ ارزی در قبال آن نگرفته است. آیا استفاده از این داروها 
عمل به مسئولیت اجتماعی نیست؟ بســیار پیش آمده که در زمان کمبود بازار واردکننده در 
کمترین زمان دارو وارد کرده است. ضمن اینکه مسئله حفاظت از محیط زیست، سالمت هوا و 
آب با کاهش استفاده از پالستیک، در شرکت ها به طور جدی دنبال می شود. شرکت های  دارویی 
در پویش ایران من برای ســاخت مدرسه با دیگر شرکت های  بخش خصوصی همکاری کردند. 
اتحادیه واردکنندگان دارو هم در قالب این پویش که 140 مدرسه ساخته، دو مدرسه در لرستان 
و خراسان جنوبی ساخته و در ساخت ده مدرسه دیگر مشارکت کرده است. این غیر از کمک های 

 انجام شده به مساجد و خیریه ها از جمله محک است.
فکر می کنید واردات واکسن توسط بخش خصوصی، تالشی برای تضعیف جایگاه دولت ��

به عنوان مسئول واکسیناسیون عمومی است؟ این نقد مطرح شده است.
به نظر من چنین حرفی بی اساس است. در کشورهای دیگر مردم مدرسه نمی سازند یا در زمان 
سیل و زلزله به آسیب دیدگان کمک نمی کنند؟ ما صاحب این کشور هستیم و دولت نماینده 
ماست. امروز دست نماینده ما برای خرید واکسن به دلیل تحریم کوتاه است و اگر کمک نکنیم 
خیانت کرده ایم. ما تالش می کنیم باری از روی دوش دولت برداریم، در عین حال که کار ما توجیه 
اقتصادی هم دارد. دســتمزد یک روز یک کارگر بسیار بیشتر از هزینه واکسن کروناست. انجام 
آزمایش تشخیص کرونا برای کارگران در یک بنگاه اقتصادی پس از ابتالی یک نفر، بسیار بیش از 
یک دوز واکسن کروناست. هزاران مورد دیگر را می توان مثال زد که انجام آن وظیفه دولت است 
اما مردم هم آن را انجام می دهند. مسئله ما تقویت اجتماعی است نه تضعیف دولت. کار ما تقویت 

جمهور است نه تضعیف رئیس آن. 

نکته هایی که باید بدانید

مطرح کردند که هرکس می تواند واکسن وارد کند و کسانی که عجله 	]
دارند و می خواهند برای واکسن کرونا به خارج سفر کنند، در داخل این 
واکسن ها را بخرند. این درحالی است که این تصمیم بسیار اشتباه است 
و عوارض اجتماعی بدی به همراه دارد. هر نوع تبعیض در تزریق واکسن 

می تواند به تحریک و عصبی کردن مردم بینجامد.
نکته مهم واکسیناسیون جمعیت پرخطر است. زمانی که جمعیت در 	]

معرض خطر واکسینه شدند، مهم نیست واکسن به چه گروه های  دیگری 
تزریق شود. زنجیره ابتال با تزریق هرچه بیشتر می شکند نه اینکه چه 

گروهی واکسینه شوند و چه گروهی خیر.
ایران خودرو از شرکت هایی   است که در سایت اتاق بازرگانی برای 	]

خرید واکسن ثبت درخواست کرده است. استدالل این شرکت این است 
که ما خودمان 150 هزار کارگر داریم و مصرف کننده دست کم 30 شرکت 

قطعه سازی هستیم. آن ها می گویند شما درواقع با واکسیناسیون کارگران 
ایران خودرو جلوی بیکاری 300 هزار نفر را می گیرید.
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نگـاه

 واردات واکسن توسط بخش خصوصی با وجود نیاز کشور به واکسن کووید19 منتقدانی ��
هم داشت. حتی یکی از اقتصاددانان در گفت وگویی به این اشاره کرد که کلید زدن واردات 
واکسن توسط بخش خصوصی نوعی ناامید کردن مردم از توان دولت و تضعیف نقش دولت 

است.
از نقدی که به آن اشــاره کردید بی اطالعم. امــا اگر این نقد، در عبارت »تضعیف دولت« 
خالصه شده، باید بگویم عملکرد وزارت بهداشت در مدیریت کرونا به اندازه ای    ضعیف بوده، که 
عامل دیگری به اهرمی برای تضعیف آن تبدیل نشود. تعلل در خرید واکسن، بروز موج های 
 متناوب کرونا در کشور به دلیل عدم قاطعیت وزارت بهداشت در مدیریت مسئله و فرافکنی 
وزارت بهداشــت درباره موضوعات، گویای ضعف آن است. باوجود همه شعارهای مطرح شده 
توسط وزیر بهداشت و اشاره ایشان به شگفت زدگی جهان از مدیریت کرونا در ایران، می بینیم 
که در رابطه با کارآیی دولت در مدیریت کرونا، در مقایسه با دیگر کشورها، در انتهای جدول 

قرار گرفتیم. بنابراین، عملکرد دولت فارغ از ورود بخش خصوصی به مسئله واردات واکسن، 
ضعیف بوده است.

 فعاالن اقتصادی که وارد کارزار واردات واکسن شدند، از ناهماهنگی ها ��
در دستگاه های  متولی گالیه دارند. دلیل این ناهماهنگی را در چه می بینید؟
به نظر می رسد بعضی مسئوالن در وزارت بهداشت و درمان ادعاها درباره 
تولید واکسن داخلی را پذیرفته اند   و نسبت به ظرفیت های  دیگر، برای تهیه 
واکســن کرونا بی اعتنا شده اند.   این مسئله شاید ناشــی از کاستی اطالعات 
آن هاســت که خود را به شــکل ضعــف در مدیریت نشــان می دهد. بعضی 

ناهماهنگی ها هم ممکن اســت خدای ناکرده به دالیل سیاسی رخ دهد. به این 
شکل که در آستانه انتخابات، بعضی مسئوالن به جای تمکین از مافوق، از جای 

دیگری دستور بگیرند  و در نهایت، با بی اعتنایی نسبت به موضوع، 
جان مردم را به بهانه حمایت از تولید واکسن داخلی به خطر 

بیندازند.
 موضع بخش خصوصی نسبت به واکسن داخلی ��

چیست؟
هیچ کس مخالف تولید واکســن در داخل نیســت 
و به آن افتخار هم می کند. تولید واکســن در داخل، 
نیاز کشور است و الزم است. در فرایند واکسیناسیون 
این طور نیست که پس از تلقیح یک دوز، همه گیری 
کرونا به پایان برســد. تا سال های  آینده جهان و ایران 
درگیر این بیماری است، مثل آنفوالنزا که جامعه بشری 
هنوز با آن درگیر اســت. تا ســال ها باید به گروه های 
 آسیب پذیر واکسن تزریق کرد، مثل آنفلوانزا که ساالنه 

مقداری از آن به کشــور وارد می کنیم. اگر امروز در ایران 

واکســن کرونا تولید کنیم، تا سال ها از آن استفاده می کنیم. بنابراین هیچ کس مخالف تولید 
واکسن در ایران نیست. اما معطل کردن مردم و جامعه به ویژه گروه های  پرخطر تا زمان تولید 
واکسن داخلی، نه کاری منطقی و نه تخصصی در مدیریت بهداشت کشور است. ما باید زودتر 
واکســن وارد می کردیم و تا جای ممکن واکسیناسیون را پیگیری می کردیم و پس از تولید 

واکسن داخلی، فرایند واکسیناسیون را با واکسن داخلی پی می گرفتیم.
 یکی از نقدهای جدی به واردات واکسن توسط بخش خصوصی، مربوط به قیمت، گران ��

فروشی و به طور کلی بحث واکسن غیررایگان بود. چقدر این نقدها را جدی می دانید؟
به نظر من بیشتر حرف ها سخیف و بی پایه است. ادعا می کنند که ممکن است در این بین 
داللی انجام شود و واکسن به ده برابر قیمت فروخته شود. این حرف ها، همه فرافکنی است تا 
مدیریت ضعیف خود را بپوشانند. بخش خصوصی قیمت واکسنی را که می خرد، اعالم کرده 
است. ممکن است از همه درخواست ها برای واردات واکسن، شرکتی هم قیمتی بیشتر اعالم 
کند. وزارت بهداشــت می تواند درخواست آن شــرکت را رد کند نه اینکه از یک مورد 
استثنایی برای کوبیدن همه شرکت های  بخش خصوصی، که برای سرعت گرفتن 
واکسیناسیون تالش می کنند، استفاده کند. این سیاسی کاری است و شاید 

انتفاع شخصی و مسائل بدتر دیگری هم در میان باشد.
�  فعالیت بخش خصوصی در عمل به مسئولیت اجتماعی در بحران �

کرونا چه سابقه ای    دارد؟
مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی با اعالم رسمی ورود کرونا به کشور 
آغاز شــد. پویش نفس ده روز پس از اعالم رسمی کرونا در 1۲ اسفندماه کار 
خود را آغاز کرد. در این پویش تجهیزاتی مثل ونتیالتور و سیلندرهای اکسیژن 
را از بازار داخل و خارج خریدیم. هم چنین در سایت هایی   در شمال کشور، 
تهران، یزد و خوزســتان گان پزشکی تولید کردیم و پس از 
استریل کردن لباس ها در سازمان انرژی اتمی با هزینه 
بخش خصوصی، به بیمارستان ها تحویل دادیم. زمانی 
که کشور با کمبود ماسک N95، تب سنج لیزری 
و دیگر تجهیزات و لــوازم مصرفی روبه رو بود، با 
کمک بازرگانان ایرانی خارج از کشــور و کمک 
مالی بخش خصوصی در داخل، اقالم مصرفی 
را وارد کردیم و به طور رایگان در بیش از 300 
بیمارســتان در همه استان های  کشور توزیع 
کردیم. بنابر اذعان مسئوالن در بیمارستان ها 
و مسئوالن منصف دانشگاه های  علوم پزشکی 
کشــور، پویش نفــس در انجام مســئولیت 
اجتماعی یکی از درخشان ترین     عملکردها را در 
سه ماه بحرانی در آغاز دوره همه گیری کرونا ثبت 

گفت وگوی »آینده نگر« با پدرام سلطانی، عضو سابق هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

چرا کارشکنی؟ 
وزارت بهداشت مسئول تاخیرها در تامین واکسن است

مسئولیت اجتماعی عبارت غریبی برای بخش خصوصی نیست. از آغاز همه گیری کرونا، این بخش با راه اندازی پویش نفس به کمک کادر درمان آمد. اکنون بخش خصوصی برای واردات 
واکسن کرونا پیش قدم شده است اما نقدها به این حرکت کم نیست. پدرام سلطانی، عضو سابق هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفت وگو با »آینده نگر«، نقدهای مطرح شده به این حرکت، 

به ویژه از سوی مسئوالن در وزارت بهداشت را فرافکنانه می داند. سلطانی با تاکید بر اینکه هیچ کس مخالف واکسن داخلی نیست گفت: »معطل کردن مردم و جامعه به ویژه گروه های 
 پرخطر تا زمان تولید واکسن داخلی، نه کاری منطقی و نه تخصصی در مدیریت بهداشت کشور است. ما باید زودتر واکسن وارد می کردیم و تا جای ممکن واکسیناسیون را پیگیری 

می کردیم و پس از تولید واکسن داخلی، فرایند واکسیناسیون را با واکسن داخلی پی می گرفتیم.«
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  هر یک روز تعلل در صدور مجوز برای واردات واکسن بر ابتالی مردم به کرونا 
و آمار فوتی ها اثر می کند. مردم پیامدهای ناگوار این تعلل را ناشی از مدیریت در 
وزارت بهداشت می دانند چراکه هیچ دلیلی برای این تاخیر وجود ندارد.

کرد. حدود 150 میلیارد تومان از منابع بخش خصوصی در اتاق ایران و تهران در کنار منابع 
اتاق های  بازرگانی، در این پویش جمع آوری شد و به کمک های  عام المنفعه برای انجام مسئولیت 
اجتماعی تخصیص یافت. این منابع بدون هیچ چشم داشــتی و صرفا برای انجام مســئولیت 

اجتماعی عرضه شد.
ماه هاست بخش خصوصی برای واردات واکسن اعالم آمادگی کرده است. بخش خصوصی 
اعالم کرده اگر دولت به دالیلی مثل تحریم و کمبود منابع ارزی قادر به واردات واکسن کرونا 
نیست، بخش خصوصی می تواند این کار را انجام دهد. پس از اعالم آمادگی بخش خصوصی، 
تا امروز کارشکنی ها و سنگ اندازی ها ادامه دارد. هم چنین بخش خصوصی در فاز دیگری، برای 
عمل به مسئولیت صنفی خود قصد دارد واکسن های  وارداتی را به طور رایگان برای تلقیح در 
اختیار کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی قرار دهد تا تولید کشور در سال جاری با قدرت 
هرچه تمام تر    ادامه پیدا کند و لطمه ای    به تولید کشور وارد نشود. بخش خصوصی در این فاز 
اولویت های  ســتاد کرونا را در نظر می گیرد که از جمله آن، مباحث ایمنی مربوط به بیماری 
زمینه ای    افراد و تلقیح واکسن به افراد باالی شصت سال، گروه های  در معرض آسیب و ابتالی 
بیشــتر به کروناست. پس از تلقیح واکسن به افراد در اولویت، گروه های  دیگر در کارخانه ها و 

واحدهای تولیدی و خدماتی کشور واکسینه می شوند.
 به پویش نفس و عملکرد مثبت آن اشــاره کردید. امروز هم مسئله واردات سریع تر ��

   واکسن توسط بخش خصوصی مطرح است. این چابکی که فعاالن اقتصادی به آن اشاره 
می کنند در چیست؟ 

کارنامه بخش خصوصی در این زمینه روشن است. مدیریت در بنگاه های  بخش خصوصی 
چابک تر    از دولتی و بهره وری این بنگاه ها هم بیشــتر است. اما صرف نظر از این، تنها عملکرد 
بخش خصوصی در بحران کرونا  نشــان می دهــد  بخش خصوصی از بخش دولتی چابک تر 
   اســت. بخش خصوصی ظرف 10 روز پس از اعالم رســمی کرونا پویش نفس را کلید زد. در 
   N95 یک هفته چندده دســتگاه ونتیالتور تهیه و اهدا کردیم. در دو هفته 300 هزار ماسک
به کشــور وارد کردیم و دو هفته را صرف غلبه بر کارشکنی ها برای ترخیص کردیم تا اینکه 
ماسک ها برای توزیع در اختیار ما قرار گرفت. زمانی که ماسک N95 در کشور تولید نمی شد، 
با پایین ترین     قیمت ممکن از خارج این ماسک ها را خریدیم. من به یاد دارم که بخش عمومی 
و حاکمیتی در همان زمان ماسک هایN95   را 30 درصد گران تر    از بخش خصوصی خریدند. 
این نشان دهنده کارآیی بخش خصوصی و اقدام سریع آن است. برخالف حرف های  بی پایه و 
اساسی که این روزها  می شنویم، گروهی شناخته شده و معتبر از بخش خصوصی برای واردات 
واکسن پیش قدم شده اند   و قرار است بدون هیچ سودی این واکسن ها را در اختیار کارکنان و 
کارگران واحدهای تولیدی قرار دهند. بخش خصوصی ارزان تر    از دولت می تواند واکســن ها را 
بخرد و وارد کند. از نظر مصالح مادی کشور هم که در نظر بگیریم، واردات واکسن توسط بخش 

خصوصی به صرفه تر    است.

 در زمان آغاز فعالیت پویش نفس و این روزها که بحث واردات واکسن توسط بخش ��
خصوصی مطرح شده، همکاری دولت را چطور ارزیابی می کنید؟

همکاری دولت به معنای عمومی اش بســیار بهتر از همکاری وزارت بهداشــت است. همه 
گرفتاری بخش خصوصی در وزارت بهداشــت با مراجعه به سایر مسئوالن دولتی حل و فصل 
می شد، نه اینکه در وزارت بهداشت به طور خودخواسته با ما همکاری کنند. این وزارت خانه با 
منتهای سختگیری و نگاهی توأم با سوءظن با بخش خصوصی رفتار کرد. حتی در زمان فعالیت 
پویش نفس و واردات تجهیزات، بیشتر گرفتاری های  ما ناشی از رفتار وزارت بهداشت بود. آن ها 
ادعا می کردند تجهیزاتی را که وارد شــده باید در اختیار ما قرار دهید و ما می گفتیم خودمان 
توزیع می کنیم، چراکه شبکه ارتباطات ما در سراسر کشور چابک تر    است. ضمن اینکه این کار 
بخش خصوصی بوده و می خواهد جامعه ادای دین این بخش را به خود ببیند و بداند که بخش 
خصوصی برای کاهش آثار بحران مشارکت کرده است. به نظر می رسد در دوره آقای نمکی بعضی 
افراد در سطوح مدیریتی به کار گمارده شدند که به جای عمل به وظایف مشغول فرافکنی اند.   این 

افراد به جای گزارش دهی درباره عملکرد خود، به طور مداوم مشغول نفی دیگران اند.
 هرجا که مسئله سالمت و بهداشت در میان است، سختگیری و دخالت نهادهای ناظر ��

هم مطرح می شود. در فرایند کار با بخش خصوصی، تا چه اندازه سختگیری هایی   که از آن 
می گویید، از وظایف ذاتی وزارت بهداشت بود؟

ســختگیری درباره سالمت مردم درست است و جای هیچ گونه مصالحه و کوتاهی در این 
مورد نیست. هیچ کس هم از سازمان غذا و دارو یا وزارت بهداشت نمی خواهد چشمش را به روی 
استانداردها ببندد. در مورد واردات واکسن هم همین است. شرکت های  معتبری که سال هاست 
در حوزه تامین انواع واکسن و دارو در کشور فعالیت می کنند و حسن نیت و توانمندی خود را 
ثابت کردند، برای واردات واکسن پیش قدم شدند اما وزارت بهداشت. مانع حرکت این شرکت ها 
شده است. در مورد شرکت هایی   مثل شرکت های  فوالدی و خودروسازی که هیچ توانمندی در 
حوزه واردات دارو و واکسن ندارند، اعمال مالحظات قابل فهم است. اما شرکت هایی   از بخش 
خصوصی برای واردات واکسن اعالم آمادگی کردند که سال هاست در این زمینه تجربه دارند. 
ســازمان غذا و دارو می خواهد چه نکاتی را بررسی کند؟ قیمت و منبع تامین و تهیه پروفرما 
قابل بررسی است. آیا شرکتی که بیش از دو دهه در زمینه واردات دارو فعالیت کرده و سال ها 
با حســن نیت به کار پرداخته به ناگهان در دوره همه گیری کرونا مورد تردید مســئوالن قرار 
گرفته است؟ وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو همه مکانیزم های  کنترلی را اعمال کرده اند 
  و همه موارد از نظر فنی و... بررسی شده است. به نظر من سختگیری ها امروز، بیشتر جنس 
سیاسی دارد تا فنی و کارشناسی. دست کم درباره شرکت های  شناخته شده در زمینه واردات 

دارو این طور است.
 پویش نفس هم به واردات واکسن کرونا وارد شده است؟��

خیر، پویش نفس کار خود را انجام می دهد و در حوزه واکســن وارد نشــده است. در موج 
چهارم کرونا، سیلندرهای اکسیژن را به رایگان توزیع کردیم. بخش دیگری از کار پویش هم 
تامین تبلت برای تحصیل مجازی دانش آموزان کم بضاعت در مناطق کم برخوردار کشور بود، 
که انجام شده است. هرجا که احساس کردیم الزم است، کمک کردیم. پس از عبور از بحران 
کمبود تجهیزات در سه ماه نخست، به تامین لوازم مصرفی  ادامه دادیم. هم چنین در فاز بعدی، 
برای حمایت از خانوارهایی که به دلیل کرونا، سرپرست آن ها درآمد خود را از دست داده بود، 
بن های  ارزاق تهیه کردیم. امروز، با توجه به افزایش تعداد بیماران کرونایی بستری، تقاضا برای 
سیلندر اکسیژن باال رفته که این بخش را پوشش می دهیم و منابع مازاد هم به اهدای تبلت 

اختصاص داده شده است.
 فکر می کنید بخش خصوصی بتواند واردات واکسن را به نتیجه برساند؟��

هر یک روز تعلل در صدور مجوز برای واردات واکسن بر ابتالی مردم به کرونا و آمار 
فوتی ها اثر می کند. مردم پیامدهای ناگوار این تعلل را ناشی از مدیریت در وزارت بهداشت 
می دانند چراکه هیچ دلیلی برای این تاخیر وجود ندارد. کوتاهی های  بسیاری انجام شده 
و بســیاری از وعده ها به نظر من، بی پایه و اساس اســت. واکسن داخلی در زمان بندی 
اعالم شده، نمی توانست به دســت مردم برسد و نزدیک به شش ماه زمان را بدون هیچ 
دلیلی از دســت دادیم. مسئول همه این کارشکنی ها، تعلل ها و در نهایت ابتالی بیشتر 

مردم به کرونا وزارت بهداشت و درمان است.

نکته هایی که باید بدانید

به نظر می رسد بعضی مسئوالن در وزارت بهداشت و درمان ادعاها درباره 	]
تولید واکسن داخلی را پذیرفته اند   و نسبت به ظرفیت های  دیگر، برای تهیه 

واکسن کرونا بی اعتنا شده اند.  
مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی با اعالم رسمی ورود کرونا به کشور 	]

آغاز شد. پویش نفس ده روز پس از اعالم رسمی کرونا در 12 اسفندماه کار 
خود را آغاز کرد.

تا سال ها باید به گروه های  آسیب پذیر واکسن تزریق کرد، مثل آنفلوانزا 	]
که ساالنه مقداری از آن به کشور وارد می کنیم. اگر امروز در ایران واکسن 

کرونا تولید کنیم، تا سال ها از آن استفاده می کنیم. بنابراین هیچ کس مخالف 
تولید واکسن در ایران نیست.

آیا شرکتی که بیش از دو دهه در زمینه واردات دارو فعالیت کرده و 	]
سال ها با حسن نیت به کار پرداخته به ناگهان در دوره همه گیری کرونا مورد 

تردید مسئوالن قرار گرفته است؟
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نگـاه

نزدیک به دو سال از همه گیری کرونا می گذرد. پیش از همه، تعطیلی 
و خانه نشینی مردم کسب وکارها را متضرر کرد بنابراین می توان بنگاه های 
 اقتصادی را از نخســتین آسیب دیدگان همه گیری این بیماری دانست. 
بخــش خصوصی در همان ماه های  نخســت اعالم رســمی ورود کرونا 
به کشــور، توانســت با راه اندازی پویش نفس عالوه بر حمایت از کسب 
وکارها، در مسیر کمک به کادر درمان هم گام هایی   بردارد. پویش نفس 
تجربه ای    بود که نشــان داد بخش خصوصی می تواند در شرایط بحرانی 
مثل همه گیری کرونا به کار آید و در عمل به مسئولیت اجتماعی خود، به 
نفع مردم به میدان بیاید. بعضی تجربه ها در پویش نفس بی بدیل است که 
خرید تجهیزات با قیمت بسیار کمتر و سریع تر    از دولت را می توان از جمله 
آن به شمار آورد. بخش خصوصی در پویش نفس با نظارت هالل احمر  و 

دیگر سازمان های  مسئول عملکرد خوبی از خود ثبت کرد. 
اکنون با گذشت بیش از یک سال از همه گیری کرونا، مسئله واکسن 
به اولویت جوامع مختلف در مقابله با این بیماری تبدیل شده است. امروز 
هم، مثل اسفندماه سال 98، بخش خصوصی نسبت به جامعه احساس 
مسئولیت کرده و تالش می کند در مسیر تهیه واکسن کمک کند. با توجه 
به فرصتی که در جهان به دلیل عدم توان بعضی کشــورها در دریافت 
واکسن های  سفارش داده شده فراهم شد، بخش خصوصی پیشنهاد کرد 
برای تسریع واکسیناسیون، واکسن تهیه کند. سرعت واکسیناسیون در 
ایران به دالیلی از جمله محدودیت های  ناشی از تحریم و عدم مشارکت 
ایران در فرایند آزمایش واکسن دیگر کشورها،  مشابه آنچه امارات و ترکیه 
انجام دادند، نسبت به دیگر کشورها کندتر است. با توجه به این، ضروری 

است که بخش خصوصی که از دولت چابک تر    است، به میدان بیاید. 
هم اکنون بحث درگذشت حدود 500 نفر از هم وطنانمان در روز مطرح 
است. تهیه واکسن کرونا توسط بخش خصوصی می تواند از عمق بحران 
بکاهــد و در ایجاد جو روانی مثبت در جامعه هم موثر اســت. فراموش 
نکنیم که بنگاه ها از نخستین آسیب دیدگان کرونا بودند. همه گیری این 
بیماری هزینه های  تولید را افزایش داد، کمیت و کیفیت تولید و بهره وری 
را کاهش داد و هزینه های  بســیاری را بــه بنگاه ها تحمیل کرد. نیروی 
انســانی ارزشمندترین دارایی یک بنگاه اقتصادی است و حفظ سالمت 

علی شریعتی
عضوهیئتنمایندگاناتاق

ایران

بعضی مسئوالن در وزارت بهداشت، نظر شخصی خود را در فضای مجازی مطرح می کنند. این در 
حالی است که آن ها به عنوان مقام و مسئول، نباید نظر شخصی بدهند، بلکه باید براساس تصمیم های 
 هماهنگ شده با مسئوالن باالدستی درباره مسائل اظهارنظر کنند.

غلبه حاشیه بر متن در واردات واکسن کرونا
چرا سرعت واکسیناسیون در ایران کم است؟

آن ضروری است. این دارایی ارزشمند باید مورد حمایت و حفاظت قرار 
بگیرد. خوشبختانه بزرگان بخش خصوصی این اهمیت را درک کرده و 
پس از فرصت پیش آمده در فضای بین المللی برای خرید سریع واکسن 
برای ایران، در هماهنگی با ســتاد ملی کرونا این تصمیم را اعالم کردند. 
با وجود تالش فعاالن بخش خصوصی برای عمل به مسئولیت اجتماعی 
خود که به نفع مردم است، بعضی شروع به بدگویی کردند و حرکت بخش 
خصوصی را زیر سوال می برند. به نظر می رسد بیشتر منتقدان این حرکت 
اتاق بازرگانی در بخش خصوصی، از شکست خوردگان انتخابات گذشته 
اتاق بازرگانی اند   که به جای همراهی و همکاری در این شرایط سخت، به 

بدگویی مشغول شده اند.   
مسئله دیگر در مســیر انجام مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی، 
مانع تراشــی بعضی مسئوالن در دستگاه های  متولی بهداشت و سالمت 
کشور است. متاسفانه در بعضی دستگاه ها به جای تمرکز بر حل و فصل 
مشکالت کشور، مسئوالن به آینده شغلی خود فکر می کنند و با نقد هرآنچه 
در این دولت انجام شده، به دنبال یافتن جایگاهی در دولت های  بعدی اند.   
همین به ناهماهنگی در بدنه دولت دامن زده است و این ناهماهنگی به 
مانعی برای بخش خصوصی در جریان واردات واکسن تبدیل شده است.  
بحث های  پوپولیستی که ناشی از همین ناهماهنگی هاست، اصل ماجرا را 
برای بعضی به حاشــیه برده است. این درحالی است که در فرایند تهیه 
واکسن و مدیریت بحران کرونا، زمان مسئله ای    اساسی است و تلف کردن 

آن کار را برای خریداران دشوار می کند. 
متاســفانه می بینیم که بعضی مسئوالن در وزارت بهداشت، نظر 
شخصی خود را در فضای مجازی مطرح می کنند. این درحالی است 
که آن ها به عنوان مقام و مســئول، نباید نظر شخصی بدهند، بلکه 
باید براساس تصمیم های  هماهنگ شده با مسئوالن باالدستی درباره 
مســائل اظهارنظر کنند. این اوج ناهماهنگی است و زیان آن متوجه 
مردم خسته است که طی ماه های  گذشته، داغدار عزیزان و نزدیکان 
خود شده اند.   بخش خصوصی برای حمایت از مردم و کارگران، آماده 
شده تا با هزینه خود، بدون دریافت ارز ترجیحی بلکه استفاده از ارز 
صادرکنندگان، و با پذیرش ریسک کار، واکسن وارد کند. دولت دستی 
را که از سوی بخش خصوصی برای کمک دراز شده با ناهماهنگی پس 
می زند. شرکت هایی   وارد کارزار واردات واکسن شده اند   که سال هاست 
نیاز جامعه ایران به واکسن های  مختلف را تامین کرده اند.   این شرکت ها 
ســابقه ای    طوالنی در این کار دارند و رفتار مســئوالن دولتی با این 
شرکت ها، تناسبی با کارنامه مثبت این شرکت ها ندارد. در این بین، 
راهکار موثر ایجاد واحدی با اختیار تام از سوی رئیس جمهور و ستاد 
ملی کروناســت تا با در نظر گرفتن همه مقررات و قوانین، از فرصت 
حضور بخش خصوصی به نفع جامعه استفاده کند. تهیه واکسن به 
فرماندهی واحد و ویژه نیاز دارد که از همه ظرفیت های  کشــور برای 
این کار استفاده کند، نه اینکه ظرفیت بخش خصوصی را نادیده بگیرد 
و با سنگ اندازی، نه به نفع مردم و نه حتی به نفع واکسن تولید داخل 

عمل کند.  

نکته هایی که باید بدانید

تهیه واکسن کرونا توسط بخش خصوصی می تواند از عمق بحران بکاهد و در ایجاد جو 	]
روانی مثبت در جامعه هم موثر است.

متاسفانه در بعضی دستگاه ها به جای تمرکز بر حل و فصل مشکالت کشور، مسئوالن 	]
به آینده شغلی خود فکر می کنند و  با نقد هرآنچه در این دولت انجام شده، به دنبال یافتن 

جایگاهی در دولت های  بعدی اند.  
همه گیری این بیماری هزینه های  تولید را افزایش داد، کمیت و کیفیت تولید و بهره وری را 	]

کاهش داد و هزینه های  بسیاری را به بنگاه ها تحمیل کرد.
نیروی انسانی ارزشمندترین دارایی یک بنگاه اقتصادی است و حفظ سالمت آن ضروری 	]

است. این دارایی ارزشمند باید مورد حمایت و حفاظت قرار بگیرد.



............................... جریده ...............................

شنیده شوید
رسانه های بزرگ امروزی چندین برنامه صوتی مخصوص مخاطبان متنوع خود می سازند

دنیای رسانه های امروز، دنیای چیست؟ متن، صوت، عکس، 
ویدیو یا گرافیک؟ قرن ها بود که دنیای رسانه ها دنیای متن 
بود، یعنی ردیف کردن کلمات پشــت ســر هم. هزاران سال 
مردمی که پس از اختراع خط می زیســتند، به واســطه زبان 
مکتوب معانی را منتقل می کردند. بعد از دوران گوتنبرگ که 
ماشین چاپ را اختراع کرد، تکثیر مکانیکی متن با سرعت خیلی بیشتری توانست به رسانه های 
متنی اثر و عمق بیشتری بدهد. وقتی مطبوعات در قرن هفدهم میالدی رواج عمومی پیدا کردند، 
همچنان متن در دنیای رســانه دست باال را داشت. اما با آمدن عکاسی و سینما در قرن نوزدهم 
میالدی و ظهور رادیو و تلویزیون در اوایل قرن بیستم بود که از سلطه متن تا حدی کاسته شد. البته 
این را هم باید در نظر گرفت که متن همچنان در رادیو و تلویزیون و سایر رسانه ها حضور پررنگی 
داشــت چرا که اغلب برنامه ها پیشاپیش نوشته می شد و سپس مجری یا سازنده برنامه از آن در 
محصوالت صوتی و تصویری خود بهره می گرفت. ولی به هر حال، یک عکس یا ویدیو یا موسیقی 
چیزی بود که در رادیو و تلویزیون و عکاسی و سینما به کار گرفته می شد و به متن ارتباطی پیدا 

نمی کرد.
در دهه 1980 که اینترنت وارد جامعه نخبگان شــد و در دهه 1990 که در میان مردم رواج 
یافت، سلطه همچنان با متن بود. سال های ابتدایی اینترنت سال های انتقال متن بود که با کدهای 
دودویی )باینری( می شــد حروف خط را با ظرفیت ناچیز انتقال اطالعات آن سال ها جابه جا کرد. 
بعدها،  هرچه ســرعت اینترنت افزایش یافت و انتقال اطالعات با حجم باالتری میسر شد، عکس 

و صوت و ویدیو توانســت راحت تر منتقل شــود تا جایی که تسلط متن یکسره از دست رفت و 
این ســؤال که ابتدای این نوشته پرسیده شد، پیش آمد: دنیای رسانه های امروز دنیای چیست؟ 
متن، صوت، عکس، ویدیو یا گرافیک؟ البته گاهی نیز گفته می شود دنیای کنونی رسانه ها دنیای 
»چندرسانه ای« است، یعنی ترکیبی از این قالب های محتوا و البته به اضافه امکان تعاملی بودن و 
شخصی شدن محتواها. به عبارت دیگر، در جهان امروز رسانه ، قالب های متنی و عکسی و صوتی و 
ویدیویی و گرافیکی در یک مطلب در کنار یکدیگر می آیند و مخاطب می تواند با آن ها تعامل کند، 
به این معنی که واکنشی به مطلب نشان دهد و بر این اساس، نرم افزارهای پشت مطلب اطالعاتی 
را متناسب با واکنش فرد به او نشان دهند. همچنین مخاطب می تواند تصمیم بگیرد که مطالبی 
خاص یا قالب هایی خاص به او نشان داده شوند که این کار را اصطالحاً »شخصی سازی« می گویند 

که مطالب مخصوص همین مخاطب دستچین و ارائه    می شود.
در چنین اوضاع و احوالی که امروز رســانه های جهان پیدا کرده اند، از چند سال پیش برخی 
صاحب نظران گفته بودند که گذشته از همه محتواهای چندرسانه ای و دشواری تفکیک قالب های 
مشخص رسانه ای در محتواهای ترکیبی رسانه های امروز، می توان تا حدی مشخص کرد که کدام 
قالب رســانه ای دســت باال را دارد. بیشتر حدس ها و پیش بینی ها می گفتند که رسانه های آینده 
رسانه هایی برپایه حس بصری خواهند بود،  یعنی عکس یا ویدیو. و با توجه به اینکه سرعت اینترنت 
و سهولت انتقال اطالعات دایماً در حال افزایش است، بنابراین به احتمال زیاد رایج ترین و مسلط ترین 
قالب رســانه ای آینده ویدیو خواهد بود. رفتن بسیاری از رسانه های جهان به سوی ساختن ویدیو 
و آمدن پلتفرم هایی همچون »تیک تاک« هم به این پیش بینی قوت بخشــیده بود و محققان و 

سعید ارکان زاده یزدی
دبیربخشجریده
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جریده

وقتی که ضربه های 
واردآمده به بازار 
رسانه ها مهلک 
شد و دیدند که 
مخاطبان مثل 

برگ خزان در حال 
ریختن و رفتن 

به سراغ رسانه های 
جدیدتر و 

پتلفرم های 
فناورانه تر هستند، 
تلنگری به برخی 
از آن ها زده شد و 

چند سالی است که 
آن ها نیز به سوی 
قالب های جدید 
رسانه ای حرکت 
کرده اند. اما آن ها 

هم ویدیو را بر صدا 
ترجیح داده اند

آینده پژوهان با اطمینان بیشــتری بر سلطه ویدیو در فضای رسانه ای آینده 
تأکید می کردند. 

J استقبال ایرانیان از محتوای صوتی
در ایران با اینکه سابقه شنیدن رادیو به اواخر دهه 1310 می رسد و تاریخ 
درخشانی از تولیدات رادیویی در این کشور ثبت شده، اما در سال های اخیر، 
تلویزیون های ماهواره ای و رسانه های اجتماعی گوی سبقت را از رادیو ربوده اند. 
تا چندی پیش می شــد گفت که محتواهای صوتی در میان ایرانیان طرفدار 
زیادی ندارد و ســرمایه گذاری ها و توجهات اندکی هم که از سوی نهادهای 
متولی رسانه ای به رادیو می شد نشان دهنده این افول بود. بنابراین در ایران هم 
تخمین ها با پیش بینی های کشورهای از لحاظ فناوری پیشرفته چندان فرقی 
نمی کرد. سال های بود که رسانه های سنتی ما در حصار قالب های خود فرو 
رفته بودند و از امکانات فضای مجازی و دنیای فناوری های ارتباطی بی خبر 
و بی بهره بودند. اما وقتی که ضربه های واردآمده به بازار آن ها مهلک شــد و 
دیدند که مخاطبان مثل برگ خزان در حال ریختن و رفتن به سراغ رسانه های 
جدیدتر و پلتفرم های فناورانه تر هســتند، تلنگری به برخی از آن ها زده شد 
و چند ســالی است که آن ها نیز به ســوی قالب های جدید رسانه ای حرکت 
کرده اند. اما آن ها هم ویدیو را بر صدا ترجیح داده اند. بر همین اســاس است 
که روزنامه های بزرگ ایران عالقه پیدا کرده اند که استودیوهای فیلمبرداری 
درســت کنند و با دوربین و تجهیزات تصویربرداری آن ها را تجهیز کنند و 
خبرگزاری ها هم بخش های تولید ویدیوژورنال و ویدیوهای خبری و تحلیلی 

و میزگرد راه انداخته اند. 
اما همان طور که نباید از تسلط قالب ویدیویی در رسانه های امروز غافل 
ماند، نشانه هایی در دست است که می گوید صوت و صدا هم آرام و بی هیاهو 
در حال پیشــروی بوده است و اکنون نوک کوه یخ این قالب هم به تدریج در 
حال بیرون زدن از آب اقیانوس رسانه هاســت. رواج پادکست های فارسی در 
سه سال اخیر، یکی از نشانه های اقبال مخاطبان به رسانه های صوتی است. 
البته پادکست ها در اواسط دهه 1380 به جامعه فارسی زبان معرفی شدند اما 
در آن زمان از آن ها استقبال نشد، تا اینکه اواسط دهه 1390 چند پادکست 
فارسی با محتواهای سرگرم کننده مخاطب زیادی پیدا کرد و بعدتر به شمار 
پادکست سازان ایرانی اضافه شد و حاال بیش از هزار پادکست فارسی شروع به 
کار کرده اند و که برخی از آ ن ها به طور مرتب در حال تولید قسمت های جدید 
هستند. عالوه بر پادکست ها، به طور همزمان، استقبال از کتاب های صوتی و 
برآمدن چند مؤسسه ساخت کتاب های صوتی هم از دیگر نشانه هایی است 
که می گوید اگر تولیدات صوتی خوبی خلق شود راه خود را به سوی مخاطبان 

باز خواهد کرد.
یکی دیگر از این نشــانه ها که در ماه های اخیر به چشم آمده، استقبال 
هیجانی جامعه ایرانی از اپلیکیشن صوتی »کالب هاوس« است. این اپلیکیشن 
امکان جمع شدن مجازی چندین نفر را در یک اتاق فراهم می کند و سپس 
برخــی از افراد حاضر در این اتاق هــا می توانند با اجازه مدیران اتاق صحبت 
کنند و با یکدیگر بحث کنند و ســایران هم شنونده مباحث باشند. از نوروز 
1400 تاکنون بســیاری از افراد به این اپلیکیشن پیوسته اند و با اینکه این 
پلتفرم فعالً فقط برای کاربران گوشی های موبایل »آی فون« در دسترس است، 
اما نسخه های غیررسمی آن نیز در فروشگاه های رسمی اپلیکیشن به فروش 
می رسد و کاربران »اندرویدی« هم به صف مخاطبان اتاق های کالب هاوس 

اضافه شده اند. 
همه این اتفاقات نشانه ای از این است که اگر آینده رسانه ها آینده محتواها 
و قالب های صوتی نباشد، دست کم می توان گفت که قالب های ویدیویی باید 
بخش عمده ای از بازار خود را با رسانه های صوتی تقسیم کنند و تصور نکنند 

که همه بازار مختص به آن هاســت. این روند چه در داخل و چه در خارج از 
ایران مشابه است و امیدها به رونق محتواهای صوتی بیش از آن چیزی است 

که قبالً تصور می شد.

J سرمایه گذاری در محتوای صوتی
هفته نامه اکونومیســت چند ماه قبل مطلبی نوشــته بود درباره اینکه 
پادکســت ها در دهه آینده با شیب زیادی رشــد خواهند کرد و بسیاری از 
شــرکت های فعال در عرصه محتواهای صوتی، و مهم ترین آن ها اپلیکیشن 
»اسپاتیفای«، در پی سرمایه گذاری های بیشتر برای رونق دادن به محتواهای 
پادکستی هستند. اکونومیست تخمین زده بود که تا پنج سال آینده میزان 
درآمد پادکســت ها از محل تبلیغات ســاالنه حدود ۲0 درصد رشــد کند. 
شرکت های عالقه مند به پادکست ســازی از چهره های مشهورتری استفاده 
خواهند کرد برای اینکه پادکست های پرمخاطب تری بسازند و به این ترتیب، 
چرخ اقتصادی پادکست ها را بیش ازپیش به حرکت وادارند. جالب اینجاست 
که همه گیری ویروس کرونا هم باعث شــده است که تعداد بیشتری از افراد 
در خانه بمانند یا انزوا و فاصله گیری اجتماعی بیشــتری را مراعات کنند که 
طبیعتاً برخی از آن ها سعی کرده اند جای بخشی از مراودات اجتماعی خود را 
با گوش دادن به پادکست پر کنند. برای همین، صنعت پادکست سازی و تعداد 
مخاطبان پادکست ها در دوران همه گیری کوویدـ  19 نه تنها کاهش نیافته 

بلکه به شدت افزایش نیز داشته است.
اتفاقاً در عین اینکه میزان اســتقبال از پادکســت در ســطح جهانی و 
سرمایه گذاری بر آن در حال رشد است، باید گفت که تولید این نوع محتوای 
صوتی در مقایسه با محتوای ویدیویی بسیار کم هزینه تر است. هزینه های تولید 
ویدیو با توجه به تجهیزات و سازندگان و محتواهایی که باید در ساختش به 
کار رود می تواند سرسام آور یا برای رسانه ها غیراقتصادی باشد اما هزینه ساخت 
پادکست که هزینه نگارش متن و ضبط صدا و تدوین و افکت گذاری برای آن 
را شامل می شود،  بسیاری ساده تر و ارزان تر تمام می شود. همین سادگی نسبی 
ساخت پادکست باعث شده است که تولید برنامه های به روزتر و گزارش صوتی 

رویدادهای روز در این قالب عملی تر و به صرفه تر باشد. 
در اوایل امسال، مجله »فوربز« گزارشی درباره پیشرفت تصاعدی صنعت 
پادکست در جهان نوشت. با اینکه آمار این مطلب بیشتر مربوط به رسانه های 
آمریکایی بود اما تا حدی می توان آن را به پادکست های انگلیسی زبان تعمیم 
داد. پادکست های سایر زبان ها نیز در حال جلورفتن هستند. در این گزارش 
آمده بود که 37 درصد از شــهروندان 1۲ ســال به باالی آمریکایی در سال 
۲0۲0 دست کم ماهانه یک پادکست گوش کرده اند که از سال قبل از آن 7 
درصد بیشتر بود. در دوران همه گیری ویروس کرونا در حدود 60 درصد این 
افراد از خانه های خود پادکست شنیده اند. در سال ۲0۲0 حدود 100 میلیون 
آمریکایی ماهانه شنونده پادکست بوده اند و پیش بینی شده که تا سال ۲0۲۲ 
این رقم به 1۲5 میلیون نفر برسد. در سال ۲014 فقط ۲ درصد از زمانی را 
که آمریکایی ها به صوت گوش می کرده اند پادکست تشکیل می داده ولی این 
رقم در سال گذشته میالدی به 6 درصد رسیده. همچنین حدود 30 درصد 
وقت آمریکایی های 13 سال به باال برای شنیدن صوت در پلتفرم های صوتی 
می گذرد که خیلی بیشتر از وقت گذرانی آن ها از طریق رادیوهای موج کوتاه 

و موج بلند است.
آگهی دهنده های آمریکایی در ســال ۲0۲0 در حدود 800 میلیون دالر 
آگهی به پادکســت ها ســفارش داده اند که تخمین زده شده تا سال ۲0۲4 
این رقم به 1.7 میلیارد دالر برســد. به همین ترتیب، تمایل کســب وکارها 
نیز به تبلیغات در پادکســت ها بیشتر شده اســت؛ در سال ۲015 فقط 10 
درصد کســب وکارها احتمال داده بودند که تا شش ماه آینده محصوالت و 
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که اگر آینده رسانه ها آینده محتواها و قالب های صوتی نباشد، دست کم می توان گفت که قالب های ویدیوی باید بخش عمده ای 
از بازار خود را با رسانه های صوتی تقسیم کنند و تصور نکنند که همه بازار مختص به آن هاست. این روند چه در داخل و چه 
در خارج از ایران مشابه است و امیدها به رونق محتواهای صوتی بیش از آنچه است که قباًل تصور می شد.

در اوایل امسال، 
مجله »فوربز« 
گزارشی درباره 

پیشرفت 
تصاعدی صنعت 
پادکست در جهان 

نوشت. با اینکه 
آمار این مطلب 
بیشتر مربوط 
به رسانه های 

آمریکایی بود اما تا 
حدی می توان آن 
را به پادکست های 
انگلیسی زبان تعمیم 
داد. پادکست های 
سایر زبان ها نیز 
در حال جلورفتن 

هستند

خدمات خود را در پادکســت ها تبلیغ کنند ولی در سال ۲0۲0 این احتمال 
به 37 درصد رسید. برای اینکه یک صنعت رسانه ای رشد کند یا اینکه تحول 
رو به پیشــرفت خود را شــروع کند، باید بازاریابان محصوالت و خدمات به 
آن ها عالقه پیدا کنند و دریابند که برای فروش کاالی خود می توانند از این 
رسانه ها بهره بگیرند. در حال حاضر، این اتفاق دارد در صنعت پادکست رخ 
می دهد و هر سال شواهدی برای رشد آن به چشم می خورد. دالیل مختلفی 
برای اینکه بازاریابان به پادکست عالقه مند شده اند وجود دارد. یکی از آن ها 
این است که پادکست به رسانه محبوب جوان ها تبدیل شده است. میانگین 
سنی شنوندگان پادکست در آمریکا 34 سال است، درحالی که میانگین سنی 
مخاطبان رادیو در این کشــور 47 ســال و میانگین مخاطبان تلویزیون 57 
سال است. عالوه بر این، تعداد شنوندگان آمریکایی 1۲ تا 34 ساله پادکست 
در ســال ۲017 به اندازه ۲7 درصد و در سال ۲0۲0 در حد 49 درصد رشد 

کرده است.
در دســامبر سال ۲0۲0 سه مؤسســه تحقیقاتی در حوزه رسانه نتایج 
مطالعه خود را روی »اَبَرشنوندگان« پادکست منتشر کردند. ابرشنونده از نظر 
آنان کسانی بودند که در هفته 5 ساعت یا بیشتر پادکست گوش می کردند. 
میانگین پادکست شــنیدن این گروه در هفته 10.5 ساعت بود. 49 درصد 
آن ها موافق بودند که بهترین رسانه برای تبلیغات کاال و خدمات یک شرکت 
پادکست است. همچنین در بین 54 درصد از آن ها پادکست شنیدن باعث 
می شد که احتمال خرید کاال یا خدمات یک شرکت افزایش پیدا کند. از سوی 
دیگر، 48 درصد این ابرشنوندگان گفته بودند که توجه آن ها به آگهی هایی که 
در پادکست ها می شنوند بیشتر از توجه شان به آگهی های سایر رسانه هاست. 
تعداد آگهی ها در پادکست های آمریکایی نیز افزایش پیدا کرده است. در سال 
۲0۲0، میانگین آگهی ها در 400 پادکســت برتر آمریکایی از ۲.7 آگهی در 
ماه آمریکا به 3.4 آگهی در ماه ســپتامبر، یعنی پنج ماه بعد، افزایش یافته 
بود. در همان دوران، 160 برند ســفارش آگهی را در این پادکست ها شروع 
کردند. شرکت های معتبری همچون »آمازون«، »گوگل«، »جنرال موتورز« 
و »دیزنی« آگهی دادن به پادکســت ها را شروع کردند. در سال ۲0۲0 رشد 
نقطه به نقطه ارزش آگهی های صنایع مالی در پادکست ها 7۲ درصد رشد کرد 

و رشد صنعت بیمه در این مدت 83 درصد بود. 

J پادکست در رسانه های جریان اصلی
رســانه های جریان اصلی اقتصادی جهان رفته رفته با گسترش و رونق 
صنعت پادکست وارد حوزه پادکست سازی نیز شده اند. همان طور که مطبوعات 
اقتصادی ریشه دار بین المللی وارد عرصه ساختن ویدیو هستند، به ساختن 
پادکست پرداخته اند و افزون بر آن، ساخت پادکست های تخصصی را شروع 
کرده اند که هریک به حیطه ای خاص از اقتصاد می پردازد. شاید اکونومیست 
اولین نشــریه اقتصادی باشــد که برای ارزیابی وضعیت پادکست سازی در 
رسانه های اقتصادی باید به آن رجوع کرد. اکونومیست سال هاست که نسخه 
صوتی نشریه را نیز در کنار نسخه چاپی و دیجیتالی ارائه    می کند و از این بابت، 
در تهیه محتواهای صوتی مجالت پیشرو محسوب می شود. اما این مجله در 
زمینه های مختلف اقتصادی نیز پادکست های جداگانه ای را تولید می کند. 
مؤسسه برای ساخت پادکست های خود بخشی به نام »رادیو اکونومیست« 
راه انداخته اســت. یکی از محصوالت این بخش پادکســت روزانه ای است 
بــا نام »اینتلیجنس« که رویدادهای روز را که دنیای ما را شــکل می دهند 
مرور و تحلیل می کند. اکونومیســت یک پادکست روزانه دیگر هم دارد که 
»اکونومیســت دیلی بریفینگ« اســت که هر روز صبح نگاهی به اتفاقات 
جهان می اندازد. گزینه ای از مقاالت نســخه صوتی اکونومیســت هم تحت 
عنوان پادکست »انتخاب سردبیر« هر هفته منتشر می شود. پادکست دیگر 

مؤسسه اکونومیست »بَِبیج« است که هفتگی است و در حوزه علم و فناوری 
منتشر می شود. پادکست هفتگی دیگر اکونومیست »مانی تاکس« است که 
درباره دنیای کسب وکار و مسائل اقتصادی و مالی است و خبرنگاران و دبیران 
اکونومیست در آن اتفاقات را تحلیل می کنند. »اکونومیست می پرسد« یک 
پادکست هفتگی دیگر است که چهره های حوزه های مختلف را دعوت می کند 
و با آن ها مصاحبه های زنده برگزار می کند. آخرین پادکستی که اکونومیست 
شروع کرد پادکســت هفتگی »َجب« است که درباره شروع واکسیناسیون 
همگانی ویروس کرونا است. البته شمار پادکست های اکونومیست به همین ها 
ختم نمی شود. پادکست »چک و باالنس« هم یک پادکست دیگر است که 
البته خیلی نظم هفتگی ندارد و درباره سرمایه گذاری و کارآفرینی نسل هزاره 
اســت و مسائلی همچون امور مالی و راه اندازی کسب وکارها را برای جوان ها 
تشریح می کند. پادکست »جهان پیش رو« پادکستی است که ماهانه منتشر 
می شود و پادکستی در حوزه آینده پژوهی است که تالش می کند سناریوهای 

آینده مسائل حوزه های مختلف جهانی را بررسی کند.
»بلومبرگ« رسانه عظیم اقتصادی دیگری است که چند سال است وارد 
حوزه پادکست سازی شده و ۲9 پادکست دارد. به عبارت دقیق تر، بلومبرگ 14 
پادکست دیجیتالی اصلی و 15 پادکست رادیویی و تلویزیونی دارد. منظور از 
پادکست رادیویی و تلویزیونی پادکست هایی است که از اول به شکل پادکست 
ساخته نمی شوند، بلکه در اصل برنامه های رادیویی یا تلویزیونی هستند، اما بعد 
صدای این برنامه ها به شکل پادکست نیز منتشر می شود. بنابراین اگر بخواهیم 
به خود صنعت ســاخت پادکست در رسانه های اقتصادی وفادار بمانیم، باید 

بگوییم که بلومبرگ 14 پادکست به اصطالح واقعی می سازد. 
در پادکست »تراول جنیوس« دو نفر از خبرنگاران بلومبرگ درباره سفر 
رفتن و راهنمای ســفر به مکان های مختلف صحبت می کنند. پادکســت 
»کارهایی برای من« درباره بهره وری و کارآمدی کسب وکارهاســت که هر 
دفعه با یک فرد متخصص در این باره صحبت می کند. بلومبرگ یک پادکست 
هفتگی محیط زیستی دارد با نام »سوییچد آن« که درباره انرژی، حمل ونقل، 
کسب وکارهای از لحاظ محیط زیستی پایدار و دیگر فعالیت هایی که به مسائل 
زیست محیطی مربوط است می پردازد. پادکست »خارج از محل کار« میزبان 
صاحبان کسب وکار است اما خارج از دفتر کارشان و بیشتر به زندگی غیرکاری 
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جریده

تجار و مدیران می پردازد. پادکســت هفتگی دیگر بلومبرگ »چه چیزی در 
انتظار اســت« نام دارد که با صاحبان کسب وکار صحبت می کند و از آن ها 
درباره روندهای کلی ای که مسیر بازارهای جهانی را شکل می دهد می پرسد. 
چنان که روشن تصویر شد، بسیاری از پادکست های بلومبرگ مصاحبه محور 
هســتند و افراد مشهور و شخصیت ها را میزبانی می کنند. البته گاهی خود 
میزبان فرد مشهوری است و خودش درباره وقایع روز صحبت می کند، مثل 
پادکســت »استفانومیکز« که میزبانش استفان فالندرز است که مدیر گروه 
اقتصاددانان بلومبرگ اســت. او قبالً دبیر بخش اقتصادی بی بی سی بوده و 
در شــعبه هایی از بانک جی پی مورگان نقش مشاور داشته است. »آد التز« 
هم پادکســت هفتگی دیگر بلومبرگ اســت که به بازار و مســائل مالی و 
اقتصاد می پردازد. پادکســت هایی در زمینه بهداشت و درمان که بر ویروس 
کرونا متمرکز شــده و پادکســت هایی درباره فناوری نیز از سایر موضوعات 

پادکست های بلومبرگ است. 
روزنامه وال استریت ژورنال 9 پادکست دارد که یکی از آن های پادکستی 
تبلیغاتی اســت؛ در واقع پادکستی است که محتوای آن را شرکتی خارج از 
تحریریه وال اســتریت ژورنال تامین می کند و البته در خود پادکســت هم 
این نکته اعالم می شــود. اما غیر از این پادکست، هشت پادکست دیگر این 
روزنامه مسائل مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی را پوشش می دهند. 
مهم ترین آن ها پادکســت »ژورنال« است. این پادکست تولید مشترک وال 
استریت ژورنال و مؤسسه رسانه ای »گیملت« است. گیملت تخصصش ساخت 
انواع پادکســت است. پادکست »ژورنال« اتفاقات روز را از زاویه کسب وکار و 
اقتصاد و امور مالی تحلیل می کند. پادکســت دیگری که در روزهای کاری 
منتشر می شود »چه خبر« است. این پادکست در واقع، منعکس کننده بهترین 
مطالب وال استریت ژورنال هر روز است. پادکست »یک دقیقه خالصه« هم 
پادکستی اســت که مهم ترین اتفاقات روز را خیلی خالصه بیان می کند و 

جالب اینجاست که هر روز سه اپیزود یکی دو دقیقه ای از آن منتشر می شود. 
یک پادکست »نظرات« هم وال اســتریت ژورنال دارد که ستون نویس های 
ثابت روزنامه در آن حضور دارند و سه روز در هفته منتشر می شود. »خالصه 
اخبار پول برای شــما« و »خالصه اخبار فناوری« هم دو پادکست خالصه 
اخبار هســتند که به ترتیب با موضوع امور مالی و فناوری منتشر می شوند. 
پادکستی درباره زنان پولدار و پادکستی هم درباره آینده چیزها دو پادکست 
دیگر وال استریت ژورنال هستند. چنان که مشاهده می شود، این روزنامه نقطه 
مزیت پادکست های خود را روی پادکست های خبری روزانه و خالصه اخبار 

حوزه های تخصصی گذاشته است. 
فایننشال تایمز یک پادکست روزانه دارد که خالصه اخبار است و نامش 
هم همین است: »خالصه اخبار فایننشال تایمز«. اما پادکست های »کلینیک 
پول« و »پاین پالیتیکز« و »راچمن ریویو« و »کالچر کال« و »پشــت پرده 
پول« هم از دیگر پادکست های این روزنامه است که به ترتیب در حوزه های 
مشاوره مالی و سیاست و امور بین الملل و فرهنگ و اقتصاد ساخته می شود. 
بیشتر این پادکست ها هفتگی است و یک میزبان ثابت دارد که عمدتاً اعضای 
تحریریه فایننشــال تایمز هستند. برای نمونه، پادکست »راچمن ریویو« به 
میزبانی گایدون راچمن ساخته می شود که رییس بخش ستون نویسان روابط 

بین الملل این روزنامه است. 
مجله »فورچون« چهار پادکســت دارد. البته در ســال های گذشته دو 
پادکست دیگر هم داشته که ســاخت آن ها را در سال ۲017 متوقف کرده 
اســت. یکــی از این چهار پادکســت »فورچون 500 دیلی« اســت. مجله 
فورچون به رتبه بندی شــرکت ها معروف اســت و فهرست های فورچون از 
انواع رتبه بندی های شرکت ها براساس میزان سرمایه و ارزش و تولید و دیگر 
شاخص ها جزو مهم ترین فهرست های شرکت ها در آمریکا هستند. پادکست 
»فورچون 500 دیلی« اخبار روزانه شرکت های داخل فهرست 500 شرکت 
برتر فورچون را می گوید. »توفان فکری فورچون« پادکســت دیگری است 
که در حوزه فناوری و خالقیت منتشــر می شود. پادکست دیگر این مجله 
»مدیریت آینده« نام دارد که چنان که از نامش پیداســت درباره مدیریت و 
رهبری کسب وکارهاســت. جدیدترین پادکست این مجله »اختراع دوباره« 
اســت که از دوران همه گیری ویروس کرونا شروع شد و تعریف می کند که 
چطور کسب وکارها در حال بازگشتن به دوران سابق و احیای خود هستند. 
در مرور پادکست های رســانه های مختلف روشن شده است که بسیاری از 
رسانه ها در ایام همه گیری کوویدـ  19 به ساخت پادکست درباره این موضوع 

عالقه پیدا کرده اند. 
فهرست پادکست ها در رسانه های اقتصادی به همین ها ختم نمی شود. 
تقریباً هر رسانه ای که سرش به تنش بیرزد، پادکست یا پادکست هایی دارد. 
از جمله پادکســت خود استیو فوربز، بنیان گذار مجله »فوربز«، که »چه در 
پیش است؟« نام دارد. برخی مجالت دیگر که کمی از خبر فاصله می گیرند 
و تالش می کنند مطالب تحلیلی تری داشــته باشند هم به پادکست عالقه 
نشــان داده اند. نمونه مهم این قسم مجالت »هاروارد بیزینس ریویو« است 
که 9 پادکست می ســازد. سه پادکست را خود اعضای تحریریه می نویسند 
و می سازند که عبارتند از »آیدیا کست«، »زنان در کار« و »هاروارد بیزینس 
ریویوی عزیز«. پادکست اصلی مجله »آیدیا کست« است که در باره رهبری 
و مدیریت کسب وکارهاست و هفتگی تولید می شود. اما آن دو پادکست دیگر 
درباره کار زنان و پیچیدگی های محیط کار است. جز این ها، شش پادکست 
دیگر هم در این مجله تولید می شود که محصول مشترک اعضای تحریریه 
و میزبان هایی اســت که از بیرون برای چرخاندن برنامه می آیند. موضوعات 
پادکست ها نیز معموالً درباره مدیریت و روان شناسی کار و رقابت حرفه ای و 

نظایر این هاست. 

همان طور که 
مطبوعات 

اقتصادی ریشه دار 
بین المللی وارد 
عرصه ساختن 

ویدیو هستند، به 
ساختن پادکست 

پرداخته اند و 
افزون بر آن، ساخت 

پادکست های 
تخصصی را شروع 

کرده اند که هر 
یک به حیطه ای 

خاص از اقتصادی 
می پردازد



............................ چشم انداز ............................

سرنوشت بازارهای آسیایی
افزایش عرضه از خاورمیانه و شیوع ویروس کرونای جدید در هند، شاخص اصلی نفت خام را تغییر داده است

نشــانه هایی از تغییر در بازار نفت در حال دیده شــدن است ،   درست 
هم زمان با افزایش ذخایر نفت خام ایران، تقاضا در آسیا ضعیف شده و در 

غرب افزایش پیدا کرده است.
این یک بازگشت قیمت ها  از سال ۲0۲0  است،   زمانی که بازگشت 
فعالیت اقتصادی در چین و هند پس از ضربه ای که توســط کرونا وارد 
شــد ،   باعث بهبود قیمت نفت خام شد. اکنون ،   واردات چین کند شده 
است ،   در حالی که همه گیری ویروس کرونا هند را تهدید می کند تقاضا 
در ســومین مصرف کننده بزرگ نفت در جهان تحت تأثیر قرار گرفته 

است.
از طــرف دیگر ،   انتظار می رود تقاضــا در آمریکا و اروپا افزایش پیدا 
کند، زیرا تالش های   واکسیناسیون سرعت و محدودیت های  رفت وآمد 

افت پیدا کرده است.
در همین زمان ،   عرضه نفت های   خام ترش خاورمیانه که مورد عالقه 
پاالیشگاه ها  در آسیا هستند ،   در حال افزایش است. سازمان کشورهای 

صادرکننده نفت موافقت کرده اســت که تولید خود را افزایش دهد تا 
تقاضــای جهانی را تأمین کند ،   در حالی کــه تولید نفت ایران از پاییز 

جهش داشته است.
این نیروها با کاهش رشد قیمت نفت خام ترش در دبی ،   که به عنوان 
مرجع صادرات از خاورمیانه مورد استفاده قرار می گیرد ،   در یک معیار 

شاخص اصلی عرضه و تقاضا در مناطق مختلف قرار گرفته اند.
برنت ،   معیار سبد خرید نفت خام سبک و شیرین در دریای شمال 
اروپا ،   در ماه های   اخیر نسبت به معیار دبی حق بیمه زیادی دریافت کرده 
است. بر اساس گزارش  S&P،   تاکنون در ماه آوریل ،   هر بشکه نفت برنت 
3.03 دالر بیشتر هزینه داشته است که باالترین میزان حق بیمه ماهانه 

از نوامبر ۲019 است.
این یک چرخش نسبت به سال گذشته است.   هنگامی که سقوط 
تقاضا قیمت های   نفت خام آمریکا را به زیر صفر رســاند و برنت نیز به 
کمتر از ۲0 دالر در هر بشکه رسید، این کار دوباره در پاییز انجام شد ، 

جو واالس
والاستریتژورنال

متین دخت والی نژاد
دبیربخشچشمانداز
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چشمانداز

در ســطح بین المللی ،   قیمت نفت خام برنت در مارس ۲0۲1 به طور 
متوســط   65 دالر در هر بشــکه بود که 3 دالر نسبت به میانگین فوریه 
افزایش داشته است. طبق پیش بینی    کوتاه مدت اداره اطالعات انرژی ایاالت 
متحده  )EIA(  که در 6 آوریل ۲0۲1 منتشر شد ،   پیش بینی    می شود که 
قیمت در سه ماهه دوم سال ۲0۲1 به طور متوسط   65 دالر و سپس در 
نیمه دوم سال ۲0۲1 به طور متوسط   61 دالر در هر بشکه باشد. قیمت 
نفت خام برنت با میزان متوسط    64 دالر در هر بشکه در ژانویه سال ۲0۲0 
آغاز شد. اما این میزان در سه ماهه دوم سقوط کرد و در آوریل با کاهش 
9 دالر در هر بشکه بسته شد ،   زمانی که قیمت وست تگزاس اینترمدییت 
)WTI( در آمریکا به یک قیمت منفی بی ســابقه - حدود 37 دالر در هر 

بشکه- کاهش یافت.
قیمت های  برنت تا ژوئن ســال ۲0۲0 به طور متوسط   باالی 40 دالر 
در هر بشــکه معامله شــدند و در پایان ســال ۲0۲0 به 50 دالر در هر 
بشکه افزایش پیدا کردند. به دلیل افزایش تقاضای نفت ،   با افزایش میزان 
واکسیناسیون کرونا و افزایش فعالیت اقتصادی ،   قیمت ها در مارس ۲0۲1 

به 65 دالر در هر بشکه رسید.
این افزایش قیمت همچنیــن منعکس کننده محدودیت های  عرضه 
توسط سازمان کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( و کشورهای متحد 
اوپک بوده است. اوپک به دلیل کاهش تقاضا طی همه گیری ویروس کرونا، 
تولید نفت را محدود کرده بود. در نشست مارس ۲0۲1 اوپک اعالم کرد 

که کاهش تولید حداقل تا آوریل ادامه خواهد داشت.

J وست تگزاس اینترمدییت در مقابل برنت
  WTI:دو نوع نفت خام وجود دارد که معیار سایر قیمت های  نفت است

در کوشینگ و در دریای شمال برنت.
WTI  در کوشــینگ از آمریکا آمده و معیار قیمت نفت این کشــور 
است. نفت برنت دریای شمال از شمال غربی اروپا می آید و معیار قیمت 

بین المللی نفت محسوب می شود.
EIA پیش بینی    می کنــد که قیمت WTI در ســال ۲0۲1 به طور 
متوسط 59 دالر در هر بشکه و در سال ۲0۲۲ ،   57 دالر در هر بشکه باشد.

J چهار دلیل برای کاهش قیمت ها در ماه های  اخیر
قیمت نفت در گذشته نوسان فصلی قابل پیش بینی    داشت و در بهار 
افزایــش پیدا می کرد، زیرا تاجران نفت تقاضای زیــاد برای رانندگی در 
تعطیالت تابستان را پیش بینی    می کردند. همچنین با اوج گرفتن تقاضا ، 

  قیمت ها در پاییز و زمستان کاهش پیدا می کرد.
به دلیل تغییرات غیرمنتظره عوامل موثر بر قیمت نفت ،   قیمت های  نفت 
بی ثبات شده اند. ویروس کرونا کاهش تقاضای زیادی را در بازار نفت ایجاد 
کرده است. سه عامل دیگر نیز بر قیمت نفت تاثیر گذاشته اند: افزایش تولید 

کیمبرلی آمادئو
آمادئو با بیش از 20 سال تجربه 
در تجزیه و تحلیل اقتصادی و 
استراتژی تجارت، متخصص 

اقتصاد و سرمایه گذاری آمریکا و 
جهان است. او رئیس وب سایت 

 World Money اقتصادی
Watch است.

پیش بینی قیمت نفت
2020 تا 2050

چگونه همه گیری کرونا بر قیمت نفت 
در سال ۲۰۲۱ تأثیر خواهد گذاشت

  زمانی که تقاضا در آسیا سریع تر از کشورهای غربی با محدودیت ها  شروع 
شد.

در این سال ،   هر بشکه نفت برنت ۲5 درصد صعود کرده و تقریبا به 
65 دالر رسیده است. نفت در دبی به این سرعت باال نرفته است: طبق 
اعالم Platts ،   قیمت های   ماه گذشــته ۲۲ درصد یا 6۲.۲1 دالر در هر 

بشکه افزایش یافته است.
شــکاف بین قیمت های   برنت و دبی نقش مهمی در هدایت جریان 
نفت خام در سراسر جهان دارد. به گفته جان مورلی ،   مدیر قیمت گذاری 
و دســتیار تحریریه در Platts ،   وقتی برنت به طور نسبی گران است ، 
  پاالیشگاه های   آسیایی به طور احتمالی نفت خام بیشتری را از خاورمیانه 
خریداری می کنند. او گفت: نفت خام مرتبط با دبی می تواند حتی دورتر 

به مقاصدی مانند ساحل غربی آمریکا سرازیر شود.
شکاف قیمت با ابزاری موسوم به »مبادله آتی با مبادله« اندازه گیری 
می شود که به معامله گرانی که در معرض قیمت های   دبی قرار دارند اجازه 
می دهد تا درمقابل قرار گرفتن در معرض قیمت های   برنت ،   این فاصله را 
تغییر دهند. اواخر سال گذشته برنت گران شد. این روند در سال ۲0۲1 
بر اساس انتظارات از افزایش منابع نفت در خاورمیانه و افزایش تقاضا در 

سطح جهانی تسریع شد.
طبــق گفته آژانس بین المللی انرژی ،   ایران در ماه مارس روزانه ۲.3 
میلیون بشکه پمپ کرد ،   که باالترین سطح تولید از زمان تحریم فروش 

نفت ایران در ماه می ۲019 توسط دولت ترامپ بوده است.
در حال حاضر نفت بیشتری از خاورمیانه خارج می شود. طبق داده ها 
 و تجزیه و تحلیل شرکت Kpler ، محموله های نفتی روی کشتی ها  در 
منطقه از 16.1 میلیون بشکه در روز در مارس به 16.8 میلیون بشکه 

در روز رسیده است.
اکنون نگرانی معامله گران مبنی بر کاهش تقاضا در هند ،   بر قیمت 
نفت خام خاورمیانه نیز تأثیر می گذارد. وزارت بهداشت اخیرا گفت ،   هند 
بیش از 314هزار مورد ویروس کرونا در ۲4 ســاعت گذشــته گزارش 
کرده اســت که   بزرگ ترین جهش یک روزه در جهان در میزان شیوع 
این بیماری بوده است. محدودیت های   جدید در فعالیت های   تجاری و 

اجتماعی در آنجا ضربه دیگری به اقتصاد وارد خواهد کرد.
واردات هند از نفت خام و میعانات نفتی در ماه مارس و اوایل آوریل 
 ، Vortexa در حال افزایش بوده است. جی مارو ،   تحلیل گر ارشد بازار در
  كه محموله های   كاال را ردیابی می كند ،   گفت: »بدیهی است كه با توجه 
به نوع جدیدی كه در هند وجود دارد و جهش شدید آن، حجم واردات 

به طور احتمالی در معرض تهدید است.«
Energy As-  به گفته آمریتا سن ،   شریک موسس شرکت مشاور

pects ،   برنت برای بیشتر سال حق بیمه دریافت خواهد کرد. او گفت ، 
  اوپك با توزيع قيمت نفت خام ترش در خاورميانه ،   توليد را تقويت خواهد 

كرد.
خانم سن پیش بینی می کند که تقاضا برای نفت در هند از 1۲ درصد 
در مــاه مارس به 4/4 میلیون بشــکه در روز در آوریل کاهش خواهد 
یافت ،   که ناشی از کاهش مصرف بنزین در شهرهایی مانند بمبئی است. 
خانم ســن گفت: موجودی فرآورده های   نفتــی افزایش پیدا می کند و 
تصفیه خانه ها  می توانند تولید را کاهش دهند و خرید نفت به هم بخورد.

پل هورسنل ،   رئیس تحقیقات کاالها در استاندارد چارترد ،   گفت که 
شیوع در هند با ضربه زدن به احساسات در میان بازرگانان در بازارهای 

گسترده تری سنگینی می کند. 
او گفت: شما برای بازیابی تقاضای جهانی نفت به هند نیازی ندارید. 

در سپتامبر 2019 ، 
  تولید نفت خام 

آمریکا به یک رکورد 
)در آن زمان( 12.1 
میلیون بشکه در 

روز افزایش یافت. 
این اولین بار از سال 
1973 بود که این 

کشور صادرات نفت 
بیشتری از واردات 
نفت خام انجام داده 

است
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تخمین زده می شود که تولید نفت خام آمریکا در سه ماهه دوم سال 2021 به طور متوسط   10.9 میلیون بشکه در روز باشد و 
در پایان سال 2021 به تقریبا 11.4 میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند. پیش بینی    می شود در سال 2022، 11.9 میلیون بشکه 
در روز افزایش داشته باشد.

۲3 مارس ۲0۲0 ،   در پاســخ به شیوع ویروس کرونا ،   8.4 درصد افزایش 
یافت.

کلیه معامالت نفتی با دالر آمریکا پرداخت می شود. بیشتر کشورهای 
صادرکننــده نفت ارزهای خود را به دالر گره می زنند. در نتیجه ،   افزایش 
۲5 درصدی دالر ،   کاهش ۲5 درصدی قیمت نفت را جبران می کند. عدم 

اطمینان اقتصادی جهانی ،   دالر آمریکا را قوی نگه می دارد.

J 2050 پیش بینی    قیمت ها  در سال های  2025 و
EIA  پیش بینی    کرد که تا سال ۲0۲5 ،   قیمت اسمی نفت خام برنت 

به 66 دالر در هر بشکه افزایش پیدا کند.
تا سال ۲030 ،   تقاضای جهانی باعث افزایش قیمت برنت به 89 دالر 
می شود. پیش بینی    می شود تا ســال ۲040 قیمت هر بشکه 13۲ دالر 
باشد. تا آن زمان ،   منابع ارزان قیمت نفت تمام شده و استخراج نفت را گران 
می کند. طبق چشم انداز ساالنه انرژی EIA،   قیمت نفت در سال ۲050، 

185 دالر در هر بشکه خواهد بود.
EIA فــرض می کند که تقاضا برای نفت کاهش پیدا می کند یا ثابت 
می شود، زیرا تاسیسات بیشتر به گاز طبیعی و انرژی های  تجدیدپذیر متکی 
خواهند شد. همچنین فرض بر این است که اقتصاد به طور متوسط ساالنه 
حدود ۲ درصد رشــد کند ،   در حالی که مصرف انرژی ساالنه 0.4 درصد 
کاهش پیدا کند. EIA همچنین پیش بینی هایی برای سایر سناریوهای 

احتمالی دارد.

J  آیا نفت به طور واقعی می تواند به 200 دالر در هر بشکه
برسد؟

اگرچه اکنون مسخره به نظر می رسد ،   شرایطی وجود دارد که می تواند 
قیمت نفت را در هر بشــکه ۲00 دالر قــرار دهد: اگر هزینه تولید نفت 
کاهش پیدا کند و منابع انرژی رقیب را از بین ببرد.   EIA  پیش بینی    قیمت 
نفت برنت 185 دالر در هر بشکه در سال ۲050 را اعالم کرد ،   اما شرایط 

اقتصادی می تواند قیمت را حتی بیشتر کند.
در جوالی ۲008 ،   قیمت نفت به باالترین رکورد ،   حدود 133 دالر در 
هر بشکه رسید. اما در ماه دسامبر به حدود 40 دالر در هر بشکه کاهش 
یافت و در آوریل ۲011 به 1۲3 دالر در هر بشکه رسید. سازمان همکاری 
اقتصادی و توسعه )OECD( پیش از این پیش بینی    کرده بود که قیمت 
نفت برنت می تواند تا ۲70 دالر در هر بشــکه هم برسد و این پیش بینی  
  خود را بر اساس تقاضای سرسام آور چین و سایر بازارهای در حال ظهور 

استوار کرد.
مالیات کربن که راهی برای جلوگیری از تغییرات آب و هوایی بوده در 
حال حاضر رد شده است. منتقدان می گویند که آنها قیمت نفت را بسیار 

باال می برند و مالیات بازگشتی را برای فقرا وضع می کنند.
OECD  گفــت که قیمت های  باالی نفت منجر به »تخریب تقاضا« 
می شــود. اگر قیمت های  باال به اندازه کافی ادامه پیدا کند، مردم عادت 
می کنند که خرید خود را تغییر دهند. تخریب تقاضا پس از شوک نفتی 
سال 1979 رخ داد. قیمت نفت سال ها به طور پیوسته رو به زوال بود. آنها 
سرانجام پس از ادامه روند كاهش تقاضا ،   هنگامی كه عرضه متوقف شد ، 

  سقوط كردند.
ایده نفت با قیمت ۲00 دالر در هر بشکه برای سبک زندگی آمریکایی 
فاجعه بار به نظر می رســد ،   اما مردم در اروپا به دلیل مالیات باال ســال ها 
قیمت های باالیی می پرداختند. تا زمانی که مردم وقت برای تنظیم داشته 

باشند ،   راه هایی برای زندگی با قیمت های  باالتر نفت پیدا می شود. 

کلیه معامالت 
نفتی با دالر آمریکا 
پرداخت می شود. 
بیشتر کشورهای 
صادرکننده نفت 
ارزهای خود را به 
دالر گره می زنند. 
در نتیجه ،   افزایش 
25 درصدی دالر ، 

  کاهش 25 درصدی 
قیمت نفت را جبران 

می کند

نفت آمریکا، کاهش نفوذ اوپک و تقویت دالر.

کند شدن تقاضای جهانی
EIA  برآورد کرده اســت که تقاضــای جهانی نفت و 1

ســوخت مایع در سال ۲0۲0، 9۲.۲ میلیون بشکه در روز 
خواهد بود. این نسبت به سال ۲019، 9 میلیون بشکه در روز کاهش نشان 
می دهد. انتظار می رود تقاضا 5.5 میلیون بشکه در روز در سال ۲0۲1 و 

3.7 میلیون بشکه در سال ۲0۲۲ افزایش پیدا کند. 

افزایش تولید نفت آمریکا
تولیدکنندگان نفت شــیل و ســوخت های  جایگزین 2

آمریکایی ،   مانند اتانول ،   عرضه را افزایش دادند. آنها عرضه 
را به آهســتگی افزایش دادند و از قیمت های  بسیار باالیی برای پرداخت 
هزینه های  اکتشاف پشتیبانی کردند. بسیاری از تولیدکنندگان نفت شیل 
در استخراج نفت کارآمدتر شدند. آنها راه هایی برای باز نگه داشتن چاه ها 
پیدا کردند و در هزینه های  محدود کردن چاه ها صرفه جویی کردند. این 
سطح شیب دار از سال ۲015 آغاز شده و از آن زمان تاکنون بر تأمین کاال 

تأثیر گذاشته است.
در آگوست ۲018 ،   آمریکا بزرگ ترین تولیدکننده نفت جهان شد. در 
سپتامبر ۲019 ،   تولید نفت خام آمریکا به یک رکورد )در آن زمان( 1۲.1 
میلیون بشکه در روز افزایش یافت. این اولین بار از سال 1973 بود که این 
کشــور صادرات نفت بیشتری از واردات نفت خام انجام داده است. تولید 
نفت خام این کشور در ژانویه ۲0۲1 به 11.1 میلیون بشکه در روز رسید و 
این تولید به دلیل هوای سرد در تگزاس و سایر مناطق کشور 0.8 میلیون 
بشکه در روز کاهش یافت. تخمین زده می شود که تولید نفت خام آمریکا 
در سه ماهه دوم سال ۲0۲1 به طور متوسط   10.9 میلیون بشکه در روز 
باشــد و در پایان سال ۲0۲1 به طور تقریبی 11.4 میلیون بشکه در روز 
افزایش پیدا کند. پیش بینی    می شود در سال ۲0۲۲، 11.9 میلیون بشکه 

در روز افزایش داشته باشد.

کاهش نفوذ اوپک
تولیدکنندگان شــیل آمریکا تأثیر بیشــتری بر بازار 3

داشته اند ،   اما آنها مانند اوپک کار نمی کنند. برای حفظ سهم 
بازار ،   اوپک تولید خود را به اندازه کافی کاهش نداده اســت تا بتواند کف 

قیمت ها را نگه دارد.
رهبر اوپک ،   عربستان سعودی ،   خواهان افزایش قیمت نفت است زیرا 
منبع درآمد دولت این کشور است. اما باید این مسئله را با از دست دادن 

سهم بازار به شرکت های  آمریکایی و روسی متعادل کند.
عربستان سعودی همچنین نمی خواهد سهم بازار خود را به ایران واگذار 
کند. پیمان صلح هسته ای سال ۲015 تحریم های  اقتصادی سال ۲010 را 
برداشته و به بزرگ ترین رقیب عربستان سعودی اجازه صادرات مجدد نفت 
در سال ۲016 را داد. اما این منبع با اعمال مجدد تحریم های  دونالد ترامپ  

در سال ۲018 ،   تا حدی کاهش پیدا کرد.

افزایش ارزش دالر
معامله گران ارز از سال ۲014 به بعد در تالش بودند که 4

ارزش دالر را افزایش دهند.
به عنوان مثال ،   در پاسخ به بحران بدهی یونان و برگزیت ،   ارزش دالر 
بین ســال های ۲013 و ۲016 ،   30 درصد افزایش داشت. بین 3 مارس و 
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اکثــر تحلیل گران بــازار نفت معتقدند کــه موفقیت برجام 
می تواند بازارهای نفت و گاز را بی ثبات کند ،  نوســانات قیمت را 
افزایش دهد و حتی شاهد بازگشت جلوه های نفتی قبل از کرونا 
باشد. البته یک نقص عمده در این تحلیل وجود دارد زیرا مبتنی 
بر این فرض است که بعد از برداشته شدن تحریم ها، نفت ایران 
با موفقیت به بازار وارد شود. به طور یقین درست است که حجم 
نفت ایران دیگر در باالترین ســطح تاریخی نیست ،  اما وقتی به 
حجم های رســیده به بازارها نگاه می کنید ،  نفت ایران االن که 

تحریم هستند نیز دیده می شود. 
 ردیاب های نفــت و نفتکش مانند ســمیر مدنی و دیگران 
بارها و بارها نشــان داده اند که صادرات نفت ایران نه تنها بسیار 
انعطاف پذیر است بلکه به طور فزاینده ای تهاجمی است. مجمع 
جهانی انرژی گزارش داد که »چین هرگز خریدهای خود )نفت 

ایران( را به طور کامل متوقف نکرد.«
ناظر انرژی OECD همچنین اعالم کرد که میزان فروش نفت 
ایران به چین در ســه ماهه چهارم سال ۲0۲0 360هزار بشکه 
در روز بوده اســت ،  در حالی که در 9 ماهه سال گذشته به طور 

متوسط   150هزار بشکه در روز فروش داشته است. 
درست قبل از شروع بحث های برجام ،  ایران صادرات خود را به 
چین به حدود 600هزار بشکه در روز افزایش داد. اوپک همچنین 
گزارش داد که میزان تولید نفت خام ایران در مارس 6.3 درصد 
افزایش یافته است. جداول اوپک که در گزارش های منتشرشده 
در روز چهارشنبه ذکر شده است ،  نشان می دهد که میزان تولید 

نفت خام ایران 137هزار بشکه در روز افزایش یافته است.
جداول اوپک همچنین نشان داد که میانگین تولید ایران در 
سال ۲0۲0 به 1.985 میلیون بشکه در روز رسیده است که در 
مقایسه با ۲.356 میلیون بشکه در روز ثبت شده در سال ۲019 
و 3.553 میلیون بشکه در روز در سال ۲018 کمتر بوده است. 
مشتریان عمده آسیایی در چین ،  هند و سایر کشورها از گرفتن 
نفت ایرانی خیلی خوشحال هستند چون تنظیمات قیمت بسیار 
پایین و جذابیت آن بیشتر است. فراموش کردن یا کاهش نقش 

نفت ایران، در حال حاضر در بازار یک خطای اساسی است.
یک موفقیــت در برجام نه تنها قیمت نفت را تهدید می کند 
بلکه می تواند منجر به افزایش پایه درآمد تهران شــود. در حال 
حاضر ،  موفقیت صادرات نفت ایران بر اســاس فروش غیرقانونی 
یا تا حدودی »ناشناخته« به مشتریان ،  با قیمت های پایین تر اما 
هنوز تولید پول نقد اســت. در صورت لغو تحریم های صادرات 
نفت ،  تهران نه تنها شــاهد حجم باالتر صادرات نخواهد بود بلکه 
فــروش نفت خام خود را که همراه بــا تخفیف بود نیز متوقف 

خواهد کرد. 
نفت ایران می تواند در سطوح عادی قیمت بازار قیمت گذاری 
می شــود. در کوتاه مدت ،  بر اساس حجم باالتر ،  می توان جریان 
درآمد بالقوه باالتری ایجاد کــرد. در عین حال ،  تهران باید این 
واقعیت را در نظر بگیرد که مشــتریان تمایل ندارند شاید حجم 
ایرانی را با قیمت های باالتر بگیرند. وضعیت فعلی عرضه و تقاضا 

اجازه ورود میلیون ها بشکه اضافی به بازار را نمی دهد. 
در ماه هــای آینده ،  صرف نظر از موفقیت در بحث های برجام ، 
 حجم ایران به هیچ وجه افزایش نخواهد یافت. با پتانســیل کل 
صادرات نفت ایران در حدود ۲ میلیون بشکه در روز ،  در حالی که 
صادرات فعلی یک میلیون بشکه در روز برآورد می شود ،  بازارها 
شــوکه نخواهند شــد. تقاضا هنوز ضعیف است و دوباره تهدید 
می شود چون همچنان موج سوم کرونا در اروپا مانع از باز شدن 
بازارها می شود و غول نوظهور آسیا هند در حال افزایش تلفات 

کرونا است.
پتانســیل و صادرات نفتی ایران بعید اســت بازار را در خطر 
بیندازد. با نگاهی به اســتراتژی ها و انســجام اوپک پالس ،  یک 
میلیون بشــکه در روز در بازار که از ایران می آید ،  شــوکی برای 
سیستم نخواهد بود. بازار قادر به حجم بیشتر نیست ،  در حالی که 
بعید به نظر می رسد مشتریان ایرانی تمایل به افزایش هزینه ها 
داشته باشــند. جالب اســت که ببینید چگونه سرمایه گذاران 
تصمیم می گیرند این رویدادها را در بازارهای نفت قیمت گذاری 
کنند. با نگاهی به مبانی کنونی ،  رهبران داخلی اوپک پالس هنوز 

بازیگران اصلی قدرت در بازار نفت هستند.  

بازگشت ایران تهدیدی برای بازار نفت خواهد بود؟
بازیگر اصلی بازار اوپک پالس است

سیریل ویدرشوون
اویلپرایس

نفت ایران می تواند در سطوح عادی قیمت بازار قیمت گذاری 
می شود. در کوتاه مدت ،  بر اساس حجم باالتر ،  می توان جریان 
درآمد بالقوه باالتری ایجاد کرد.



........................... همسایه هـا ...........................
]  این صفحه ها به مرور وضعیت اقتصادی شرکای تجاری ایران و فرصت های سرمایه گذاری در آنها می پردازد. [

تایپه پایتخت سیاسی، تجاری و فرهنگی تایوان است.

تایوان را بهتر بشناسیم 1
تایوان، جزیــره ای که اقتصادش را به عنوان یکی از 
ببرهای آسیایی می شناسند، در آب های شرق چین واقع 
شــده است و بیش از ۲3 میلیون نفر جمعیت دارد. عنوان ببر آسیایی به خاطر جهش 
سریع اقتصادی )از جمله رشد باالی 7 درصد و صنعتی سازِی سریع( در فاصله دهه های 
1960 تا 1990 به اقتصاد تایوان، ســنگاپور، کره جنوبی و هنگ کنگ اطالق می شد. بر 
همین اساس بود که تایوان توانست زیرساخت های مدرن و مجهز، ذخایر ارزی فراوان و 
تولید ناخالص داخلی قابل توجهی برای خود ایجاد کند و در میان 185 اقتصاد جهان، 

در مقام ۲5 قرار بگیرد. 
تایوان در طول تاریخ خود فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته است و البته 
یک مرکز تجاری دریایی نســبتا پررونق در شــرق آسیا به شمار می آمده است. یکی از 
مهم ترین تحوالت در تایوان، ورود مهاجران چینی به این سرزمین از قرن هفتم میالدی 

به بعد بود. بومیان جزیره تایوان از نژاد ماالیی بودند اما به تدریج با مهاجرت اقوام هان و 
بعد هم غلبه سلسله چینگ بر تایوان، ترکیب جمعیتی جزیره تغییر کرد و تایوان تحت 
حاکمیــت امپراتوری های چین قرار گرفت. البته غربی هایی مثل پرتغالی ها و هلندی ها 
و حتی اســپانیایی ها هم در قرون شانزده و هفده میالدی خود را برای تجارت به تایوان 
رساندند اما هیچ کدام مثل چین به نفوذ الزم نرسیدند. درنهایت، پادشاهی مستقل چینی 
از ســال 1683 تا ســال 1895 به صورت بی وقفه در تایوان برقرار بود. اما در اواخر قرن 
نوزدهم، جنگ چین و ژاپن اتفاق افتاد و باعث شد تایوان طی یک معاهده به ژاپن واگذار 
شود. در این دوران و در دهه های نخست قرن بیستم هم پیشرفت هایی در این جزیره رقم 
خورد اما جنگ جهانی دوم همه چیز را تغییر داد و حاکمیت ژاپن بر تایوان هم به پایان 
رســید و جای خود را به ملی گراهای چین داد که در تضاد با کمونیست های چین قرار 
داشتند. آنها در داخل چین با نیروهای مائو زدونگ در حال جنگ بودند و انتقال به تایوان 
را راهی برای نجات خود می دیدند. آنها ذخایر عظیمی از طال و سرمایه را از سرزمین اصلی 
چین با خود به تایوان آوردند. کشمکش های سیاسی زیادی در این خصوص به وجود آمد 

فرزانه سالمی، کاوه شجاعی
گروههمسایهها

باال و پایین سرمایه گذاری در تایوان

جزیره کامپیوتری
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همسایهها

اما در نهایت، حاکمیت آنها بر تایوان هم دیری نپایید و در اکتبر سال 1971، سازمان ملل 
متحد به صورت رسمی کرسی تایوان را از اختیار آنها خارج کرد و به جمهوری خلق چین 
سپرد. با این وجود، اختالفات تایوان با حاکمیت چین تداوم یافت؛ چیزی که حتی امروز 

هم نشانه هایش دیده می شود.
 بعد از جنگ جهانی دوم، اقتصاددانان زیادی پیش بینی کردند که وضعیت اقتصادی 
تایوان به دالیل مختلفی احتماال بهبود نخواهد یافت. از جمله این دالیل هم نامتناسب بودن 
درصد زمین به جمعیت در این کشور، کمبود شدید منابع طبیعی و کمبود سرمایه عنوان 
می شد. اما زمان ثابت کرد که این پیش بینی ها غلط بوده است. رشد اقتصادی تایوان در 
اواسط دهه 1960 میالدی شروع شد و آن قدر چشمگیر بود که حتی به عنوان »معجزه 
اقتصادی« هم شناخته می شــد. در این دوران، تایوان از کمک های گسترده آمریکا هم 
بهره مند شد؛ هرچند که عدم اطمینان به تداوم آنها باعث شد تمرکز روی رشد بسیار زیاد 

باشد و اقتصاد تایوان از واردات محوری به سمت صادرات محوری حرکت کند. 
رونق اقتصادی تایوان در دهه 1960 میالدی و دهه های بعد از آن، تا حد زیادی ناشی از 
اصالحات ارضی بود که باعث رشد شدید بخش کشاورزی شد. رونق مناطق روستایی باعث 
توسعه صنعتی در تایوان هم شد و به تدریج، این کشور به سمت صنایع علم محور حرکت 
کرد. توسعه خصوصی سازی، برنامه ریزی های مناسب دولتی و نیز جذب سرمایه گذاری های 

خارجی در کنار توسعه تجاری همگی به رشد شدید اقتصاد تایوان یاری رساندند.
روند صنعتی ســازی تایوان درواقع بیشتر از بخش نســاجی و کارخانه های کوچک 
که وسایلی مانند تجهیزات ورزشــی تولید می کردند شروع شد. در این زمینه، اقتصاد 
تایوان با اقتصاد کره شباهت داشت چون از کارخانه جات کوچک با تولیدات ارزان - مثل 
اسباب بازی- به سمت تولید وسایل دیگر حرکت کرد. درواقع شرکت های تایوانی به تدریج 
به سمت تولید نیمه رساناها و تجهیزات الکترونیک از جمله رادیو، تلویزیون و کامپیوتر 
نیز روی آوردند و این نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی تایوان بود. در اواســط دهه 1980 
میالدی، تایوان به یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان کامپیوتر و لوازم کامپیوتر در جهان 
تبدیل شــد و در عین حال، در توسعه صنایع فوالد و کشتی سازی نیز پیشرفت بزرگی 
داشــت. تایوان همچنین در زمینه فن آوری اطالعات به سرعت پیشرفت کرد. در فاصله 
ســال های 1981 تا 1995، اقتصاد تایوان به صورت متوسط رشد ساالنه 7.۲5 درصدی 
داشت که موفقیت بزرگی به شمار می آمد. همچنین اقتصاد تایوان همچنان بیشتر حول 
شرکت های کوچک و متوسط می گشت و از این جهت، سرنوشتی متفاوت با اقتصادهای 

پررشد دیگر در آسیا پیدا کرد.
تایوان ابتدا صنعتی سازِی جایگزین واردات را در پیش گرفته بود و تعرفه های سنگینی 
بر واردات بســته بود تا از صنایع داخلی خود حمایت کند. اما به تدریج این رویه را کنار 

گذاشت و به جایش روی گسترش صادرات خود سرمایه گذاری کرد و موفق هم شد؛ به 
طوری که خیلی ســریع توانست حتی در زمینه تجارت از ژاپن جلو بزند و الگویی برای 
توسعه در برابر وابستگی شود؛ رویکردی که در کشورهای در حال توسعه در نقاط مختلف 

دنیا مثال آمریکای التین مورد توجه قرار گرفت. 
یکی از کارهای جالبی که دولت تایوان انجام داد این یود که مناطق پردازش صادرات 
را به وجود آورد؛ مناطقی که در آنها به شرکت های خارجی اجازه تاسیس کارخانه داده 
می شد و معافیت های مالیاتی نیز برای آنها در نظر گرفته می شد؛ اما در مقابل، نیروی کار 

محلی نیز آموزش می دید و شرکت های بومی از این طریق ایجاد می شد. 
در دهه 1990 میالدی اقتصاد تایوان دچار ُکندی شــد، اما درنهایت از بحران مالی 
آسیایی سال 1997 نیز به سالمت عبور کرد. البته تایوان قرن بیست و یکم را نیز با رکود 

شروع کرد اما باز هم توانست از بحران سال ۲008 میالدی زنده بیرون بیاید. 

J بخش های اقتصاد تایوان
کشاورزی و شیالت: تایــوان همواره بخش کشاورزی پررونقی داشته است و علتش هم 
خاک حاصل خیز آتش فشانی است که در این کشور به وفور یافت می شود. اصال همین 
حاصل خیزی بود که در قرن هفتم میالدی، تعداد زیادی مهاجر چینی را به تایوان جذب 
کرد. در زمانی که ژاپن عمال تایوان را مستعمره خود کرده بود، مقادیر زیادی برنج و شکر 
از تایوان به ژاپن می رفت. در زمان جنگ جهانی دوم نیز بنا به نیاز موجود، کشــاورزی 

به شدت گسترش یافت. 
اما از آغاز قرن بیست و یکم میالدی، ورق برگشت و کشاورزان تایوانی متوجه شدند 
که اوضاع برایشان دیگر مثل سابق نیست. مهم ترین علت آن، پیوستن تایوان به سازمان 
تجارت جهانی در سال ۲00۲ بود که رقابت شدیدی برای کشاورزان تایوانی به همراه آورد 
و نکته دیگر هم اندازه کوچک زمین های کشاورزی در این جزیره بود. دامپروری و کاشت 
میوه البته در دهه های اخیر هم در تایوان توانســته توسعه را تجربه کند. البته نمی توان 
همین نظر را در مورد بخش شیالت داد. به رغم جزیره بودنِ  تایوان، بخش ماهیگیری و 
شیالت وضعیت خوبی ندارد و مثال ماهیگیران مجبورند در آب های دوردست صید کنند.

درمجموع، بخش کشاورزی تایوان به اندازه  پتانسیلی که دارد رشد نکرده است و بخش 
کوچکی از اقتصاد این کشــور را به خود اختصاص داده اســت. عالوه بر برنج، مهم ترین 
محصوالت کشــاورزی تایوان را می توان بامبو، کلم، هندوانه، قارچ، پیازچه و سبزیجات 

دانست. این در حالی است که تولید نیشکر در تایوان کاهش نشان داده است. 
بخش انرژی: در قرن نوزدهم میالدی، تایوان محل سوخت گیری کشتی ها بود و از زغال 
سنگ داخلی برای این کار استفاده می کرد. سایر مواد معدنی استخراجی از تایوان شامل 
طال، ســولفور و مرمر می شد اما همگی آنها امروزه به میزان اندکی استخراج می شوند و 

تایوان همواره بخش کشاورزی پررونقی داشته است و علتش هم خاک حاصل خیز آتش فشانی 
است که در این کشور به وفور یافت می شود. اصال همین حاصل خیزی بود که در قرن هفتم 

میالدی، تعداد زیادی مهاجر چینی را به تایوان جذب کرد 

کوئنتا کامپیوتر بزرگ ترین تولیدکننده لپ تاپ های نوت بوک و قطعات آن در دنیاست و 
شرکت های اپل، دل، HP، آمازون، سیسکو، لنوو و ال جی جزو مشتریانش هستند.
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تایوان ابتدا صنعتی سازِی جایگزین واردات را در پیش گرفته بود و تعرفه های سنگینی بر 
واردات بسته بود تا از صنایع داخلی خود حمایت کند. اما به تدریج این رویه را کنار گذاشت و 
به جایش روی گسترش صادرات خود سرمایه گذاری کرد و موفق هم شد.

صنعت زغال ســنگ نیز به خط پایان خود نزدیک می شود. ذخایر نفت و گاز تایوان نیز 
بســیار کم است. نفت حدود دوپنجم استفاده هیدروکربنی تایوان را تشکیل می دهد و 
زغال سنگ نیز تشکیل دهنده یک سوم آن است. تایوان در حال حاضر بیشتر، از خاورمیانه 
نفت وارد می کند. همچنین واردات گاز طبیعی تایوان در قرن بیســت و یکم به شدت 
افزایش نشان داده است و مهم ترین صادرکنندگان گاز به تایوان هم قطر، مالزی و اندونزی 

هستند. 

آیا تجارت با تایوان دشوار است؟ 2
بانک جهانی در رتبه بندی ســال ۲0۲0 خود تایوان را به لحاظ آســانی بازرگانی و 
راه اندازی کسب و کار در رده 15 قرار داده است این یعنی تجارت با تایوان دست کم برای 

کشورهای غربی آسان است.
رتبه تایوان در حوزه های متفاوت مربوط به آسانی کسب وکار در میان 190 کشور

راه انداختن کسب و کار  21

ثبت ملک  20

گرفتن مجوز برق  ۹

اجرایی کردن قراردادها  11

گرفتن مجوز ساخت  6

بازرگانی با خارج از مرزها  61

حمایت از سهام داران در اقلیت شرکت  21

اعالم ورشکستگی و جمع کردن کسب وکار  23

پرداخت مالیات  3۹

گرفتن وام  104

فرصت های سرمایه گذاری در تایوان 3
وزارت بازرگانی آمریکا در گزارشی در مورد سرمایه گذاری در تایوان ورود به این حوزه ها 

را پیشنهاد داده است: 
1- تجهیزات صنعت برق

۲- ماشین آالت
3- تجهیزات درمانی

4- تجهزات مخابراتی
5- مواد غذایی: برای صادرات مواد غذایی به تایوان می توان به صدور گوشــت گاو، پنیر، 

میوه تازه، گوشت مرغ و آجیل فکر کرد. 

چالش های سرمایه گذاری در تایوان 4
تایوان بازار پیچیده ای دارد و مشــتریان در این کشــور بــا روندهای جهانی حرکت 
می کنند. شــرکت های بزرگ خارجی دهه هاست در آن حضور دارند و چینی ها و دیگر 
آسیایی ها هم در حوزه کاالی ارزان قیمت بی رقیب هستند. به همین خاطر بازار تایوان به 
شدت بر قیمت حساس است و تنها در صورتی که می توانید کاالی باکیفیت ارزان وارد 

این کشور کنید به این بازار فکر کنید. 

استراتژی ورود به بازار تایوان 5
برای آنکه جنس خود را در بازار تایوان بفروشید باید مجوزهای فراوانی دریافت کنید 
و به همین خاطر حتما یک کارگزار یا شرکت پخش محلی را استخدام کنید تا این کارها 

را برایتان انجام دهد. 
اکثر کسب و کارها در تایوان کوچک یا متوسط هستند و در حوزه بازرگانی و تولید 

خبره اند. می توانید با یکی از آنها برای انجام کارهایتان قرارداد ببیند. 

آداب مذاکره با تجار تایوانی 6
با آنکه تایوان یک اقتصاد پیشرفته مبتنی بر بازار به حساب می آید فرهنگ تجاری اش 
هنوز به شدت مبتنی بر اطمینان، آبرو و سنت است. بخش عمده بازار در اختیار کسب و 

کارهای کوچک و متوسط است و اکثر آنها توسط خانواده ها اداره می شود. 
بخش زیادی از کســب و کار در تایوان بر روابط شخصی استوار است و شما نباید در 
مذاکرات عجله کنید. به جای آن سعی کنید طرف تایوانی تان را بهتر بشناسید و با او رابطه 

قوی ای برقرار کنید. یک راه گرم کردن رابطه تجاری در تایوان دادن هدیه است. 
اهمیت آبرو: برای تایوانی ها اهمیت دارد که در مذاکرات یا روابط تجاری شرمسار نشوند 
و آبرویشان نرود. به همین خاطر نسبت به طرف مقابل هم چنین حسی دارند: مثال اگر 
در مذاکره ببینند دارید اشتباه می کنید ممکن است اشتباه شما را به رختان نکشند تا 

احساس خجالت نکنید. 
احترام و کارت ویزیت: موقعی که در تایوان کسی به شما کارت ویزیتش را داد آن را با دو 

دست بگیرید و با دقت مطالعه اش کنید، بعد در جیب تان بگذارید. 
به بزرگ تر جمع احترام بگذارید: ســخنرانی  خود را خطاب به فرد بزرگ تر جمع انجام 

دهید و قبل از نشستن او ننشینید. 
لباس پوشیدن: حتما موقع مذاکرات محافظه کارانه لباس بپوشید )کت و شلوار(.

به کسی دست نزنید! شانه یا سر هیچ کسی را لمس نکنید )به خصوص بچه ها که در تایوان 
به شدت مورد احترام هستند(.

صدایتان را باال نبرید: بلندی صدایتان باید در حد طرف تایوانی باشد وگرنه فکر می کنند 
می خواهید تهدیدشان کنید. 

بدون دعوت جایی نروید: فقط در صورتی که طرف تایوانی دعوتتان کرد به خانه اش بروید 
چون از غافلگیری خوششان نمی آید. در مهمانی می توانید از هنر، خانواده و جاهای دیدنی 

شهر حرف بزنید.
هدیه دادن و گرفتن: هدیه دادن در فرهنگ تجاری تایوان رایج اســت. آن را با دو دست 
بدهید و با دو دست بگیرید. تایوانی ها عموما جلوی شما هدیه را باز نخواهند کرد تا اگر 
از آن خوششان نیامد شما شرمسار نشوید. مواد خوراکی یا محصوالتی با آرم شرکت شما 

جزو هدیه های خوب به حساب می آیند.

اکسپوهای تایوان 7
حضور در نمایشگاه ها و اجالس های تجاری تایوان فرصتی مناسب است تا اطالعات 

خود را به روز کنید و یا مشتری ها و شرکای آینده تان را پیدا کنید. 

یکی از کارهای جالبی که دولت تایوان انجام داد این یود که مناطق پردازش صادرات را به 
وجود آورد؛ مناطقی که در آنها به شرکت های خارجی با معافیت های مالیاتی اجازه تاسیس 

کارخانه داده می شد؛ اما در مقابل، نیروی کار محلی نیز آموزش می دید و شرکت های بومی از 
این طریق ایجاد می شد 
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موضوعزمانمکاناکسپو
 TWTC New Year

Shopping Fair
زمستان هر تایپه

نمایشگاه فروش سال نوسال

Wood Taiwanزمستان هر تایپه
سال

نمایشگاه بین المللی 
ماشین آالت صنعت چوب

Taipei Manufac-
 turing Technology
 Show - MT Duo

پاییز هر دو تایپه
سال یک بار

نمایشگاه بین المللی 
ماشین آالت و تجهیزات تولید

Fastener Taiwanزمستان هر دو کائوهسیونگ
سال یک بار

نمایشگاه بین المللی پیچ 
و مهره

Semicon Taiwanنمایشگاه بین المللی پاییز هر سالتایپه
نیمه رساناها

Taichung Inter-
 national Tea and

Coffee Show
نمایشگاه بین المللی تابستان هر سالتایچونگ

موادغذایی، نان، قهوه و چای

تراز تجاری تایوان 8
همان طور که در نمودار می بینید از دهه 1980 تاکنون اکثرا تراز تجاری تایوان مثبت 

بوده و صادرات این کشور بسیار بیشتر از واردات آن بوده است. 

به تایوان چه صادر کنیم؟ چه از آن وارد کنیم؟ ۹
تایوان در سال ۲0۲0 حدود 347.۲ میلیارد دالر کاال به سراسر جهان صادر کرد. این 
رقم به نســبت سال ۲016 افزایشی ۲4.4 درصدی و در مقایسه با سال ۲019 افزایشی 

5.4 درصدی داشته است. 

مهم ترین صادرات تایوان در سال 2020 )به ترتیب ارزش به دالر(
174.6 میلیارد دالر )50.3 درصد کل صادرات( تجهیزات الکتریکی1

44.8 میلیارد دالر )1۲.9 درصد(ماشین آالت از جمله کامپیوتر۲

18.6 میلیارد دالر )5.4 درصد(مواد پالستیکی3

16.8 میلیارد دالر )4.8 درصد(تجهیزات پزشکی4

10.1 میلیارد دالر )۲.9 درصد(وسایل نقلیه5

7.5 میلیارد دالر )۲.۲ درصد(آهن و فوالد6

7.۲ میلیارد دالر )۲.1 درصد(مواد شیمیایی آلی 7

7.1 میلیارد دالر )۲ درصد(محصوالت آهنی و فوالدی8

6.۲ میلیارد دالر )1.8 درصد(سوخت های معدنی 9

4.1 میلیارد دالر )1.۲ درصد(مس10

مهم ترین واردات تایوان در سال 2020
در سال 2020 واردات تایوان 287.4 میلیارد دالر بود که نسبت به سال 2016 افزایشی 
25.5 درصدی داشته است. میزان واردات این کشور نسبت به سال 2019 افزایش اندک 

0.5 درصدی نشان می دهد.
93.3 میلیارد دالر )3۲.5 درصد(تجهیزات الکتریکی1

43.۲ میلیارد دالر )15 درصد(ماشین آالت از جمله کامپیوتر۲

۲9.6 میلیارد دالر )10.3 درصد(سوخت های معدنی از جمله نفت3

14 میلیارد دالر )4.9 درصد(تجهیزات پزشکی4

9.7 میلیارد دالر )3.4 درصد(خودرو5

7.7 میلیارد دالر )۲.7 درصد(پالستیک6

7.۲ میلیارد دالر )۲.5 درصد(آهن و فوالد7

7.1 میلیارد دالر )۲.5 درصد(مواد شیمیایی آلی8

6.۲ میلیارد دالر )۲.۲ درصد(دیگر محصوالت شیمیایی9

4.9 میلیارد دالر )1.7 درصد(مس10

شرکای تجاری )به ترتیب ارزش صادرات/ واردات به دالر( 10
واردکننده ها

در سال 2020 کشورهای چین، آمریکا، هنگ کنگ و ژاپن مقصد بخش عمده صادرات 
تایوان بودند

۲9.7 درصد کل صادرات تایوان )103.1 میلیارد دالر(چین1

14.7 درصد )50.9 میلیارد دالر(آمریکا۲

14.۲ درصد )49.3 میلیارد دالر(هنگ کنگ3

6.8 درصد )۲3.5 میلیارد دالر(ژاپن4

5.5 درصد )19.۲ میلیارد دالر(سنگاپور5

4.4 درصد )15.۲ میلیارد دالر(کره جنوبی6

3 درصد )10.6 میلیارد دالر(ویتنام7

۲.7 درصد )9.5 میلیارد دالر(مالزی8

1.8 درصد )6.1 میلیارد دالر(هلند9

1.7 درصد )6.1 میلیارد دالر(آلمان10

صادرکننده ها
در سال 2020 کشورهای ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و آلمان بیشترین کسری تراز تجاری 

را به تایوان وارد کردند یعنی صادراتشان به این کشور بیشتر از واردتشان به آن بود:
۲۲.6 میلیارد دالر کسری تراز تجاری برای تایوانژاپن1

5.5 میلیارد دالر کسریکره جنوبی۲

4.8 میلیارد دالر کسریاسترالیا3

4.۲ میلیارد دالر کسریآلمان4

4 میلیارد دالر کسریعربستان5

۲.4 میلیارد دالر کسریکویت6

۲.۲4 میلیارد دالر کسریاندونزی7

۲.۲۲ میلیارد دالر کسریروسیه8

۲.۲۲ میلیارد دالر کسریقطر9

1.7 میلیارد دالر کسریسوئیس10



........................... کــارآفـریـن ...........................

دنیای هالیوود
دنیای سرگرمی
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کارآفرین

وایکینگ ها دریانوردانی از جنوب اســکاندیناوی بودند که عمدتاً به زبان 
نورس باستان صحبت می کردند. آن ها با اروپای شمالی رابطه تجاری داشتند. 
این رابطه در یک منطقه وسیع شمالی، مرکزی، شرقی و غربی اروپا بین اواخر 
قرن هشتم تا یازدهم میالدی صورت می گرفت. تروندهایم سومین شهر بزرگ 
نروژ اســت. شــهری که تاریخش به دوران اوج قدرت و عظمت وایکینگ ها 
بازمی گردد، زمانی که کشورهای اسکاندیناوی با وایکینگ هایش، هم محل 
تجارت به شمار می رفت و هم به خاطر فتوحات و قدرت طلبی شان نامشان با 
هراس در اروپا آورده می شــد. سال 997 میالدی، اوالف تریگواسون یا اوالف 
اول، پادشاه وایکینگ بر آن شهری که حاال با نام ترنهایم می شناسیم عنوان 
Kaupangen گذاشت که به معنای مکان تجارت بود. خیلی زود این شهر 
خودش را به جایگاه پایتختی رســاند و نامــش هم به نیداروس تغییر کرد؛ 
شــهری که در دهانه رود نید واقع شــده بود. آد ریتان روز یازدهم سپتامبر 
1951 در همین شــهر به دنیا آمد، در همین شهر بزرگ شد و حاال هم که 
در فهرست ثروتمندترین های دنیا قرار گرفته است همچنان در همین شهر 

زندگی می کند. 
آد ریتان، ثروتمند سرشــناس نروژ فرزند مارگارت آرهاوگ و اوله ریتان 
اســت، این دو نفر بودند که کلید کســب وکار کوچکی را زدند که بعدا راه را 
به فرزندشــان نشان داد. سال 1948 والدین ریتان مغازه خواربارفروشی شان 
را با نام او. ریتان کلونیال افتتاح کردند. آد که به ۲۲ سالگی رسیده بود چنان 
چم و خم کار را آموخته بود که دیگر می دانســت راه پیش رویش قرار است 
همین باشد. سال 197۲ بود که ریتان با مشارکت پدرش توانست نخستین 
 AS خواربارفروشــی اش را در مرکز شــهر ترنهایم افتتاح کند. نام این مغازه
Sjokkpris بود. برای او فقط چهار ســال زمان الزم بود تا به سرعت کسب 
و کارش را گســترش دهد و چندین شعبه دیگر هم در منطقه به راه اندازد. 
او بعد از ســفری که همــراه پدرش به در اروپا داشــت به این فکر افتاد که 
کارش را از حوزه نروژ و اسکاندیناوی فراتر ببرد و در این گسترش قلمرو وارد 
حوزه های تازه تری شود. همین بود که همزمان با گسترش کار خرده فروشی و 

سوپرمارکت وارد حوزه امالک شد. 

J هزار قلم کاال
سال 1979، ریتان دست به تاسیس شرکت خرده فروشی دیگری به نام 
ریما 1000 زد، کار این فروشــگاه ها تا جایی پیش رفت که گفته می شــود 
هر شــهری که باالی 10 هزار نفر جمعیت داشــت شاهد افتتاح یک شعبه 
ریما 1000 می شــد. این نام را که باز هم کلیــدش از زادگاه ریتان خورده 
بود کم کم می شــد در دانمارک، سوئد، لهستان، مجارستان و اسلوواکی هم 

پیدا کرد. در ابتدای راه برخی از فروشــگاه های این مجموعه با نام ریما 500 
شناخته می شدند، این عدد نشانگر تعداد اقالم غذایی بود که می توانستید در 
فروشگاه های ریما پیدا کنید. تاسیس این مجموعه زنجیره ای هم برآمده از 
همان ســفر دور اروپای ریتان و پدرش بود. ریتان در آلمان با فروشگاه های 
همواره تخفیف آلدی آشــنا شــد که توســط تئو و کارل آلبرشت تاسیس 
شــده بودند، یکی از معروف ترین فروشــگاه های زنجیره ای در آلمان و اروپا 
که موسسان آن هم در زمره ثروتمندترین های دنیا به شمار می روند. بعد از 
این آشنایی بود که ریتان تصمیم گرفت آلدی را بومی کند و نسخه نروژی 
آن را کلید بزند. بعد از مدتی که از افتتاح دو فروشــگاه  اول با 500 تا 600 
محصول، ریتان متوجه شد که برای موفقیت بیشتر باید قفسه های فروشگاه ها 
را پر و پیمان تر کند و برای همین ســومین فروشگاه ریما با مجموعه ای از 
هزار محصول مختلف در شــهر مو یی رانا در نروژ به راه افتاد. موفقیت قابل 
توجهی که این شعبه سوم به دست آورد راه را برای نام گذاری برند با نام ریما 
1000 باز کرد و حاال دیگر شمار اقالم موجود در این فروشگاه ها به بیش از 
۲ هزار و 500 می رسد. یکی از ویژگی های این فروشگاه ها این است که مبلغ 
هنگفتی خرج دکوراسیون نمی کنند، در واقع شعار رسمی یکی از شعبه های 
ریما این است: »سادگی اغلب بهترین است«. این شعار در واقع خالصه ای از 
استراتژی مدیریت و فروش در این مجموعه است. محصوالت در فروشگاه های 
ریما اغلب با همان جعبه  یا روی پالت عرضه می شوند که خودش تبدیل به 

نگاهی به زندگی و کسب وکار آد ریتان، مالک گروه ریتان

سوپرمارکت  وایکینگ ها

زهرا چوپانکاره
دبیربخشکارآفرینخارجی

1951

آد ریتان در شهر ترنهایم نروژ به دنیا آمد.

1948

والدین آد ریتان خواربارفروشی او. ریتان 
کلونیال را افتتاح کردند.

1972

ریتان با مشارکت پدرش توانست نخستین 
خواربارفروشی اش را در مرکز شهر ترنهایم افتتاح کند.

او کیست؟
 )Odd Reitan( آد ریتان

مالک گروه ریتان است؛ 
یکی از بزرگ ترین 
سوپرمارکت های 

زنجیره ای در نروژ که 
حاال در حوزه های 

دیگر مانند امالک و 
سرمایه گذاری هم 

فعالیت دارد. نام ریتان 
آد و خانواده اش با 6.3 
میلیارد دالر ثروت در 

رده 440 فهرست فوربز 
قرار دارد.
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یای  یتان حاال صاحب مجموعه عظیمی از سوپرمارکت ها و خرده فروشی های زنجیره ای در کل منطقه اسکاندیناوی و حوزه در گروه ر
بالتیک است و حدود 3۸ هزار نفر کارمند دارد. در سایت این شرکت با اشاره به فرهنگ کار در شرکت و بایدها و نبایدهایی که رعایت 
ین محیط های کاری در نروژ درج شده است. یتان در پنج سال گذشته در فهرست بهتر می کنند یادآوری شده که ر

نوعی دکوراسیون مشترک در شعبه های ریما شده. فروشگاه هایی با راهروهای 
عریض و پر از نشانه های هدایتگر مشتریان که کار یافتن کاال و خرید را بسیار 

راحت می کنند. 
گــروه ریتــان حاال صاحــب مجموعه عظیمــی از ســوپرمارکت ها و 
خرده فروشی های زنجیره ای در کل منطقه اسکاندیناوی و حوزه دریای بالتیک 
اســت و حدود 38 هزار نفر کارمند دارد. در ســایت این شرکت با اشاره به 
فرهنگ کار در شــرکت و بایدها و نبایدهایــی که رعایت می کنند یادآوری 
شــده که ریتان در پنج سال گذشته در فهرست بهترین محیط های کاری 
در  نروژ درج شــده اســت. این فهرستی است که توسط موسسه همنامش 
منتشر می شود؛ Great Place to Work Institute موسسه ای است که 
با نظرسنجی های ساالنه و سنجش شرایط کار، فهرستی از بهترین محیط های 

کاری در میان شرکت های بزرگ را معرفی می کند. 

J امالک و سرمایه
در کنار کســب و کار خرده فروشــی، گروه ریتان دامنش را بر حوزه های 
Reitan Eien-  دیگری مانند امالک و ســرمایه گذاری هم گسترد. شرکت

dom که کار امالک را بر عهده دارد بر روی سه حوزه تمرکز کرده است: 
خرید و توسعه امالک در مرکز سه شهر نروژی تروندهایم، برگن و اسلو: 
این بخش که به صورت ویژه در شــهر تروندهایم فعالیت دارد مالک بخش 
عمده ای از امالک گوناگون اســت از دفاتر اداری گرفته تا مراکز آموزشــی، 

اقامتی، هتل و رستوران. 
خرید و توسعه امالک لجستیک و صنعتی در منطقه اسکاندیناوی: 
ریتان از طریق شرکت RELOG و سهامش در شرکت های مختلف، 
صاحب امالک صنعتی بسیاری است که اغلب در خاک نروژ قرار دارند 
و در عین حال هدف شرکت باال بردن میزان حضورش در بازار امالک 
صنعتی در ســوئد و دانمارک است. خرید و توسعه امالک تجاری در 
منطقه اسکاندیناوی: بخش امالک ریتان دو زیرمجموعه در دانمارک 
و نروژ دارد که کار خرید امالک متعلق به فروشگاه های ریما 1000 را 
بر عهده دارند. کارمندان ریتان تشویق می شوندکه برای سرمایه گذاری 

در این بخش از شرکت دست به خرید بزنند. 
REITAN KAPITAL آن بخشی است که عمده امور مربوط به 
فعالیت های مالی و سرمایه گذاری گروه ریتان را بر عهده دارد. هدف 
اصلی این شرکت حفظ امنیت سرمایه و رشد سود مالی شرکت در 
سایر حوزه های سرمایه گذاری است. این بخش از کسب و کار شرکت 
که در اســلو، پایتخت نروژ مستقر شده از سال ۲017 کارش را آغاز 
کرد. ماگنوس ریتان پســر دوم آد ریتان مســئولیت این بخش را بر 
عهده دارد. او سال ها است که در بخش مالی و سرمایه گذاری شرکت 

مشغول به کار است. 
در ســال های گذشته یکی از بلندپروازی ها و آرزوهای کودکی ریتان هم 
به حقیقت پیوســت؛ او حاال مالک هتل بریتانیا در شهر زادگاهش شناخته 
می شــود. تقریبا 150 سال پیش بود که این کاخ- هتل در این شهر نروژی 
افتتاح شــد، یکی از شعب مجموعه هتل های بریتانیا که اغلب آنها در خاک 

1979

ریتان دست به تاسیس شرکت 
خرده فروشی دیگری به نام ریما 1000 زد. 

2019

آد ریتان هتل بریتانیا را در زادگاهش افتتاح کرد. 

2017

بخش سرمایه گذاری گروه ریتان آغاز به 
کار کرد. 

بریتانیا قرار دارند. این هتل تاســیس شد تا میزبان انگلیسی هایی باشد که 
اغلب برای ماهیگیری به این شهر نروژی می آمدند. سال ۲019 این هتل با 
مالک جدیدش یعنی آد ریتان دوباره اعالم موجودیت کرد، بازسازی و تغییر 

دکوراسیون این کاخ- هتل سه سال زمان برد.  

 ریتان و پسران
سال 197۲ آد ریتان با ماریت آرنستن ازدواج کرد. این زوج صاحب دو فرزند شدند با نام های اوله 

رابرت ریتان و ماگنوس ریتان که حاال در مالکیت گروه ریتان با پدرشان شریک هستند. 
 Norges( پســر اول: اوله رابرت ریتان سال 1971 متولد شد و در مدرسه نروژی کسب وکار
Markedshøyskole. Handelshøyskolen BI( تحصیــل کــرد. او در حال حاضر رئیس 
اجرایی بخشی از زیرمجموعه های گروه ریتان از جمله فروشگاه های ریما 1000 است و در هیئت 

مدیره گروه ریتان هم حاضر می شود. 
پسر دوم: ماگنوس ریتان سال 1975 متولد شد و در همان دانشگاهی که برادرش تحصیل کرده 
بود از رشته اقتصاد فارغ التحصیل شد. بعد یک گام فراتر رفت و دوره تحصیالت تکمیلی اش را در 
دانشگاه بین المللی فلوریدا گذراند. او به عنوان مدیرعامل شرکت ریتان کپیتال، بخش سرمایه گذاری 

گروه مشغول به کار است. 
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در عصر شبکه های اجتماعی، فرهنگ غالب بر عامه کاربران این است 
که آنچه را که در ذهن دارند و در دلشان می گذرد در قالب متن و تصویر 
با یکدیگر به اشتراک بگذارند. هریک از شبکه های اجتماعی یکی از این 
قالب های بیان خود را بیشــتر و پررنگ تر در دسترس قرار می دهند: 
توییتر با متن، اینستاگرام با عکس و فیس بوک هم با ترکیبی از هردو. 
در سال های اخیر بسترهایی که تمرکز اشتراک گذاری ویدئو را پررنگ 
کرده اند هم مورد اقبال فراوان واقع شده اند. یکی از شناخته شده ترین 
آنها تیک تاک است که به خصوص در ایام قرنطینه و خانه نشینی دوران 
کرونا تبدیل به بســتری پرهوادار برای ســاخت ویدئوهای کوتاه شد. 
کوایشو یکی از همین بسترها است که در فاصله زمانی کمی به موفقیت 
بزرگی دست یافته است. اگر نام این برنامه را نشنیده اید به این خاطر 
است که فعال بیشترین هوادار را در چین و هند و برزیل دارد. آنچه در 
این بخش می خوانید ماجرای این اپلیکیشن تولید 
و اشتراک گذاری ویدئوهای کوتاه است. این 
متن ترجمه و برگرفته مطالب دو سایت 

Synced و scmp است. 
ژینگیان کارگر معدن است و در یک 
منطقه روستایی کوچک در چین زندگی 
می کنــد. او هرگز دوره ای برای یادگیری 
مهارت های تدوین ویدئو نگذرانده و قطعا 
بــا  فناوری های پرزرق و برقی مانند هوش 
 augmented( مصنوعی و واقعیت افزوده
reality( رابطه ای ندارد. اما همه اینها 
دلیلی نبود که جلوی خلق 
ویدئــوی جــذاب او را 
بگیــرد؛ ویدئویی که 
در آن هیوالی نامدار 
ژاپنی، گودزیال را در 
حال دمیدن نفس 

سو هوآ و ماجرای تولید نرم افزار ساخت ویدئو، مناسب انواع گوشی های هوشمند 

هالیوود در دستان شما

او کیست؟
 )Su Hua( سو هوآ
هم بنیان گذار و 

مدیرعامل شرکت 
کوایشو است، یک بستر 
تهیه ویدئوهای موبایلی 
که در چین به شهرت 
بسیاری رسیده است. 

او با 16.3 میلیارد 
دالر ثروت در رده 121 
فهرست بلومبرگ قرار 

دارد. 

اتمی اش به فضای دور و بر معدن در  دل کوه نشــان می داد و بازدید 
بسیاری هم داشت و هزاران فالوئر در شبکه های اجتماعی برای ژینگیان 

به ارمغان آورد. 
جلوه های ویژه خیره کننده هالیوود معموال در استودیوهای تصویری 
مجهز به تکنولوژی های پیشــرفته و توسط حرفه ای ها و هنرمندان با 
بودجه های میلیونی خلق می شوند. اما حاال به یمن اپلیکیشن ویدئویی 
کوایشو، حتی چینی های روستانشــین با گوشی های ارزان هوشمند 
هم به ســرعت و سهولت مشغول ساخت ویدئوهایی با جلوه های ویژه 

هالیوودی هستند. 
کوایشو که ســال ۲011 بنیان گذاشته شد، یکی از محبوب ترین 
نرم افزارهــای موبایلی مولتی مدیا در چین و در حوزه خلق ویدئوهای 
کوتاه سرگرم کننده است. رشد کابران شرکت در طول 5 سال گذشته 
سر به آسمان گذاشته و سال ۲019 تعداد این کابران از ۲00 میلیون 
نفر گذشت. کوایشو تفاوت جندانی با سایر نرم افزارهای ویدئویی موبایلی 
ندارد؛ کاربران از خودشــان سلفی می گیرند یا از حالت ویدئوی کوتاه 
نرم افزار استفاده می کنند و بعد جلوه های ویژه، فیلترهای واقعیت افزوده 
و کلیپ های ویدئویی رایگان به آن اضافه می کنند تا محتوایی بامزه و 
ســرگرم کننده خلق کنند و دست آخر تولیداتشان را بر روی نرم افزار 
کوایشو منتشر می کنند تا همه ببینند. کوایشو موتور جست وجویی با 
طراحی بسیار خوب دارد که یک سیستم درک چندحالته که می تواند 
ویدئوها را بر اساس الیک ها، نوع فالوئرها و تاریخچه تماشا، با کاربران 

عالقه مند به اشتراک بگذارد. 
کوایشــو حاال یک اسب تک شاخ اســت که پشتش به غول حوزه 
تکنولوژی یعنی شرکت تنسنت )Tencent( گرم است. این شرکت 
 Kwai 8 هزار کارمند دارد. نسخه بین المللی این اپلیکیشن که با نام
معروف شده در برزیل، هند، ترکیه، کره جنوبی، روسیه و ویتنام پرهوادار 
است. بهترین بخش کوایشو، طیف وسیع فیلترها، استیکرها و جلوه های 
واقعیت افزوده آن اســت که با نام حالت »جادویی« شناخته می شود. 
کاربران می توانند ویدئوی رقص بســازند و جای کله های خودشــان 
یکی از شکلک های ایموجی را استفاده کنند، می توانند صورتشان را با 
شخصیت های فیلم های هالیوودی مانند سزار یا میمون  هوشمند فیلم 
»ســیاره میمون ها« عوض کنند و البته می توانند به سراغ خلق یک 
گودزیالی کامل بروند. روزانه حدود 15 میلیون ویدئو در اپلیکیشــن 

کوایشو ساخته و منتشر می شود. 

2008

در پی بحران مالی جهانی، سو دست از اولین کار استارت آپی اش 
کشید. 

1982

سو هوآ در استان هونان 
چین متولد شد.

2011

کوایشو که در ابتدا یک برنامه ساده ساخت 
گیف بود پایه گذاری شد.
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کادمیک داشت توانست به عنوان مهندس نرم افزار شغلی  سو با کارنامه درخشانی که در زمینه تحصیالت آ
در شرکت گوگل دست و پا کند و به ایاالت متحده برود. پس از دو سال و نیم کار در گوگل به دنبال اولین 
ینانه اش رفت و وارد دنیای تبلیغات ویدئویی آنالین شد. حرکت کارآفر

J آقای سو
شاید تا به حال نام کوایشو را نشنیده باشید اما احتماال به زودی این نام 
را هم مانند تیک تاک خواهید شناخت. در ماه فوریه سال جاری میالدی 
این اپلیکیشن ساخت و اشتراک گذاری ویدئو در بازار بورس هنگ کنگ 
رشــدی 161 درصدی بابت هر سهمش را شاهد بود و حاال این شرکت 
10 ساله 1.۲3 میلیارد دالر هنگ کنگ )159 میلیارد دالر آمریکا( ارزش 
دارد. برای فهم میزان هنگفتی این اعداد نه الزم است ریاضی دان باشید و 

نه کارشناس بورس. 
با سو هوآ، مدیرعامل و هم بنیان گذار کوایشو آشنا شوید. او از کارمندان 
ســابق گوگل و شرکت بایدو اســت. او یک نرم افزار بی ادعا را که در وقاع 
برای خلق گیف خلق شده بود تبدیل به یکی از پرمخاطب ترین بسترهای 

اشتراک گذاری و تماشای آنالین ویدئو کرد. اما او کیست؟
ســو هوآ سال 198۲ در اســتان هونان چین به دنیا آمد و فقط 1۲ 
سال داشــت که شروع به آموزش کدنویسی کامپیوتر کرد. اشتیاقش به 
برنامه نویســی سبب شد که وارد دانشــگاه چینهوا در پکن شود، یکی از 
بهترین دانشگاه های آسیا و از تراز اول ترین موسسه های پژوهشی در کل 
دنیا. در این دانشــگاه او نزدیک به یک دهه مشغول به تحصیل در رشته 
برنامه نویسی بود. در طول دوران دکترا بود که به دنبال افزایش قمیت خانه 
در پکن، تصمیم گرفت دست از دانشگاه بکشد و مدتی را هم صرف پول 

درآوردن کند. 
ســو با کارنامه درخشــانی که در زمینه تحصیالت آکادمیک داشت 
توانســت به عنوان مهندس نرم افزار شغلی در شرکت گوگل دست و پا 
کند و به ایاالت متحده برود. پس از دو سال و نیم کار در گوگل به دنبال 
اولین حرکت کارآفرینانه اش رفت و وارد دنیای تبلیغات ویدئویی آنالین 
شــد. با این حال در بحبوحه بحران مالی ســال ۲008 و وقتی او هم به 
مشکل تامین منابع مالی برخورد، به ناچار از پروژه اش دست کشید. در پی 
این تالش استارت آپی، سو حدود 3۲ ایده دیگر را هم به نوعی دنبال کرد 
که هیچ کدام نشانی از موفقیت نداشتند. برای همین بود که او عاقبت از 
دنیای کارآفرینی دست کشید و باز به سراغ کارش به عنوان توسعه دهنده 
نرم افزار رفت. پس از گوگل حاال قرار بود با شــرکت بزرگ دیگری مشابه 
با شرکت آمریکایی کار کند؛ شرکت بایدو، یکی از مشهورترین موتورهای 
جســت وجوگر چینی که مانند گوگل خدمات جانبی دیگری را هم در 
فضای وب ارائه می دهد. در دو ســالی که برای بایدو مشــغول به کار بود 
توانست مهارت های مدیریتی اش را صیقل دهد. بعد از ترک این شرکت بود 
که او یک برنامه مبتنی بر جست وجو را که خودش نوشته بود به شرکت 
علی بابا فروخت. این گونه بود که توجه این غول حوزه تکنولوژی چین به سو 
جلب شد و به او پیشنهاد کار داد اما سو که دوباره در سودای کارآفرینی و 

راه اندازی استارت آپ خودش بود، این پیشنهاد کار را رد کرد. 
تابستان سال ۲013 بود که هوآ به چنگ ییشیائو معرفی شد. کسی که 
یک اپلیکیشن ساخت گیف به نام کوایشو خلق کرده بود. همین برنامه بود 
که در اواخر سال ۲01۲ تبدیل به بستری برای ساخت و به اشتراک گذاری 

2013

کوایشو با همراهی سو و چنگ ییشیائو 
تبدیل به بستر ساخت ویدئوهای کوتاه شد. 

2021

کوایشو در حال حاضر بیش از 300 میلیون کاربر روزانه فعال دارد. 

2019

تعداد کاربران کوایشو از 200 میلیون 
نفر گذشت. 

ویدئوهای کوتاه شــد. این دو نفر یعنی هوآ و ییشــیائو خیلی زود با هم 
ارتباط خوبی گرفتند و به همین سرعت هم سو به عنوان مدیرعامل شرکت 
استخدام شــد و به محض آغاز به کار، روند ساده سازی عملکرد برنامه و 
طراحی های مربوط به آن را در دست گرفت. در اولین فاز از ارتقای اولیه 

پروژه، نتیجه از دست رفتن 90 درصد از کاربران آن برنامه اولیه بود. 
ماموریت مرکزی شــرکت عمل به شعار »دربرگیری همه سبک های 
زندگی« بود و ســو با در نظر گرفتن همین شــعار به ارتقای الگوریتم و 
محتــوای بنیادین برنامه در ســال های بعد پرداخت. همــه اینها با این 
اســتراتژی بود که به جای جذب چهره های نامدار و اینفلوئنسرها برای 
به دســت آوردن کاربران تازه، از همان اول به ســراغ طیف وسیع تری از 
مخاطبان بروند. استراتژی کامال جواب داد و سال گذشته این اپلیکیشن 
به فهرست پردانلودترین برنامه های موجود بر روی گوگل پلی و اپل استور 
در چندین کشور، راه یافت. امروز کوایشو بیش از 300 میلیون نفر کاربر 
فعال روزانه دارد که بسیاری از آنان ساکن مناطق روستایی چین هستند 
و به صورت میانگین روزی 85 دقیقه را صرف این اپلیکیشــن می کنند. 
جلوه های ویژه بصری کوایشو قادرند بر روی گوشی های هوشمند نه چندان 
قدرتمند هم اجرا شوند، گوشی هایی که بیشتر از 1۲0 تا ۲00 دالر قیمت 
ندارند و همین نکته بسیار مهمی است چرا که بخش مهمی از مخاطبان 
این برنامه ساکن مناطقی هستند که از پس خرید گوشی های هوشمند 

گران قیمت برنمی آیند. 
سو که خودش نقش مهمی در تعریف الگوریتم ها دارد به جد بر این باور 
است که تکنولوژی هوش مصنوعی باید به نفع تمامی آدم ها مورد استفاده 
قرار گیرد. برای او آنچه کوایشو انجام می دهد تحقق این امکان برای کسانی 
مانند همان کارگر معدن در روستایی در چین است که بتواند ویدئوهایی 
خالقانه و سرگرم کننده بسازد، آن هم بدون اینکه دانش خاصی در حوزه 
فناوری و یا دسترسی به ســخت افزارهای ویژه داشته باشد. او می گوید: 
»فارغ از اینکه در چه حوزه ای از تکنولوژی فعال هستیم، زمان آن رسیده 

است که از آن برای تقویت شادی استفاده کنیم.« 
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سال ۲013 یعنی چهار ســال پس از ثبت شرکت بود که تعداد 
کاربران فعال پیام رسان واتس اپ به بیش از ۲00 میلیون نفر رسید. 
نام یان کــوم در آن زمان به عنوان یکی از ثروتمندترین جوانان زیر 
40 سال دنیای کســب و کار و یکی از موفق ترین کارآفرینان حوزه 
تکنولوژی ثبت شــده بود. او کسی اســت که ایده اصلی پیام رسان 
کم هزینه را مطرح و اجرایی کرد و با کمک دوست و همکارش برایان 
اکتــون یک رویای قدیمی را به واقعیت تبدیل کرد. آنچه می خوانید 
روایت زندگی یان کوم است، برگرفته از مطلب بلندی که در مورد او 

در سایت  Jewish Business News منتشر شده است. 
یان کوم، هم بنیان گذار واتــس اپ به عظمت اعمالش باور کامل 
دارد. برای همین بود که روزی شــرکایش برایان اکتون و جیم گومز 
را ســوار ماشین کرد و به ساختمان فرســوده ای برد که روزی محل 
دفتر خدمات اجتماعی بخش نور کانتی در مانتن ویوی کالیفرنیا بود. 
اینجا بود که روزگاری نه چندان دور، او در قامت یک نوجوان که تازه 
همراه مادرش از کِیف اوکراین به ایاالت متحده آمده بود، صبورانه به 
انتظار می نشست تا کوپن غذایی که نیاز داشتند را از بخش خدمات 
اجتماعی دریافت کند. سال ها بعد او قراردادی را امضا کرد که شرکت 
تاسیس شده توسط او و برایان اکتون را به غول حوزه تکنولوژی یعنی 
فیس بوک واگذار می کرد، مبلغ این قرارداد به حدود 19 میلیارد دالر 
می رسید. می شود گفت داستان زندگی یان کوم، داستان از خاک به 

افالک است. زندگی خانواده کوم از زندگی پرتجمل فاصله بسیار زیادی 
داشت، خانه و زندگی شان بسیار ساده بود و شرایط معیشتی شان در 
سطح بود. به همه اینها باید ترس مدام از پلیس مخفی را هم اضافه 
کرد که قدرت بسیار زیادی در دوران پیش از فروپاشی شوروی داشت 
و منتظر بهانه ای بود تا از این قدرت علیه اقلیت یهودیان اســتفاده 
کند. به همین دلیل بود که وقتی در ســال 199۲ دروازه مهاجرت 
از ســرزمین  مادری به روی یهودیان گشــوده شد، خانواده کوم هم 
به این نتیجه رســیدند که احتماال در ایاالت متحده فرصت بهتری 
برای زندگی خواهند داشــت. آن زمانی که یان، مادر و مادربزرگش 
روستایشان در حاشیه کیف را ترک کردند تا زندگی تازه ای را از سر 
بگیرند، او تنها 16 ســال داشت. پدرش قرار بود پس از ساکن شدن 

خانواده در آمریکا به آنها ملحق شود. 
بخت آن قدر خانواده کوم را یاری کرد تا به شهر مونت ویو در بخش 
سانتا مالرا برسند، شهری واقع در محدوده ساحلی سان فرانسیسکو 
واقع در کالیفرنیا. زمانی که آنها به محل اقامت تازه شان وارد شدند، 
مانتن ویو شــهر کوچک دلپذیری بود که خانه های با هزینه پایین 
را در اختیار جویندگان مســکن قرار می داد. خانواده کوم توانستند 
آپارتمان کوچک دوخوابه ای برای خودشــان دست و پا کنند که با 
کمک دولت از پس اجاره اش برمی آمدند. جالب است که بعدها مونتن 
ویو و نواحی اطرافش تبدیل به منطقه ای پرخواهان برای فعالیت های 
فناوری های پیشرفته شدند و محل استقرار دفترهای مرکزی بسیاری 

از شرکت های پیشرو در حوزه تکنولوژی. 

J کار یا دانشگاه
شرایط زندگی برای یان کوم نوجوان بسیار دشوار بود، به خصوص 
پــس از اینکه با این واقعیت روبه رو شــدند که پدر قرار نیســت به 
خانواده اش در آمریکا بپیوندد، او در اوکراین ماند، در همان کشور بیمار 
شد و عاقبت در سال 1997 در همان جا و دور از خانواده اش درگذشت. 
زمان کوتاهی پس از رسیدن آنها به آمریکا بود که مادرش هم گرفتار 
سرطان شد، بیماری ای که عاقبت در سال ۲000 تسلیمش شد. این 
موقعیت به آن معنا بود که مادرش نمی توانســت برای تامین معاش 
خانواده شامل پسر نوجوان و مادر سالمندش کار کند و برای همین 
زندگی شان وابسته به حقوق ازکارافتادگی بود که از دولت می رسید. 
این زمان، زمانی سخت و امتحان بزرگی بود که پیش روی کوم قرار 
داشــت. او خشم و ناتوانی اش را از اینکه نمی توانست به هیچ وسیله 
دیگری غیر از تلفن با پدر و سایر اقوامش در اوکراین تماس بگیرد، به 
یاد می آورد؛ تماس های تلفنی که بسیار پرهزینه از آب درمی آمدند. 
آرزویش این بود که روزی راه دیگری برای مردم پیدا شود که بتوانند 

از این سو و آن سوی دنیا با هم در تماس باشند. 
یان که 18 ساله شــد و هم زمان هم دوران دبیرستان را به پایان 
رسانده و هم مهارت  درخور توجهی در مهندسی شبکه کامپیوتر به 

1992

یان همراه با مادر و مادربزرگش به آمریکا 
مهاجرت کرد. 

1976

یان کوم در حوالی شهر کیف در اوکراین 
متولد شد. 

1997

یان در شرکت یاهو استخدام شد و دانشگاه 
را ترک کرد. 

یان کوم و رویایی که با واتس اپ به حقیقت پیوست

به خاطر یک تماس ارزان

او کیست؟
 )Jan Koum( یان کوم

هم بنیان گذار شرکت 
واتساپ است، یکی از 

پرهوادارترین برنامه های 
پیام رسان در دنیا. او 
با 12.9 میلیارد دالر 

ثروت در رده 171 
ثروتمندان فهرست 
بلومبرگ قرار دارد. 
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او خشم و ناتوانی اش را از اینکه نمی توانست به هیچ وسیله دیگری غیر از تلفن با پدر و سایر اقوامش در اوکراین تماس بگیرد، به یاد 
می آورد؛ تماس های تلفنی که بسیار پرهزینه از آب درمی آمدند. آرزویش این بود که روزی راه دیگری برای مردم پیدا شود که بتوانند از 
این سو و آن سوی دنیا با هم در تماس باشند.

2007

یان و برایان اکتون همراه هم یاهو را ترک 
کردند. 

2013

تعداد کاربران واتس اپ از 200 میلیون نفر گذشت. 

2009

یان و برایان شرکت واتس اپ را 
بنیان گذاشتند. 

صورت خودآموز به دســت آورده بود، وارد دانشگاه ایالتی سن ژوزه 
شــد و برای تامین هزینه های تحصیلش در یک شرکت حسابداری 
بین المللی به عنوان آزمایشــگر بخش امنیت به کار مشغول شد. بار 
دیگر دست سرنوشت کارش را کرد تا کوم در بخش همکاری با شرکت 
یاهو و موتور جســت وجوگر آن مشغول به کار شود تا سطح امنیتی 
سیستم تبلیغاتی شــرکت را زیر نظر بگیرد. در همین زمان بود که 
کارش با کار برایان اکتون تالقی پیدا کرد که از جمله اولین کارمندان 
شرکت یاهو بود. اکتون به یاد می آورد که اولین تاثیری که مالقاتش 
با کوم بر روی او گذاشت این بود که کوم با سایر کارمندان آن شرکت 
حسابداری تفاوت معناداری داشت، او سبک رفتاری خودش را داشت 
و ذهنش برای سواالت پیچیده طراحی شده بود. کوم هم می گوید که 
از همان اول در ارتباطش با اکتون احســاس راحتی می کرده چون او 
هم همان دیدگاه او را نسبت به کار داشت. 6 ماه بعد کوم هم رسما 
به تیم یاهو پیوست و همزمان تحصیلش را در دانشگاه سن ژوزه ادامه 
داد. توافق اولیه این بود که حضور او در یاهو که در آن زمان دچار ایراد 
فنی در سیستم هایش شده بود تنها دو هفته طول بکشد اما یعد یان 
به این نتیجه رسید که باید میان یاهو و دانشگاه یکی را انتخاب کند و 

در این رقابت، یاهو برنده شد.

J پس از یاهو
کوم و اکتون 9 ســال در یاهو همکار بودند. در این مدت بود که 
رابطه دوستی عمیقی میانشان شکل گرفت و هم زمان به این درک 
مشترک رسیدند که هردو در آرزوی رشد دادن سریع حوزه شبکه های 
اجتماعی هستند. هدف مشترک آنها با مسیری که یاهو داشت طی 
می کرد فاصله بسیاری داشت. سپتامبر سال ۲007 کوم و اکتون یاهو 
را ترک کردند، یک سال به خودشان مرخصی دادند تا گشت و گذار 
کنند و به خصوص در آمریکای جنوبی بگردند. در راه بازگشتشان به 
آمریکا بود که هردو برای استخدام در فیس بوک اقدام کردند و بعد هم 
برای استخدام در توییتر و جالب است که درخواست های کار هردو نفر 

در هردو شرکت رد شد. 
کوم که پس از بیکاری زندگی اش را از راه پس انداز قابل توجهش 
در زمان کار در یاهو می گذراند به یاد دارد که در اوایل سال ۲009 و 
زمانی که اولین گوشی آیفونش را خرید به اولین جرقه  ایده تازه رسید. 
با خرید این گوشی متوجه شــد که صنعتی کامال تازه حول محور 
قایلیت های آیفون و اپلیکیشن های تلفن همراه در حال شکل گیری 
است که دارد جهان شمول می شود. یان به یاد آن محرومیتی افتاد که 
نمی گذاشت او به تماس ارزان قیمت دسترسی داشته باشد و تصمیم 

گرفت برنامه ای طراحی کند که آرزوی نوجوانی اش را محقق کند. 
پس از کلید زدن آزمایشی کار بود که کوم توانست برایان اکتون را 
راضی کند که به عنوان هم بنیان گذار شرکت به او بپیوندد. این شرکت 
قرار بود نام واتس اپ به خود بگیرد؛ شــرکتی که یکی از نخســتین 

تصمیم های مهم مدیریتی اش این بود که 
تحت هیچ شرایطی روی درآمد حاصل از 
قبول تبلیغات حساب باز نکند. اکتون بود 
که توانســت برای عملی شدن پروژه شان 
ســرمایه اولیه را با موفقیت جذب کند و 
این گونه بود که واتس اپ تاســیس و این 
پیام رسان بسیار ســاده تبدیل به واقعیت 
شــد. زمانی که قرار بود این پیام رسان به 

بازار معرفی شود، اپ استور اپل تازه کارش را آغاز کرده بود و واتس اپ 
توانست از این طریق به میان کاربران راه پیدا کند. شرکت در روز ۲4 
فوریه ســال ۲009 یعنی درست در روز تولد یان کوم به ثبت رسید. 
دفتر ثبت شده شرکت از ساختمانی که روزی کوم جلو آن در صف 

دریافت کوپن غذا می ایستاد فاصله چندانی نداشت. 
یان کوم یکی از آن بازنشســتگان جوانی است که خیلی زود به 
آنچه در زندگی می خواستند دست یافتند. او پس از فروش واتس اپ 
به یاهو خودش را بازنشسته کرد و تقریبا انزوا گزید. خیلی کم پیش 
می آید که او جز خبرهای پراکنده در رســانه ها ظاهر شــود. گاهی 
خبری از خریدهای لوکسش مانند خانه یا ماشین می آید و بعد دیگر 
هیچ. به عنوان مثال ســال ۲0۲0 کوم یک خانه بسیار مجلل خرید 
کــه بابتش 1۲5 میلیون دالر نقدا پرداخت کــرد، خانه ای در بورلی 
هیلز در لس آنجلس. تقریبا معروف است که امالک و خانه هایش در 
بخش های زیادی پراکنده اند اما محل اصلی اقامتش که خانه ای 100 
میلیون دالری است در سیلیکون ولی قرار دارد. او بر خالف بسیاری 
از مهندسان و برنامه نویسان جوانی که با استارت آپ رشد کردند، به 
شهرت و ثروت فراوان رسیدند و بعد از کار کناره گرفتند سراغ کسب و 

کار دیگری هم دست کم در حوزه تکنولوژی نرفته است.  

روزی شرکایش برایان 
اکتون و جیم گومز را سوار 
ماشین کرد و به ساختمان 
فرسوده ای برد که روزی محل 
دفتر خدمات اجتماعی بخش 
نور کانتی در مانتن ویوی 
کالیفرنیا بود. اینجا بود که 
روزگاری نه چندان دور، او 
در قامت یک نوجوان که 
تازه همراه مادرش از کِیف 
اوکراین به ایاالت متحده 
آمده بود، صبورانه به انتظار 
می نشست تا کوپن غذایی 
را که نیاز داشتند از بخش 
خدمات اجتماعی دریافت کند
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کارآفرین

لینو ساپوتو از مدیریت نسل سوم در کسب و کار خانوادگی شان می گوید

شیوه تربیت، شیوه کار
هم مدام به این فکر می کند که مبادا تبدیل به آن چهره ای شود که 
معموال با بی مباالتی تجارت خانوادگی شان را زمین می زنند. آنچه در 
اینجا می خوانید ترجمه همراه با اندکی تلخیص است از گفت وگوی 
بسیار مفصل سایت فایننشیال پست با لینو ساپوتو، نسل سوم شرکت 

لبنی ساپوتو. 

فکر می کنید چرا عنوان مدیرعامل نمونه کسب کردید؟��
من 31 ســال است که به صورت تمام وقت در این کسب و کارم 
و از سال ۲004 هم در این موقعیت شغلی . اما نمی دانم چرا این بازه 
زمانی را به عنوان زمان مناسب برای اعالم این عنوان انتخاب کردند. 
می دانم شرکت ما در 10-15 سال گذشته تکامل بسیار پیدا کرده 
است اما من حس می کنم بسیار خوش اقبال بودم که کارم را بر روی 
زیربنایی بسیار مستحکم آغاز کردم، بر اساس فرهنگی بسیار بسیار 
قدرتمند و سرمایه ام را بر آنچه پدر و پدربزرگم ساخته بودند اندوختم. 
پس شــاید هم این جایزه باید به پدر و پدربزرگم تعلق می گرفت نه 

به من. 
جالب است که این را می گویید چون سال 2016 خانواده شما ��

من وقتی 13 ساله بودم کار 
در کارخانه هایمان را آغاز 
کردم. یادم می آید اولین 

کارم بسته بندی کردن 
پنیر بود. بعد از آن به من 

می گفتند زمین را جارو 
بکشم و خمره ها را تمیز 

کنم، بعد از آن بود که تازه 
صالحیت پنیر درست کردن 

را به دست آوردم. تمام 
این مراحل در قالب کارهای 

پاره وقت بسیاری بود که در 
طول تابستان و آخر هفته ها 

ادامه داشت، یعنی از 13 
سالگی تا زمانی که 19 یا 20 

ساله شدم

لینو ساپوتو جونیور، سرش حسابی شلوغ است. او بازار گرم و نرم 
و امنی را که در کانادا برای خودشــان دست و پا کرده بودند و او به 
ارث برد کافی نمی داند. او از آن نسل سومی هایی است که به جای لم 
دادن و لذت بردن از آنچه پدربزرگ و پدرش ســاخته اند، دارد مدام 
به این در و آن در می زند تا این قلمرو را در سراسر جهان گسترده تر 
کند. برای او کانادا کافی نیست، نام برند ساپوتو باید مرزها را درنوردد 
چون به قول خودش اگر قرار باشد به کسب و کارتان فکر کنید باید 
به فکر رشد آن هم باشید و بعد باید اجازه بدهید این رشد راهنمای 
شــما باشد و دنبالش بروید. او بیش از 30 سال است که در تجارت 
خانوادگی شان فعال است. تجارت تولید مواد لبنی مانند شیر و کره 
و پنیر، تجارتی که می توانســت کل خانواده را خوشحال و مرفه نگه 
دارد اما این نسل سومی تصمیم گرفت به جای برداشت ثمره دسترنج 
اجدادی، خودش دســت به کار کاشتن دانه های بیشتر شود و برای 
همین است که این برند حاال تبدیل به یک نام بین  المللی شده است. 
لینو ســاپوتو کارش را از 13 سالگی و با پادویی در کارخانه پدرش 
آغاز کرد و پله پله باال آمد بی اینکه فکر کند قرار اســت مدیرعاملی 
این شــرکت را روزی در سینی نقره تقدیمش کنند. او همین حاال 
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این ضرب المثل 
را شنیده اید که 

»از خاک به افالک 
و در نسل سوم 
دوباره به خاک« 
و من نمی خواهم 
آن نسل سومی 

باشم که این 
مثل را تحقق 

می بخشد. هر روز 
این موضوع را مد 
نظر دارم تا مبادا 
داشته هایمان را 
دست کم بگیرم. 

همین باعث 
می شود که کمی با 
پشتکار بیشتری 

کار کنم

یم ممکن  یان حفظ کنید باید همراه با زمان پیش بروید. آنچه امروز بر رویش تمرکز دار اگر می خواهید همچنان نقشتان را برای مشتر
یست، گروه های  است اندکی متفاوت از چیزهایی باشد که پدر و پدربزرگم بر آنها متمرکز بودند؛ مسائلی مانند ابعاد اجتماعی، محیط ز
مردمی. همه اینها امروزه به اندازه سوددهی و پایداری اهمیت دارند.

جایزه سال Ernst & Young Entrepreneur را از آن خود 
کرد. به یاد دارم که فکر می کردم چطور می شود نسل سوم یک 

کسب وکار خانوادگی را به عنوان کارآفرین در نظر گرفت؟
صنعت ما، صنعت ایســتایی نیســت. صنایع لبنی در برخی از 
حوزه های قضایی با مقررات بســیار سختگیرانه روبه رو هستند و در 
برخی حوزه های دیگر مقررات کمی دارند. شــمایید که باید راهتان 
را از میان پستی و بلندی هایی که در این صنعت پیش رویتان قرار 
می گیرد باز کنید و برای همین باید روحیه کارآفرینی داشته باشید. 
کار ما قرار نیست پیاده کردن یک الگوی ثابت باشد؛ هم زمان با تغییر 
و تکامل هر چیزی ما باید خودمان را تطابق دهیم و این در واقع همان 
کارآفرینی حقیقی است که ما پایش ایستاده ایم. ذائقه مشتریان تغییر 
می کند، معادالت بازار عوض می شود، بازارهای نوظهوری دچار تغییر 
می شوند حتی توافق های تجاری هم ثابت نمی مانند. اگر می خواهید 
همچنان نقشــتان را برای مشتریان حفظ کنید باید همراه با زمان 
پیش بروید. آنچه امروز بر رویش تمرکز داریم ممکن اســت اندکی 
متفاوت از چیزهایی باشد که پدر و پدربزرگم بر آنها متمرکز بودند؛ 
مسائلی مانند ابعاد اجتماعی، محیط زیست، گروه های مردمی. همه 

اینها امروزه به اندازه سوددهی و پایداری اهمیت دارند. 
اشاره کردید که صنعت لبنیات آن قدرها هم ایستا نیست ��

اما خیلی ها تصویر ثابتی از آن دارند. آن پویایی که ســایرین 
متوجه اش نیستند چیست؟

اگر سیســتم مدیریت در حوزه عرضه شــیر در کانادا را مد نظر 
داشته باشید ممکن است بسیار ایستا باشد. میزان ثبات در اینجا در 
مقایسه با سایر بازارها بسیار باال است اما اگر از کانادا خارج شوید، چه 
سراغ ایاالت متحده بروید و چه سراغ آرژانتین، استرالیا و حاال بریتانیا، 
هیچ گونه ایســتایی در این صنعت وجود ندارد. همه شرایط در حال 

تغییر و تحول هستند حتی در حوزه تجهیزات و میزان تقاضا.
پس چرا باید دردســر آن بازارها را متحمل شد وقتی بازار ��

بی دردسر آماده ای در کانادا دارید؟
حرفتان درست اســت، بازارمان در کانادا بسیار باثبات است اما 
رشدی در آن نخواهیم داشت. سال 1997 که وارد بازار بورس شدیم 
میزان فروش مان 450 میلیون دالر بود، در آن زمان ما تامین کننده 
لبنیات در کل کشور بودیم. امروز فروش ما از 15 میلیارد دالر فراتر 
رفته است. اگر ما وارد بازار جهانی نشده بودیم و به سراغ مشتریانی 
که میل رو به رشدی به مواد لبنی دارند نرفته بودیم چنین فروشی 
حاصل نمی شــد. بنابراین، درســت اســت که اگر وارد بازار بورس 
می شدیم می توانستیم زندگی آسوده  آسانی در کانادا داشته باشیم 
و میزان درآمد قابل توجهی هم داشــته باشیم و خانواده هم زندگی 
مرفهی داشته باشد. اما وقتی در فکر تکامل کسب و کاری باشید باید 
رشد آن را هم در نظر بگیرید و باید به همان سمتی بروید که رشد 

شرکت شما را می کشاند. آن رشد در بازارهای بین المللی است. 
کمی به عقب برگردیم. بســیاری از کسانی که در حاشیه ��

کســب وکارهای خانوادگی بزرگ می شوند دلشان نمی خواهد 
نقشی در آن داشته باشند. شما تقریبا تمام عمرتان را در ساپوتو 

گذرانده اید. چرا هیچ وقت دنبال چیز دیگری نبودید؟
من وقتی 13 ســاله بودم کار در کارخانه هایمــان را آغاز کردم. 
یادم می آید اولین کارم بســته بندی کردن پنیــر بود. بعد از آن به 
من می گفتند زمین را جارو بکشم و خمره ها را تمیز کنم، بعد از آن 
بود که تازه صالحیت پنیر درست کردن را به دست آوردم. تمام این 

مراحل در قالب کارهای پاره وقت بسیاری بود که در طول تابستان و 
آخر هفته ها ادامه داشت، یعنی از 13 سالگی تا زمانی که 19 یا ۲0 
ســاله شدم. من هیچ وقت ادعایی برای مدیرعامل شدن نداشتم اما 
همیشه مشتاق بودم که عضوی از این سازمان باشم. چون اول اینکه 
من عاشق این صنعتم و دوم اینکه عاشق کسانی هستم که در این 
صنعت کار می کنند. من عاشق این فرهنگ و ارزش ها هستم، انگار 
همه اینها امتداد شخصیت خود من بودند. آن شیوه ای که من در خانه 
تربیت شده بودم همان شیوه ای است که شرکتمان اداره می شد برای 
همین می دانستم که این کار حسابی به من می خورد. به این دالیل 

است که دلم می خواست در این کسب و کار باشم. 
کسب و کارتان چه تغییراتی داشته است؟��

بایــد بگویم که در روزهای اول کار کمــی پیچیده بود چون ما 
یک کسب و کار خانوادگی هستیم. پدرم 
و خانواده مان با 60 درصد از سهام شرکت 
مالکان عمده شــرکت بودند اما ما مالکان 
دیگری هم داشــتیم که عمه ها و عموها و 
فرزندان آنها بودند و برای همین اوضاع تا 
سال 1997 پیچیده بود. تا آن سال هیئت 
مدیره شــرکت ما به صورت اختصاصی از 
اعضای فامیل بود که هرچند در کسب و کار 
خانوادگی ممکن است به نظر ایده آل بیاید 

اما همه تصمیمات )در چنین فضایی( الزاما بر اساس خرد عمومی و 
منطق گرفته نمی شوند. سال 1997 عرضه اولیه سهام به این منظور 
بود که ساختار مدیریتی به ما بدهد تا بتوانیم اطمینان حاصل کنیم 
که این شرکت قرار است از نسل اول و دوم هم فراتر برود و به دست 
نسل ســوم و بعد از آن برسد. در آن هنگام بود که دیگر روی همه 
می شد حساب کرد، رو تک تک اعضا. ما بسیار خوش اقبال بودیم که 
آن روحیه فامیلی که از سال 1954 مبنای تمامی تصمیم گیری های 

شرکت بوده است همچنان وجود دارد. 
در مورد اینکه نســل سوم یک تجارت خانوادگی هستید ��

نگرانی نداشتید؟
همیشه باید به این موضوع فکر کنید. این ضرب المثل را شنیده اید 
که »از خاک به افالک و در نســل ســوم دوباره بــه خاک« و من 
نمی خواهم آن نســل سومی باشم که این مثل را تحقق می بخشد. 
هر روز این موضوع را مد نظر دارم تا مبادا داشته هایمان را دست کم 

بگیرم. همین باعث می شود که کمی با پشتکار بیشتری کار کنم.
شیوه مدیریتی تان را چگونه وصف می کنید؟��

باید بگویم دوست دارم بســیار دقیق باشم بدون اینکه خودم را 
با تحلیل ها فلج کنم. دوســت دارم در دل بازار باشم، دوست دارم با 
کارمندانمان دیدار کنم و از آنچه در حوزه عمل می گذرد باخبر باشم. 
دلم می خواهد مشتریانمان را مالقات کنم و درک کنم چه چیز مورد 
توجه آنها است. دلم می خواهد با بازیگران گوناگون صنعت لبنیات 
دیدار کنم و بفهمم به چه سمتی می روند و تغییرات این صنعت در 
چه مســیری است. اما به محض اینکه اطالعات الزم را گرفتم دیگر 
در اینکه تصمیم نهایی موثــر و قابل دفاعی بگیرم تردید نمی کنم. 
اگر اشــتباه کنیم، چه این اشتباه از سوی من باشد چه از سوی تیم 
مدیریتی ام اصال اهمیتی ندارد به شــرط اینکه به ســرعت بتوانیم 
برگردیم و اشتباه مان را تصحیح کنیم و دیگر یک اشتباه را دوبار تکرار 

نکنیم. ترسی از تغییراتی که ممکن است الزم باشد هم ندارم.  
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کارآفرین
این صفحه در »آینده نگر« به معرفی کتاب هایی می پردازد 

که کارآفرینان نوشته اند.

موضوع رهبری، لقب و جایگاه و قدرت اداره کردن نیســت. رهبر هرکســی است که 
مسئولیت تشخیص قابلیت ها و ایده های آدم ها را بر عهده بگیرد، کسی که شجاعت 
شکوفا کردن آن قابلیت ها را داشته باشد. وقتی ما جرئت رهبری کردن را داشته باشیم، 
قرار نیست وانمود کنیم که جواب درست به تمام چیزها را می دانیم؛ باید کنجکاو بمانیم 
و سواالت درست را بپرسیم. ما فکر نمی کنیم که قدرت محدود است و باید آن را احتکار 
کرد، می دانیم که قدرت را وقتی که با دیگران به اشــتراک بگذاریم نانحدود می شود. 
برنه براون دو دهه را صرف مطالعه تحساسات و تجربیاتی کرده است که به زندگی مان 
معنا می دهند. هفت سال از این مدت صرف کار با رهبران تجارت و تیم های شان شده 
است که پا به مرحله کسب وکار بین المللی گذاشته اند. تمامی این رهبران از صاحبان 
استارت آپ  های کوچک گرفته تا کسب وکارهای خانوادگی و سازمان های عام المنفعه به 
یک سوال او پاسخ داده اند: چگونه رهبرانی شجاع تر و جسورتر پرورش می دهید و چگونه 

شجاعت را به عنوان یک ارزش در فرهنگ شرکت خود می گنجانید؟

هیچ وقت شــده که فکر کنید فقط خودتان منطقی هستید؟ شده سعی کنید با 
شــریک تان با دلیل و منطق حرف بزنید و نتیجه فاجعه بار بوده؟ رفتار فرساینده 
همکارانتان موجب اذیت روح و روانتان شده؟ اگر جوابتان مثبت است بدانید که 
تنها نیستید. پس از مالقات با یک کارآفرین بسیار موفق که به صورت کلی به این 
باور رسیده بود که احمق ها دور و برش را گرفته اند، توماس اریکسون تصمیم گرفت 
زمانش را وقف فهم این موضوع کند که آدم ها چطور کار می کنند و چرا اغلب برای 

ارتباط گرفتن با نوع خاصی از مردم دچار چالش می شوند. 
در محاصره احمق ها یک پدیده جهان شمول است، کتابی که تاکنون بیش از 1.5 
میلیون نسخه از آن فروش رفته. این کتاب شیوه ای ساده با این حال کامال نوین 
برای دسته بندی شخصیت ها و نوع ارتباط گرفتن با آنها ارائه می کند. این کتاب 
آدم ها را به چهار نوع شخصیت دسته بندی می کند: قرمز، آبی، سبز و زرد. برای نوع 

ارتباط با هرکدام می توانید درس های این کتاب را بیاموزید. 

جرئت رهبری
برنه براون 

در محاصره احمق ها
توماس اریکسون

اپلیکیشن ها شیوه ارتباطات، خرید، بازی، تعامالت و سفر کردن ما را تغییر داده اند و 
محبوبیت بی نظیرشان احتماال بزرگ ترین فرصت تجارت در طول تاریخ را ارائه داده 
است. جورج برکوفسکی، کارآفرین حوزه تکنولوژی در کتاب طرز تهیه اپلیکیشن 
میلیارد دالری، به شــما اجازه دسترسی به رازهای پشت پرده موفقیت در میان 
گروهی از اپلیکیشن ها را می دهد، برنامه هایی که توانسته اند به موفقیت های چندین 

میلیارد دالری دست پیدا کنند.
برکوفسکی به صورت خاص سراغ داستان هایی در مورد اعضای این اپلیکیشن ها می رود، 
از اینستاگرام و اسنپ چت گرفته تا کندی کراش و اوبر. با این داستان ها او برای خواننده 
اطالعات الزم برای خلق کســب و کاری موفق بر اســاس اپلیکیشن های گوشی های 
هوشــمند را ارائه می کند. از اینکه چطور ایده ای که پشت یک کاغذ باطله نوشته اید 
راهش را به سوی پیدا کردنن هم بنیان گذار و تیم احرایی و جذب سرمایه باز می کند. 

فکر می کنید تبدیل شــدن بــه یک کارآفرین عالی مهارت پذیرش ریســک یا 
مهارت های فنی است؟ باید در این فکر تجدیدنظر کنید. فارغ از آنچه کتاب های 
کسب وکار می گویند، داده های تاریخی نشان می دهند که مواد الزم غیررسمی برای 
جلو افتادن در تجارت این است که ثروتمند، سفیدپوست و مرد باشید. »جفتک 
چارکش« مانند کتاب مقدس برای ســایر گروه ها است، راهنمایی برای بردن در 

دنیای تجارت به شیوه خودتان. 
برای زنان کارآفرین این کتاب هوشــمندانه مجموعه ای از راهکارهای کاربردی را 
برای جســت زدن از روی موانع موفقیت در کســب و کار فراهم می کند. نشریه 
پابلیشر ویکلی نوشته است: »خواندن این کتاب برای زنانی که ایده ای عالی دارند 
یک ضرورت است؛ برای کسانی که با این فکر گالیه آمیز در سرشان زندگی می کنند 
که درها به روی شان بسته است. مولینا نینو کمک می کند تا آن درها را بشکنید.«

طرز تهیه اپلیکیشن میلیارد دالری
جورج برکوفسکی

جفتک چارکش
ناتالی مولینا نینو



............................... تجـربــه ...............................

ویلیام دینگ، تجربه تجارت در حوزه بازی های کامپیوتری و پیشنهادی برای والدین چینی:

به کودکان خود کدنویسی بیاموزید

]  این صفحه ها به مرور تجربیات کارآفرینی می پردازد. [

ویلیام دینگ، رئیس و بزرگ ترین سهامدار شرکت 
نت ایز اســت، یکی از سرشناس ترین شرکت های 
حوزه بازی های آنالین در چین. این شرکت عالوه 
بر این بازی ها در حوزه تبلیغات اینترنتی هم فعال 
اســت. از همان سال 1997 که او کسب و کار خودش را راه انداخت نام نت ایز شکل 
گرفت، شرکتی که او به کمک دو نفر از دوستانش و با سرمایه ای نزدیک به 60 هزار 
دالر  در گوانگ جو تاســیس کرد. نت ایز اولین ارائه دهنده خدمات رایگان ایمیل در 

چین بود و همین پیشــگام بودن در این حوزه سبب شد تا کارش بگیرد و 
خیلی زود شرکت فعالیت هایش را در حوزه خدمات آنالین خبری و 

بازی های کامپیوتری آنالین هم گسترش دهد. رشد شرکتی که 
دینگ در ســال 97 به ثبت رساند خیلی سریع بود، او توانست 
هم زمان هم خودش را در فهرست ثروتمندان چین باال بکشد 
و هم به پیشرفت تکنولوژی در حوزه موتورهای جست وجوگر 
و بازی های آنالین کمک کند. در یکی از شماره های پیشین 
آینده نگر که به صورت مفصل به زندگی و کســب و کار این 
میلیاردر چینی پرداخته بود آمده است: »مشتریان ثابت این 
بازی ها یکی از دالیل اصلی موفقیت این شرکت هستند، کسانی 
که با نام “گیمرها” مشهور هستند. روزانه ده ها میلیون چینی 

آنالین می شوند تا به بازی های آنالین که توسط شرکت 
دینگ طراحی شــده اند بپیوندنــد و از طریق 

کامپیوتر یا تلفن های همراهشان با هم 
هم بازی شــوند. مبلغ ورودی برای 

شرکت در این بازی ها اندک است 
و رقابت فشرده ای در این جهان 
غیرواقعی جریان دارد.« پادشــاه 
کامپیوتری  و  موبایلی  بازی های 
حــاال آن قدر از کســب و کار و 
حــال و روز دنیــا می داند که به 
مردم کشــورش و نظام آموزشی 
چین پیشــنهاد دهد: به کودکان 
کدنویسی بیاموزید. آنچه در ادامه 
می خوانید ترجمه بخش هایی است 

از مطلبی که در سایت یاهو نیوز منتشر شده است. 
بچه از چه ســنی می تواند کار کد نویســی را آغاز کند؟ سن مناسب برای شروع 
یادگیری برنامه نویسی کامپیوتری چیست؟ در حالی که والدین بلندپرواز چینی کودکان 
را از حتی از ســن چهار سالگی هم به کالس های کدنویسی می فرستند، مدیرعامل 
یک شــرکت بازی های کامپیوتری و سرگرمی پیشنهاد داده است که برنامه نویسی 
کامپیوتری به صورت اجباری در برنامه درسی مقدماتی مدارس گنجانده شود. ویلیام 
دینگ لی موسس و رئیس شرکت نت ایز در پروپوزالی گفته است که این کشور باید 
برنامه درســی ادامه داری برای آموزش کدنویسی داشته باشد که از دوره ابتدایی 
آغاز و تا دوره های پایانی دبیرستان ادامه داشته باشد. او همچنین پیشنهاد 
ساخت کتابخانه های مرجعی را داده است که کمک حال نوآموزان در 
یادگیری سریع تر مهارت ها در این زمینه خواهند بود. پروپوزال او از 
این هم فراتر رفته است و پیشنهاد می دهد که کدنویسی تبدیل به 
بخشی از امتحانات دانشگاهی شود که نشان می دهد این مهارت 

بخش مهمی از سیستم آموزشی است.
پیشــنهادهای دینگ زمانی ارائه می شــوند که چین با هدف 
رســیدن به برتری جهانی در چندین بخش حوزه تکنولوزی های 
برتر در حال پیش رفتن اســت؛ از حوزه هوش مصنوعی گرفته تا 
بالک چین و میــزان تقاضایش برای توســعه دهندگان برنامه های 
کامپیوتری و مهندسان کامپیوتر در حال افزایش است. با این حال و 
علی رغم جاه طلبی های چین برای تبدیل شدن به نیروگاه هوش 
مصنوعی جهان، آموزش کدنویسی در دومین اقتصاد بزرگ 
دینا همچنان از برخی کشــورهای دیگر عقب اســت. 
برای مثال در اســرائیل کدنویسی یک دوره اجباری 
دبیرســتان است. ســال ۲014 بریتانیا یک برنامه 
درســی را در پیش گرفت که دروس محاسباتی 
از جمله درس های کدنویسی را برای کودکانی 
حتی در رده سنی 5 ساله هم گنجانده است. 
این همان سالی بود که باراک اوباما، رئیس 
جمهور سابق آمریکا بودجه ای 4 میلیارد 
دالری برای توســعه آمــوزش علوم 
کامپیوتر در مدارس دولتی اختصاص 

داد.  

زهرا چوپانکاره
دبیربخشتجربه
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تجـربــه

راهی که پاول دیویسون تا رسیدن به کالب هاوس طی کرد

میکروفون در اختیار شماست

چه اهل شــبکه های اجتماعی باشید و چه نباشید به احتمال 
بســیار زیاد تا االن از روی خبرهای سیاســی کشور خودمان نام 
»کالب هاوس« را شــنیده اید. یک شبکه اجتماعی که بر مبنای 
صدا ساخته شده، یک ســالن کنفرانس مجازی که آدم ها در آن 
جمع می شــوند، بحث می کنند، شعر می خوانند، درس می دهند 
و غیره. آنچه در این بخش می خوانید ترجمه و تلخیص بخشی از 
گزارش بلومبرگ از چگونگی تاســیس کالب هاوس است و راهی 
که هم بنیان گذار آن، پاول دیویســون تا رسیدن به این ایده پشت 

سر گذاشت. 
نزدیک به یک دهه پیش »جنــوب از جنوب غربی« به عنوان 
جایگاه پرتاب پدیده های اینترنتی شــناخته می شد: این فستیوال 
ساالنه هنر و تکنولوژی همان جایی بود که توییتر در آن اعالم حضور 
کرد و جایی که توده های بیست و چندساله جمعیت اپلیکیشن های 
پیام رسان گروهی را تبدیل به پدیده ای شناخته شده کردند. در بهار 
سال ۲01۲، هایالیت )Highlight( پادشاه این کنفرانس بود. پاول 
دیویسون که آن زمان 3۲ سال داشت، 6 هفته قبل تر اپلیکیشنی 
را معرفی کرده بود که پیشنهادی ترسناک اما جذاب ارائه می داد. 
ایــن برنامه محدوده جغرافیایی کاربران را رصد می کرد تا پروفایل 
کســانی را که با عالیق مشابه و دوستان مشترک در نزدیکی آنها 
قرار داشتند نشانشان دهد. آن هفته در شهر آستین تگزاس همه 
می خواســتند این برنامه را امتحان کنند. گوشی های همراه مدام 
به خاطر پیام های هایالیت دینــگ و دینگ و دینگ می کردند و 
سرمایه گذاران چک های میلیون دالری می نوشتند. اما ظرف یک 
سال اپلیکیشن هایالیت نشان داد که برای حضور در جریان اصلی 

کاربران زیادی تهاجمی است و اساسا نتوانست رشد کند. 
نُه سال بعد فقط عده معدودی هستند که نام هایالیت را شنیده 

باشند. اما بسیاری از مردم نام کالب هاوس را شنیده اند، شرکتی 
که سال گذشته با مشارکت دیویسون تاسیس شد. کالوب هاوس 
از جنبه های بســیار کامال متضاد هایالیت است حتی نقشی که 
توســط »جنوب از جنوب غربی« ایفا می شد. کالوب هاوس یک 
سالن کنفرانس مجازی است با اتاق های مختلف برای کسانی که 
می خواهند در مــورد هر موضوعی که می خواهند صحبت کنند، 
کســانی که می توانند دیگران را هم برای شــنیدن حرف هایشان 
دعوت کنند. این برنامه تنها از صدا اســتفاده می کند. »جنوب از 
جنوب غربی«، مکانی که ستاره دیویسون را به صنعت تکنولوژی 
معرفــی کرد این بار نه در تگزاس بلکه بر روی صدها هزار مانیتور 
کارش را ادامه داد )به خاطر شرایط کرونا به صورت مجازی برگزار 
شد(. در همین حین کالب هاوس خودش به عنوان یک »جنوب از 
جنوب غربی مجازی« که هیچ وقت هم به پایان نمی رسد همچنان 

می تازد. 
کالب هــاوس برخالف هایالیت از آن مــوج هیجانی اولیه به 
ســالمت عبور کرده است. در یک سال گذشــته این استارت آپ 
ســرمایه ای به ارزش 1 میلیارد دالر جذب کرد، 10 میلیون کاربر 
جدید به آن پیوستند، در ده ها کشور دیگر دامن گستراند و میزبان 
صحبت های برخی از بزرگ ترین چهره های هالیوود و ســیلیکون 
ولی شــد. به نظر می رسد که سرمایه گذاران خطرپذیر آماده اند تا 

دیویسون را به عنوان پادشاه حقیقی شان بپذیرند. 
این اپلیکیشــن از عالیق و اســلوب دیویسون پیروی می کند. 
ظرف 15 سال گذشــته مدیر اجرایی کالب هاوس در سیلیکون 
ولی مشــغول کاوش در اعماق این حوزه بود که تکنولوژی چگونه 
می تواند به شــیوه های نوین برای پیوند دادن آدم ها مورد استفاده 
قرار بگیرد. او مرتبا در حال فکر کردن به پروژه های بعدی است و 
بنا بر اظهارات کســانی که با او کار کرده اند کامال معتقد است که 

اغلب آدم ها حسن نیت دارند و خوش فکر هستند. 

J خوش بینی دردسرساز پاول
کامران انصاری، یک ســرمایه گذار خطرپذیر که نخستین بار 
دیویسون را در دانشکده کسب وکار استنفورد مالقات کرده است 
می گوید: »این ویژگی ها قطعا در دی ان ای او اســت. فکرش اصال 
به این ســمت که “اگر یک نفر تعقیبت کند چه؟” یا اینکه شاید 
خالفکاری به هویت تو پی ببرد، نمی رود. ذهنش برای چنین شیوه 
تفکری برنامه ریزی نشده. او آدم خوش بینی است که هیچ نگرانی 

بابت این موارد حاشیه ای ندارد.«
گاهی نتیجه کار ســبب حس ناراحتی در افراد شده و یا نشان 
داده که در خصــوص حفاظت برابر سوءاســتفاده های احتمالی 
شکست می خورد. تاکنون )در مواردی( از بستر کالب هاوس برای 
نشر اطالعات جعلی در مورد کووید 19، نزادپرستی و زن ستیزی 
اســتفاده شــده. طبیعت پخش زنده و گذرای این اپلیکیشن کار 

دیویسون پس از دو سال 
پینترست را ترک کرد و 

سال 2019 با یکی از آشنایان 
قدیمی اش به نام روهان 
سث ارتباط گرفت. سث 

در آن زمان به دنبال این 
بود که برای درمان بیماری 
نادر دخترش پول درآورد. 
این دو نفر تصمیم گرفتند 

که آخرین شانس را به 
حوزه استارت آپ شبکه های 

اجتماعی بدهند. پس از 
آن بود که این دو شریک 

»تاک شو« را معرفی کردند 
که عاقبت تبدیل به کالب 

هاوس شد
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در شهر آستین تگزاس همه می خواستند این برنامه را امتحان کنند. گوشی های همراه مدام به خاطر پیام های هایالیت دینگ و 
دینگ و دینگ می کردند و سرمایه گذاران چک های میلیون دالری می نوشتند. اما ظرف یک سال اپلیکیشن هایالیت نشان داد 
یادی تهاجمی است و اساسا نتوانست رشد کند . یان اصلی کاربران ز که برای حضور در جر

نظارت بر چنین محتوایی را دشوار می کند. 
مســیر دیویسون برای رسیدن به سیلیکون ولی هموار و بدون 
پیچ و خم بود. او دانش آموز دبیرســتانی در سن دیه گو بود که به 
داشــتن فارغ التحصیالن موفق شناخته می شــود. در آن مدرسه 
عضو گروه »رهبران و کارآفرینان نوظهور« بود. بعد وارد دانشــگاه 
اســتنفورد شد و در دانشکده کســب وکار درس خواند و بعد هم 

مشاور شرکت .Bain&Co شد. 
سال ۲007 پس از گرفتن مدرک ام بی ای، دیویسون به متاوِب 
پیوست، اســتارت آپی که تالش بر خلق بانک  داده ای از اطالعات 
جهانی داشت. آنها می خواســتند مفاهیم پیچیده را در دسترس 
مردم عادی قرار دهند و زمان بســیار زیادی را مقابل تخته صرف 
امتحان کردن ایده ای پس از ایده دیگر می کردند. گوین چان که در 
آن استارت آپ مستقیما زیر نظر دیویسون کار کرده بود می گوید 
که او جاه طلب و مشتاق بوده است اما نه به شیوه پدرساالرانه: »او 
بیشتر از اینکه از فشار استفاده کند از شتاب کمک می گیرد. پاول 

همیشه رو به جلو می رود.«
متاوِب برای آنچه او می خواست جای مناسبی نبود. گوگل این 
استارت آپ را در سال ۲010 خرید و دیویسون به عنوان کارآفرین 
مقیم به شرکت بنچ مارک رفت، یکی از حامیان مالی متاوب. او به 
ایده جدیدی رسید: استفاده از مکان یابی گوشی های هوشمند برای 

اتصال آدم هایی که در نزدیکی هم قرار داشتند. 
دیویسون شــرکتی به نام مث کمپ تاسیس کرد، این شرکت 
حاصل یک دوره فشرده دوهفته ای بود که به دانشجویان کسب وکار 
اســتنفورد پیش از شــروع کالس های اصلی پیشنهاد شد. اولین 
محصول مث کمپ، هایالیت بود. برای معرفی این محصول شرکت 
به جوانان پول می داد تا در جریان برگزاری کنفرانس سال ۲01۲ 
لباس های یقه اسکی سفید با لوگوی هایالیت بپوشند و در بخش 
جنوبی آستین بچرخند. این کارگران بعد به شرکت کنندگان در 
»جنوب از جنوب غربی« نشــان می دادند که اپلیکیشن چطور به 
آنها حضور مثال زنی را که چند دوست مشترک با هم دارند و مثال 

مثل آنها به اپرا عالقه مند است خبر می دهد. 
چند ماه بعد دیویسون یک مقاله مهمان ضد »هراس سابری« 
برای ســی ان ان نوشــت. در آن مقاله گفت که انواع تکنولوژی یا 
ترســناک به نظر می رسند و یا احمقانه فقط برای اینکه چیزهای 
جدیدی هستند. او نوشت: »بیشتر دانستن در مورد دنیای اطرافتان 
فقط زندگــی را بهتر می کند. یک دهه دیگر بــه این روزها نگاه 
می کنیم و از خودمان می پرسیم که چطور بدون این چیزها زندگی 
می کردیم.« اما پس از آن هفته پرهیجان در آســتین، اشتیاق به 
هایالیت رنگ باخت. معلوم نبود که از این اپلیکیشن قرار است به 
چه منظوری اســتفاده شود. قرار عاشقانه؟ شبکه سازی؟ ارتباط با 
دوستان؟ خیلی ها هرگز با موارد مربوط به حریم شخصی آن کنار 
نیامدند و آنهایی هم که کنار آمدند از اینکه استفاده از جی پی اس 
باتری گوشی هایشان را ســریع خالی می کند کالفه شدند. وقتی 
جماعت پراکنده شدند مث کمپ دو سال بعدی را صرف این کرد 

که ببیند چه برنامه دیگری ممکن است مورد اقبال قرار گیرد. 
سال ۲015 مث کمپ اپلیکیشنی به نام رول )Roll( را معرفی 
کرد کــه از کاربران می خواســت که تمامــی عکس های گالری 
گوشی شــان را با مجموعه مشــخصی از دوستانشان به اشتراک 
بگذارند. این استارت آپ دانشجویان را به کار می گرفت تا این برنامه 

را در دانشگاهشان معرفی کنند. سال بعد این شرکت همان برنامه 
را با نام تازه شــورت )Short( دوباره معرفی کرد که توانست نظر 
هواداران تکنولوژی را که به سازوکار این نوع اشتراک گذاری شکاک 
بودند به خود جلب کند. بعضی ها این ایده را »دیوانه وار« خواندند. 

J آخرین تالش
تا این زمان دیویســون دیگر به این نتیجه رسیده بود که مث 
کمپ دارد شــتابش را از دست می دهد. او برای فروش شرکت با 
مدیرعامــل دراپ باکس و اوبر دیــدار کرد، بعد انصاری که در آن 
زمان مدیر توســعه شرکتی پینترست بود رئیسش و دیویسون را 
راضی کرد که با هم معامله کنند. پینترنست شرکت مث کمپ را 
خرید اما دیویسون خیلی زود از اینکه زندگی در دل یک شرکت 
بزرگ تر چقدر از آنچه او به آن عادت داشــت کندتر پیش می رود 

کالفه شد. 
دیویسون پس از دو سال پینترست را ترک کرد و سال ۲019 
با یکی از آشنایان قدیمی اش به نام روهان سث ارتباط گرفت. سث 
در آن زمان به دنبال این بود که برای درمان بیماری نادر دخترش 
پــول درآورد. این دو نفر تصمیم گرفتند که آخرین شــانس را به 
حوزه استارت آپ شبکه های اجتماعی بدهند. پس از آن بود که این 
دو شریک »تاک شو« را معرفی کردند که عاقبت تبدیل به کالب 
هاوس شد. کالب هاوس خیلی زود در میان شرکت های حاضر در 
ســیلیکون ولی که برای آزمایش این سرویس انتخاب شده بودند 
غوغایی به پا کرد، از جمله در میان برخی سرمایه گذاران که ظرف 
چند ماه از معرفی این برنامه شــروع به سرمایه گذاری در شرکت 

مادر این اپلیکیشن یعنی Alpha Exploration Co. کردند. 
کالب هاوس هم مانند هایالیت دلیل روشنی برای استفاده به 
مردم نمی دهد اما این بار معلوم شــد کــه ویژگی حیاتی کالوب 
هاوس همین است. در غیبت هرگونه نسخه برای استفاده، کالوب 
هاوس می تواند مکای برای شــنیدن ســخنرانی ایالن ماسک در 
مورد بیت کوین باشد یا شنیدن نســخه خالصه ای از اخبار روز، 
گوش دادن به موسیقی دانانی که الالیی می خوانند و یا فراگرفتن 
درس هایــی در مورد بازار بورس. در یکی از اتاق های کالب هاوس 

ملت جمع می شوند و همراه هم صدای وال درمی آورند.  

کامران انصاری، یک 
سرمایه گذار خطرپذیر که 
نخستین بار دیویسون را 
در دانشکده کسب وکار 
استنفورد مالقات کرده است 
می گوید: »این ویژگی ها 
قطعا در دی ان ای او است. 
فکرش اصال به این سمت 
که “اگر یک نفر تعقیبت 
کند چه؟” یا اینکه شاید 
خالفکاری به هویت تو پی 
ببرد، نمی رود. ذهنش 
برای چنین شیوه تفکری 
برنامه ریزی نشده. او آدم 
خوش بینی است که هیچ 
نگرانی بابت این موارد 
حاشیه ای ندارد.«
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تجـربــه

اپل استعفا داده بود. ظرف دو دهه بعد او به اپل بازگشت و محصوالت 
آی مک، آی پاد، آی فون و آی پد را به بازار معرفی کرد. 

زمانی که آقای جابز مشغول ارتقای صنعت تکنولوژی های شخصی 
بــود، خانم پاول جابز کالج تَِرک را بنیان گذاشــت که به جوانان به 
لحاظ مالی کم توان برای ورود به دانشــگاه کمک می کرد. به عالوه 
شرکت امرسون کالکتیو را تاسیس کرد که چتری برای در بر گرفتن 
فعالیت های خیریه و کارهای تجاری او بود. پس از آنکه استیو جابز در 
سال ۲011 بر اثر سرطان درگذشت، او چند سالی خودش را از انظار 

پنهان کرد. اما اخیرا دارد از نفوذ خود استفاده می کند. 
الرن پاول جابز مجله پاپ-آپ و ســهم عمده مجله آتالنتیک و 
مونومنتال اسپورتس را خرید که مالک تیم های بسکتبال واشینگتن 
ویزاردز و میســتیکس و تیم هاکی واشــینگتن کپیتال است. او با 
آرن دانکن، وزیر سابق آموزش و پرورش برای کاهش خشونت های 
مسلحانه در شیکاگو همکاری دارد. مجموعه مختلفی از دلمشغولی ها 
بازتابی است از باور او به اینکه مسائلی مانند فقر، آموزش، بهداشت 
فردی و عدالت محیط زیستی به هم پیوسته اند. او می گوید: »وقتی 
یک نخ را می کشید، به کل پارچه منقوش می رسید. وقتی در بخش 
اجتماعی کار کنید اگر تنها بر روی یک موضوع تمرکز داشته باشید 

نمی توانید کار رو به جلوی پایداری انجام دهید.«
نظر خانم پاول جابز در مورد ثروت این اســت: »درســت نیست 
که افراد انبوهی از ثروتی را انباشت کنند که برابر با مجموعه ثروت 
میلیون ها میلیون آدم دیگر روی هم است. هیچ کجای این موضوع 
عادالنه نیست.« با این حال او در مورد ثروتش شرمنده نیست: »من 
ثروتم را از شــوهرم به ارث بردم که خودش اعتنایی به ثروت اندوزی 

الرن پاول جابز از زندگی شخصی و حرفه ای اش می گوید:

ثروت برای تغییر

تا زمانی که آقای جابز زنده بود، خانم جابز از دید عموم دور می ماند. 
او یک کارخانه مواد غذایی را اداره می کرد و روی اصالحات آموزش 
و مهاجرت تمرکز داشــت و از خانواده شان مراقبت می کرد. هرچند 
خانم جابز در سال های گذشته با بلندپروازی بیشتری کار تجارت و 
کمک های خیرخواهانه اش را دنبال می کند اما همچنان از هیاهوی 
رســانه ای دوری می گزیند. الرن پاول که پــس از ازدواج با نام الرن 
پاول جابز شــناخته می شود همراه با ثروتی که از همسرش به ارث 
برد همواره سایه او را هم بر روی نامش داشته است. خودش می گوید 
آن قدر از سنین جوانی تا بیش از دو دهه بعد همراه استیو جابز بوده 
که انگار با او بزرگ شده است. اما جدا از این نام و ثروت، او زنی است 
کارکشته در حوزه اجتماعی که معتقد است ثروت را باید برای حل 
مسائل درهم تنیده و پیچیده اجتماعی هزینه کرد چون انباشت ثروت 
جهان در دست تعداد معدودی از آدم ها درست نیست. او کار و زندگی 
حرفه ای اش را برای رسیدن به همین هدف اختصاص داده است. آنچه 
در ادامه می خوانید ترجمه خالصه ای است از گفت وگوی نیویورک 
تایمز با الرن پاول جابز. این از معدود مصاحبه های مفصلی که طی 
آن الرن پاول جابز، یکی از ثروتمندترین زنان دنیا در مورد خودش و 

زندگی اش در کنار استیو جابز توضیحاتی داده است.
خانم و آقای جابز سال 1989 در جریان سخنرانی استیو جابز در 
مراسم فارغ التحصیلی دانشکده کسب وکار استنفورد با هم آشنا شدند. 
خانم پاول جابز پس از تجربه ناموفق کار در شــرکت گلدمن ساش 
مشغول به تحصیل شده بود. آنها دو سال بعد در پارک ملی یوزمیت 
با هم ازدواج کردند و بعد از مراسم به راهپیمایی در برف رفتند. آن 
زمان اســتیو جایز شرمت NeXT را اداره می کرد و سال ها بود که از 

زمانی که آقای 
جابز مشغول 
ارتقای صنعت 
تکنولوژی های 
شخصی بود، 

خانم پاول جابز 
کالج تَِرک را بنیان 

گذاشت که به 
جوانان به لحاظ 

مالی کم توان برای 
ورود به دانشگاه 
کمک می کرد. 

به عالوه شرکت 
امرسون کالکتیو 
را تاسیس کرد که 
چتری برای در بر 
گرفتن فعالیت های 
خیریه و کارهای 

تجاری او بود
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یم. وقتی  یکی از چیزهایی که از استیو آموختم این بود که الزم نیست ما جهانی را که در آن متولد شده ایم به عنوان امری ثابت و غیرقابل تغییر بپذیر
روی این دنیا دقیق شوی می بینی که آن هم از اتم درست شده، درست مثل ما. و این اتم ها همواره در حال حرکت هستند. با انرژی و نیروی اراده و 
قصد و تمرکز، در واقع می توانیم آن را تغییر دهیم، حرکتش دهیم.

نداشت. من دارم این کار را برای گرامی داشت کار او انجام می دهم و 
تمــام زندگی ام را وقف این کرده ام که به بهترین نحوی که می توانم 
از این صورت اســتفاده موثری داشته باشم؛ در راهی مصرفش کنم 
که زندگی آدم هــا و گروه های محلی را به شــیوه ای باثبات بهبود 

می بخشد.« 
 

اولین شغل شما چه بود؟��
اگر ما برای هر کاری پول الزم داشتیم باید خودمان آن را به دست 
می آوردیم. هر کاری که یک بچه می تواند انجام دهد و بابتش مزدی 
بگیرد را امتحان کردم. روزهای برفی راه ورودی پارکینگ مردم را پارو 
می کردم، پرستار بچه بودم، نجات غریق بودم، مربی شنا بودم. وقتی 
16 ساله شدم کارگر رستوران و بعد پیش خدمت شدم. برای رفتن به 
کالج هم باید از هر منبع مالی که می توانستم استفاده می کردم: وام، 

کمک هزینه تحصیلی و باز هم پیش خدمتی. 
نخســتین بار چگونه وارد حوزه مربوط به رفاه اجتماعی ��

شدید؟
وقتی از نیویورک به کالیفرنیا نقل مکان کردم، ساکن پالو آلتو شدم 
که دقیقا در همسایگی پالو آلتوی شرقی است. موقعیت به گونه ای بود 
که یک سمت از جامعه را افراد کم درآمد تشکیل می دادند و برون داد 
انسانی اش به کلی متفاوت از آن بخش دیگر شهر بود، جوری که این 
دو بخش انگار صدها مایل از هم فاصله داشتند. ما با این نوع دوگانگی 
که در شــهرهای آمریکا وجود دارد چیزهایی می دانیم و پالو آلتو و 
پالو آلتوی شرقی به مانند دودستگی و دورماندگی از هم اند که سایر 

شهرهای دوپاره هستند. 
کیفیت هوا در پالو آلتوی شرقی بدتر از تمامی مناطق اطراف آن 
است. زمین مسموم است؛ در طول سال ها بسیاری از تولیدکنندگان 
ســیلیکون ولی از این زمین ها برای امحای زباله هایشــان استفاده 
کرده اند. در آب های زیرزمینی این بخش آرســنیک وجود دارد. من 
از نزدیــک با این واقعیت روبه رو شــدم کــه در دو مایلی خانه من، 
جوامعی انسانی بودند که به خاطر طراحی بد و گردش بد اطالعات 
هیچ شانسی نداشــتند. این موضوع یک کژکارکرد ساختاری است 
و کژکارکردها باید از نو اصالح شــوند. راس پروت )کارآفرین و خّیر 
آمریکایی( نقل قولی داشت که می گفت: »هرگز فراموش نکنید که در 
خیابان های کلکته کودکی هست که دارد جان می دهد، کودکی که 

به مراتب از شما باهوش تر است.«
این داستان شما است اما استیو چه تاثیری بر طرز فکر شما ��

در خصوص این مسائل گذاشت؟
می توانم ساعت ها درباره او صحبت کنم. من وقتی ۲5 ساله بودم 
با استیو آشنا شدم و از همان روزی که هم را دیدیم برای ۲۲ سال با 
هم بودیم. برای همین او بر روی همه چیز تاثیر داشت. من با او بزرگ 
شدم. درست مانند هر کسی که زندگی تان را با او قسمت می کنید، 
ما هم مبادالت و کمک به ساختن یکدیگر را تجربه کردیم. ما رابطه 
بسیار بسیار زیبا و قدرتمندی داشتیم. زیاد صحبت می کردیم، هر 
روز ساعت ها حرف می زدیم. اینکه بخواهم فقط یک حوزه مشخص 
را انتخاب کنم و توضیح دهم که چگونه در این مورد بر نگاه من تاثیر 
داشت ممکن نیست چون من با بخش زیادی از او یکپارچه شده بودم. 
یکی از چیزهایی که از او آموختم این بود که الزم نیست ما جهانی را 
که در آن متولد شده ایم به عنوان امری ثابت و غیرقابل تغییر بپذیریم. 
وقتی روی این دنیا دقیق شوی می بینی که آن هم از اتم درست شده، 

اگر ما برای هر 
کاری پول الزم 
داشتیم باید 

خودمان آن را به 
دست می آوردیم. 
هر کاری را که 

یک بچه می تواند 
انجام دهد و بابتش 

مزدی بگیرد 
امتحان کردم. 

روزهای برفی راه 
ورودی پارکینگ 

مردم را پارو 
می کردم، پرستار 
بچه بودم، نجات 
غریق بودم، مربی 
شنا بودم. وقتی 
16 ساله شدم 

کارگر رستوران و 
بعد پیش خدمت 
شدم. برای رفتن 
به کالج هم باید 
از هر منبع مالی 
که می توانستم 

استفاده می کردم: 
وام، کمک هزینه 

تحصیلی و باز هم 
پیش خدمتی

درست مثل ما. و این اتم ها همواره در حال حرکت هستند. با انرژی 
و نیروی اراده و قصد و تمرکز ما در واقع می توانیم آن را تغییر دهیم، 
حرکتش دهیم. مردم عاشق این نقل قول استیو هستند که »اثری بر 
دنیا بگذاریم.« اما این برداشــت به نظرم زیادی ساده انگارانه است. او 
این گونه فکر می کرد که »ما، تک تک ما، قادریم شرایط را دستکاری 
کنیم«. من به هنگام مشاهده طراحی ساختارها و سیستم هایی که 
جامعــه ما را هدایت می کنند به این موضوع فکر می کنم و به تغییر 
این زیرساخت ها. چون این سازه ها اگر به خوبی طراحی شده باشند 
نباید برای افراد اصطکاکی ایجاد کنند. این ساختارها نباید مستلزم 
این باشند که شــما برای رسیدن به یک زندگی پربار و مولد دست 
به دامن ایجاد تغییرات گسترده ای شوید که مانع شما شده اند. مدتی 
طول کشید تا بفهمم این موضوع واقعا امکان پذیر است. اما در واقع این 
موضوع هسته تمامی کارهایی است که ما در امرسون کالکتیو انجام 

می دهیم. ما همگی بر این باوریم که این کار شدنی است. 
چطور شــد که کالج ترک که به صورت مشخص بر روی ��

آموزش تمرکز داشــت به امرسون کالکتیو ختم شد که بر روی 
مجموعه بسیار گسترده تری از حوزه ها کار می کند؟

من از در آموزش وارد شدم و به دنبال برابری و دسترسی به آموزش 
باکیفیت بودم. و البته این موضوع با مهاجرت در ارتباط بود و سالمت 
و رفاه و هوای پاک و آب و خاک و دسترسی به فرصت ها و همچنین 
مســائل دیگری که سر راه گروه های کمتر برخوردار قرار می گیرند، 
مسائلی مانند نبود دسترسی به خدمات مالی و سالمت. تمامی این 
موضوعات باید همراه و همزمان با هم مورد توجه قرار بگیرند و برای 
همین بود که ما شروع به ساخت یک سازمان ماتریکسی کردیم. من 
می خواستم سازمان مان درست همان قدر به این مسائل مرتبط باشد 

که آنها در هم گره خورده اند. 
نخستین فارغ التحصیالن ارشــد کالج ترک شامل دانش آموزان 
بــدون اوراق قانونی بودند. آنها تازه به هنگام ثبت نام برای کالج بود 
که متوجه شدند کد تامین اجتماعی ندارند. آنها در زمان طفولیت 
به این کشور آمده بودند و بعد فهمیدند که باید به عنوان دانشجوی 
بین الملل برای کالج ثبت نام کنند. با وجود اینکه در همین کشــور 
بزرگ شده بودند، نمی توانستند از هیچ نوع منبع مالی فدرال یا ایالتی 
برای آموزش بهره مند شــوند. من به این نتیجه رسیدم که این یک 
نقض آشکار در سیستم مهاجرتی ما است و واضح بود که یک قانون 

فدرال است که باید تغییر کند.  
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تجـربــه

رشد نتفلیکس با آسان تر شدن شرایط کرونا در آمریکا کند شد

ورق برمی گردد

در اواخر ماه گذشته ارزش سهام این شرکت ۸ درصد افت پیدا کرد. اتفاقی که سبب شد برخی ها در خصوص آینده 
این شرکت دچار تردید شوند، آینده ای که اگر رقبا قدرت بیشتری بگیرند، مردم عاقبت به زندگی بیرون از خانه ها 
بازگردند و مهم تر از همه اینکه میزان رشد مشترکان کاهش پیدا کند .

شرکت دیزنی 
سرویس دیزنی 

پالس را دارد اما در 
کنارش پارک های 
دیزنی هم هست، 
آمازون، کام کست، 
ویاکام سی بی اس 
و وارنر مدیا و اپل 
همگی سرویس 

پخش آنالین دارند 
اما عالوه بر این 

از شکل دیگری از 
محل کسب درآمد 
هم برخوردارند. 
اما به نتفلیکس که 
می رسیم کل منبع 
درآمدی اش تنها 

بر پایه مشترکانش 
بنیان گذاشته شده

درســت 13 ماه پیش بود، درســت زمانی که کرونا تازه ســایه  
سنگینش را بر کل جهان افکنده بود و کار به قرنطینه های گسترده 
در تمام زمین کشــید. همان زمان بود که نتفلیکس را در شماره 96 
آینده نگر به عنوان یکی از شــرکت هایی که سود هنگفتی از دوران 
شــیوع بردند معرفی کردیم: »در ســه ماه اول سال جاری میالدی، 
درســت از همان ابتدای شیوع کرونا در سراسر جهان، 15.7 میلیون 
نفر اشــتراک نتفلیکس خریدند. این تعداد مشترک بنابر اعالم خود 
نتفلیکس رکوردی در تاریخ فعالیت این شــرکت محسوب می شود. 
این شــرکت با مجموع 18۲.8 میلیون مشترک، یکی از بزرگ ترین 
شرکت های سرگرمی در سراسر دنیا به حساب می رود. در سه ماهی 
که گذشت به تفکیک ۲.3 میلیون نفر در آمریکا و کانادا به این شبکه 
پیوستند و 13.5 میلیون نفر از سایر نقاط دنیا. این عددها تصویری 
واضح از اینکه چگونه کرونا بر صنعت سرگرمی آنالین تاثیر گذاشته 
ارائه می دهند. این صنعت همچنین تبدیل شده است به تنها عالمت 
حیاتی هالیوود در زمانه ای که صنعت سرگرمی ناگهان متوقف شده 
است و تنها در دنیای مجازی ادامه می یابد.« حاال به نظر می رسد ورق 
دارد برمی گردد. ماه گذشــته شبکه سی ان ان با نگاهی به کند شدن 
قابل توجه رشد مشترکان نتفلیکس نوشت که این شرکت با توجه 
به بازگشت مردم به زندگی بیرون از خانه و رشد سریع رقبای صنعت 
سرگرمی آنالین باید فکری به حال آینده خود بکند. آنچه می خوانید 

برگرفته و ترجمه بخش هایی از این مطلب است. 
نتفلیکس مترادف نام تماشــای آنالین است اما رقبایش مزیت 
متفاوتی دارند که جایگاه نخست این رهبر دنیای پخش آنالین فیلم و 

سریال را تهدید می کند. 
شــرکت دیزنی ســرویس دیزنی پالس را دارد امــا در کنارش 
پارک های دیزنی هم هســت، آمازون، کام کست، ویاکام سی بی اس و 
وارنر مدیا و اپل همگی سرویس پخش آنالین دارند اما عالوه بر این از 
شکل دیگری از محل کسب درآمد هم برخوردارند. اما به نتفلیکس که 

می رسیم کل منبع درآمدی اش تنها بر پایه مشترکانش بنیان گذاشته 
شــده. این شیوه البته برای این شــرکت به خوبی جواب داده است، 
دســت کم تا حاال. اما به نظر می رسد که پادشاه عرضه پخش آنالین 
به زودی به منابع جدیدی غیر از دل بستن به رشد مشترکان جدید 

نیاز پیدا خواهد کرد. 
این شرکت اوایل ماه گذشته اعالم کرد که ۲08 میلیون مشترک 
بین المللی دارد و این رقم شامل 4 میلیون نفری می شود که در سه 
ماهه اول ســال ۲0۲1 به این شبکه پیوســتند. اما این رقم )میزان 
مشترکان سه ماهه اول( از میزان پیش بینی های قبلی پایین تر است و 
تخمین ها نشان می دهد که میزان جذب در سه ماهه دوم امسال هم 

پایین تر از این خواهد بود. 
از این وضعیت بوی خوشــی برای نتفلیکس به مشام نمی رسد، 
شرکتی که یک ســال با رشد بسیار چشمگیر را پشت سر گذاشت 
که بخش عمده آن را باید مدیون همه گیری کرونا باشد. وال استریت 
هم به تغییرات این شــرکت روی خوشی نشان نداده است. در اواخر 
ماه گذشته ارزش سهام این شرکت 8 درصد افت پیدا کرد. اتفاقی که 
سبب شد برخی ها در خصوص آینده این شرکت دچار تردید شوند، 
آینده ای که اگر رقبا قدرت بیشتری بگیرند، مردم عاقبت به زندگی 
بیرون از خانه ها بازگردند و مهم تر از همه اینکه میزان رشد مشترکان 

کاهش پیدا کند. 
مایکل نیتانسون، یک تحلیلگر رسانه به سی ان ان گفت: »اگر در 
مورد مشترکان جدید به بن بست بخورید یعنی که به احتمال بسیار 
زیاد هیچ اســتراتژی رشد چشمگیر دیگری در این بازار ندارید. برای 
درآوردن پول بیشتر از این بازار دیگر باید چه کار کنند؟« راه دیگر این 
است که میزان رشد مخاطبان در سه ماهه قبلی را به عنوان نشانه ای 
در نظر بگیرند، شرکتی که حیات و مماتش به تعداد مشترکان بستگی 
دارد باید شروع به فکر کردن در مورد راه های دیگر کسب منابع مالی 

کند. 
به جز باال بردن هزینه اشتراک و پیدا کردن مشترکان تازه، راه های 
دیگری هم برای پول درآوردن نتفلیکس هســت. آشکارترین شان: 
فــروش آگهی بازرگانی. نتفلیکس می تواند آگهی های 30 ثانیه ای را 
در برنامه هایش بگنجاند و یا برای مهم ترین فیلم ها و ســریال هایش 
اسپانســر بگیرد. تلویزیون همیشــه همین کار را کرده است پس 
چرا تنفلیکس نکنــد؟ این اتفاق احتماال رخ نخواهد داد چرا که رید 
هستینگز، مدیرعامل این شــرکت بارها در مورد بعید بودن این که 
نتفلیکس تبدیل به شبکه های آگهی محور شود صحبت کرده است. او 
قبال به مجله ورایتی گفته است: »این تصمیمی است که گرفته ایم. باور 
ما بر این است که کسب وکار موفق تر و ارزشمندتری بدون آگهی های 
بازرگانی خواهیم ســاخت. می دانید که آگهی به نظر کار ســاده ای 
می رسد تا اینکه خودتان وارد این گود شوید. بعد خواهید دید که پول 
آگهــی را باید از این ور و آن ور جور کنید چون بازار کلی آگهی های 

تجاری رو به رشد نیست و در واقع دارد آب می رود.«



........................... آینده پژوهی ...........................

آیا معجزه زیرساختی چین قابل تکرار است؟
طی سال های اخیر کشورهای مختلفی تالش کرده اند روش چینی رشد را پیاده کنند 

حاال آمریکا هم به آنها پیوسته است
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آیندهپژوهی

داده ها و آینده اقتصادهای ملی
چارچوب کاری سازمان تجارت جهانی 

برای اقتصاد داده محور امروز مناسب نیست

چرا باید خواند:
کسب وکارهای نوین 

که معموالً برپایه 
فناوری های ارتباطی و 
تحلیل داده ها تشکیل 
می شوند رکن اقتصاد 
و تجارت این روزهای 

کشورهای جهان است. 
در ایران نیز این نوع 

کسب وکار بسیار 
اهمیت پیدا کرده است. 

منبع  فارن افرز 

امروز داده در کانون تجارت جهانی قرار دارد. تجارت بین الملل کاال 
و خدمات طی دهه ها در خدمت جهانی شدن بود. با این حال، پس از 
بحران مالی جهانی رشــد تجارت متوقف شد و جریان داده های بین 
مرزهای کشــورها فوران کرد. پهنای باند جریان داده بین مرزها بین 

سال های ۲008 تا ۲0۲0 بسیار رشد کرد و 11۲ برابر شد.
اقتصاد بین الملل تبدیل شــده است به ماشین داده ها که دائماً در 
حال حرکت است: این ماشــین داده مصرف می کند، داده را فراوری 
می کند و بیش از هر زمان دیگری داده بیشــتری مصرف می کند. در 
حال حاضر فناوری های دیجیتالــی امکان عبور و مرور داده را فراهم 
می سازند و در برخی از موارد جایگزین تجارت سنتی کاال و خدمات 
می شوند. سینما که ابتدا در قالب دی وی دی فروخته می شد، اکنون 
روی پلتفرم های دیجیتالی به شکل اســتریم موجود است و اخبار و 
کتاب ها و روزنامه هایی که محتوایشان قابلیت جست وجو در موتورهای 
جســت وجو دارند به شــکل آنالین در اختیار هستند. حتی کاالهای 
فیزیکــی نیز اکنون با عناصر دیجیتالی پیونــده خورده اند. خودروها 
دیگر با موتورهای احترام درون سوز کار نمی کنند و تبدیل شده اند با 
وسایط نقلیه ای که ترکیبی اند از کاالهای الکترونیکی و نرم افزارهایی که 
حجم عظیمی از داده را به دست می آورند. تجارت کاالها فیزیکی نیز 
با ابزارهای آنالین کار می کنند، مثل ابزارها و برنامه هایی که کشتی ها 
را دنبال می کنند و داده ها را جمع آوری می کنند و کار آدمی را بهبود 
می بخشند. و اکنون، کوویدـ  19 انتقال دیجیتالی کسب وکاها را تسریع 
کرده و باعث شده که میزان بیشتری از آن ها روی ابر بروند و با رایانش 

ابری کار کنند. 
تجــارت دیجیتال و جریــان داده در طرفین مرزهای کشــورها 
نشــان می دهد که از سرعت هیچ یک از این نشانه هایی که برشمرده 
شده کاسته نشده است. در ســال ۲018، حدود 330 میلیون نفر از 
کشورهایی غیر از کشورهای محل سکونت خود به شکل آنالین خرید 
کرده اند و هر یک از آن ها به انتقال داده بین مرزها ارتباط پیدا می کند. 
همین مسئله کمک کرده اســت به اینکه تجارت الکترونیک ۲5.6 
تریلیون دالر )هزار میلیارد دالر( گردش مالی داشته باشد، با اینکه فقط 
در حدود 60 درصد جهان آنالین شده است و مردم در تنها 60 درصد 
جهانی توان دسترسی آسان و ارزان به اینترنت را دارند. تصور کنید که 
اگر میزان بیشــتری از مساحت جهان به اینترنت وصل شود و تعداد 
بیشتری از مردم با همین سرعت فعلی به اینترنت دسترسی داشته 

باشد، چه حجمی از تجارت جهانی به شکل آنالین انجام خواهد شد. 
همچنین در نظر بگیرید که اگر اینترنت نسل پنجم در دسترس افراد 
زیادی باشد، چه میزان داده برای انتقال وجود خواهد داد و فناوری هایی 
همچون اینترنت اشیاء باعث رونق بسیار زیاد ارتباطات ماشین با ماشین 

خواهد شد. 
این تغییرات وسیع تجارت را متحول نخواهد کرد مگر اینکه سیاست 
جهانی را نیز همراه خود داشته باشد. داده بیش از هر عنصر دیگری در 
اقتصاد جهانی با قدرت آمیخته است. داده همان طور که برای نوآوری 
بیشــتر ضرورت دارد، برای تجارت جهانی هم الزم است و همچنین 
عنصر حیاتی برای موفقیت شــرکت ها است. داده ها جنبه مهمی از 
امنیت جهانی را نیز تشکیل می دهند و جایگاه خیلی رفیعی را برای 
کســانی که داده در دست دارند ایجاد می کند تا امنیت جهانی را هم 
تحت تسلط داشته باشند. داده ها همچنین این قابلیت را خواهند داشت 
که به شدت مورد سوءاستفاده قرار بگیرند. کشورها و شرکت هایی که 
در جست وجوی مزیت های رقابتی هستند، تالش می کنند که کنترل 
داده ها را در اختیار خود قرار دهند. بنابراین آ ن ها باعث می شــوند که 

آزادی و حریم خصوصی تحت الشعاع قرار بگیرد. 
با این حال، هرچقدر که جریان داده بین مرزهای کشورها فزونی 
می گیرد، خود داده ها هم تبدیل می شــوند به یک منبع حیاتی برای 
قدرت که عمدتاً بدون نظارت و حکمرانی قرار دارند. چارچوب تجارت 
و سرمایه گذاری بین الملل کنونی 75 سال پیش طراحی شده که دوران 
خیلی متفاوتی بوده است. طراحی تجارت و سرمایه گذاری در آن زمان 
قصد داشته که خوشبختی و امنیت را برای کشورها به ارمغان بیاورد، 
میلیون ها نفر را از زیر خط فقر باال بکشد و موکراسی و تجارت و حقوق 
فردی را رونق ببخشــد. اما این نظام برای واقعیت های تجارت جهانی 
کنونی کافی نیست. سردرگمی درباره ارزش و مالکیت داده ها افزایش 
یافته و قدرت های بزرگ جهانی برای اینکه چطور داده ها را در اختیار 

بگیرند و آ ن را مدیریت کنند با هم به رقابت می پردازند.
اگر ایاالت متحده قواعد و مقررات جدید دنیای دیجیتال را شکل 
ندهــد، بقیه این کار را خواهند کرد. برای نمونه، چین مدل فناورانهـ  
اقتدارگرایانه خود را شکل داده است که دریافته قواعد قدرت دیجیتال 
یکی از عناصر اساسی برای رقابت ژئوپلیتیک است. ایاالت متحده باید 
یک جایگزین را مطرح کند: در ائتالف با متحدان باانگیزه خود باید یک 
چارچوب جدید را ارایه کند که با اســتفاده از داده ها و فناوری مبتنی 

 متیو اسالتر
دیوید مک کرومیک

تحلیلگرکسبوکارهاینوین

آینده پژوهی

چین چشم انداز 
خود را برای عصر 

دیجیتال دارد. 
آمریکا چشم اندازی 

ندارد. بحث ها بر 
سر این مسئله در 
واشنگتن محدود 
است و به نگرانی 

درباره حریم 
خصوصی و مسایل 

ضدانحصار و 
مسئولیت پذیری 
منحصر می شود
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تصور کنید که اگر میزان بیشتری از مساحت جهان به اینترنت وصل شود و تعداد بیشتری از مردم با همین سرعت فعلی به اینترنت دسترسی داشته باشد، چه حجمی از 
یادی باشد، چه میزان داده برای انتقال وجود خواهد  ید که اگر اینترنت نسل پنجم در دسترس افراد ز تجارت جهانی به شکل آنالین انجام خواهد شد. همچنین در نظر بگیر
یاد ارتباطات ماشین با ماشین خواهد شد. داد و فناوری هایی همچون اینترنت اشیا باعث رونق بسیار ز

تقریباً تمام 
کاالها و خدمات 

اقتصادی 
»رقابتی« هستند، 

به این معنی 
که کاربردشان 
به وسیله یک 

شخص یا شرکت 
مانع از این می شود 

که شخص یا 
شرکت دیگری 
آن ها را به کار 

بگیرد. برای مثال، 
یک بشکه نفت 
کاالیی رقابتی 
است. اما داده 
رقابتی نیست: 

می تواند همزمان 
و بارها به وسیله 

هر تعداد شرکت یا 
شخص بدون اینکه 
از میزانش کاسته 

شود به کار رود

بر داده ها، قدرت اقتصادی ایجاد کند و از امنیت ملی حفاظت کند.

J داده های قدرتمند
اقتصاددانان مدت هاست که دریافته اند بهره وری به ازای هر کارگر 
بهترین شاخص میانگین استاندارد زندگی و قدرت کلی اقتصادی یک 
کشور است. هرچه یک کشور بهره وری باالتری داشته باشد، میانگین 
درآمد خانوارش و رفاه مادی جمعیتش باالتر خواهد بود. افزون بر این، 
هرچه بهره وری یک کشور باالتر باشد، آن کشور پایه مالیاتی باالتری 
خواهد داشت و می تواند برای دفاع ملی و دیگر منافع ملی خود بودجه 

بیشتری تأمین کند.
یک کشــور چطور می تواند بهره وری خود را باال ببرد؟ این کشور 
می تواند در امور که صرف ســاختن می شــودـ  مثل ســاختمان ها، 
ماشین آالت، نرم افزار و نظایر آنـ  سرمایه گذاری کند. یا اینکه می تواند 
ایده های جدید خلق کند، نوآوری هایی که به کارکنان اجازه می دهد 
کارآمدی محصوالت موجود را افزایش دهند یا محصوالتی تماماً جدید 
بسازند. بدیهی است که نوآوری محرک دیرینه ای در افزایش بهره وری 
آمریکا استـ  نیمی از سرانه رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در قرن 

گذشته را نوآوری بر عهده داشته است.
داده ها همواره ابزاری اساســی برای کشف ایده های نو بوده است. 
بنجامین فرانکلین برای بهبود درک بشر از الکتریسیته نیازمند داده 
بود. جورج مندل به داده های بوته های نخود نیاز داشت تا بتواند قوانین 
وراثت را کشف کند. اما در دهه گذشته یا قبل تر، داد ها با فاصله زیادی 
از دیگر ابزارها تبدیل شــده اند به مهم ترین جنبه فناوری و این اتفاق 
به لطف پیشرفت های عظیم در قدرت رایانش، ذخیره ابری و یادگیری 
ماشینی رخ داده اســت. الگوریتم ها در کنه فناوری هوش مصنوعی 
قرار دارند که خاصــه از مقدار زیادی داده های باکیفیت بهره می برد، 
داده هایی که برای یادگیری و افزایش کارایی به کار می روند. این موارد 
و ســایر نوآوری های ناشــی از داده ها هر چیزی را از در جهانی امروز 
پیشرفت داده اند، از اتومبیل های خودران تا اپلیکیشن های ورزشی تا 

شبکه های اجتماعی.
رفتن به دنبال اســتفاده از داده ها به منظور کسب ظرفیت عظیم 
اقتصادی یک علت ســاده دارد: داده چیزی است که اقتصاددانان آن 
را »غیررقابتــی« می خوانند. تقریباً تمــام کاالها و خدمات اقتصادی 
»رقابتی« هستند، به این معنی که کاربردشان به وسیله یک شخص یا 
شرکت مانع از این می شود که شخص یا شرکت دیگری آن ها را به کار 
بگیرد. برای مثال، یک بشکه نفت کاالیی رقابتی است. اما داده رقابتی 
نیست: می تواند همزمان و بارها به وسیله هر تعداد شرکت یا شخص 
بدون اینکه از میزانش کاســته شود به کار رود. این اصطالح رایج که 
»داده نفت جدید اســت« این تفاوت اساسی اقتصادی را بین این دو 
کاال نادیــده می گیرد. داده می تواند نوآوری را بارها و بارها پیش ببرد 
بدون اینکه کاهش یابد، بنابراین بیشتر شبیه به تأمین نامحدود انرژی 

خورشیدی است، تا تأمین محدود نفت.
به این دلیل که داده غیررقابتی اســت، نوآوریـ  و بنابراین قدرت 
اقتصادیـ  بیش ازپیش بر محور کیفیت و کمیت داده های در دسترس 
مردم و شــرکت ها و کشورها می گردد. داده می تواند استفاده و دوباره 
استفاده شود، بنابراین هرچه آزادانه تر به جریان بیفتد، احتمال بیشتری 
دارد که ایده های جدیدی را به همراه بیاورد. مبارزه جهانی علیه کووید 
ـ 19 را در نظر بگیرید. در 10 ژانویه سال ۲0۲0، بیش از یک ماه بعد 
از اولین موردی که از این بیماری مشــاهده شد، دانشمندان چینی 

سری های ژنتیکی ویروس تازه کرونا را آنالین منتشر کردند. دانشمندان 
در شرکت آمریکایی »مدرنا« با مجهزشدن به این داده ها تنها ظرف دو 
روز توانســتند کپی آنچه را که برای ساخت واکسن کوویدـ  19 نیاز 
داشتند بسازند. شرکت مدرنا همان زمان هم به این فکر رسیده بود که 
از روی پیام رسان RNA ویروس واکسن را بسازد و تمام چیزی که برای 

عملی ساختن این ایده جدید نیاز داشت، داده های جدید بود.
دسترسی به داده در سایر حوزه های علوم حیات را نیز انقالب برپا 
ساخته اســت. فقط 13 سال پیش، پروژه ژنوم انسانی که یک ابتکار 
عمومی بین المللی بود که آمریکا آن را پیش می برد، داده های ســه 
میلیارد DNA را که از ژنوم های انسانی گرفته بود جمع آوری و منتشر 
کرد. یک پژوهش در این باره تخمین زده اســت که بین ســال های 
1988 تا ۲010، این پروژه تأثیر اقتصادی 796 میلیارد دالری داشته 
است که شامل بیش از ۲44 میلیارد درآمد شخص اضافی برای افراد و 

ایجاد 300 هزار شغل می شود.
داده ها بیش ازپیش موجب موفقیت اقتصادی می شوند. شرکت هایی 
که مزیت رقابتی شــان برمبنای جمع آوری، تحلیل و استفاده از داده 
اســت موقعیت های بازاری باالیی در سراسر جهان به دست آورده اند. 
ده سال پیش، در هر فهرستی از ده شرکت جهان با بیشترین ارزش 
حتماً شــرکت های تولیدکننده نفت و گاز، شرکت های تولیدکننده 
کاالهای مصرفی و بانک ها در آن حضور داشتند. امروزه، شرکت های 
حوزه فناوری که کارشان با داده است که در این فهرست ها دست باال 
را دارند. گروه BHP، شــورون، اگزون موبیل جای خود را به آلفابت، 
آمازون و فیس بوک داده اند. دارودسته مدیران شرکت های فناوری دیگر 
بخش کوچکی از مدیران قدرتمند را تشــکیل نمی دهند چون آن ها 
میزان عظیمی داده را بین میلیاردها شخص و سازمان انتقال می دهند 

و با این کار برای مشتریان خود ارزش اقتصادی تازه درست می کنند.
داده برای امنیت ملی هم مســئله مهمی است. داده ها بهره وری و 
تولید اقتصادی را مهیا می سازند و بنابراین آن قدرت اقتصادی را که 
ایاالت متحده نیاز دارد برایش فراهم می کنند. داده در رقابت بین آمریکا 
و چین در حوزه اقتصاد و برتری ژئوپلیتیک نیز اهمیت دارد. برای مثال، 
همین اهمیت داده اســت که باعث شده بین آمریکا و چین جنگ بر 
سر فناوری نسل پنجم اینترنت دربگیرد. فناوری های جدید مزیت های 
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آیندهپژوهی

اقتصاد بین الملل 
تبدیل شده است 
به ماشین داده ها 
که دائمًا در حال 
حرکت است: 

این ماشین داده 
مصرف می کند، 
داده را فراوری 

می کند و بیش از 
هر زمان دیگری 
داده بیشتری 

مصرف می کند. 
در حال حاضر 
فناوری های 

دیجیتالی امکان 
عبور و مرور داده را 
فراهم می سازند و 
در برخی از موارد 
جایگزین تجارت 

سنتی کاال و 
خدمات می شوند

اقتصادی و استراتژی عظیمی را به همراه می آورد. به گفته اریک اشمیت، 
مدیرعامل سابق گوگل، و رابرت ورک، معاون سابق وزارت دفاع آمریکا، 
هوش مصنوعی به دست آمده از داده ها »قدرتمندترین ابزاری است که 
بشــر در تمام نسل های حیات خود به آن دست پیدا کرده است«، اما 

برای رسیدن به قدرت نیز از آن استفاده خواهد شد.
کشوری که بتواند داده ها را جمع کند تا سریع تر با آن ها به نوآوری 
دست پیدا کند، مزیت های عظیمی برای خود درست خواهد کرد. و 
بنابراین سعادت و بنیه ژئوپلیتیک آینده ایاالت متحده عمدتاً به مقررات 

حکمرانی دسترسی به داده ها متکی خواهد بود.

J ضعف چارچوب های قدیمی
نهادهای بین المللی کنونی به ابزارهایی مجهز نشده اند که بتوانند 
تکثیر داده ها را مدیریت کنند. هیچ یک از آن ها آماده نشــده اند برای 
اینکــه اگر در حوزه داده ها خطایی رخ داد، بتوانند وارد عمل شــوند 
و مشــکل را حل کنند. چارچوب نهــادی تجارت بین المللیـ  یعنی 
ســازمان تجارت جهانی و نسل بعدی آن، موافقت نامه عمومی تعرفه 
و تجارتـ  زمانی تأسیس شد که عمدتاً کاالهای کشاورزی و تولیدی 
در بین مرزها مبادله می شــدند و جریان داده ها پدیده ای بود که در 
داستان ها باید دنبال می شد. چارچوب سازمان تجارت جهانی با پایه 
دو دسته بندی اساسی است: آیا چیزی کاالست یا خدمات و اینکه از 
چه جایی آمده است. مدیریت کاالها مقرراتی دارد که متفاوت است 
از مدیریت بر خدمات و محل تولید کاالها یا انجام خدمات مشخص 
می کند که چه عوارض یا محدودیت های تجاری ای باید بر آن ها اعمال 

شود.
داده به چند علت متفاوت با این طبقه بندی اساسی است. یک علت 
این است که میزان عظیمی از داده هاـ  مثالً مرورهایی که یک شخص 
قبل از سفارش دادن آنالین یک لباس در وب سایت های مختلف انجام 
می دهدـ  پیامدی برای تولید و مصرف ســایر کاالها و خدمات دارد 
که قیمتش مشخص نیســت. علت دیگر این است که تعیین اینکه 
داده ها در کجا تولید و نگهداری می شوند اغلب دشوار است. )داده های 
افزایش کارآمدی مهندسی یک پرواز بین المللی از کدام کشور نشأت 
می گیرد؟ ذخیره ابری داده های مشــتری یک شــرکت چندملیتی 
در کدام کشــور انجام می شود؟( عالوه بر این ها، توافقی بر سر اینکه 

طبقه بندی ارزش گذاری داده ها چطور باشــد وجــود ندارد. اعضای 
ســازمان تجارت جهانی در مواردی که دعوای تجاری پیش می آید 
شاید به دنبال یک مبنای حقوقی باشند و از این سازمان بخواهند که 
اختالف را حل وفصل کند اما این میانجی گری ها باعث نمی شود که 
مشکل اساســی تضاد بین چارچوب کاری سازمان تجارت جهانی و 

ماهیت داده رفع شود.
نبود یک چارچوب پذیرفته شده بین المللی برای حاکمیت داده ها 
سؤاالت مهمی را درباره اقتصاد جهانی و امنیت ملی بی پاسخ می گذارد. 
آیا دولت های مستقل قادر هستند که محل داده های شهروندان خود 
و اســتفاده از آن ها را که داخل مرزهای ملی انجام می شــود محدود 
کنند؟ اگر این داده ها در سیستم های ابری در کشورهای دیگر ذخیره 
شود و در فضای اینترنت و بین مرزها توزیع شود، تکلیف چیست؟ آیا 
دولت ها می توانند همان طور که برای کاالها و خدمات وارداتی تعرفی 
می بندند، برای داده هایی که از کشــورهای دیگر به کشور آن ها وارد 
می شود تعرفی اعمال کنند؟ این کار چطور می تواند انجام شود وقتی 
که خود داده ها قیمتی ندارند یا دست کم در شرکت هایی که آن ها را 
جمع می کنند قیمتی برای آن ها تعیین نشده است؟ دولت های مستقل 
چه کنترل هایی می توانند بر داده هایی که وارد کشورهایشان می شود 
اعمال کنند؟ آیا آن ها می توانند بخواهند که داده ها در کشور خودشان 

ذخیره شود و به آن ها دسترسی داشته باشند؟
نبود یک چارچوب بین المللی حریم خصوصی افراد را نیز به خطر 
می اندازد. چه کسی می تواند تضمین کند که دولت ها یک عامالن آن ها 
از داده های مردم سوءاستفاده نخواهند کرد و حقوق اقتصادی و سیاسی 
و بشری آن ها را زیر پا نخواهند گذاشت؟ دولت ها چطور می توانند از 
حریم خصوصی شهروندان خود حفاظت کنند وقتی که داده ها از مرزها 
خارج می شوند و بین مرزها در رفت وآمدند؟ امروز آمریکا و اتحادیه اروپا 
برای پاسخگویی به این سؤاالت توافق ندارند و همین نبود توافق باعث 
ایجاد اصطکاک در همکاری های تجاری و سرمایه گذاری و امنیت ملی 
شده است. چین نیز به نوبه خود نشان داده است که به حریم خصوصی 
اهمیت زیادی نمی دهد. بدون روش های مشترک و قابل کنترل کسب 
استقالل در حفاظت از داده های شخصی، امکان رسیدن به نوآوری از 
طریق داده های شخصی از بین می رود یا حقوق اولیه در این زمینه زیر 

پا گذاشته می شود.

J نبود قواعد مشترک
در نبود پاسخ های مشترک و یکســان به این سؤاالت، کشورها و 
بلوک های تجاری کار خودشــان را می کنند. به همین دلیل است که 
دنیای امروز در یک نوع اختالف و نبود نظارت های هماهنگ و مورد 
توافق رها شده است. توافقنامه های تجاری اخیر نگاه های متفاوتی به 
داده ها و تجارت الکترونیک دارند. توافقنامه جامع تجاری کشورهای دو 
طرف اقیانوس آرام که شامل آمریکا نمی شود، نیاز به اینکه داده ها باید 
در یک کشور مشخص ذخیره شود را رفع کرده و عوارض برای جریان 
محتواهای الکترونیک بین مرزها را ممنوع کرده است. این توافقنامه 
اهمیت فزاینده بخش خدمات دیجیتالی را تشخیص داده و نهادهای 
نظارتی را منع کرده از اینکه دسترســی به منبع نرم افزاری شرکت ها 
را از آن ها بخواهند. توافقنامه بین آمریکا و کانادا و مکزیک نیز همین 
دیدگاه را دارد. هدف هر دوی این توافقنامه های تجارت آزاد این است 
که اجازه دهند جریان داده ها بدون مانع باشد اما هنوز امتحان خود را 

پس نداده اند و در عرصه عمل با محدودیت هایی مواجه خواهند بود. 
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پیش بر محور کیفیت و کمیت داده های  به این دلیل که داده غیررقابتی است، نوآوریـ  و بنابراین قدرت اقتصادیـ  بیش از
در دسترس مردم و شرکت ها و کشورها می گردد. داده می تواند استفاده و دوباره استفاده شود، بنابراین هرچه آزادانه تر به 
یان بیفتد، احتمال بیشتری دارد که ایده های جدیدی را به همراه بیاورد. جر

امــا اتحادیه اروپــا روش دیگری در پیش گرفتــه و روی حریم 
خصوصی متمرکز شده است. اتحادیه اروپا مقررات »نظارت عمومی 
بر حفاظت از داده ها« را اعمال می کند که سعی می کند به افراد این 
اختیار را بدهد که انتخاب کنند شرکت ها چطور می توانند از داده های 
آن ها بهره بگیرند. اما این روش صدای کســانی را درآورده که اعتقاد 
دارند چنین کاری باعث خواهد شــد جلوی راه شرکت های خارجی 
که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا کار می کنند مانع ایجاد شود چون 
هزینه های سنگینی برای شرکت ها درست می کند و ریسک فعالیت 
در بازار اروپا را افزایش می دهد. بگذاریم از اینکه مقررات اتحادیه اروپا 

موضوع بحث ها و دادخواهی های دیرینه ای است.
یکی از نگرانی های عمده ایاالت متحده در این زمینه اکوسیستم 
دیجیتالی متفاوت چین است. چین در نسل قبلی خود شروع کرد به 
ساختن »دیوار آتشین بلند« خود که ترکیبی از قوانین و فناوری ها بود 
بــرای اینکه جریان داده را از داخل به بیرون چین و برعکس محدود 
و تاحدی نیز وب سایت های خارجی را مسدود کند. چین از آن موقع 
به بعد یــک الگوی فنیـ  ملی گرا را اتخاذ کرده اســت که به دولت 
اجازه می دهد به داده هایی که در داخل کشور تولید می شود دسترسی 
داشته باشد. حجم عظیم این داده ها به نوآوری چین گرما می بخشد اما 
همچنین کنترل و شنود را برای سیستم سرکوب گر این کشور فراهم 
می کند که به قیمت از دست رفتن جریان های باز و بین المللی داده ها 

تمام می شود.
چین اکنون در پی این است که الگوی خود را گسترش دهد. این 
کشور برنامه های روشــنی دارد برای استفاده از صنایع حوزه فناوری 
خود در سلطه پیداکردن بر پلتفرم های دیجیتالی که داده ها را مدیریت 
می کنند. مهم ترین این فناوری ها شبکه های مخابراتی نسل پنجم است. 
این کشور با این هدف برنامه های زیادی را دنبال می کند که همه تحت 
عنوان »اســتانداردهای چین ۲035« جمع شده اند و استانداردهایی 
جهانی برای فناوری های نوظهور هستند. چین از طریق به اصطالح »راه 
ابریشم دیجیتالی« و طرح گسترده تر »ابتکار عمل کمربند و جاده«، 
تالش می کند که الگوی حکمرانی بر داده های خود را گسترش دهد و 
دسترسی خود بر داده ها را با ایجاد زیرساخت های اینترنتی در خارج از 

کشور و رونق دادن به تجارت دیجیتال افزایش دهد.

و در این میان آمریکا چه می کند؟ این کشور در سطح فدرال هنوز 
به هیچ چارچوب حقوقی نرسیده است. ایاالت متحده در سطح هیچ از 
توافقنامه های منطقه ای خود به توافقی بین مرزی برای جریان داده ها 
دســت پیدا نکرده اســت. آمریکا با فاصله زیاد از چین عقب است و 
پاســخ به تالش های این کشور نداده است که برنامه هماهنگی برای 
شکل دادن به استانداردهای فناوری دارد و از طرفی، کاری هم نکرده 
است تا حفاظت از حریم خصوصی داده ها تضمین شود. واکنش موقت 
و خلق الســاعه آمریکا و تالش های هدفند برای ترغیب ســایر کشور 
برای نپذیرفتن فناوری نسل پنجم شرکت چینی »هوآوی« شاید در 
کوتاه مدت مفید باشــد اما نمی تواند برنامه بلندمدت مؤثری برای در 

دست گرفتن قدرت داده ها باشد.
چین چشــم انداز خود را بــرای عصر دیجیتــال دارد. آمریکا 
چشــم اندازی ندارد. بحث ها بر سر این مسئله در واشنگتن محدود 
اســت و به نگرانی درباره حریم خصوصی و مســایل ضدانحصار و 
مسئولیت پذیری منحصر می شــود. این ها مسایل اساسی  هستند. 
اما هنوز مسئله این است که باید احتماالت اقتصادی دست نیافتن 
بــه داده ها را در اذهان جا انداخت و این فقط به مســئله داده های 
تولیدشــده در ایاالت متحده محدود نمی شود. چون همان طور که 
گفته شد داده ها پدیده هایی غیررقابتی هستند، احتمال ضرر و زیان 
زیادی برای کشــورهایی وجود دارد که موفق نمی شوند به داده ها 

دسترسی پیدا کنند و از آ ن ها بهره بگیرند.
این مســئله را هم باید در نظر داشــت که خطر استفاده نکردن از 
داده ها در عصر حاضر بیشــتر است. در قرن بیستم، کشورهای بزرگ 
نوآوری ها را در دست داشتند و آن ها را خلق می کردند اما کشورهای 
کوچک می توانستند از دستاوردهای آن ها استفاده کنند و سطحی از 
رفاه را برای خود فراهم ســازند. اما شــواهد روزافزونی وجود دارد که 
این الگو در قرن بیســت ویکم دیگر کارآمد نیست و بدون دسترسی 
داشتن به داده ها کشورها نمی توانند به بهره وری باال و استانداردهای 
عالی زندگی دست یابند. بنابراین در چنین شرایطی، طبیعی است که 
دسترسی داشتن به داده ها و تعیین تکلیف برای جریان داده هایی که 
بین مرزها در حال حرکت است و اختیار آن با شرکت های چندملیتی 

است، اهمیت خیلی بیشتری پیدا می کند. 

داده بیش از هر 
عنصر دیگری در 
اقتصاد جهانی 
با قدرت آمیخته 

است. داده 
همان طور که برای 

نوآوری بیشتر 
ضرورت دارد، برای 

تجارت جهانی 
هم الزم است و 

همچنین عنصر 
حیاتی برای 

موفقیت شرکت ها 
است. داده ها جنبه 

مهمی از امنیت 
جهانی را نیز 

تشکیل می دهند 
و جایگاه خیلی 
رفیعی را برای 

کسانی که داده در 
دست دارند ایجاد 
می کند تا امنیت 

جهانی را هم تحت 
تسلط داشته 

باشند



آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و هشت، خرداد 1301400

آیندهپژوهی

طبق گفته مقامات ارشد کابینه بایدن، بناست که تا سال ۲030 
یکا  یسیته شبکه برق سراسری آمر حدود ۸0 درصد الکتر
حاصل از سوخت های بدون کربن باشد.

کاخ سفید امیدوار است که سرمایه الزم برای حمایت بیش ازپیش 
تأسیسات زیرزمینی و اتحادیه ها و گروه های فعال در سوخت های سبز 
را مهیا کند و به سوی انرژی های پاک در سطح ملی برود. طبق گفته 
مقامات ارشد کابینه بایدن، بناست که تا سال ۲030 حدود 80 درصد 
الکتریسیته شبکه برق سراسری آمریکا حاصل از سوخت های بدون 

کربن باشد.
هدف گذاری سال ۲030 می تواند یک نقطه عطف در مسیری باشد 
که جو بایدن می خواهد آن را طی کند و تا سال ۲035 تمام برق شبکه 
سراسری آمریکا بدون انتشار کربن تأمین شود. این برنامه همچنین 
می تواند بدون اینکه حمایت حزب جمهوری خواه را الزم داشته باشد 
و از طریق فرایندی پیش برود که به آن توافق بر ســر بودجه گفته 
می شود. علی زایدی، مشاور اقلیمی کاخ سفید، به رویترز گفت: »هدف 
ما این اســت که به چنین مقصودی جامه حقوقی ببخشیم.« اشاره 
زایدی به اقدام دولت است که با عنوان »استاندارد انرژی پاک« و برای 

کربن زدایی از بخش انرژی مطرح است.
کربن زدایی از انرژی های آمریکا مســتلزم کاهش انتشار کربن از 
طریق بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیــر همچون انرژی بادی و 
خورشیدی و همچنین استفاده از انرژی اتمی است یا پیداکردن سایر 
روش هایی که باعث جذب گازهای گلخانه ای حاصل از نیروگاه های 
سوخت فسیلی و نگه داشتن آن ها در جاهای مخصوص است. زایدی 
می گوید: »راه های مختلفی برای بهبود بخشــیدن معنادار به بخش 
انرژی آمریکا وجود دارد. ما فکر می کنیم راهی که اتخاذ کرده ایم راهی 
واقعاً عملی و قدرتمند است از این لحاظ که ابزاری به دست ما می دهد 
تا افق دید برنامه ریزی خود را در زمینه تولید برق و انرژی روشــن و 

پاک بکنیم.«
برای اینکه جو بایدن بتواند به مقصود خود برســد یا مسیر فعلی 

حوزه انرژی آمریکا را در تغییر بدهد، باید اســتفاده از زغال سنگ و 
گاز طبیعی را کنار بگذارد. کنارگذاشتن این سوخت ها نقطه عطفی 
برای کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای در نیمی از اقتصاد آمریکا در 
یک دهه آینده خواهد بود. بسیاری از تأسیسات زیربنایی همین حاال 
هم برنامه ریزی کرده اند که کربن را از سیستم خود حذف کنند چون 
فشار روی سرمایه گذاران زیاد است یا اینکه دستورات ایالتی آن ها را 
به این کار وادار ساخته اســت. بنابراین آن ها به طور گسترده حامی 
سیاست های بایدن هستند. با این حال، شرکت های زیربنایی نگراننند 
که موانع فنی باعث شــود که روند کار کند شود و در نتیجه مهلت 
حذف کربن در کل شــبکه برق تا سال ۲035 محقق نشود. انجمن 
همکاری های الکتریکی روستایی ملی آمریکا در یک بیانیه اعالم کرده 
است که هدف گذاری سال ۲035 »بسیار بلندپروازانه« است. با وجود 
این، در ماه های اخیر 13 شرکت زیرساخت تولید برق نامه ای به بایدن 
نوشته اند و در آن حمایت کرده اند این اینکه بخش تولید برق تا سال 
۲030 بتواند 80 درصد انتشــار کربن خود را نسبت به سال ۲005 

کاهش دهد.
شبکه برق آمریکا اکنون 40 درصد با انرژی های پاک کار می کند 
اما رسیدن 80 درصدی به استفاده از انرژی های پاک تا سال ۲030 
می تواند بــا همین فناوری های فعلی نیز محقق شــود بدون اینکه 
هزینه ای برای مشــترکان برق در هر منطقه ای داشته باشد. علتش 
نیز این اســت که هزینه انرژی های تجدیدپذیر و باتری هایی که به 
کار گرفته می شود خیلی پایین آمده است. تحلیل جدید محققان در 
مؤسسه »نوآوری انرژی« و دانشگاه کالیفرنیا در برکلی این مسئله را 
تأیید می کند. این سیاست مورد حمایت هر دو حزب جمهوری خواه 
و دموکرات در کنگره آمریکا است، به رغم اینکه جمهوری خواهان از 
زمان بندی سفت وســخت کابینه استقبال نکرده اند به این خاطر که 
هزینه ها را در صنایع فسیلی افزایش می دهد و باعث کاهش اشتغال 

در این حوزه می شود.
دموکرات هــا می توانند به راحتی با اکثریتی کــه در کنگره دارند 
الیحه ای را بگذرانند که بر اســاس آن توافق بر سر بودجه های مورد 
نیاز این برنامه محقق شود و البته هدف گذاری برنامه تا سال ۲030 
خواهد شود چرا که قواعد توافق بر سر بودجه بدون اینکه از حمایت 
احزاب برخوردار باشد در محدوده زمانی ده ساله امکان پذیر است. سنا 
در حــال حاضر در این طرح به دو گروه 50 نفری بین دموکرات ها و 
جمهوری خواهان تقسیم شده است اما دموکرات ها می توانند اختیار 
سنا را در دست بگیرند چون معاون اول رییس جمهور آمریکا، کامال 
هریس، می تواند روابط دو طرف را تحکمی بخشد و میانجی گری کند. 
نهادهای تقنینی خارج از فرایند توافق بر سر بودجه باید 60 رأی داشته 
باشند تا بتوانند مخالفت حزب جمهوری خواه را به کرسی بنشانند. 
در هر حال، کاخ سفید گزینه های قانون گذاری مختلفی را در اختیار 
دارد و در حال مذاکرات با وکالی هر دو حزب برای رسیدن به هدف 

کربن زدایی از شبکه برق سراسری کشور است.  

به سوی انرژی های پاک
80 درصد الکتریسیته ایاالت متحده تا سال 2030 بدون کربن تأمین خواهد شد

چرا باید خواند:
تغییرات اقلیمی به 

یکی از مهم ترین 
اتفاقات دوران اخیر 

تبدیل شده و دانستن 
اینکه کشورها چه 

برنامه ای برای کاهش 
استفاده از سوخت های 
فسیلی دارند برای همه 

سیاست گذاران الزم 
است.

منبع   رویترز 

کربن زدایی از انرژی های 
آمریکا مستلزم کاهش 

انتشار کربن از طریق 
بهره گیری از انرژی های 

تجدیدپذیر همچون انرژی 
بادی و خورشیدی و همچنین 

استفاده از انرژی اتمی 
است یا پیداکردن سایر 

روش هایی که باعث جذب 
گازهای گلخانه ای حاصل از 

نیروگاه های سوخت فسیلی 
و نگه داشتن آن ها در جاهای 

مخصوص است
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ین نقطه ضعف این است که بسیاری از افراد ماهر در حال رفتن از  بزرگ تر
حوزه فناوری به سوی حوزه های مالی و حقوقی هستند چون در این بخش ها 
دستمزدها و جای پیشرفت بیشتر است.

تائه کیم
ستوننویساقتصادی

چرا باید خواند:
کسب وکارهای امروزی 
اثر زیادی از صنایع 
فناوری می گیرند و 
دنبال کردن مسیر 
این صنعت برای 
فعاالن اقتصادی 
راهگشا و روشن کننده 
چشم انداز آینده 
کسب وکارهاست.

منبع  بلومبرگ 

عصر طالیی نوآوری دیجیتالی
هیچ زمانه ای مثل حال حاضر و چند سال آینده برای پیشرفت صنعت فناوری مناسب نبوده است

بنیانگذار شرکت »تسال موتورز« عزای زیادی گرفته است برای از دست 
دادن افراد ماهری که کار خود را از دست داده اند و او این قدر که این افراد را 
از دســت داده برای از دست دادن فناوری دلش نمی سوزد. هیچ زمانی بهتر 
از اکنون برای اینکه افراد جدید به حوزه فناوری جذب شــوند نبوده اســت. 
ایالن ماســک می خواهــد که افراد ماهر را وارد حوزه فنــاوری کند و با این 
کار، نوآوری های جدیدی به وجود بیاورد که مســیر آینده صنعت فناوری و 

کسب وکارهای نوآورانه تعیین کند.
ایالن ماسک سال گذشته در پادکستی به این نکته اشاره کرد که »خیلی 
از آدم هــای باهوش به بخش مالی و حقوقــی می روند«. افرادی که هوش و 
قریحــه ای برای کارکردن دارند، بدین ترتیــب از لبه ها و مرزهای اقتصادی 
به سوی بخش هایی می روند که سودآوری بیشتر است اما نوآوری و خالقیت 
در آن کمتر به کار می آید. با وجود این، فناوری  است که شکل اقتصاد را از نو 
می سازد و حضور افراد باهوش و نخبه و ماهر در این بخش برای اینکه اقتصاد 

پیش برود بسیار اهمیت دارد.
برای فارغ التحصیالن جوان دانشگاه ها برای اینکه به جای جذب شدن به 
مسیرهای سنتی اقتصادی به سوی حوزه فناوری جذب شوند و پاداش مالی 
درخوری نیز بگیرند، به ندرت زمانی بهتر از عصر حاضر پیدا شــده است. در 
زمانه کنونی، ملحق شدن به یک استارت آپ جدید و کم سن می تواند بلیت 
راه یافتن به شرکت های بزرگی مثل ای بی اندبی یا روبلوکس در قدم های بعدی 
باشد، معدود شرکت های حوزه فناوری که ده ها میلیارد دالر می ارزند. و بعد 
از سلسله ای از پیشــرفت های فناورانه بزرگ طی چندین ماه، شانس با این 
افراد خواهد بود که کلیشــه صنعت فناوری را که دیگران صنایع بدان غبطه 
می خورند را درک کنند: یعنی تغییر جهان با فناوری هایی که شــرکت های 

آن ها خلق می کند به سوی شرایطی بهتر.
نقش شــرکت های فناوری را در دوران همه گیری ویروس کرونا در نظر 
بگیرید: تجارت الکترونیک و اپلیکیشــن های تحویل غذا افراد آسیب پذیر را 
قادر ساخت که از شیوع بیماری پرهیز کنند. اپلیکیشن های کنفرانس های 
ویدیویی و محیط های کاری مجازی امکان دورکاری و آموزش آنالین را محقق 
ساختند، در عین اینکه خدمات استریمینگ و بازی های ویدیویی سرگرمی 
را به خانه ها بردند. مهم ترین بخش این بود که با استفاده از فناوری های نویی 
همچون mRNA امکان ساخت سریع واکسن ویروس کرونا فراهم شد تا جان 
افراد زیادی نجات پیدا کند و آن ها را در مســیر احیا و بازگشت به وضعیت 

سابق زندگی قرار دهد.
همه این فناوری های پایه های پیشرفت بیشتر را بنا نهاده اند. تمرکز روی 
خدمات دیجیتالی ساختمان ها برای مقابله با بیماری کووید ـ 19 منجر به 
پیشــرفت های مهمی در فناوری های اساسی ای شدـ  فناوری هایی همچون 
رانش ابری، هوش مصنوعی و نیمه رســاناهاـ  که موج های بعدی فناوری را 
امکان پذیر می سازند. همچنین توســعه ابزارهای نرم افزاری منبع باز رایگان 
هدیه ای برای استارت آپ هایی هستند که دنبال توسعه سریع اما کم هزینه 

محصوالت خودند. 
شــرکت ها و افرادی که در کار ایجاد نوآوری هســتند به خوبی قدم های 
خود را برمی دارند و در مسیری که دارند پیش می روند. طبق اعالم مؤسسه 

»کرانچ بیــس«، طی فصل اول ســال ۲0۲1، تقریباً 73 میلیــارد دالر در 
استارت آپ های آمریکای شــمالی که در مراحل اولیه فعالیت خود هستند 
سرمایه گذاری شده اســت. این میزان دو برابر میزان سرمایه گذاری در این 
زمینه در سال گذشته است. به زبان ساده باید گفت که شاید هرگز زمانه طوری 
نبوده که به راحتی اکنون بتوان یک شرکت حوزه فناوری جدید را تأسیس 

کرد و فعالیت هایش را شروع کرد.
صنعت فناوری همچنین از بسیاری از مشکالت پردردسر خود گذر کرده 
است. در ماه های گذشته شرکت مایکروسافت اعالم کرد که ۲0 میلیارد دالر 
روی فرصت های کسب وکار مربوط به هوش مصنوعی سرمایه گذاری پرخطر 
کرده است برای اینکه با خرید شرکت »نوانس کامیونیکیشن« پیشرفت های 
قابل توجهی در فضای کاری حاصل شــده اســت. شرکت عظیم نرم افزاری 
مایکروسافت در پی به  کار گرفتن موفقیت های اولیه فناوری تشخیص صدا 
است تا بتواند با بهره گیری آن در بخش هوش مصنوعی، در عرصه پزشکی به 
پیشرفت هایی نایل شود، ازجمله اینکه پزشکان را قادر سازد از راه دور معاینه 
کنند یا کاغذبازی های اداری ناخوشایند را در عرصه بهداشت و درمان کاهش 
دهد. همچنین شــرکت »اپیک گیمز« که بازی »فورنایت« را ساخته است، 
توانسته یک میلیارد دالر سرمایه جدید جذب کند تا با آن به چنان مهارتی 
در حوزه تخصصی خود برســد که فقط در داستان های علمی تخیلی تصور 
آن می رفت. این شــرکت تولیدکننده گیم های رایانه ای گفته است که این 
بودجه صرف ســاختن دنیای مجازی ای خواهد شد که مردم بتوانند در آن 
بازی کنند و با دیگران معاشرت کنند و یک زندگی اجتماعی داشته باشند. 
شرکت اپل نیز اخیراً اعالم کرده است که طی پنج سال آینده ده ها میلیارد 
دالر برای توسعه نیمه رساناهای پیشرفته و و فناوری های بیسیم نسل پنجم 
سرمایه گذاری خواهد کرد. با این حال، چنین وضعیتی نقاط ضعف خود را هم 
دارد. بزرگ ترین نقطه ضعف این است که بسیاری از افراد ماهر در حال رفتن 
از حوزه فناوری به سوی حوزه های مالی و حقوقی هستند چون در این بخش ها 
دستمزدها و جای پیشرفت بیشتر است. اما افرادی نظیر ایالن ماسک که در 
حوزه فناوری فعالیت می کنند وقت را غنیمت دانســته اند و در آینده تالش 

خواهد کرد که نسل جدیدی از افراد ماهر را وارد عرصه فناوری کنند. 
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آیندهپژوهی

مونا مشهدی رجبی
دبیربخشآینده

با توجه به طرح 
چین مبنی بر 

کاهش وابستگی به 
کاالهای وارداتی 
از امریکا، می توان 

انتظار داشت جنگ 
تجاری امریکا 
و چین وارد فاز 
تازه ای شود و 

این بار چین برگ 
برنده ای را در 
بازی ارائه دهد

چین همیشــه بازیگری مهم در اقتصاد دنیا بوده است و با گذشت 
زمان و افزایش سهم اقتصاد این کشور در اقتصاد دنیا، نقش و تاثیرگذاری 
آن هم روی اقتصاد جهان افزایش یافت. از ابتدای قرن بیســت و یکم 
میالدی روند توســعه اقتصادی در چین کلید خورد. طرح های  دولت 
این کشور با هدف افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش بیکاری، افزایش 
درآمد و در نهایت افزایش مصرف در کشــور اجرا شــد ولی در دو دهه 
گذشته اقتصاد این کشور روی سرمایه گذاری برای پروژه های  زیرساختی 
داخلی در کنار تولید کاالهای صادراتی متمرکز بود. در بسیاری از مقاالت  
اقتصاد چین را اقتصادی صادرات محور معرفی کرده بودند در حالی که 
دولت چین رشــد اقتصادش در دو دهه گذشته را سرمایه گذاری محور 

معرفی کرده است.
این کشــور طی دو دهه گذشته سیاســت رشد اقتصادی دورقمی 
را در دســتور کار خود قرار داده بود ولی از ســال ۲0۲0 طرح توسعه 
اقتصادی پایدار را به عنوان الگوی اصلی رشد اقتصادی مطرح کرده است. 
دولت چین دلیل این تغییر سیاست را این طور بیان می کند: »اقتصاد 
چین در سال های گذشته نیاز به رشد باال داشت. ما باید میزان درآمد 
کشــور، درآمد سرانه مردم و نرخ اشتغال را افزایش می دادیم و بستر را 
برای توســعه زیرساخت های اقتصادی و صنعتی فراهم می کردیم ولی 
با توجه به شــرایط کنونی اقتصادی کشور، می توان به درستی ارزیابی 
کرد کــه از آن دوران گذر کرده ایم. حــال چین دومین اقتصاد بزرگ 
دنیا اســت و میزان درآمد سرانه کشور نسبت به دهه 1990 میالدی 
افزایش چشمگیری پیدا کرده است. حال اگر بخواهیم به عنوان یکی از 
کشورهای صنعتی در دنیا مطرح شویم، باید توسعه اقتصادی پایدار را 
در دستور کار خود قرار دهیم و تالش کنیم تا تمامی بخش های کشور 
به طور یکســان از فرصت های اقتصادی برخوردار باشند. این سیاست 

می تواند ما را به شرایط ایده آل نزدیک کند.«
در نتیجه سیاســت های اقتصادی اجرا شده در کشور چین در یک 
دهه گذشته بود که این کشور به عنوان یکی از تاثیرگذارترین کشورهای 
دنیا در بازار کاالهای اساســی دنیا معرفی شد. چین در صادرات نقشی 
فعال داشت و یکی از واردکنندگان بزرگ فراورده های  صنعتی بود ولی با 
گذشت این سال ها و سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت های صنعتی و 
نیروی انسانی ،  حال توانسته است به یکی از تولیدکنندگان بزرگ صنعتی 
و تکنولوژی در جهان تبدیل شود و استراتژی خود را به سمت افزایش 
تولید داخل و افزایش مصرف داخلی در کنار کاهش وابستگی به واردات 
برای تامین مواد اولیه و کاالهای صنعتی تغییر دهد. ســوال اصلی این 
است که آیا با این تغییر استراتژی باز هم چین  به عنوان تاثیرگذارترین 
کشور دنیا در بازار کاالهای اساسی در دنیا معرفی خواهد شد و جایگاهی 

را که در دو دهه گذشته در این بازار داشت حفظ خواهد کرد یا خیر؟

J چین تاثیرگذارترین کشور در بازار کاالهای اساسی است
از ابتدای قرن بیست و یکم میالدی، چین تاثیرگذارترین کشور در 
بازار کاالهای اساسی بود و سیاست های این کشور می توانست قیمت 

انواع فراورده های  فلزی به خصوص فوالد، انواع فراورده های  انرژی و 
محصوالت کشاورزی را تغییر دهد. در نتیجه همین نقش مهم در 
اقتصاد و بازار کاالهای اساسی در دنیا بود که فعاالن بازار این جمله 
را مدام تکرار می کردند: »اگر چین عطسه کند، بازار کاالهای اساسی 

در دنیا به سرماخوردگی مبتال می شود.«
طی این دو دهه سرمایه گذاری نقش مهمی در رشد اقتصادی دنیا 
داشــت، سرمایه گذاری در دارایی های  ثابت از جمله زیرساخت های 
صنعتی ،  نیروگاه ها، فرودگاه ها و غیره. بــرای اجرای این طرح های  
سرمایه گذاری، این کشــور نیاز به مصرف حجم زیادی از کاالهای 
اساسی از جمله فلزات و فراورده های  انرژی داشت و همین مسئله 
سبب شد تا این کشور پهناور آسیایی به عنوان بزرگ ترین وارکننده 

مواد اولیه و کاالهای اساسی در دنیا معرفی شود.
اشتهای پایان ناپذیر چین برای مصرف کاالهای اساسی از جمله 
نفت خام، فلزات صنعتی مانند ســنگ آهن و مس ،  فلزات گران بها 
مانند طال و پالتین و در نهایت فراورده های  کشــاورزی به خصوص 
سویا و پنبه در کنار سیاســت این کشور برای ذخیره سازی حجم 
زیادی از این کاالها برای شرایط بحرانی باعث شد تا قیمت این کاالها 
در بازار جهانی جهش های  زیادی در جهت افزایش را تجربه کند. در 
این سال ها سیاست های چین بود که بازار کاالهای اساسی را در دنیا 
با شوک روبه رو می کرد و نقش آن را به عنوان بازیگری مهم در بازار 

جهانی تثبیت می کرد.
در ســال ۲015 سیاست گذاران چینی تصمیم گرفتند تا مدل 
رشد اقتصادی را تغییر دهند و تمرکز روی پروژه های  سرمایه گذاری 
برای تقویت نرخ رشــد  اقتصادی کشور را کاهش دهند و سیاست 
رشــد اقتصادی مصرف محور را در پیــش بگیرند. با این تغییر بود 
که بخش هایی مانند صنعت خودروســازی ،  صنعت تولید وسایل 
الکترونیکی و مصرفی خانگــی و در نهایت دامپروری رونق گرفت. 
اما این تغییر الگوی رشــد اقتصادی باعث نشــد تا حجم و ارزش 
واردات در کشــور کاهش پیدا کند و به همین دلیل نمود بیرونی 
تغییر الگوی رشد اقتصادی چین چندان محسوس نبود. اما از سال 
۲0۲0 باز هم تغییری دیگر در سیاست های دولتی این کشور ایجاد 
شده است. تغییری که حکایت از تالش دولت برای کاهش واردات و 
افزایش وابستگی به تولید داخل دارد. سیاستی که با توجه به سطح 
توسعه یافتگی اقتصادی این کشور و جمعیت باالی کشور قابل اجرا 
به نظر می رسد زیرا هم نیروی کار کافی برای کار در کشور وجود دارد 
و هم بازاری بزرگ برای مصرف محصوالت در اختیار تولیدکنندگان 

چینی است.

J چین این موقعیت طالیی را حفظ خواهد کرد
بر طبق مطالعات انجام شده، با توجه به سهم اقتصادی این کشور 
در اقتصاد دنیا و سهم باالی مصرف ،  اهمیت چین در بازار کاالهای 
اساسی در آینده هم ادامه خواهد داشت، تداوم این وضعیت با توجه 

پایان بازی چین و امریکا
سیاست پنج ساله دولت چین با هدف کاهش واردات از امریکا طراحی شد

چرا باید خواند:
سیاست پنج ساله 
دولت چین در بازه 

2021 تا 2025 نشانگر 
تغییرات زیادی نسبت 
به سیاست های قبلی 

است. حال سوال 
این است که آیا این 

سیاست ها باعث 
تضعیف نقش چین در 

اقتصاد دنیا می شود 
یا خیر؟

  Business Line  منبع 
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هند هم یکی دیگر 
از کشورهایی 

است که در 
سال های اخیر با 
کسری تجاری با 
چین روبه رو بود. 
در سال 2020 
کسری تجاری 

هند با چین برابر 
با 60 میلیارد دالر 
بود و در صورتی 

که با افزایش 
صادرات کاالهای 
مختلف به چین 
جایگزین بخشی 
از تجارت امریکا با 
چین شود، خواهد 
توانست کسری 
تجاری خود را 
برطرف کند و به 
شرایط تعادل 

نزدیک شود

یکا  بر مبنای طرح پنج ساله دولت چین، این کشور در نظر دارد وابستگی خود را به کاالهای وارداتی از امر
یکا کسری تجاری باالیی با چین دارد به این معنا که ارزش کاالهای صادراتی  کاهش دهد. هم اکنون امر
یکا به بازار چین کمتر از هزینه واردات کاالهای چینی است. امر

به برنامه پنج ســاله دولت چین که در ماه گذشــته ارائه شد قابل 
پیش بینی است.

 دولت چین در ماه گذشــته اســتراتژی تازه ای برای بازه زمانی 
۲0۲1 تــا ۲0۲5 ارائه داد که بــر مبنای آن تولید داخلی کاالهای 
اساسی در کشــور افزایش خواهد یافت و در کنار آن دولت در نظر 
دارد زمینه را برای افزایش میزان مصرف در کشور فراهم کند. در این 
اســتراتژی تازه روی کاهش میزان واردات مواد اولیه و فراورده های  
فلزی نیز تاکید شده اســت. سیاستی که شاید در نگاه اول آسیب 
زیــادی به اقتصاد وارد کند  ولی باز هم نمی تواند  نقش چین را در 

اقتصاد دنیا و بازار کاالهای اساسی کمرنگ کند
البته دولت چین اعالم کرد صادرات همچنان در اولویت این کشور 
اســت به خصوص صادرات کاالهایی که ارزش افزوده باالیی برای 
اقتصاد کشــور دارند و می توانند میزان درآمد کشور و ارزش تولید 
ناخالــص داخلی را افزایش دهند. در این طرح آمده اســت: »چین 
در نظر دارد صادرات مــواد خام را تنزل دهد و تمرکز خود را روی 
صادرات کاالهای نهایی و کاالهایی کــه ارزش افزوده باالیی دارند 

قرار دهد.«
در طرح پنج ســاله دولت چین، توسعه شهرنشینی نیز مد نظر 
قرار دارد و گفته می شــود که این سیاست می تواند باعث افزایش 
مصرف کاالهای اساسی در کشور شود. از طرف دیگر بستر را برای 
افزایش بهره وری اقتصادی در کشور فراهم می کند و افزایش بهره وری 
ازطریق به کارگیری تکنولوژی های  روز دنیا و توسعه تکنولوژی در 

کشور میسر می شود.
با توجه به این طرح پنج ساله ،  نرخ استفاده از کاالهای اساسی در 
اقتصاد کشور چین روند افزایشی خواهد داشت و در آینده نزدیک 
احتمال تنزل نرخ رشــد تقاضا برای کاالهای اساسی وجود ندارد. 
توسعه زیرساخت های شهری و شهرسازی باعث افزایش فعالیت های 
ساختمانی در چین می شود و نیاز به ارائه خدمات شهری و تجاری 
در کنار ارائه وسایل و امکانات حمل و نقل را بیشتر می کند و تامین 
این خدمات هم باعث افزایش تقاضا برای کاالهای اساسی در کشور 

می شود.

J  چین درصدد کاهش وابستگی به کاالهای امریکایی
است

اما با وجود تالش چین برای کاهش واردات و تامین نیاز از طریق 
تولید داخل، باز هم این کشور نمی تواند وابستگی خود به اقتصاد دنیا 
را به طور کامل  از بین ببرد ولی سیاســت های این کشور در جهت 

کاهش وابستگی به امریکا در تامین کاالهای اساسی است.
 بر مبنای طرح پنج ســاله دولت چین، این کشور در نظر دارد 
وابستگی خود را به کاالهای وارداتی از امریکا کاهش دهد. هم اکنون 
امریکا کســری تجاری باالیی با چین دارد بــه این معنا که ارزش 
کاالهای صادراتی امریکا به بازار چین کمتر از هزینه واردات کاالهای 
چینی است. با توجه به سیاست چین مبنی بر کاهش واردات از امریکا 
و تامین نیاز در بازار داخلی، انتظار می رود در سال های آتی کسری 
تجاری امریکا با چین بیشتر شود و جنگ تجاری امریکا و چین وارد 
مرحله تازه ای بشود. این سیاست در روزهایی که روابط چین و امریکا 
به دلیل سیاست های دولت ترامپ مبنی بر وضع تعرفه های  تجاری 
و تداوم این سیاست ها در دولت جدید آسیب زیادی دیده است، از 
اهمیت باالیی برخوردار است. بسیاری از رسانه ها بر این باور هستند 

که این آخرین گام چین در جنگ تجاری با امریکا است و می تواند به 
عنوان برگ برنده چین در این رابطه شناخته شود.

چین اقتصاد بزرگی است و تغییر در سیاست تجاری این کشور 
می تواند روی کشورهای زیادی تاثیر مستقیم داشته باشد. کشورهایی 
که دستیابی به بازار بزرگ چین تغییر معناداری در درآمد تجاری شان 

ایجاد خواهد کرد.
در این شرایط کشورهای دیگری که در صادرات کاالهای اساسی 
به خصوص نفت و فلزات اساسی و سنگ آهن فعال هستند ،  می توانند 
از فضای ایجادشده در چین استفاده کنند و برای صادرات کاالهای 
اساسی به چین جایگزین امریکا شوند. به عنوان مثال برزیل می تواند 
صادرات ســویا و پنبه به چین را انجــام دهد و جایگزین امریکا در 
بازار چین شود یا بخش بیشتری از نیاز نفتی چین از طریق واردات 
از ایران تامین شــود. ایران در سال های گذشته یکی از بزرگ ترین 
شــرکای تجاری چین بود و بخش بزرگــی از نفت چین از طریق 
واردات از ایران تامین می شد. تحریم های  نفتی امریکا باعث کاهش 
صادرات نفت ایران به چین شد ولی در تمامی این سال ها چین برای 
خرید نفت از ایران مسیرهای جایگزینی را پیدا کرده است. حال که 
فضای سیاسی به سمت کاهش تحریم ها و بازگشت امریکا به توافق 
هسته ای سال ۲015 اســت، فرصت برای توسعه روابط تجاری دو 

کشور و افزایش صادرات نفت ایران به چین فراهم است.
هند هم یکی دیگر از کشــورهایی است که در سال های اخیر با 
کســری تجاری با چین روبه رو بود. در سال ۲0۲0 کسری تجاری 
هنــد با چین برابر با 60 میلیارد دالر بود و در صورتی که با افزایش 
صادرات کاالهای مختلف به چین جایگزین بخشی از تجارت امریکا 
با چین شود، خواهد توانست کسری تجاری خود را برطرف کند و به 

شرایط تعادل نزدیک شود.
نکته مهمی که در این شــرایط برای کشورهای صادرکننده به 
چین اهمیت دارد، نه تنها قیمت کاالهای صادراتی بلکه کیفیت این 
محصوالت است. چین بازاری بسیار بزرگ است و رشد اقتصادی این 
کشــور در کنار افزایش درآمد مردم سبب شده است تا تقاضا برای 
کاالهای باکیفیت در این کشور افزایش یابد. حاال کشوری می تواند 
جایگزین امریکا در بازار چین شــود که هم بتواند محصوالت را با 
قیمت پایینی  وارد بــازار چین بکند و هم محصوالتی باکیفیت و 
ارزشمند را به این بازار ارسال کند و بتواند پاسخ گوی تقاضای بازار 

بزرگ چین باشد. 

دولت چین در ماه گذشته 
استراتژی تازه ای برای بازه زمانی 
2021 تا 2025 ارائه داد که روی 
افزایش میزان تولید داخلی در کنار 
افزایش میزان مصرف در کشور 
تاکید دارد. در این استراتژی تازه 
روی کاهش میزان واردات مواد 
اولیه و فراورده های  فلزی نیز تاکید 
شد ولی باز هم نمی تواند زمینه را 
برای تنزل نقش این کشور در بازار 
کاالهای اساسی در دنیا فراهم کند
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تغییرات جوی و افزایش دمای زمین بحران بعدی دنیا است، بحرانی که 
اغلب کشورهای دنیا در مورد آن آگاهی دارند و برنامه ریزی هایی برای مبارزه 
با آن انجام شده است ولی عمال تحول مثبتی در رابطه با این چالش مشاهده 

نشده است. 
شرکت بیمه سویس اخیرا مطالعاتی در مورد تاثیرات اقتصادی تغییرات 
جوی انجام داد و در این گزارش نوشــت: »تغییرات جوی بزرگ ترین تهدید 
بلندمدت برای اقتصاد دنیا محسوب می   شود. در صورتی که دنیا برای کاهش 
انتشار کربن و مقابله با افزایش دمای زمین کاری انجام ندهد، ظرف سی سال 
آینده دمای زمین 3 درجه سانتی گراد افزایش می   یابد و در نتیجه 18 درصد 
از تولید ناخالص داخلی جهان از بین خواهد رفت. البته در صورتی که بخش 
خصوصی و دولتی همســو با هم برای مقابله با این بحران وارد عمل شوند و 
سیاست های مناسب را در پیش بگیرند، می   توان تا اندازه زیادی از تشدید این 

بحران جلوگیری کرد.«
این مرکز مطالعاتی  برای ارزیابی ســطح تاثیرپذیری اقتصاد 48 کشور 
دنیا در نتیجه تغییرات جوی  چهار سناریوی مختلف در مورد میزان افزایش 
دمای زمین در بازه سی ساله مورد مطالعه در نظر گرفته است. با تشدید بحران 
تغییرات جوی، بالیای طبیعی بیشتری در دنیا اتفاق خواهد افتاد و در نتیجه 
نرخ بهره وری اقتصاد و میزان درآمد کشورها کاهش چشمگیری پیدا می   کند. 
از طرف دیگر این بررسی ها نشان داده است تاثیر بحران تغییرات جوی روی 
کشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای صنعتی خواهد بود و عدم کنترل 
این بحران سبب می   شود تا نابرابری اقتصادی در دنیا با شدت زیادی افزایش 

پیدا کند.

J ارزش تولید ناخالص کشورهای صنعتی 10 درصد تنزل می   یابد
در یکی از سناریوهای مطرح شده توسط شرکت بیمه سوییس، دمای 
زمین طی 30 ســال آتی 3.۲ درجه سانتی گراد افزایش خواهد یافت و 

درصورت تحقق این پیش بینی ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا ۲4 درصد 
تنزل خواهد یافت. این در حالی اســت که ارزش تولید ناخالص داخلی 
امریکا و کانادا و بریتانیا حدودا 10 درصد تنزل خواهد یافت. میزان زیان 
تحمیل شده به اقتصاد کشــورهای عضو اتحادیه اروپا برابر با 11 درصد 
تولید ناخالص داخلی این منطقه خواهد بود ولی اقتصاد کشورهای فنالند 
و سوییس کمتر از 6 درصد تولید ناخالص داخلی خود را از دست خواهد 
داد. در مقابل ارزش تولید ناخالص داخلی دو کشــور فرانسه و یونان به 

ترتیب 13 درصد کوچک می   شود.
با توجه به این پیش بینی کشــورهایی کــه هم اکنون درگیر بحران 
تغییرات جوی هســتند و اغلب در مناطق گرمسیر دنیا قرار گرفته اند، 
بیشترین تاثیر منفی را از تغییرات جوی تجربه خواهند کرد. این کشورها 
نسبت به کشورهای صنعتی در اجرای طرح های  مقابله با تغییرات جوی 
عقب تر هستند و در این بازه زمانی سی ساله هم فاصله آنها از هم بیشتر 
خواهد شد. در نتیجه چالش های زیادتری در کشورهای در حال توسعه 

تجربه می   شود.
ســناریوی دیگری که مطرح است افزایش دمای کمتر از یک درجه 
است. این سناریو خوش بینانه ترین سناریوی این مرکز است و در صورتی 
محقق می   شود که تمامی کشورها به طور هماهنگ برای مقابله با تغیرات 

جوی وارد میدان شوند و با هم برای تحقق این هدف همکاری کنند.
این مرکز یک ســناریوی دیگر در مورد میزان افزایش دما تا سال 
۲100 ارائه داده است که بر مبنای آن در صورتی که دنیا برای مقابله 
با تغییرات جوی هیچ سیاستی در پیش نگیرد، دمای هوا بین 4.1 تا 
4.8 درجه سانتی گراد بیش از سال ۲010 خواهد بود. در این شرایط 
میزان انتشار کربن در دنیا بین 80 تا 180 میلیارد متر مکعب خواهد 
بود. در سناریوی دیگر دنیا به اجرای سیاست های کنونی ادامه می   دهد 
ولی سیاست های  سخت گیرانه تری را در جهان به کار نمی گیرد. در 
این شرایط دمای هوا بین 3.1 درجه تا 3.7 درجه افزایش پیدا خواهد 
و حجم کربن منتشرشده در دنیا در هر سال به رقمی بین 50 تا 80 

میلیارد متر مکعب می   رسد.
 در صورتی که دنیا سیاست های سخت گیرانه تری را به کار بگیرد دمای 
زمین بین ۲.6 درجه تــا 3.۲ درجه افزایش خواهد یافت و حجم کربن 
منتشرشــده در دنیا به رقمی بین 40 تا 50 میلیارد متر مکعب در سال 
می   رسد و اگر دنیا تمهیدات و سیاست های جدی برای مقابله با این تهدید 
جهانی را به کار بگیرد، خواهد توانســت میزان افزایش دمای زمین را به 
کمتر از 1.5 درجه سانتی گراد هم برساند که موفقیت بزرگی برای اقتصاد 
جهان محسوب می   شود. در صورتی که دنیا بتواند با اجرای سیاست هایی 
میزان افزایش دمای زمین تا سال ۲100 را به ۲ درجه سانتی گراد برساند، 
میزان دی اکسید کربن منتشرشده در نتیجه فعالیت های اقتصادی آالینده 
در جهان به حداکثر 10 میلیارد متر مکعب در سال می   رسد و در صورتی 
که بتواند میزان انتشار کربن را به صفر برساند یا زمینه را برای تخلیه میزان 
ذخایر کربن در دنیا فراهم کند، خواهد توانست شاهد رسیدن نرخ رشد 

افزایش دمای زمین به مرز 1 درجه سانتی گراد یا کمتر باشد.

چرا باید خواند:
تغییرات جوی 

تهدیدی جدی است 
و می تواند زندگی 
ساکنان زمین را با 
چالش های زیادی 

روبه رو کند. در این 
گزارش تاثیرات 

اقتصادی این بحران 
بررسی شده است.

 Swiss Re منبع  مرکز مطالعاتی

مشکل امروز و فردای دنیا
کشورهای در حال توسعه آسیا آسیب پذیرترین کشورها در جریان تغییرات جوی هستند

سهم انتشار کربن توسط مناطق مختلف )درصد انتشار تجمعی در بازه زمانی مورد بررسی(
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  آسیب پذیرترین کشورهای دنیا کدام اند
این مرکز مطالعاتی برای رده بندی کشورها از نظر میزان آسیب پذیری در 
برابر تغییرات جوی اقدام به تهیه شاخص اقتصادی تغییرات جوی کرد و هدف 
این مرکز از تهیه این شــاخص شناسایی آسیب پذیرترین کشورها در مقابل 
تغییرات جوی بود. بررسی ها نشان داد کشورهایی که بیشترین تاثیر منفی را 
از تغییرات جوی متحمل می   شوند، کشورهایی هستند که کمترین منابع را 
برای مقابله با تغییرات جوی در اختیار دارند، کشورهایی که در سال های اخیر 
برای مقابله با این بحران برنامه ریزی و سیاست گذاری نکرده اند و هیچ طرحی 
را  برای کاهش انتشار کربن و در نهایت مقابله با تغییرات جوی اجرا نکرده اند.

بر مبنای این رده بندی آسیب پذیرترین کشورهای دنیا در مقابل 
تغییرات جوی کشــورهای مالزی، تایلند، هند، فیلیپین و اندونزی 
هســتند و کمترین آسیب به کشــورهای کانادا، امریکا، سوییس و 
آلمان وارد می   شود. در حالت کلی کشورهایی که در مناطق سردسیر 
قرار دارند و متوســط دمای هوا در آنها پایین است، کمترین آسیب 
را در جریان تغییرات جوی متحمل می   شــوند و کشورهایی که در 
مناطق گرمسیر هستند بیشترین آسیب را خواهند دید. نکته دیگر 
هم میزان ســرمایه گذاری کشورها برای مقابله با این وضعیت است. 
هرچه کشوری سرمایه گذاری بیشتری در این حوزه داشته باشد، منابع 
مالی بیشتری برای مقابله با تغییرات جوی اختصاص دهد و مشارکت 
بخش خصوصی و مردم برای عبور از این بحران بشیتر باشد، می   تواند 

مشکالت کمتری را در این گذر تجربه کند. 
 اما سوال این است که برای مقابله دنیا با تغییرات جوی چه مبلغی باید 
سرمایه گذاری شود؟ مطالعات نشان داده است در صورتی که دنیا رقمی معادل 
10 درصد ارزش تولید ناخالص داخلی را طی ســی سال آینده برای توسعه 
زیرساخت ها و کاهش انتشار کربن سرمایه گذاری کند، می   تواند مانع از افزایش 
دمای هوا بیش از ۲ درجه سانتی گراد شود. این سرمایه گذاری ارزشی معادل 
6.3 هزار میلیارد دالر امریکا است که نیمی از زیان اقتصادی دنیا در صورت 

بی تفاوتی به این بحران جهانی تا سال ۲050 خواهد بود.
در بخشــی از این گزارش آمده است: »کشورهای کم درآمد و کشورهای 
دارای درآمد متوســط باالترین میزان آسیب اقتصادی را در نتیجه تغییرات 
جوی متحمل خواهند شــد. کشورهای واقع شده در قاره افریقا، در امریکای 
جنوبی، خاورمیانه و جنوب و شــرق آسیا شاهد کاهش بالغ بر 50 درصدی 
سرانه ارزش تولید ناخالص داخلی خود تا سال ۲100 خواهند بود. در حالی که 
کشورهای صنعتی و سردسیر دنیا تا سال ۲100 در خوش بینانه ترین حالت 

رشد 1 درصدی سرانه تولید ناخالص داخلی را تجربه می   کنند. دودستگی در 
اقتصاد دنیا و حتی در برخورد با چالش بزرگ تغییرات جوی باعث می   شود تا 

فشارهای اجتماعی زیادی به دولت ها وارد شود.«

J روند انتشار کربن در دنیا تغییر کرده است
نکته مهم دیگر این است که روند تغییرات جوی در دنیا بستگی به میزان 
انتشــار کربن و دیگر گازهای گلخانه ای و حجم این گازهای آالینده در جو 
زمین دارد. به همین دلیل اســت که اولین و اصلی ترین گامی که کشورها 
برمی   دارند تالش برای کاهش انتشــار کربن است و تمامی سیاست ها هم با 

همین هدف طراحی و اجرا می   شود.
بررســی ها نشان داده است تا ســال 1990 میالدی کشورهای صنعتی 
اصلی ترین آالینده های  جو زمین بودند. در فاصله سال های 1850 تا 1990 
میالدی امریکا و اروپا به تنهایی 75 درصد از دی اکسید کربن دنیا را تولید 
کردند و همین ســهم زیاد بود که سبب شد تا در دنیا بحث های  زیادی در 
مورد ضرورت مســئولیت پذیری این کشــورها در مقابله با تغییرات جوی و 

سرمایه گذاری در تکنولوژی های  کم آالینده سر بگیرد.
آمار نشان می   دهد در فاصله سال های 1850 تا 1990 میالدی اروپا 44 
درصد از کربن دنیا را تولید کرده بود در حالی که امریکا مسئول اصلی انتشار 
30 درصد از کل کربن دنیا بود و سهم دو کشور چین و هند در انتشار کربن 
دنیا به ترتیب برابر با 5 درصد و 1 درصد بوده اســت و دیگر کشورهای دنیا 
در مجموع تنها ۲0 درصد از دی اکســید کربن دنیا را تولید کرده بودند. اما 
بعد از سال 1990 میالدی این الگو تغییر کرد و کشورهای صنعتی با به کار 
گیری تکنولوژی های  تازه و کاهش انتشار کربن، سهم خود در انتشار کربن را 
تنزل دادند. بر مبنای داده های  جدید میزان انتشار کربن توسط اروپا در فاصله 
سال های 1850 تا ۲017 میالدی به 33 درصد، توسط امریکا به ۲4 درصد و 
در چین به 1۲ درصد از کل کربن منتشر شده در دنیا رسید و سهم هند تا مرز 
4 درصد افزایش یافت. در این بازه زمانی و به دلیل رشد سهم کشورهای در 
حال توسعه در انتشار کربن در فاصله سال های 1990 تا ۲017 میالدی، سهم 

دیگر کشورهای دنیا به مرز ۲7 درصد کل کربن منتشرشده در دنیا رسید.
بررســی این آمارها نشان می   دهد سهم کشــورهای صنعتی در کربن 
منتشرشــده در دنیا در حال کاهش و سهم کشــورهای در حال توسعه به 
خصوص چین و هند در این عرصه افزایشی است و هرگونه تالشی برای مقابله 
با تغییرات جوی در صورتی می   تواند نتیجه بخش باشد که کشورهای در حال 

توسعه هم با آن همراهی کنند. 

در صورتی که 
دنیا برای مقابله 
با تغییرات جوی 
هیچ سیاستی در 
پیش نگیرد، دمای 
هوای زمین بین 
4.1 تا 4.8 درجه 
سانتی گراد بیش 

از سال 2010 
خواهد بود. در 

این شرایط میزان 
انتشار کربن در 

دنیا بین 80 تا 180 
میلیارد متر مکعب 

خواهد بود

تاثیر تغییرات جوی روی سرانه تولید ناخالص داخلی کشورها تا سال ۲۱۰۰

درصد تغییر سرانه تولید 
ناخالص داخلی در سال ۲۱۰۰
کمتر از ۵۰- درصد
بین ۴۹- و ۰ درصد
بیش از ۱ درصد
اطالعاتی در دست نیست



آینده نگر | tccim.ir |   شماره صد و هشت، خرداد 1361400

آیندهپژوهی

ارزش تولید ناخالص داخلی 5 اقتصاد بزرگ دنیا )میلیارد دالر(

همه گیری کرونا باعث شــد تا رده بندی   اقتصادهــای بزرگ دنیا 
هم تغییر کند. بســیاری از کشورها قبل از شروع همه گیری  در زمره 
اقتصادهای بزرگ و در حال رشد دنیا بودند ولی در جریان همه گیری 
 آسیب  های زیادی متحمل شدند و از مسیر رشد اقتصادی خارج شدند. 
ازجمله این کشــورها می  توان به برزیل  و هند اشاره کرد که نه تنها از 
مسیر رشد اقتصادی خارج شدند بلکه به دلیل شدت باالی درگیری 
با کرونا شــدیدترین رکود اقتصادی سی سال اخیر خود را نیز تجربه 
کرده اند. حال ســوال اصلی این است که بزرگ ترین اقتصادهای دنیا 
در ســال ۲0۲1 کدام اند و آیا این کشورها در ســال ۲019 و قبل از 

همه گیری  هم در رده اقتصادهای بزرگ جهان قرار داشتند یا خیر؟
در درجه اول باید در نظر داشــت که رده بندی   کشورها بر مبنای 
بزرگی ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی است. ارزش تولید ناخالص 
داخلی اســمی به معنای ارزش کاالها و خدمات  تولید شــده در یک 
اقتصاد بر مبنای قیمت کنونی رایج در کشور است ولی از آنجا که در این 
محاسبه نرخ تورم از قیمت نهایی کاالها حذف نمی  شود، احتمال اینکه 
ارزش تولید ناخالص داخلی بیش از مقدار واقعی یا کمتر از مقدار واقعی 
باشد وجود دارد. ولی با وجود این ضعف در روش محاسبه ارزش تولید 
ناخالص داخلی کشــورها، در گزارش های رسمی صندوق بین المللی 
پول همواره از ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی به عنوان روشی برای 

مقایسه بزرگی اقتصاد کشورها استفاده می  شود.
بر مبنای گزارش صندوق بین المللی پول در سال ۲019 و قبل از 
شــروع همه گیری  در دنیا کشورهای امریکا، چین، ژاپن و آلمان چهار 
اقتصاد بزرگ دنیا بودند و هنوز هم این کشــورها در رده اول تا چهارم 
اقتصادهای بزرگ دنیا قرار دارند. جالب این جاست که این کشورها یا به 
سرعت توانسته اند از بحران خارج شوند یا مانند کشور امریکا به دلیل 
سرعت باالی واکسیناسیون توانسته اند با سرعت بیشتری در مقایسه با 

دیگر کشورهای دنیا وارد دوره پساکرونا شوند. البته امریکا تاکنون رکورد 
بزرگ ترین کشــور درگیر با ویروس کرونا را از آن خود کرده اســت و 
هم اکنون از نظر شمار مبتالیان و شمار افرادی که جان خود را از دست 
داده اند، رتبه اول را در دنیا دارد. به همین دلیل اقتصاددانان بر این باورند 
که شرایط اقتصادی این کشور بسیار شکننده است. البته این شکنندگی 
سبب نمی  شود تا امریکا جایگاه اول را در رده بندی   اقتصادهای بزرگ 
دنیا از دست بدهد ولی می  تواند زمینه را برای افت ارزش تولید ناخالص 
داخلی در ســال های آتی فراهم کند. فاصله زیاد ارزش تولید ناخالص 
داخلی امریکا به عنوان بزرگ ترین اقتصاد دنیا با ارزش تولید ناخالص 
داخلی چین که در این فهرست رده دوم را دارد، باعث شد تا احتمال از 

دست دادن جایگاه اول دنیا توسط امریکا بسیار کم باشد.

J هند جایگاه خود را در رده بندی   جهانی از دست داد
یکی از کشــورهایی که در جریان این بحران جایــگاه خود را در 
رده بندی   جهانی از دســت داد، کشــور هند بود. هند در سال ۲019 
جایگاه پنجم را در رده بندی   اقتصادهای بزرگ دنیا داشت ولی هم اکنون 
ششمین اقتصاد بزرگ دنیا است. این کشور در زمره کشورهایی است 
که باالترین نرخ درگیری با کرونا را دارد و با جهش هندی ویروس کرونا، 
در این روزها درگیر نرخ باالی ابتال و مرگ است. در نتیجه برای کنترل 
سرعت رشد شمار بیماران مجبور به اجرای طرح های  تعطیلی اقتصادی 
اســت. طرح هایی که می  تواند زمینه را برای افت ارزش تولید ناخالص 
داخلی این کشور تا سطحی بیش از سطح کنونی تا انتهای امسال فراهم 
کند ولی مقامات دولتی هند اعالم کردند این کشــور در انتخاب بین 
ســالمت مردم و سالمت اقتصاد، به سالمت مردم توجه بیشتری دارد 
و چاره ای جز تعطیلی و قرنطینه گسترده ندارد. مسئله مهم در مورد 
وضعیت اقتصادی هند این است که انتظار نمی  رود به این زودی ها بتواند 
جایگاه پنجم را پس بگیرد. صندوق بین المللی پول در این مورد نوشت: 
»هند برای بازگشــت به جایگاه پنجم در رده بندی   اقتصادهای بزرگ 
دنیا باید حداقل تا ســال ۲0۲3 صبر کند و این در صورتی اســت که 
واکسیناسیونی که در این کشور  جریان دارد بتواند باعث کنترل بیماری 

و جلوگیری از ابتال به کرونا در این کشور شود.« 
آمارهای ارائه شــده توسط صندوق بین المللی پول نشان می  دهد 
در نتیجه تعطیلی های  گسترده فعالیت های اقتصادی در هند در سال 
۲0۲0 به منظور مقابله با کرونا، ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور 
8 درصد تنزل پیدا کرد و با توجه به اینکه در سال جاری هم این کشور 
با چالش های زیادی روبه رو اســت و موج ویروس جهش یافته هندی 
شــمار زیادی از ساکنان هند را درگیر کرده است، در سال جاری هم 
خبری  از رشــد اقتصادی در این کشور نخواهد بود. انتظار می  رود در 
سال ۲0۲1 ارزش تولید ناخالص داخلی هند بالغ بر 1۲.5 درصد تنزل 
پیدا کند. اقتصاددانان معتقدند در صورتی که این کشور موفقیتی در 
مبارزه با کرونا به دست نیاورد باید منتظر موج های  بزرگ تری از بحران 
مالی و اقتصادی در سال های آتی باشد.در سال ۲0۲1 بریتانیا توانسته 

چرا باید خواند:
همه گیری کرونا باعث 
شد تا اقتصاد کشورها 
آسیب زیادی متحمل 
شوند و جایگاه آنها در 
رده بندی اقتصادهای 
بزرگ دنیا تغییر کند.

منبع  صندوق بین المللی پول  

بزرگ ترین اقتصادهای دنیا در پساکرونا
در سال همه گیری، کره جنوبی وارد فهرست 10 اقتصاد بزرگ دنیا شد

در سال 2024 
ارزش تولید 

ناخالص داخلی 
اسمی امریکا به 

25.3 هزار میلیارد 
دالر می  رسد. 
ارزش تولید 

ناخالص داخلی 
این کشور در سال 

2000 برابر با 
10.252 هزار 
میلیارد دالر بود
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بزرگ ترین اقتصادهای دنیا در سال 2۰24 )ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی، هزار میلیارد دالر(

بر مبنای گزارش صندوق بین المللی پول در سال ۲019 و قبل از شروع همه گیری  در دنیا کشورهای 
یکا، چین، ژاپن و آلمان چهار اقتصاد بزرگ دنیا بودند و هنوز هم این کشورها در رده  اول تا چهارم  امر
اقتصادهای بزرگ دنیا قرار دارند.

است جایگاه پنجم این فهرست را به خود اختصاص دهد.
 در سال ۲0۲4 ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور آسیایی به 
3.8هزار میلیارد دالر می  رسد و دوباره جایگاه پنجم را به خود اختصاص 

می  دهد.

J برزیل از فهرست 10 اقتصاد بزرگ دنیا خارج شد
در ســال ۲019  برزیل جایگاه  نهمین اقتصاد بزرگ دنیا را داشت ولی 
بحران کرونا باعث شــد تا این جایگاه را از دســت بدهد. طبق گزارش ارائه 
شده توسط صندوق بین المللی پول در سال ۲0۲1 برزیل جایگاه دوازدهم 
را در فهرســت بزرگ ترین اقتصادهای دنیا به خود اختصاص داد و نامش را 
در تاریخ به عنوان تنها کشوری که از فهرست 10 اقتصاد بزرگ دنیا خارج 
شده است، ثبت کرد. نکته مهم این است که این کشور تا سال ۲0۲6 توان 
بازگشــت به فهرست 10 اقتصاد بزرگ دنیا را نخواهد داشت زیرا در جریان 
کرونا زیرساخت های اقتصادی این کشور آسیب زیادی دیده است و احتماال 
درگیری برزیل با بحران اقتصادی ناشی از کرونا سال ها ادامه خواهد داشت. 
صندوق بین المللی پول  اعالم کرد در سال قبل ارزش تولید ناخالص داخلی 
برزیل 4.1 درصد تنزل پیدا کرد و انتظار می  رود در سال جاری ما شاهد رشد 
3.7 درصدی اقتصاد این کشور باشیم ولی نرخ پایین واکسیناسیون در این 

کشور باعث می  شود تا تحقق این پیش بینی دور از انتظار باشد.

J کره جنوبی دهمین اقتصاد بزرگ دنیا شد
در سالی که اغلب کشورها در نتیجه کرونا با چالش های زیادی روبرو 
شــدند، کره جنوبی توانست وارد فهرست 10 اقتصاد بزرگ دنیا شود. 
در این ســال کره جنوبی وارد این فهرست شد و بعد از کانادا جایگاه 
دهم این فهرست را از آن خود کرد. پیش بینی می  شود حداقل تا سال 
۲0۲6 در این جایگاه باقی بماند. صندوق بین المللی پول با اشــاره به 
این مطلب که کره جنوبی از اولین کشــورهایی بود که خبر از ابتال به 
کرونا داد، نوشت: »این کشــور اوایل سال ۲0۲0 خبر از ابتالی مردم 
به ویروس کرونا داد ولی به ســرعت توانست این بحران را کنترل کند 
و نرخ ابتال و مرگ و میر را کاهش دهد. از طرف دیگر در سال ۲0۲0 
کره جنوبی صادرات ریزتراشه ها را افزایش داد و توانست درآمد زیادی 
از محل صادرات این فراورده های  تکنولوژیکی به دســت بیاورد. رشد 
صادرات ریزتراشه ها در کنار سرعت باالی کره جنوبی در کنترل بحران 
کرونا باعث شد تا این کشــور بتواند نرخ انقباض اقتصادی را در سال 
۲0۲0 به حداقل برساند. در ســال ۲0۲0 نرخ انقباض اقتصادی این 

کشور برابر با 1 درصد بود.
 این کشور در ماه های  اخیر با افزایش نرخ ابتال به کرونا روبرو شده است 
و در نتیجه مجبور به اجرای طرح تعطیلی اقتصادی شــد. احتمال می  رود 
تداوم تعطیلی ها باعث شــود تا سرعت رشد اقتصادی این کشور نسبت به 
پیش بینی های  قبلی کاهش یابد و در خوش بینانه ترین حالت به 3.6 درصد 
برسد ولی حتی این اتفاق هم باعث نمی  شود جایگاه دهم این فهرست را از 
دست بدهد. این کشور در سال گذشته توانست رشد مصرف را نیز تجربه کند 

که دلیل آن افزایش خریدهای آنالین در کره جنوبی بود.

J 2024 بزرگ ترین اقتصادهای دنیا در سال
در ســال ۲0۲4 ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی امریکا به ۲5.3 هزار 
میلیارد دالر می  رسد. ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲000 
برابر با 10.۲5۲ هزار میلیارد دالر بود. در جایگاه دوم اقتصادهای بزرگ دنیا 
در سال ۲0۲4، کشور چین خواهد بود که ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی 

آن به ۲0.6 هزار میلیارد دالر می  رسد. این در حالی است که در سال ۲000 
ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی این کشور برابر با 1.۲11 هزار میلیارد دالر 
بوده است و این کشور جایگاه چهارم را در فهرست بزرگ ترین اقتصادهای 

دنیا بعد از امریکا و ژاپن و آلمان داشت.
در سال ۲0۲4 سومین اقتصاد بزرگ دنیا کشور ژاپن خواهد بود و آلمان 
و هند در جایگاه چهارم و پنجم خواهند بود و ارزش تولید ناخالص داخلی 
آنها به ترتیب به 5.6 هزار میلیــارد دالر، 4.9 هزار میلیارد دالر و 3.8 هزار 

میلیارد دالر می  رسد.
در بخــش دیگری از این گــزارش به پیش بینی نرخ رشــد اقتصادی 
کشــورهای دنیا در پنج ســال پیش رو یعنی در فاصله سال های ۲0۲1 تا 
۲0۲5 پرداخته شده است. طبق این گزارش باالترین نرخ رشد اقتصادی به 
هند اختصاص خواهد داشت که برابر با 7.۲ درصد خواهد بود در حالی که 
بنگالدش با تجربه رشد اقتصادی 6.9 درصدی در بازه مورد مطالعه جایگاه 

دوم را در این فهرست خواهد داشت.
کشورهای رواندا، ویتنام و کامبوج در این رده بندی   جایگاه سوم تا پنجم 
را دارند و نرخ رشد اقتصادی آنها در بازه زمانی مورد مطالعه به ترتیب برابر با 

6.7 درصد، 6.7 درصد و 6.6 درصد خواهد بود.

طبق گزارش 
صندوق بین المللی 

پول در سال 
2021  برزیل 

جایگاه دوازدهم 
را در فهرست 
بزرگ ترین 

اقتصادهای دنیا 
به خود اختصاص 

داد

بزرگ ترین اقتصادهای دنیا پیش از کرونا و بعد از کرونا )بر مبنای  بزرگی تولید ناخالص داخلی اسمی(
بزرگترین اقتصادها در سال 2021 بزرگترین اقتصادها در سال 2019 رتبه
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در دنیایی که به ســرعت در حال تغییر است، تغییر در بازار کار دور 
از انتظار نخواهد بود. تغییری که به دنبال تمامی انقالب های   صنعتی در 
دنیا ایجاد شده است و حال که دنیا در جریان چهارمین انقالب صنعتی 
در دنیا است هم شاهد آن هستیم. از یک طرف افزایش حضور ربات ها 
در فعالیت های اقتصادی، کارخانه های   تولیدی و حتی مشاغل خدماتی 
مانند رستوران ها  است و از طرف دیگر افزایش فرصت های اشتغال برای 
انســان ها در دنیای دیجیتال است که باعث شده است تا دنیا با شرایط 
تازه ای روبرو شــود. سازمان بین المللی کار در این مورد نوشت: »باید در 
نظر داشــت که این تحوالت می  تواند شمار زیادی از مردم را بیکار کند. 
افرادی که در مشــاغل خدماتی یا مشاغل بدون نیاز به سطح دانش و 
مهارت باال فعالیت می  کردند، در پساکرونا شغل خود را از دست خواهند 
داد. ربات ها به جای کارگران کارخانه ها  مشــغول می  شــوند و حتی در 
رســتوران ها  هم شاهد حضور ربات ها به عنوان آشپز و گارسون و حتی 
کمک پرستار در بیمارستان ها  و مسئول نظافت در بیمارستان ها  و هتل ها 
 خواهیم بود. بنابراین این مشاغل  در پساکرونا از بین می  رود و افرادی که 
قبل از همه گیری در این حوزه ها  مشغول به کار بودند باید خود را برای 

پساکرونا آماده کنند.«

J برای پساکرونا آماده شوید
نکته مهم این است که نیروی کار باید برای اشتغال در پساکرونا آماده 
شوند. کسب مهارت های الزم برای اشتغال در پساکرونا یکی از کارهای 
مهم و ضروری است. سازمان بین المللی کار نوشت: »مهارت آموزی در 
حوزه تکنولوژی، یاد گرفتن نحوه اشــتغال در دنیای دیجیتال و حتی 
نحوه ایجاد کسب و کار در این زمینه اهمیت دارد. باید در نظر داشت تا 
زمانی که این آماده سازی انجام نشود، افراد نمی  توانند در پساکرونا شغل 

مناسبی به دست بیاورند.«

در  گزارش سازمان بین المللی کار آمده است: »پلتفرم های   اشتغال 
دیجیتال طی یک دهه اخیر پنج برابر شده است و افراد بیشتری در این 
پلتفرم ها  مشغول به کار هستند. در سال ۲010 تنها 14۲ میلیون نفر در 
دنیا در پلتفرم های   دیجیتال کار فعال بودند در حالی که در سال ۲0۲0 
شمار این افراد به 777 میلیون نفر رسیده است و نکته مهم این است که 
در پنج سال آتی سرعت رشد این پلتفرم ها  افزایش چشمگیری خواهد 
یافت که دلیل آن هم توســعه تکنولوژیکی و ورود به چهارمین انقالب 

صنعتی در دنیا است.«
طبق مطالعات انجام شــده توسط این سازمان دو پلتفرم اصلی کار 
دیجیتال در ســال ۲0۲0 در دنیا وجود داشته اســت که یکی از آنها 
پلتفرم های   آنالین است که بر مبنای آنها مسئولیت های افراد به صورت 
آنالین تعریف می  شود و نیروی کار در خارج از دفتر کار این مسئولیت ها 
را انجام داده و کار نهایی را به صورت آنالین به کارفرما ارسال می  کنند. 
دومین پلتفرم مهم کار دیجیتال در دنیا هم پلتفرم های   مکان محور است 
که به موجب آن افراد در یک مکان فیزیکی حضور دارند ولی سفارش ها 
  به صورت آنالین ارسال می  شود و خدمات ارائه می  شود. به عنوان مثال 
می  توان به تاکســی های   اینترنتی یا کارگران فعــال در بخش تحویل 

کاالهای خریداری شده به صورت آنالین اشاره کرد.
سازمان بین المللی کار در گزارش اخیر خود نوشت: »توسعه اقتصاد 
دیجیتال باعث افزایش شمار پلتفرم های   کار دیجیتال در دنیا می  شود و 
می  تواند ساختار و نحوه اشتغال را به طور کلی تغییر دهد. در نتیجه این 
تحول، کسب و کارها برای تامین نیروی کار مورد نیاز خود تنها به افراد 
ساکن در شهری که شرکت در آن واقع شده است اکتفا نمی  کنند بلکه 
می  توانند از ظرفیت نیروی کار موجود در بازار جهانی استفاده کنند که 
مزیت اقتصادی بسیار بزرگی محسوب می  شود. از طرف دیگر عدم نیاز 
به حضور نیروها در یک دفتر کاری باعث شده است تا هزینه شرکت ها 

چرا باید خواند:
اقتصاد دیجیتال 

فرصت های تازه ای 
را در اختیار اقتصاد 

دنیا قرار می دهد ولی 
اشتغال در این فضا 

نیاز به مهارت آموزی و 
آماده سازی نیروی کار 

دارد.

منبع  سازمان بین المللی کار 

بازار کار در پساکرونا
آیا بازار کار دیجیتال جایگزین بازار کار سنتی می شود؟
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آمارهای ارائه شده توسط سازمان بین المللی کار نشان می  دهد در فضای اقتصاد دیجیتال نرخ 
یادی هستند که به صورت دورکاری  مشارکت اقتصادی زنان بیشتر  از اقتصاد سنتی است. زنان ز
به اشتغال و کسب درآمد مشغول هستند که این مزیت بزرگی برای اقتصاد کشورها است.

کاهش پیدا کند و راندمان کاری آنها افزایش پیدا کند. نیروی کار هم این 
فرصت را دارند که به بازار کار جهانی دسترسی داشته باشند.«

J فرصتی طالیی برای اشتغال زنان
مزیت اصلی اقتصاد دیجیتال این اســت که فرصت بیشتری برای 
اشتغال فراهم می  کند. دورکاری و عدم نیاز به حضور در محیط کار سبب 
می  شود تا شــمار زیادی از افرادی که در حالت عادی امکان اشتغال را 
نداشتند، وارد بازار کار شوند. آمارهای ارائه شده توسط سازمان بین المللی 
کار نشان می  دهد در فضای اقتصاد دیجیتال نرخ مشارکت اقتصادی زنان 
بیشتر از اقتصاد سنتی است. زنان زیادی هستند که به صورت دورکاری 
به اشتغال و کســب درآمد مشغول هستند که این مزیت بزرگی برای 

اقتصاد کشورها است.
از طرف دیگر از آنجا که نیــاز به حضور در محیط کار وجود ندارد، 
نرخ مشارکت اقتصادی افرادی که ناتوانی های   جسمی دارند هم بیشتر 
می  شــود. این برای جوامعی که ســهمی از نیروهای خــود را به دلیل 
ناتوانی های   جسمی از فعالیت اقتصادی محروم کرده بود، مزیت بسیار 
بزرگی است. از طرف دیگر افزایش نرخ اشتغال و مشارکت اقتصادی در 
کشــورها می  تواند زمینه را برای کاهش نرخ فقر و کاهش نابرابری های 
  اقتصادی نیز فراهم کند که باز هم برگ برنده ای برای اقتصاد کشــورها 

محسوب می  شود.

J اقتصاد دیجیتال ضعف های   قانونی دارد
امــا این فضای تازه کاری که محصول توســعه تکنولوژی و اقتصاد 
دیجیتال است، چالش هایی را نیز برای افراد به همراه می  آورد. یکی از این 
چالش ها در نتیجه عدم دسترسی به اطالعات یکسان توسط نیروهای 
کاری ساکن در کشورهای مختلف است که به شرکت ها امکان می  دهد تا 
نظام دستمزدی مختلفی برای افراد تدوین کنند. در واقع کارفرمایی که در 
امریکا نیرو استخدام می  کند در صورت استخدام نیروهای امریکایی باید از 
نظام حقوقی و دستمزدی کشور پیروی کند ولی در صورتی که یک نیرو 
از کشور در حال توسعه استخدام کند می  تواند با پرداخت دستمزد بسیار 
پایین تر همان خدمات را دریافت کند و از آنجا که نیروی استخدام شده 
اطالعاتی در مورد قانون کار امریکا و میزان دستمزدها ندارد، ممکن است 
با دریافت مبلغ پایین تری نسبت به دستمزدهای استاندارد این پیشنهاد 
کاری را بپذیرد. این مسئله از نظر قانونی نادرست است و به همین دلیل 
اســت که باید نظام قانون کار بین المللی تدوین شود و تمامی کشورها 
و نیروهــای کاری با دریافت اطالعات کامــل در مورد کاری که به آنها 

پیشنهاد می  شود تصمیم گیری کنند.
 سازمان بین المللی کار در این مورد نوشت: »یک سوال مهم در مورد 
پلتفرم های   دیجیتال کار این است که چگونه می  توانیم تضمین کنیم 
که حقوق اصلی و اساســی افراد شاغل در این پلتفرم ها تامین شود. در 
درجه اول اطالعات دقیقی در مورد شمار افردی که در حوزه دیجیتال 
فعالیت می  کنند وجود ندارد و از آنجا که نظام مالیاتی مشــخصی برای 
فعالیت در اقتصاد دیجیتال ارائه نشده است، نمی  توان با اطمینان شمار 
شرکت هایی را که در این عرصه فعالیت می  کنند اعالم کرد. حتی ارزش 
اقتصاد دیجیتال و نرخ رشــد آن در سال های اخیر هم با تخمین ارائه 
می  شود. به همین دلیل است که به نظر می  رسد اصلی ترین و مهم ترین 
چالش در شرایط کنونی ضعف اطالعاتی باشد و برای برطرف کردن این 
ضعف باید قوانینی وضع شود تا زمینه را برای جمع آوری اطالعات دقیق 

فراهم کند.«

در شرایط کنونی افرادی که در پلتفرم های   دیجیتال کار می  کنند از 
حقوق نیروهای کاری دیگر برخوردار نیستند. به عنوان مثال در صورتی 
که بیکار شده باشند نمی  توانند از حقوق بیکاری استفاده کنند و اغلب 
امکان طرح دعوی حقوقی علیه افراد را ندارند. به همین دلیل در شرایط 
بحران مانند وضعیتی که در دنیا به دلیل همه گیری کرونا ایجاد شد، این 
افراد بیشترین آسیب را می  بینند. بررسی های   انجام شده توسط سازمان 
بین المللی کار نشان می  دهد در سال گذشته که دنیا درگیر همه گیری 
کرونا بود بسیاری از افرادی که در بخش تاکسی های   آنالین کار می  کردند 
با کاهش درآمد روبه رو شــدند و شمار زیادی اعالم کردند برای تامین 
هزینه های   جاری خــود مجبور به فعالیت در حوزه دیگری شــده اند. 
این مسئله شــامل افرادی که در بخش های   دیگر اقتصاد دیجیتال کار 
می  کردند هم شده است. نرخ بیکاری این افراد در مقایسه با افرادی که در 

اقتصاد سنتی کار می  کردند 60 درصد بیشتر بود.

J  سیاست های حوزه اقتصاد دیجیتال سیاست های بین المللی
است

سازمان بین المللی کار در این گزارش به ضرورت همکاری و مشارکت 
دولت ها در حوزه تدوین قانون کار دیجیتال و حمایت از افرادی که در این 
عرصه کار می  کنند اشاره کرد و نوشت: »ما سال های سال تالش کردیم 
تا قوانینی تدوین و اجرا کنیم و اطمینان یابیم افرادی که کار می  کنند 
دســتمزد کافی، خدمات اجتماعی مناسب و برخورد انسانی را دریافت 
می  کنند. این زمان صرف شد تا افراد ساعت کاری مشخص داشته باشند 
و در کار خــود از فضای ایمن و خدمات درمانی برخوردار شــوند.  ولی 
واقعیت این است که در دنیای دیجیتال بخش زیادی از قوانین گذشته 
قابل اجرا نیست و باید طرح های   تازه ای پیشنهاد، بررسی و تدوین شود. 
باید انسان ها به عنوان بازیگران اصلی اقتصاد دیجیتال بتوانند از حقوق 
کاری مناســبی برخوردار شوند و مزایایی متناســب با کاری که انجام 
می  دهند دریافت کنند. اولین گام برای تحقق این هدف ایجاد پلتفرمی 
است که شاغالن حوزه اقتصاد دیجیتال را معرفی کند و به آنها شخصیت 
حقیقی در فضای مجازی دهد. در واقع در اولین گام باید نیروهای دورکار 
بــه عنوان نیروی کار ثابت با نوع فعالیت دورکاری معرفی شــوند تا در 
فهرســت نیروهای کاری شرکت ها قرار بگیرند و تمامی مزایا و خدمات 
نیروهای دیگر را دریافت کنند. شرکت هایی که در فضای دیجیتال کار 
می  کنند باید وجهه حقوقی به دست بیاورند، از نظام مالیاتی  مشخصی 

پیروی کنند و اصول قانونی حاکم بر اقتصاد دیجیتال را دنبال کنند.
این ســازمان به عنوان اصلی ترین و مهم تریــن راهی که باید برای 
قانونمندی اقتصاد دیجیتال و فضای کاری دیجیتال باید طی شود نوشت: 
»دولت ها باید برای تدوین یک نظام قانونی هماهنگ برای شــاغالن در 
عرصه اقتصاد دیجیتال با هم گفت وگو کنند و تالش کنند تا فرصت های 
اشتغال در اقتصاد دیجیتال را در اختیار تمامی مردم قرار دهند. از آنجا 
که بازیگران اقتصاد دیجیتال در یک کشورضرورتا نیروهای کاری همان 
کشور نیستند، باید همکاری همه جانبه دنیا فراهم شود تا قوانینی جهانی 
وضع و اجرا شــود و اصول آن به اطالع تمامی فعاالن اقتصاد دیجیتال 
در جهان برســد. زمینه سازی برای تقویت نرخ رشد اقتصادی پایدار در 
فضای دیجیتال و حرکت به سمت اهداف توسعه اقتصادی از اصلی ترین 

و مهم ترین مسائلی است که باید در این مذاکرات مد نظر قرار بگیرد.«
در پایان باید در نظر داشت که با تغییر فضای کار، نیازهای بازار هم در 
حال تغییر است و نیازهای قانونی و حمایت های دولتی از نیروی کار هم 

باید متناسب با این شرایط تازه باشد. 

در سال 2010 
تنها 142 میلیون 

نفر در دنیا در 
پلتفرم های 

  دیجیتال کار فعال 
بودند در حالی 

که در سال 2020 
شمار این افراد به 
777 میلیون نفر 

رسیده است و نکته 
مهم این است که 
در پنج سال آتی 
سرعت رشد این 
پلتفرم ها  افزایش 

چشمگیری 
خواهد یافت که 

دلیل آن هم توسعه 
تکنولوژیکی و 

ورود به چهارمین 
انقالب صنعتی در 

دنیا است
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آیندهپژوهی

زمانــی که ارزهای مجازی و رمزارزها وارد چرخه اقتصادی دنیا شــدند، 
بیت کوین به عنوان یک چالش جــدی برای بانک های مرکزی دنیا معرفی 
شد. بانک هایی که با هدف کنترل بازار ارز ایجاد شده بودند و حال با رقیبی 
روبــرو بودند که خــارج از کنترل آنها عمل می     کرد و بــازار ارز را در دنیا به 
چالش می     کشید. به همین دلیل بود که در سال های اولیه عرضه آنها به بازار، 
بانک های مرکزی مقاومت زیادی برای پذیرش آنها داشــتند و در بسیاری از 
موارد سیاست هایی وضع می     کردند که به عملکرد بازار بیت کوین آسیب وارد 
می     کرد ولی با گذشت زمان باالخره روزگار خوش ارزهای مجازی و رمزارزها 
در دنیا شــروع شد و بانک های مرکزی دنیا یک به یک اقدام به پذیرش آنها 
کردند. در واقع بانک های مرکزی پذیرفتند که ارزهای دیجیتال نسل آینده 
بازار پول در دنیا هستند و بهتر است به جای مقاومت در برابر آن، با این دنیای 
تازه همراهی کرد و آن را پدیرفت و از منابع آن بهره مند شد. حال جهان به 
تکنولوژی خالقانه و توسعه یافته ای که سنگ بنای شکل گیری بیت کوین و 
دیگر رمزارزها در دنیا بوده است به دیده احترام می     نگرد و در تالش است تا 

سهمی از این بازار را به خود اختصاص دهد.
اما بالکچین که بسیاری از آن به عنوان اولین و اصلی ترین بخش در دنیای 

دیجیتال امروزی نام می     برند چیست؟
بالکچین گســتره وســیعی از تکنولوژی های  قابل برنامه ریزی را شامل 
می     شود که پارامترها و الگوریتم های  موجود در آن قابل تغییر است و راه های 
 زیــادی برای رصد و ارزیابی دارایی ها را در اختیار کاربر آن قرار می     دهد. این 
تکنولوژی فرصتی طالیی در اختیار افراد قرار می     دهد تا روند صدور و ایجاد 
ارزهــای مجازی و رمزارزها را در دنیا مدیریت کنند و از افزایش بیش از حد 

عرضه اجتناب کنند.

J تفاوت رمزارزها و ارزهای مجازی چیست
باید در نظر داشت که بین مفهوم ارزهای دیجیتال یا ارزهای مجازی در 

سطح وسیع و کلی آن با رمزارزهایی که بر مبنای تکنولوژی های  بالکچین 
ایجاد می     شــود تفاوت زیادی وجود دارد. هم اکنون بخش زیادی از پول های 
 استفاده شــده در دنیا را پول های  دیجیتال تشکیل می     دهد. پول هایی که در 
شبکه داده های  کامپیوتری وجود دارد و از همین طریق هم قابل استفاده است 
و بانک های مرکزی هم برای کنترل بازار از ابزارها و روش های مختلفی برای 
ایجاد تعادل بین پول نقد موجود در بازار و حجم پولی که در حساب های بانکی 

وجود دارد استفاده می     کنند.
 اغلب بانک های مرکزی دنیا سیستم های  پرداخت سریع از طریق فضای 
دیجیتال را قانونمند کرده اند تا امکان تقلب و اختالل در این روند از بین برود. 
به همین دلیل است که در بیشتر کشورهای دنیا بخش زیادی از مبادالت مالی 
بین افراد و کسب و کارها از طریق موبایل بانک ها یا پرداخت های الکترونیک 
انجام می     شود و بار اصلی اجرای این سیاست ها در اقتصاد دیجیتال امروزی در 
دنیا بر دوش اپراتورهای شبکه های  تلفن همراه و نظام بانکی است و پر واضح 
اســت که حجم تبادالت مالی انجام شده در این فضای دیجیتال در هر روز 
بسیار زیاد است و همین حجم باالی مبادالت نشان دهنده اهمیت این فضای 

تازه برای اقتصاد جهان است.
آمارهای ارائه شــده توسط دولت چین نشــان می     دهد در سال ۲019 
میالدی ارزش مبادالت مالی از طریق موبایل بانک ها در این کشور به 53.04 
هزار میلیارد دالر رسید که 4 برابر ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور بود. 
چین در این سال توانست رکورد بزرگ ترین بازار پرداخت دیجیتال در دنیا 
را به خود اختصاص دهد ولی این پایان ماجرا نبود و آمارها حکایت از رشــد 
روزافزون این آمار در سال ۲0۲0 داشت. رشدی که به دلیل همه گیری کرونا 
و ناتوانی مردم برای خرید در فضاهای فیزیکی اتفاق افتاد و تمایل و تقاضا برای 

استفاده از دنیای آنالین و اقتصاد دیجیتال را بیشتر کرد.
این کشــور به دلیل جمعیت باال و ارزش باالی اقتصادش می     تواند 
نقش مهمی در این دنیای تازه داشــته باشد. این کشور آسیایی تالش 
کرده است تا با ایجاد زمینه برای کاهش استفاده از بانک ها و کارت های 
بانکی، زمینه را برای استفاده از سیستم های  پرداخت سریع با به کارگیری 
کدهــای QR فراهم کند. از جمله این تالش هــا را می     توان در ایجاد 
سیستم پرداخت سریع Alipay  و WeChatPay دانست که هریک 
از آنها بالغ بر یک میلیارد کاربر فعال در حساب پرداخت های سریع خود 
دارند. بزرگی حجم مبادالت مالی در این سیستم های  مالی نوین در چین 
این نگرانی را ایجاد کرده است که اختالل در عملکرد هریک از آنها باعث 
ایجاد ریسک سیستماتیک در فضای مالی چین و در نهایت در اقتصاد 
دنیا شود. همین مســئله ضرورت قانون گذاری دقیق تر در این حوزه و 

نظارت بیشتر را فراهم کرد.

J  آسیایی ها برای کسب منفعت از این فرصت طالیی به
خط شدند

بزرگی آمارها و ارقام مرتبط با اقتصاد دیجیتال و مبادالت ارزهای 
دیجیتال در دنیا باعث شده است تا بانک های مرکزی برای کسب سود 
از این فرصت طالیی وارد میدان شوند. یکی از این کشورها تایلند است 

چرا باید خواند:
پول های دیجیتال را 
می توان نسل بعدی 
پول در دنیا دانست. 

اما در اغلب کشورهای 
آسیایی هنوز به این 
مسئله مهم توجهی 

نشده است

 eastasiaforum  منبع

ارز دیجیتال بانکی در راه بازار
آیا کشورهای آسیایی برای استفاده از ارزهای دیجیتال زمینه سازی کرده اند؟

انتظار می     رود عرضه 
ارز دیجیتال توسط 

بانک های مرکزی باعث 
افزایش رقابت در فضای 
پرداخت های موبایلی در 

دنیا شود، ضمن اینکه از 
ریسک های  موجود در این 

فضا بکاهد
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بالغ بر ۸0 درصد بانک های مرکزی در دنیا وارد دنیای ارزهای مجازی شده اند 
و از مراحل مطالعاتی و مقدماتی گرفته تا عرضه ارز دیجیتال و مطالعات 
میدانی به فعالیت مشغول هستند.

که با هدف تمرکز روی مبادالت سریع بین بانکی توسط افراد مختلف 
در محل خرید اســتفاده از کدهای QR را در دســتور کار قرار داد و 
حتی از شماره موبایل یا شماره حساب بانکی هم به عنوان روشی برای 
مبادله پول از حساب یک فرد به حساب فرد دیگر استفاده شد. این 
کشور که نامش را به عنوان یکی از پیشگام ترین کشورها در این عرصه 
ثبت کرده است در سال ۲017 طرحPromptPay  را راه اندازی کرد 
و از بانک های بزرگ تایلند خواســته شد با به کارگیری این سیستم 
نوین پرداخت زمینه را برای کاهش هزینه های  مبادالت بانکی فراهم 
کنند. بخش زیادی از این کاهش هزینه از محل کاهش استفاده از پول 
نقد انجام می     شود. آمارها نشان می     دهد از سال ۲017 تاکنون بالغ بر 
70 درصد از مالکان حســاب های بانکی در این کشور آسیایی برای 
استفاده از PromptPay ثبت نام کرده اند و تمامی خرده فروشی های 
 این کشور نیز رسما وارد این سیستم پرداخت آنالین شده اند. در نتیجه 
استفاده از پول نقد در کشور تایلند تنزل زیادی پیدا کرده است و حتی 
افرادی که به این کشور سفر می     کنند هم می     توانند از سیستم پرداخت 

دیجیتال تایلند استفاده کنند.
کشور دیگری که در این زمینه سابقه طوالنی دارد سنگاپور است. 
کشوری که نامش به دلیل موفقیت در مدیریت بحران های  اقتصادی 
و تجاری در قاره آسیا ثبت شده است و بسیاری از آن به عنوان یک 
الگوی توســعه یافته آسیا نام می     برند. بانک مرکزی سنگاپور از اولین 
مراکــز مالی این قاره کهــن بود که مطالعات دقیــق فنی در مورد 
رمزارزهای داخلی را شروع کرد. این پروژه که پروژه ubin  نام گذاری 
شده بود با هدف مطالعه روی نحوه استفاده از این رمزها در مبادالت 
جهانی و مبادالت داخلی کار می     کرد و تالش کرد تا بخش زیادی از 

ابهامات موجود در این فضا را برطرف کند.

J بانک های مرکزی به عرضه ارز مجازی روی آوردند
امــا در این روزهــا خبرهایی در مورد عرضه ارز مجازی توســط 
بانک های مرکزی به گوش می     رسد. بانک مرکزی چین در این زمینه 
پیشگام است و اعالم کرد فاز آخر مطالعات در مورد استفاده از یوان 
دیجیتال بانک مرکزی در سال جاری انجام می     شود و از ابتدای سال 
بعد مردم به جای یوان کاغذی از یوان دیجیتال استفاده خواهند کرد. 
این طرح از سال ۲014 در چین مطرح شد و هم اکنون در بسیاری از 
شهرهای بزرگ چین از یوان دیجیتال به طور رسمی استفاده می     شود.

در کامبوج هم خبرهایی مبنی بر عرضه ارز دیجیتال بانک مرکزی  
و حتی رمزارز منتشر شده اســت. کامبوج در اکتبر سال ۲0۲0 ارز 
دیجیتال بانک مرکزی با نام Bakong را معرفی کرد و از همان زمان 
امکان اســتفاده از آن برای مبادالت فراهم شد. آمارها نشان می     دهد 
هم اکنون یک سوم از جمعیت این کشور 17 میلیون نفری آسیایی از 
این ارز دیجیتال استفاده می     کنند. ولی سنگاپور هنوز در این عرصه 

ورود نکرده است.
حال ســوال این اســت که در دنیایی که این قدر با تکنولوژی در 
هم آمیخته است و سهم اقتصاد دیجیتال و مبادالت دیجیتال به کل 
مبادالت افزایش یافته اســت، عرضه ارز دیجیتال توسط بانک های 
مرکزی چه دلیلی دارد؟ نکته دیگر این است که عرضه ارز دیجیتال 

چه تغییری در ساختار اقتصادی دنیا ایجاد خواهد کرد؟
انتظار می     رود عرضه ارز دیجیتال توسط بانک های مرکزی باعث 
افزایش رقابت در فضای پرداخت های موبایلی در دنیا شــود، ضمن 
اینکه از ریســک های  موجود در این فضا بکاهد. در این سال ها اخبار 

زیادی در مورد هک شدن موبایل افراد و دسترسی هکرها به اطالعات 
حساب آنها منتشر شــده است و اخیرا هم خبرهای زیادی در مورد 
دسترســی هکرها به اطالعات حساب ها تنها بعد از ارسال پیامک و 
پاســخ دادن فرد به آن پیامک، منتشر شده است. این خبرها نشان 
می     دهد سیستم پرداخت موبایلی یا موبایل بانک ها چندان قابل اعتماد 
نیستند و حفاظت از این فضا ضروری است. با عرضه ارز دیجیتال بانک 

مرکزی بخشی از این خطرات از بین می     رود.
 از طرف دیگر در صورتی که بانک های مرکزی وارد این فضا شوند، 
سرعت دیجیتالی شــدن اقتصاد افزایش پیدا می     کند و هزینه های 
 ناشی از استفاده از پول نقد در کشورها کاهش پیدا می     کند. از طرف 
دیگر نظارت بانک مرکزی بر بازار ارز مجازی دولتی باعث می     شود تا 
پولشویی از این طریق محدود شــود زیرا بانک مرکزی هر کشوری 
می     تواند به طور دقیق و کامل بر روند مبادالت ارزهای دیجیتال نظارت 

داشته باشد.

J دیگر کشورهای آسیایی هم به تکاپو افتاده اند
 اما پیشگامی چندین کشور در عرضه ارز دیجیتال بانک مرکزی 

دیگر کشورها را هم به تکاپو انداخت تا از رقبا عقب نمانند.
در کشور هند طرح قانونمندسازی فعالیت در بازار رمزارزها به پارلمان 
ارائه شده است و پیش بینی می     شود به زودی این طرح در پارلمان به 
رای گذاشته شود. رسانه های  هندی بر این باورند که قانون گذاران این 
کشور استفاده و مبادله تمامی رمزارزهای خصوصی را در کشور ممنوع 
خواهند کرد و بستر را برای ایجاد چارچوب مناسب برای فعالیت بانک 
مرکزی و عرضه ارز دیجیتال بانکی فراهم می     کنند. اما به نظر می     رسد 
فیلیپینی ها در این زمینه برنامه مشخصی نداشته باشند. این کشور در 
سال ۲001 به عنوان اولین کشور آسیایی معرفی شد که امکان استفاده 
از پرداخت های موبایلی با پول های هوشــمند را فراهم کرد ولی برای 
عرضه ارز دیجیتال بانک مرکزی هیچ طرحی در کشور وجود ندارد و 
ارزهای مجازی خصوصی به راحتی در کشور خرید و فروش می     شود. 
کشورهای بزرگ تر آســیایی از قبیل اندونزی هم در این رقابت عقب 
مانده اند. جاکارتا پست در روز آخر آوریل سال ۲0۲1 در گزارشی نوشت 
اندونزی عجله ای برای ورود به بازار ارزهای مجازی ندارد و حتی عرضه 
ارز مجازی بانک مرکزی هم در دستور کار این کشور نیست. این گزارش 
در شرایطی منتشر شد که بالغ بر 80 درصد بانک های مرکزی در دنیا 
وارد دنیای ارزهای مجازی شــده اند و از مراحل مطالعاتی و مقدماتی 
گرفته تا عرضه ارز دیجیتال و مطالعات میدانی به فعالیت مشــغول 
هستند. بدون شک کشورهایی که در تکنولوژی های  پرداخت دیجیتالی 
و ایجاد ارزهای مجازی و رمزارزهای بانک مرکزی سرمایه گذاری زیادی 
کرده اند، به زودی از منافع زیادی برخوردار خواهند شــد. افزایش نرخ 
رشد فعالیت های اقتصادی در این کشور در نتیجه سهولت استفاده از 
پول هــای مجازی و حتی پس انداز و کاهش هزینه های  مبادالت مالی 
می     تواند بستر را برای افزایش حجم و ارزش مبادالت فراهم کند. این 
کشورها امکان استفاده از ارزهای مجازی را برای مشتریان خارجی نیز 
فراهم می     کنند، در نتیجه حتی پرداخت های بین المللی هم با پول های 
 دیجیتال ساده تر، سریع تر و کم هزینه تر می     شود و در نهایت کشورهایی 
که در این حوزه سرمایه گذاری نکرده اند از این فرصت ها بی بهره خواهند 
ماند. باید در نظر داشت که پول های  دیجیتال، نسل آینده پول در دنیا 
است و دولت ها هم باید با توجه به این نکته مهم برای آینده اقتصادی 

کشور برنامه ریزی کنند. 

در میان کشورهای 
آسیایی سه کشور 

چین، سنگاپور 
و کامبوج در 
زمینه عرضه 
ارز دیجیتال 
بانک مرکزی 
و عرضه آن به 

مصرف کنندگان 
داخلی پیشگام 
هستند. البته 
وضعیت چین 
متفاوت از دو 

کشور دیگر است 
و از اوایل سال 
بعد رسما یوان 
دیجیتال وارد 
مبادالت مالی 
کشور می     شود
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آیندهپژوهی

چرا باید خواند:
پشت پرده مواضعی 

که ترکیه و روسیه 
علیه هم می گیرند 
چه خبر است؟ این 
گزارش جنبه های 

مختلف قضیه و نقش 
اساسی آمریکا در 

آن را بررسی می کند 
و به پیش بینی هایی 
در مورد اوکراین هم 

می پردازد.

منبع  مسکو تایمز، نیکی ایژن ریویو

 ] آینده دریای سیاه   [

نقشه های مثلث اردوغان، پوتین و بایدن 
چرا مناسبات ترکیه و روسیه به محلی برای مداخله آمریکا تبدیل شده است؟

این روزها سران دو کشور روسیه و ترکیه وارد یک بازی قدرت پیچیده 
در منطقه دریای سیاه شده اند که می تواند تاثیر زیادی بر کل آسیای مرکزی 
بگذارد و البته آمریکا هم هر لحظه منتظر فرصتی اســت که بتواند منافع 

خودش را در این بازی دنبال کند.
یکی از نقاط تالقی منافع دو کشور روسیه و ترکیه که ریسک زیادی را نیز 
به همراه دارد، اوکراین است. از یک سو والدیمیر پوتین مشغول اعزام نیرو و 
تجهیزات نظامی در مرز با اوکراین است و از سوی دیگر، رجب طیب اردوغان 
دارد تجهیزات شناســایی و نظامی از جمله هواپیماهای بدون سرنشین با 
قدرت پرتاب موشک را در اختیار اوکراین قرار می دهد. الزم نیست تخصص 
عجیبی داشته باشیم تا بفهمیم اینجا چه خبر است. اما طرفین سعی دارند 
اهداف شان را از تمرکز روی اوکراین منحرف کنند. مثال روسیه گفته که 80 
هزار نیروی نظامی که به منطقه حساس دونباس فرستاده، فقط برای مانور 
نظامی به آنجا رفته اند. اما به نظر می رسد که پوتین خواسته به این طریق یک 

اهرم فشار موثر روی آمریکا و متحدش اوکراین داشته باشد.
از آن طــرف هم رجب طیــب اردوغان نهایت تالش خــودش را برای 
ناراحت کردن روســیه و ایجاد نگرانی برای کرملین استفاده کرده است: او 
وولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را به ترکیه دعوت کرده تا به قول 
خودش، شراکت استراتژیک طرفین تقویت شود. اما واقعیت قضیه این است 
که اردوغان با این کارها می خواهد اطمینان حاصل کند که روسیه نفوذ خود 
را در منطقه دریای ســیاه گسترش نخواهد داد. این در حالی است که بعد 
از بحران کریمه در ســال ۲014، مسکو ناوگان زمینی و زیردریایی در این 
منطقه دارد و حتی موشک های زمین به هوای اس-400 را هم آنجا مستقر 

کرده است.

اوکرایــن این روزها به اندازه قبل در صدر اخبار نیســت؛ اما به هر حال 
روسیه هرگز چشم از آن برنمی دارد و از هر فرصتی استفاده می کند برای آن 
که جلوی نزدیک شدن اوکراین و پیوستن آن به نهادهایی مثل ناتو را بگیرد. 
درواقع مسئله ناتو برای روسیه اهمیت زیادی دارد. اما نکته خنده دار قضیه 
اینجاست که متحدان ترکیه در ناتو این روزها اصال با اردوغان میانه خوبی 
ندارند؛ چون خود او هم سیستم موشکی اس-400 را از روسیه خریده است و 
خودش را از این بابت در معرض تحریم های غرب قرار داده است. موضع اخیر 
بایدن در مورد به رسمیت شناختن کشتار ارمنیان توسط ترک های عثمانی 
نیز نشانه ای از بد بودِن مناسبات ترکیه با مهم ترین متحد غربی اش بود. با این 
وجود، به نظر می رسد که فصل مشترک ترکیه و آمریکا، تقابل با روسیه بر سر 

مسئله اوکراین است و این وضع همچنان پایدار خواهد ماند.
در این میان، اردوغان همین ســال گذشــته نشــان داد که وقتی پای 
مناقشات نظامی منطقه ای در میان باشد، از حمایت از یکی از طرفین هیچ 
ابایی ندارد. در جریان مناقشــه قره باغ، ترکیه هواپیماهای بدون سرنشین 
جنگی خود با نام بیرقدار تی بی تو را در اختیار آذربایجان قرار داد که باعث شد 
قدرت آذربایجان در جنگ کامال بیشتر شود. این در حالی بود که روسیه به 
رغم حمایتش از ارمنستان، به صورت نظامی وارد مهلکه قره باغ نشد. نتیجه 

هم که به سود آذربایجان بود.
حاال اردوغان به اوکراین وعده داده که همان هواپیماهای بدون سرنشین 
)کــه برگ برنده آذربایجان بودند( را در اختیارش قرار خواهد داد. نیروهای 
حامی روسیه در اوکراین از چنین تکنولوژی پیشرفته ای برخوردار نیستند و 
بنابراین تعادل قدرت نظامی بار دیگر با مداخله ترکیه در این مناقشه به هم 
خواهد ریخت. ترکیه حتی قرارداد فروش چهار ناو به اوکراین را هم امضا کرده 

دولت بایدن تالش 
دارد بگوید که 

اولویت سیاست 
خارجی اش 
خاورمیانه یا 

دریای سیاه نیست 
و بنابراین به 

همکاری با کسی 
مثل رجب طیب 

اردوغان نیاز ندارد
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یان مناقشه قره باغ، ترکیه کمک نظامی خود را در اختیار آذربایجان قرار داد که باعث  در جر
شد قدرت آذربایجان در جنگ کامال بیشتر شود. اما روسیه به رغم حمایتش از ارمنستان، به 
صورت نظامی وارد مهلکه قره باغ نشد.

است تا قدرت این کشور در دریای سیاه تقویت شود.
کرملین طبعا از این وضع بسیار ناخشنود است. اما ماجرای افزایش نفوذ 
طرفین در دریای ســیاه تنها یکی از موضوعات چالش برانگیز بین ترکیه و 
روسیه است. آنکارا به وضوح تالش دارد نفوذ خود در عرصه سیاست خارجی 
را باال ببرد؛ مثال در منطقه آســیای مرکزی و به خصوص در جمهوری های 
ترک زبان در این منطقه نفوذ کند و روسیه که این جمهوری ها را حیاط خلوت 
خود می داند نیز حاضر به دست برداشتن از منافع خود در آنجا نیست. ترکیه 
و روسیه در سوریه و لیبی هم در جناح های مخالف هم قرار دارند. در همین 
حال، گفته می شود ترکیه در حال تاسیس بیست دفتر جدید نمایندگی و 
کنسول گری در آسیا است و حتی مثال تالش دارد بعد از خروج نیروهای ناتو 

از افغانستان نیز نیروهای نظامی خودش را در این کشور نگه دارد.
در این میان، نباید واقعیت وضعیــت ترکیه را فراموش کرد: اینکه قرار 
گرفتن در مقابل روسیه هزینه های زیادی دارد. درست است که ترکیه بعد 
از آمریکا صاحب بزرگ ترین ارتش در میان اعضای ناتو است، اما به هر حال 
روسیه در مورد مسائلی مانند اوکراین و آمریکا اصال با ترکیه شوخی ندارد. 
جالب اینجاســت که در جریان کودتای ســال ۲016 علیه دولت اردوغان، 
روسیه طرف دولت او را گرفت؛ در حالی که کشورهای غربی چنین موضعی 
نداشتند. در عین حال، در سال های اخیر موضع روسیه و ترکیه در مسائلی 
مانند سوریه، لیبی و قره باغ کامال مخالف هم بوده است. این نشان دهنده فراز 

و نشیب های متعدد در مناسبات دو کشور است.
موضوع دیگری که بین روسیه و ترکیه حساسیت برانگیز شده است، برنامه 
اردوغان برای ساخت کانال زیردریایی در بُسُفر استانبول است. ظاهرا اردوغان 
که یکی از برنامه های اصلی اش شکل دادن به تاریخ ترکیه بوده، حاال به دنبال 
تغییر در جغرافیای این کشور هم هست. او می خواهد این کار را با ساختن 
یک آلترناتیو برای تنگه بسفر انجام دهد؛ و البته برنامه اش مخالفان داخلی و 
خارجی زیادی دارد. می توانید حدس بزنید که یکی از مخالفان، روسیه است.

منتقدان داخلی اردوغان می گویند ســاخت کانال اســتانبول به عنوان 
مسیری جایگزین برای بسفر، باعث ساخت و سازهای غیرضروری در استانبول 
می شود و بدهی های سنگین برای دولت به بار می آورد. حامیان محیط زیست 
هــم طبعا با این کار مخالفند. اما علت اینکه کرملین هم روی خوشــی به 
پروژه نشان نداده؛ این است که کانال استانبول به ترکیه امکان جدیدی برای 
کنترل مسیر بین دریاهای مدیترانه و سیاه را می دهد. این نگرانی بی اساس 
هم نیســت، چون با ساخت این کانال، اردوغان فرصت آن را خواهد داشت 
که در صورت بروز تنش های احتمالی غرب با روســیه، یک راه بی دردسر را 
برای عبور ناوهای ناتو در اختیار آنها قرار دهد. بر اســاس برآوردهایی که در 
ســال ۲019 انجام شد، ساخت کانال 45 کیلومتری استانبول بیش از 13 
میلیارد دالر هزینه برمی دارد ولی ظاهرا اردوغان به این نتیجه رسیده که این 

هزینه کردن، برایش می ارزد.
به هر ترتیب، ژئوپلیتیک مدرن چیزی بسیار متفاوت از یک منو معمولی 
و انتخاب بین مناقشــه و مصالحه است. در مورد ترکیه و روسیه هم اوضاع 
احتماال همین است. تنها نکته، نقش آمریکا و همین طور اتحادیه اروپا است 
که این بار دوست دارند با به کار بردِن مهره ای مثل اردوغان، والدیمیر پوتین 
را سر جایش بنشانند. این در حالی است که موضع آمریکا با گذشته اش هم 
تفاوت هایی دارد. بایدن می خواهد ثابت کند که با دونالد ترامپ )که مناسبات 
خوبی با اردوغان یا محمد بن سلمان یا رهبران مشابه آنها داشت( فرق دارد. 
شــاید بتوان مناسبات بین دولت اردوغان و دولت جدید آمریکا را این طور 
بررسی کرد: تحت حکومتداری اردوغان، مناسبات ترکیه و آمریکا که متحد 
یکدیگر در پیمان ناتو هستند، به حد شراکت تعاملی سقوط کرد. در عین 
حال، ترکیه دارد بازی خطرناکی را پیش می برد و به قول معروف، همزمان 

روی دو صندلی نشســته است: از یک طرف از تعامل ژئوپلیتیک با روسیه 
دست برنمی دارد و از طرف دیگر، دوست دارد هر زمان که به حمایت آمریکا 
نیاز داشت از آن بهره مند شود. البته این هدف ترکیه در زمانی که ترامپ بر 
سر کار بود تقریبا برآورده هم شده بود. حتی ماجرای خرید سیستم موشکی 
اس-400 از روسیه هم باعث نشد که تحریم های خیلی سنگینی بر ترکیه 

اعمال شود. 
اما ظاهرا اوضاع در دولت بایدن متفاوت است. این دولت تالش دارد بگوید 
که اولویت سیاست خارجی اش خاورمیانه یا دریای سیاه نیست و بنابراین به 
همکاری با کسی مثل رجب طیب اردوغان نیاز ندارد. حتی این طور به نظر 
می رسد که آمریکا ترجیح می دهد سر و کار داشتن با ترکیه را به اروپا واگذار 
کنــد. اما یک نکته را نباید در این میان نادیده گرفت: آمریکا می خواهد در 
صورت نیاز به ترکیه، این کشور فورا وارد عمل شود و منافع آمریکا و ناتو را 
حفظ کند. آنکارا این خواسته آمریکا را فهمیده و بنابراین بدش نمی آید که 
در مقابل نفوذ روسیه قد علم کند تا امتیازی برای خودش در چشم آمریکا 
کسب کرده باشد. ترکیه با این کار هم برای خودش نفوذ می خرد و هم دل 
آمریکا و اروپا را به دســت می آورد. اردوغان این کار را پیش تر در ســوریه و 
لیبی انجام داده اســت و علت مداخله اش در ماجراهای اوکراین هم دقیقا 
همین است. مثال در جریان لیبی، هواپیماهای بدون سرنشین ترک که در 
اختیار مخالفان خلیفه حفتر و ارتش ملی لیبی قرار گرفته بود، بخش زیادی 
از تجهیزات نظامی روسی را از بین برد که طبعا با استقبال آمریکا مواجه شد. 
درواقع ترکیه بدش نمی آید توانایی های جدید نظامی خود را به رخ روسیه 
بکشد و خود را به عنوان دارنده نفوذ در مناقشات نظامی منطقه معرفی کند. 
افزایش مناسبات ترکیه با اوکراین نیز باید در همین راستا مورد توجه قرار 
بگیرد. البته در دولت بایدن هم به وضوح صحبت هایی شده مبنی بر اینکه 
یک شریک استراتژیک آمریکا )یعنی ترکیه( نباید موضعی نزدیک به یک 
رقیب استراتژیک آمریکا )یعنی روسیه( داشته باشد. این را آنتونی بلینکن 
وزیر امور خارجه آمریکا گفته است. با این وجود، راه ها برای به دست آوردن 

دل غرب برای اردوغان خیلی زیاد است.
البته اگر بخواهیم دوباره موضع ترکیه و روسیه در قبال هم را بررسی کنیم 
می بینیم که احتمالش کم است که ترکیه بخواهد همان ریسکی را که در 
زمان مناقشه قره باغ به جان خرید، دوباره در موضوع دیگری )مثل اوکراین( 
تکرار کند و خشم روسیه را در این مورد برانگیزد. هر چه باشد، در افق آینده 
اردوغان، درگیری دائم با روسیه هزینه زیادی دارد و باید دید اردوغان زیر بار 

چه مقدار از آن خواهد رفت. 

ترکیه دارد بازی 
خطرناکی را پیش 
می برد و به قول 
معروف، همزمان 
روی دو صندلی 
نشسته است: 
از یک طرف از 

تعامل ژئوپلیتیک 
با روسیه دست 
برنمی دارد و از 

طرف دیگر، دوست 
دارد هر زمان که 
به حمایت آمریکا 
نیاز داشت از آن 

بهره مند شود

 در جریان تحوالت لیبی، 
هواپیماهای بدون سرنشین 
ترک که در اختیار مخالفان 
خلیفه حفتر و ارتش ملی لیبی 
قرار گرفته بود، بخش زیادی از 
تجهیزات نظامی روسی را از بین 
برد که طبعا با استقبال آمریکا 
مواجه شد 

نخست وزیر اوکراین در منطقه مرزی با روسیه
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آیندهپژوهی

چین در گذشته قبول کرده بود که استفاده از نظام مالی دالر-محور جهانی برایش مزایایی دارد و 
یکا با  سعی کرده بود خود را با این وضع وفق بدهد. اما حاال میزان قدرت و اختیارات فرامرزی آمر
استفاده از هژمونی دالر چنان باال رفته که چین نمی تواند آن را بپذیرد

چرا باید خواند:
یکی از اهداف مهم 

سال های اخر چین- 
یعنی بین المللی کردِن 

یوان- هنوز محقق 
نشده اما پتانسیل 

تحقق آن نه فقط به 
خاطر انگیزه های 

مالی، بلکه بر اساس 
انگیزه های سیاسی هم 
باال رفته است. بخوانید 
تا با ابعاد مختلف قضیه 

آشنا شوید.

منبع  نیکی ایژن ریویو 

 ] آینده چین   [

چین می خواهد یوان را بین المللی کند
یوان دیجیتال می تواند خارج از معماری مالِی تحت نفوذ آمریکا مورد استفاده قرار بگیرد

ظهور چین به عنوان یک موتورخانه بزرگ اقتصادی و مالی بسیار 
سریع تر از آنچه که تصور می شد اتفاق افتاد. ظهور چین در جنبه های 
مختلف مثل پیشرفت تکنولوژیک، توسعه صنعتی، تجارت جهانی و 

حضور در عرصه بازارهای سرمایه رخ داد و نظم سابق را به هم زد.
اما از این تصویر درخشــان پانورامیک از قدرت چین، یک نکته 
هنوز به نتیجه نرسیده است: بین المللی شدِن یوان، واحد پول چین 

که با سرعتی بسیار کندتر از تصور در حال انجام است.
بعد از بروز بحران مالی ســال ۲008 میالدی، چین هدف خود 
را بــر این قرار داد که نظام مالی جهان را از نو بنویســد. در ســال 
۲015 صندوق بین المللی پول به این نتیجه رسید که یوان به مرحله 
قیاس پذیــری با واحدهای پول دیگر از جمله دالر، یورو، ین و پوند 
رسیده است. این موفقیتی برای چین به شمار می آمد. اما از آن زمان 
تاکنون و به رغم اتخاذ تدابیر مختلف، شواهد خاصی از به کارگیری 

جهانی یوان به شکل گسترده دیده نشده است.
از دســت رفتِن آن لحظه حســاس و سرنوشت ســاز در مورد 
بین المللی شدِن یوان را می توان در جنبه های مختلف مشاهده کرد. 
بنا بر گزارش سویفت )سیستم جهانی ارتباطات مالی بین بانکی(، 
تنها ۲.۲ درصد از کل پرداخت های بین المللی و 1.3 درصد از تامین 
مالی تجاری به یوان انجام می شود. این در حالی است که سهم چین 
از تجارت جهانی کاال 1۲.4 درصد است اما نسبت استفاده از یوان در 
پنج سال اخیر تفاوتی نکرده است. یوان به عنوان واحد ذخیره ارز هم 
مورد توجه بســیار زیاد قرار نگرفته است و تنها ۲.1 درصد از ذخایر 
ارزی جهانی به یوان است. این در حالی است که رقم مشابه در مورد 

دالر 55.۲ درصد است.
اما شواهد حاکی از آن اســت که چین عزم خود را برای تغییر 
اوضاع یوان و بین المللی شــدِن گسترده آن جزم کرده است. توجه 
زیادی روی پتانسیل بین المللی یواِن دیجیتال )e-CNY( هم وجود 
دارد. یــوان دیجیتال از این جهت اهمیت دارد که می تواند خارج از 

معماری مالِی تحت نفوذ آمریکا مورد استفاده قرار بگیرد.
چین ظاهرا می خواهد از جنبه های مختلف، تالش خود در مورد 
یوان را گســترش دهد. از آن جمله می توان به تسهیل استفاده از 
یوان در تبادل های تجاری خارجِی شرکت های چندملیتی اشاره کرد. 
برنامه های دیگر شامل تسهیل استفاده از یوان در سرمایه گذاری های 

مختلف خارجی نیز می شود.
دالیل بین المللی شــدِن یوان اغلب در قالــب موضوعات کامال 
اقتصادی و مالی تعریف می شود. اما نباید جنبه مهم دیگر - یعنی 
اهداف ژئوپلیتیــک چین- را نادیده گرفــت. اول اینکه تنش های 
باالگرفته بین چین و آمریکا باعث شده که چین اهمیت و فوریت 
حذف وابستگی خود به دالر و نظام مالی دالر-محور جهانی را بیش از 
پیش درک کند. چین حاال می داند که اگر قرار است به عنوان رقیب 
و همتای آمریکا جدی گرفته شود، نمی تواند به واحد پول رقیب خود 

و نظام مالی آن وابستگی داشته باشد.
این در حالی است که چین در گذشته قبول کرده بود که استفاده 
از نظــام مالی دالر-محور جهانی برایش مزایایی دارد و به حفظ آن 
می ارزد. چین در همین راستا سعی کرده بود خود را با این وضع وفق 
بدهد. اما حاال میزان قدرت و اختیارات فرامرزی آمریکا با اســتفاده 
از هژمونــی دالر چنان باال رفته که چیــن نمی تواند آن را بپذیرد. 
همچنین تهدیدهای احتمالی در خصوص کنار گذاشــتن چین از 
سیستم سویفت باعث شده که چین عزم قوی تری برای جدایی خود 

از دالر داشته باشد.
نکته دوم هم این اســت که چین می داند بدون استفاده جهانی 
گســترده از یوان، قادر به تحقق اهداف ژئوپلیتیکی خود در عرصه 
سیاست خارجی نخواهد بود. چین به اندازه آمریکا نمی تواند از ابزار 
پیچیده تحریک استفاده کند و تبعات منفی برای رقبای خود ایجاد 
کند. اگر چین می خواهد نفوذی مثل آمریکا داشته باشد باید حداقل 

در خود آسیا یوان را به استفاده گسترده بیندازد.
اینجاست که یک تناقض پیش روی چین قرار می گیرد. استفاده 
گسترده و بین المللی از یوان می تواند نفوذ ژئوپلیتیکی و سیاسی چین 
را تقویت کند اما در عین حال، کنترل چین بر جریان یوان کم خواهد 
شد و میزان نوسان ارزش تبادل یوان نیز در کنترل چین نخواهد بود.

در میان کشــورهای آســیایی، اســتفاده از یوان به جای دالر 
می تواند مزایای زیادی داشــته باشــد؛ چون اکثر آنها تبادل های 
تجاری گســترده ای با چین دارند و در برخی از آنها حتی توســعه 
اقتصادی وابسته به چین اســت. چین در عین حال انگیزه زیادی 
برای کم کردن نفوذ آمریکا در میان کشورهای شرق و جنوب آسیا 
دارد و بین المللی شدِن یوان از این بابت هم اهداف سیاسی چین را 
بــرآورده می کند. با همه اینها، پیچیدگی های نظام مالی جهانی را 
نباید فراموش کرد چون اســتفاده از یوان برای نهادهای بین المللی 
مالی هم دردسرهای زیادی دارد. راه چین در بین المللی کردن یوان 

فعال دراز است. 

ویلیام براتون
مدیرسابقتحقیقاتدر

اچاسبیسی
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چرا باید خواند:
اگر می خواهید با 
دالیل بی جرئتی دولت 
بایدن در ایجاد تحول 
در سیاست خارجی 
آمریکا آشنا شوید و 
ذهنیت دموکرات ها را 
درک کنید، این مطلب 
را بخوانید.

منبع  فایننشال تایمز 

 ] آینده آمریکا   [

اصالحات بایدن فقط داخلی است
رئیس جمهور دموکرات آمریکا به دنبال تغییر در سیاست خارجی ترامپی نیست

ویدئویی اخیرا از دونالد ترامپ در رســانه ها منتشــر شد که او را 
با ظاهری آماده به تداوم کار در کاخ ســفید نشــان می دهد. ظاهرا 
جمهوری خواهان زیادی هســتند که تمایل دارند در انتخابات آینده 

ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲0۲4 دوباره او را کاندیدا کنند.
امــا حتی اگر این اتفاق هم نیفتد، ســایه ســنگین ترامپ روی 
سیاســت های جانشــین او یعنی جو بایدن به وضوح دیده می شود. 
ترامپ می تواند پا روی پا بیندازد و تماشا کند که چطور سیاست هایی 
که در عرصه خارجی کلیــد زد، دارد در دوران بایدن به همان رویه 
ســابق ادامه پیدا می کند. ترامپ می خواست نیروهای آمریکایی را از 
افغانستان خارج کند. بسیار خوب، بایدن دارد همین کار را می کند. 
ترامپ به خاطر جنگ یمن یا تکه تکه شدن جمال خاشقجی توسط 
زیردستان محمد بن سلمان سعودی به او اعتراضی نکرد. بایدن دارد 
همین رویه را ادامه می دهد. ترامپ باعث شد آمریکا از توافق هسته ای 

با ایران بیرون بیاید. بایدن ظاهرا تمایلی به احیای آن توافق ندارد. 
در تمام مواردی که ذکر شد، تصمیمات ترامپ مورد انتقاد داخلی 
قرار گرفت. اما در مورد بایدن اوضاع فرق دارد. در رســانه های آمریکا 
طوری رفتار می شود که معنی اش این است: نباید قضاوت بیجا کرد؛ 
گویی بایدن همواره می داند در عرصه سیاست خارجی دارد چه کار 

می کند.
اما حتی اگر این سیاســت های قدیمی مربوط به دوران ترامپ را 
هم کنار بگذاریم، می بینیم که بایدن در سیاست های جدیدش هم 
دارد همــان کاری را می کند که اگر ترامپ رئیس جمهور مانده بود 
همان ها را انجام می داد. مثال موضوع ناسیونالیسم واکسن را در نظر 
بگیرید. بایدن هم به تغییر سیاســت آمریکا مثال در زمینه ارائه مواد 
اولیه واکسن یا فرمول آن به کشورهای فقیر یا در حال توسعه عالقه ای 
ندارد. این درســت همان کاری است که قاعدتا ترامپ انجام می داد. 
بایدن فقط وقتی در مورد افزایش پذیرش پناهنده تحت فشــارهای 
بیرونی قرار گرفت، به این مساله رضایت داد. او تمایلی به حل و فصل 
اختالفات آمریکا با کشورهایی مثل کوبا ندارد. او حتی ایده »جنس 
آمریکایی بخر« را مطرح کرد که به نوعی تداوم سیاست ترامپ مبنی 
بر اولویت دادن به آمریکا و احیای اقتصاد ســنتی آن بود. درواقع او با 

سیاست های حمایت از داخل )پروتکشنیستی( مشکلی ندارد.
اما جالب تر از همه اینها، رویکرد بایدن در قبال چین است. آنچه 
که بایدن در مورد چین اجرا می کند، شبیه به ترامپ است و شباهت 
کمتری به رویکرد باراک اوبامــا دارد. حتی در دوران بایدن احتمال 
رویارویی نظامی دو کشور چین و آمریکا هم بیشتر از دوران ترامپ به 
نظر می رسد. بایدن در سخنرانی اش در کنگره آمریکا به وضوح گفت 
حضور آمریکا در منطقه اقیانوس هند و آرام »شبیه همان کاری است 
که ما با ناتو در اروپا انجام می دهیم«. اگر قبال فقط ستون نویســان 
روزنامه ها بودند که درباره جنگ ســرد بین قدرت های شرق و غرب 
صحبت می کردند، حاال موضوع به وضوح از سوی رئیس جمهور آمریکا 
هم مطرح می شود. هرچه که بایدن در مورد همکاری های متقابل با 

شرق گفته، از مواضع مبهم و غیراجرایی فراتر نرفته است.
البتــه بایدن در موارد محدودی مثــل تعهدات اقلیمی آمریکا یا 
حفظ مناســبات با متحدان اروپایی تالش هایــی را صورت داده که 
کامال با مواضع ترامپ فرق دارند. اما شاید بشود گفت در تمام موارد 
حساسیت برانگیز در عرصه سیاست خارجی، او خیلی متفاوت از ترامپ 

عمل نکرده است.
عرصه سیاست خارجی جایی اســت که معموال روسای جمهور 
می توانند در آن، خودشان را پرقدرت نشان بدهند. شاید آهستگی و 
بی جرئتی بایدن در انجام تغییر در عرصه سیاست خارجی آمریکا را 
بتوان به یک انگیزه جالب در میان دموکرات ها نسبت داد: آنها دوست 
ندارند در سیاست خارجی مالیم به نظر برسند. )یادتان که نرفته کدام 
حزب آمریکا جنگ ویتنام را شروع کرد و پیش برد؟( واقعیت این است 
کــه ترامپ به عنوان رئیس جمهوری که تنها یک دوره در آمریکا بر 
سر کار بود، کارهای عجیبی کرد و بنابراین اگر رئیس جمهور بعدی 
بخواهد حتی همه آنهــا را هم تغییر بدهد، باز کار چندان رادیکالی 
نکرده اســت. اما ظاهرا دموکرات ها و جو بایدن حتی از انجام همین 
کار هم سر بازمی زنند. بخشی از مساله هم ناشی از عوض شدن مواضع 
چپ میانه در سال های اخیر است که بیشتر به جناح راست متمایل 

شده است.
مجموع این مواضع بــه ما ثابت می کند که آنچه در آینده دولت 
بایدن و تصمیم گیری هایش در عرصه سیاست خارجی خواهیم دید 
در یک جمله خالصه می شــود: خبری از تغییر و تحول نیست. اوج 
کاری که بایدن بخواهد انجام بدهد احتماال تطبیق و تعدیل در برخی 

سیاست ها است. 

یکا را بتوان  شاید آهستگی و بی جرئتی بایدن در انجام تغییر در عرصه سیاست خارجی آمر
به یک انگیزه جالب در میان دموکرات ها نسبت داد: آنها دوست ندارند در سیاست خارجی 
مالیم به نظر برسند.
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آیندهپژوهی

رشد اقتصادی هند و سخنرانی های غرای مودی در مورد قدرت هند باعث شد حامیان او از حزب 
یکا و حتی بیشتر از آنها دارد.  هندوی افراطی بی جی پی تصور کنند کشورشان قدرتی به اندازه چین و آمر
اما بحران کرونا این تصویر را درهم شکست.

در دسامبر سال ۲004 وقتی که سونامی عظیمی سواحل آسیا 
را درنوردید، مانموهان سینگ نخست وزیر وقت هند که کشورش 
را در مقابــل بحرانی بزرگ می دید فورا یک تصمیم مهم گرفت و 
اعالم کرد هند بدون کمک خارجی و با تکیه بر توان خودش قادر 
به مدیریت فاجعه سونامی است. این اظهارنظر، نوعی بیانیه سیاسی 
دربــاره توان فزاینده اقتصاد هند بود؛ اما در عین حال تمایل او به 
اجتناب از پذیرش کمک های کشــورهای کنجکاو در امور هند را 
نیز نشــان می داد. پس از آن هم هند در جریان بحران های بزرگ 
دیگر مثل توفان کاترینا در آمریکا در سال ۲005 و زلزله سیچوان 
در چین در سال ۲008 به این دو کشور کمک ارسال کرد و از این 

بابت نوعی غرور ملی و توان اقتصادی را هم به نمایش گذاشت.
به نظر می رسید که رویه نسبتا مشابهی دارد در دولت امروزی 
هند یعنی دولت نارندرا مودی هم دنبال می شود. اما وقتی بحران 
کرونا در هند به مرحله انفجار رســید و تصاویر وحشــت آوری از 
مردگان رهاشــده در خیابان های شــهرهای هند به نقاط مختلف 
جهان مخابره شــد، موقعیت هند یکشبه تغییر کرد. هند چاره ای 
نداشــت جز آن که کمک های حدود 40 کشور جهان را بپذیرد و 
دیپلمات هایش را به البی کردن با دولت های خارجی برای گرفتن 

کپسول اکسیژن و دارو بفرستد.
شاید تصور سیاستمداران هندی این بود که در چنین شرایطی 
دارند از به هم پیوســتگی جهان در مقابله با بحران کرونا اســتفاده 
می کننــد؛ اما در واقع آنچه که رخ داد این بود که ابهت قدرت نرم 
هند ناگهان کم شد. در دولتی که برای حامیانش ایده ویشواگورو 
)ارباب جهان( را به عنوان هدف آینده هند تعیین کرده بود، وقایع 

اخیر یک نوع سقوط شدید به شمار می آمد.
بحث قدرت نرم و ســخت هند در جهــان به خصوص از زمان 

ریاســت جمهوری دونالد ترامپ که مصادف با نخست وزیر مودی 
هم بود مطرح شــد. در این دوران، مودی خود را رهبری نشان داد 
که میزبان و دوست رئیس جمهور آمریکا شده و سفرهای خارجی 
زیادی دارد. رشــد اقتصاد هند نیز به تقویت همین تصویر کمک 
کرد. ســخنرانی های غرای مودی در مورد قدرت هند باعث شــد 
حامیان او از حزب هندوی افراطی بی جی پی تصور کنند کشورشان 
قدرتی به اندازه چین و آمریکا و حتی بیشتر از آنها دارد. اما ظرف 
مدت کوتاهی، بی تدبیری ها در مورد بحران کرونا دوباره این حس 
را در برخی از مردم هند زنده کرد که دارند در یک کشــور جهان 
ســومی زندگی می کنند. از همه بدتر اینکــه از مدتی قبل از آغاز 
جهانی بحران کرونا، اقتصاد هند دچار افول رشد شده بود و در این 
دوران کرونایی هم به دلیل محدودیت ها دچار افول شدیدتری شده 
است. این یعنی همان برگ برنده اصلی نارندرا مودی در جلب نظر 

هوادارانش هم از دست او خارج خواهد شد.
در همین حال، برخی از امتیازات اســتراتژیک که همکاری با 
آمریــکا برای دولت هند به ارمغان آورده بود، حاال بی موضوعیت و 
ازدست رفته به نظر می رسند. یکی از آنها گروه کواد یا همکاری های 
چهارجانبه امنیتی میان هند، استرالیا، آمریکا و ژاپن بود که هدف 
اصلی اش جلوگیری از قدرت گرفتِن بیشتر چین در شرق و جنوب 
شــرق آســیا و نیز تحکیم حضور آمریکا و متحدانش در آب های 
اقیانوس آرام و هند بود. اما به محض شــدت گرفتن بحران کرونا، 
مشخص شــد از همکاری واقعی بین این کشورها خبری نیست؛ 
چون مثال اســترالیا در اقدامی ســختگیرانه اعالم کــرد اگر اتباع 
اســترالیایی در میان این بحران از هند به اســترالیا سفر کنند با 
زندان مواجه خواهند شــد. حتی برنامه های این چهار کشور برای 
مقابله با چین هم حاال تا مدتــی باید به حال تعلیق دربیاید. این 
در حالی است که چین با اســتفاده از ضعف هند در میان بحران 
کرونا، آســان ترین فرصت را برای تعمیق مناســبات و نفوذ خود 
در میان کشورهای همســایه هند و نیز سایر کشورهای جنوب و 
جنوب شرق آسیا پیدا کرده است. وزیر امور خارجه چین در همین 
زمان کوتاه مالقات هایی با همتایان خود در کشورهای اطراف هند 
یعنی افغانستان، بنگالدش، نپال، پاکستان و سریالنکا برای مقابله 
با ســرریز کردن بحران کرونا از هند به این کشورها داشته است. 
چین حاال می تواند به این کشورها ثابت کند که هند به اندازه کافی 
شــریک قدرتمند و مطمئنی برای آنها نیســت و به جایش چین 
می تواند با آنها همکاری گسترده تری داشته باشد. از آن بدتر اینکه 
بحران امروزی هند حتی باعث تضعیف موقعیت هند در مذاکراتش 
با چین در مورد مسائل مرزی و نیز مذاکراتش با پاکستان می شود.

شــاید هیچ کس فکرش را هم نمی کرد که سوءمدیریت بحران 
کرونا چنین تبعاتی در عرصه دیپلماتیک به همراه داشته باشد؛ اما 
از آنجا که بحران حداقل تا چند ماه آینده شدت خواهد داشت به 

نظر می رسد این موضع چندان بیراه نباشد. 

چرا باید خواند:
در قرن بیست و یکم 

عجیب است که بگوییم 
یک ویروس می تواند 
دیپلماسی را در خود 

ببلعد، اما ظاهرا در هند 
این اتفاق افتاده است. 

بخوانید تا ببینید قضیه 
از چه قرار است.

منبع  فارن پالسی 

 ] آینده هند   [

پایان رویای ابرقدرت شدن
کرونا چطور قدرت نرم هند را به حضیض کشاند؟

سوشانت سینگ
استادعلومسیاسیدردانشگاه
یلوتحلیلگرامنیتیمرکز
پژوهشهایسیاستدرهند
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نسلی که به این تغییر در زندگی حرفه ای خود عالقه مند است، درواقع امید به آینده دارد. امید به 
واکسن، امید به احیای بازار مشاغل و امید به پول های پس اندازشده در دوران کرونا که به جای 
یحات و سفرهای معمول، همان طور دست نخورده در حساب های بانکی باقی مانده است. تفر

چرا باید خواند:
در دوران کرونا دیدگاه 
بسیاری از جوانان 
نسبت به بازار مشاغل 
و آینده حرفه ای شان 
تغییر کرد. بخوانید 
تا ببینید افزایش 
ریسک پذیری آنها 
چقدر روی اقتصادهای 
جهان تاثیر می گذارد.

منبع  نیویورک تایمز 

 ] آینده نسل جوان   [

زندگی پساکرونا با اقتصاد یولو
نسل جوان چطور ریسک پذیرتر از قبل شد؟

زندگی در دوران پاندمی کرونا اثرهای زیادی داشت. خیلی ها از کار 
بیکار شدند، عده ای فقیرتر از قبل شدند، عده ای با سرمایه گذاری های 
هوشمندانه پولدارتر شدند و عده زیادی هم از تحصیل و برنامه های 
آینده شان عقب افتادند. تاثیر روانی بحران به هر حال در تمام کشورها 
و در تمام طبقات اجتماعی احساس شد. اما در نسل جوان، این تحول 
به شیوه دیگری قابل مشاهده است که به نوبه خود روی اقتصاد آینده 
اثربخش خواهد بود. این پدیده به عنوان اقتصاد یولو معرفی شــده؛ 
که درواقع حروف اختصاری انگلیســی جمله »فقط یک بار زندگی 

می کنی« است.
این شعار به شکل گسترده ای توانسته روی زندگی حرفه ای نسل 
جوان تاثیر بگذارد. برخی از جوانان که شــغل های پردرآمد و باثباتی 
داشتند در دوران کرونا به این نتیجه رسیدند که نمی خواهند در این 
شغل ها باقی بمانند. عده ای تصمیم گرفتند کسب و کارهای ولو کوچک 
خود را باالخره راه بیندازند. عده ای دیگر تصمیم گرفتند به جای کار 
تمام وقت، به دنبال کارهای نیمه وقت بروند و در ازای زمانی که ذخیره 
می کنند، مخارج زندگی خــود را پایین بیاورند. عده ای دیگر به کار 
از منزل و دورکاری عادت کرده اند و می خواهند شــرایط قراردادهای 
کاری شان هم این موضوع را پذیرا باشد. برخی از پرجرئت ترها حتی 
به دنبال شغل های آرمانی مثل فیلمنامه نویسی و مشابه آن افتاده اند. 
آنچه که مسلم است، خیلی ها به دنبال فرار از کار پشت میزی و پشت 
کامپیوتری متعارف هستند و از خود می پرسند: مگر چیزی برای از 

دست دادن دارم؟ 
نسلی که این تغییرات را در زندگی حرفه ای خود مشاهده می کند، 
درواقع امید به آینده دارد. امید به واکسن، امید به احیای بازار مشاغل 
و امید به پول های پس اندازشده در دوران کرونا که به جای تفریحات 
و سفرهای معمول، همان طور دست نخورده در حساب های بانکی باقی 

مانده است.
نســل جوانی که از آن صحبت می کنیم درواقع همان نسل Y یا 
متولــدان فاصله دهه های 1980 تا ۲000 میالدی هســتند. آنها با 
درس گرفتن از زندگی حرفه ای و شغلی والدین خود و بر اثر تحوالت 
جهانی در بازار مشــاغل به این نتیجه رسیده اند که مشاغل سنتی 
همواره باعث سعادتمندی زندگی آنها نمی شود. اما پاندمی کرونا حتی 
موضوع را تشــدید هم کرده و حاال این نسل به دنبال خالقانه ترین 
راه ها برای رسیدن به اهداف شغلی و غیرشغلی در زندگی شان هستند. 
این خبر خوبی برای اقتصادهای دنیاســت؛ چون کســب و کارهای 
جدید و خالقانه همواره به ســود آنها عمل می کنند. بر اساس آمار 
موجود از آمریکا، تنها در ســال ۲0۲0 میالدی تعداد 4.35 میلیون 
مورد درخواست برای راه اندازی کسب و کارهای جدید ارائه شده که 

افزایشی ۲4 درصدی را نسبت به یک سال قبل ترش نشان می دهد.
همچنین تحقیقی که توسط شــرکت مایکروسافت انجام شده، 
حاکی از آن است که ظرف یک سال آینده حدود 41 درصد از نیروی 
کار جهانی از شغلی که هم اکنون دارند خارج خواهند شد و 46 درصد 

از آنها یک تغییر شغلی بسیار بزرگ را تجربه خواهند کرد. بر اساس 
یافته های همین تحقیق، از زمان آغاز بحران جهانی کرونا کارفرمایان 
زیادی در سراسر دنیا متوجه روندهای احتمالی در تصمیم گیری های 
کارکنان خود شده اند و به بازنگری در اولویت ها، تعاریف کار و مسائل 

دیگر شرکتی پرداخته اند.
کریستینا واالس استاد ارشد دانشــکده بازرگانی هاروارد در این 
خصوص می گوید: »نسل جوان بیشتر از یک سال وقت و انگیزه داشته  
که زندگی خود را ارزیابی کند و ببیند در این دوران بحرانی، از آینده 
چه می خواهد. این در حالی است که ما به نسل جوان یاد داده  بودیم 
که به فکر کار ثابت و بازپرداخت وام هایش باشد و آینده اش را از این 
راه تامین کند. اما آنها حاال نظر دیگری دارند. البته شاید در سال های 
بعد و به دنبال خرج کردن پس اندازها و درگیری با بیمه ها و مســائل 
دیگر، آنها دوباره به مسیر شغلی قبلی برگردند، اما در آینده نزدیک 
پساکرونا، احتمال اینکه آنها تمایل به ریسک های شغلی در زندگی شان 

داشته باشند باال است.«
اما واقعیت این اســت که هرکس که دلش بخواهد از لحاظ مالی 
قادر به تغییر شغل خود نخواهد بود و درواقع این امتیاز نصیب کسانی 
می شــود که از حلقه امنیت مالی نسبی و البته مهارت و ایده پردازی 
برای جلو رفتن در این راه برخوردار باشــند. از آن بدتر اینکه پاندمی 
کرونا هنوز تمام نشده است و میلیون ها نفر در سراسر جهان همچنان 
در معرض ریسک جانی و مالی از بابت آن قرار دارند. نکته دیگر هم 
این است که در دوران پاندمی کرونا میلیون ها فرصت شغلی در سراسر 
جهان از دست رفته است و بنابراین ِصرِف داشتن نگاه خوش بینانه به 
پیشرفت خالقانه در بازار کار نمی تواند برای بهبود وضع اقتصادهای 

جهان کفایت کند.
با این وجود، اقتصاد یولو دارد خودش را در بسیاری از کشورهای 
جهان نشــان می دهد و به نظر می رســد که باید در سال های آینده 

منتظر تاثیرات واضح تِر آن باشیم. 
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آیندهپژوهی

غیر از پس اندازهایی که به صورت معمول انجام می شد، از 
یکا 7 درصد از درآمد ساالنه  زمان آغاز بحران کرونا در آمر
خانوارها هم پس انداز شده است.

این روزها از برخی کارشناسان می شنویم که پول زیادی در دوران کرونا در حساب های مردم 
تلنبار شده و خرج شدن آنها می تواند باعث تسریع رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان 
شود. اما پرسش بزرگی در اینجا مطرح می شود: آیا مصرف کنندگان واقعا قصد دارند دوباره به 

پول خرج کردن برگردند؟
اقتصاددانان هشــدار داده اند که پیش بینی میزان تمایل خانوارها به خرج کردن در دوران 
پســاکرونا اصال کار آسانی نیســت. درواقع دوران کرونا یک دوران استثنایی و حتی بی سابقه 
بوده است؛ دورانی که در آن، پول زیادی در دستان افراد زیادی در یک دوره کوتاه بی استفاده 
مانده است. آلفرد کامر رئیس بخش اروپایی صندوق بین المللی پول در این خصوص می گوید: 
»پول ها پس انداز شده اند اما هنوز از خرج کردن آنها خبری نیست و پیش بینی رفتارهای آینده 
مصرف کنندگان هم مثل معمای حل نشده است.« یکی از کلیدهای حل این معما این است که 
بفهمیم چه کسانی بیشترین پول را جمع کرده اند. الگوهای هزینه خانوارها معموال به شدت با 
هم فرق دارد و به درآمد و سن آنها وابسته است. افراد مسن تر و ثروتمندتر معموال کمتر خرج 
می کنند و بخش بیشــتری از درآمدشان را ذخیره می کنند. در سمت مقابل، افراد جوان تر و 

کم پول تر قرار دارند.
اگر این الگو را به شرایط فعلی هم تعمیم دهیم، می بینیم که احتمال دارد بخش بزرگی از 
پول های پس اندازشــده در دوران کرونا، با سرعت خرج نشوند. اما حتی اگر این طور هم باشد، 
میزان خرج شده آن قدر هست که بتواند روند احیای اقتصاد را تسریع کند. اقتصاددانان بارکلیز 
می گویند پول های ذخیره شده واقعا زیاد است: غیر از پس اندازهایی که به صورت معمول انجام 
می شد، از زمان آغاز بحران کرونا در آمریکا 7 درصد از درآمد ساالنه خانوارها هم پس انداز شده 
اســت. این رقم در انگلیس بالغ بر 6 درصد از تولید ناخالص ملی و در اتحادیه اروپا بالغ بر 5 

درصد از تولید ناخالص ملی است.
بخش اعظِم این ذخایر، ظاهرا به صورت غیربرنامه ریزی شده پس انداز شده اند و علتش هم 
عدم توانایی مصرف کنندگان برای خرج کردن در حوزه های موردنظرشان به صورت عادی است. 
برخی از عادی ترین مخارج خانوارها در دوران پیش از کرونا - مثل غذا خوردن در رستوران های 
محلی، حضور در استادیوم های ورزشی و رفتن به سفر- به کل در دوران کرونا تعطیل شد و 

طبعا پول هایی که باید اینجا خرج می شد بی استفاده ماند. البته برخی مخارج هم بنا بر نیازهای 
دوران کرونا به مخارج خانوارها اضافه شده که از جمله آنها می توان به خدمات قابل استفاده در 

منزل - از جمله اشتراک تلویزیون های اینترنتی- اشاره کرد.
البته تا اینجا بحث بیشتر در مورد خانوارهایی بوده که شغل شان به صورت دورکاری قابل 
انجام بوده و در دوران کرونا هم از درآمدشان کاسته نشده است. نباید فراموش کرد که پول های 
خرج نشده اصال به شکل یکسان در میان خانوارها پراکنده نبوده اند. مثال در آمریکا بنا بر اعالم 
فدرال رزرو، بیشــترین پس اندازها توســط یک پنجم باالی ثروتی جامعه انجام گرفته است. 
همچنین بررسی ها در انگلیس، فرانسه و آلمان که توسط یوگاو در ماه های ژانویه و فوریه انجام 
شد، حاکی از آن بود که ۲0 درصد ثروتی باالی جامعه عمال پس اندازهای خود را در دوران کرونا 

به نسبتی کامال بیشتر از بقیه جامعه افزایش دادند.
در باب ارتباط سن و پس انداز هم آمار دوباره همین نکته را نشان داده اند که افراد مسن تر، 
درصد بسیار زیادی از درآمد خود را پس انداز می کنند. اقتصاددانان می گویند به همین دلیل 

نباید روی خرج شدن پس اندازهای گروه های سنی باالتر در دوران پساکرونا حساب باز کرد.
البته در صورتی که بخش های گردشگری و رستوران و تفریحات دیگر به صورت کامل باز 
شوند، روند خرج کردن پول های کرونایی سرعت خواهد گرفت؛ اما اینکه تاثیرگذاری این پول ها 
برای احیای اقتصادهای مختلف دنیا در چه بازه زمانی انجام خواهد گرفت مسئله واضحی نیست.

الیور راکاو از آکسفورد اکانامیکز که مدتی است روی این مسئله کار کرده، می گوید حتی اگر 
خانوارها به بخش زیادی از پس انداز خود دست نزنند، باز هم پولی بیشتر از یک سال گذشته 
خرج خواهد شد؛  و این خودش برای احیای اقتصاد کافی است. او پیش بینی کرده که خانوارهای 
اروپایی تا سال ۲050 میالدی تقریبا یک پنجم از پول هایی را که در دوران کرونا پس انداز کرده 
بودند، خرج کنند. این یعنی تقریبا 3.1 درصد افزایش در مخارج مصرف کنندگان در سال جاری 
میالدی. این رقم در سال ۲0۲۲ به 7 درصد خواهد رسید و هر چه بخش های مختلف اقتصادی 
بیشتری باز شوند، درصد خرج شدن پول در آنها هم باالتر خواهد رفت. راکاو پیش بینی کرده که 
که رشد مخارج مصرف کنندگان در سال جاری و آینده میالدی به احیای اقتصاد در کشورهای 

اتحادیه اروپا منجر شود. 

چرا باید خواند:
در دوران کرونا 
اگر شغل تان را 

حفظ کرده باشید 
و بیماری سنگینی 

هم گریبان تان را 
نگرفته باشد، احتماال 
پول زیادی پس انداز 
کرده اید. این گزارش 

توضیح می دهد که 
خرج شدن این پول ها 

چطور به احیای 
اقتصادهای جهان 
کمک خواهد کرد.

منبع  وال استریت جورنال 

 ] آینده اقتصاد جهان   [

پول های پاروشده را خرج کنید
پس اندازهای دوران کرونا می تواند اقتصاد را نجات بدهد
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برای بهبود عملکرد الگوهای پیش بینی الزم نیست از مجموعه بسیار متنوعی 
ید نتایج  از داده های پیچیده استفاده شود. هرچه ساده تر و منطقی تر قدم بردار
ید. بهتری از الگوهای پیش بینی می گیر

چرا باید خواند:
در این گزارش با الگویی 
آشنا می شوید که در 
جریان بحران کرونا و 
برای پیش بینی های 
مختلف به کار آمد. 
بخوانید تا با طراح آن و 
همین طور استفاده  از 
روش های پیشگویانه 
مشابه در مدیریت 
بحران  آشنا شوید.

منبع  تکنولوژی ریویو 

 ] آینده پیش بینی   [

درس هایی از پیشگوی جوان دوران کرونا
یک چهره جدید با الگوریتم هایش مراحل مختلف بحران را پیش بینی کرد

اواخر آوریل ســال گذشته میالدی - در حالی که جهان در هراس از 
ویروس کرونا و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن به سر می برد- توجهات 
جهانی کم کم به یک چهره جوان که در حوزه تحلیل داده های کرونایی 
کار می کرد جلب شد و میلیون ها نفر روزانه به وب سایت او سر می زدند. 
حتی استادان دانشگاه های معتبر جهان مثل کارل برگستروم از دانشگاه 
واشینگتن هم مدل پیش بینی های طراحی شده توسط این جوان را تایید 
کردند. برگستروم در این باره نوشت: »خود من به اطالعات به دست آمده 
از یادگیری ماشینی با دیده تردید نگاه می کنم، اما این بار پیش بینی های 

این جوان را قبول دارم.«
جوانی که درباره اش حرف می زنم ۲7 ساله است و نامش یویانگ گو 
اســت. او فارغ التحصیل دانشگاه ام آی تی است و در مهندسی برق، علوم 
کامیپوتر و ریاضیات مدرک گرفته است. تا قبل از شروع پاندمی کرونا، او 
یک استارت آپ تحلیل داده ها برای پیش بینی نتیجه مسابقات ورزشی راه 
انداخته بود. اما وقتی بحران کرونا رخ داد او به این نتیجه رسید که از هرچه 
برای کارهای قبلی اش از جمله تحلیل داده های مالی )پیش بینی قیمت 
ســهام( و ورزشی )پیش بینی نتیجه بازی ها( طراحی کرده بود می تواند 
برای تحلیل داده های متفاوتی مثل کرونا نیز استفاده کند. او تازه شروع 
به مطالعه درباره اپیدمیولوژی کرد تا مدلی برای پیش بینی حرکت بحران 

کرونا بسازد.
یویانگ گو متوجه شده بود که در الگوسازی پیش بینی بیماری های 
مسری هم از الگوی ریاضی استفاده می شود. الگویی که او برای پیش بینی 
پیشروی ابعاد مختلف بحران کرونا استفاده کرد، ترکیب یادگیری ماشینی 
با سیموالتور )شبیه ساز( کالسیک بیماری های واگیر به نام الگوی سیر 
)SEIR( بود. الگوی ســیر از مجموعه ای از پارامترهای شبیه سازی شده 
استفاده می کند که متغیرهایی مثل نرخ بازتولید بیماری در میان بخشی 
از جمعیت و نیز زمان آغاز و پایان پیک های بیماری و ایمنی در آن دیده 
می شــود و نرخ مرگ و میر بر اساس آن تعیین می شود. روش یادگیری 
ماشینی و تحلیل داده های یویانگ گو برای هر منطقه جغرافیایی با توجه 
به متغیرها پیش بینی هایی می کرد و سپس با مقایسه آنها با آمار واقعی از 
مرگ و میر روزانه کرونایی که توسط دانشگاه جانز هاپکینز منتشر می شد، 

خود را برای پیش بینی های بعدی تقویت می کرد.
پیش بینی های یویانگ گو بر این اساس چنان درست از آب درآمدند 
که او به تلویزیون سی ان ان دعوت شد تا مراحل کار تحلیل ماشینی داده ها 
را توضیح بدهد. الگوی او همچنین نشــان داد که برخالف نظر برخی از 

دانشمندان، قرار نیست تا سال ۲0۲1 به ایمنی گله ای کامل برسیم.
یویانگ گو البته حاال دیگر روی پیش بینی روزانه تلفات کرونا یا روند 
آن به صورت مشــخص کار نمی کند و معتقد اســت که روشش بیشتر 
برای پیش بینی ماه های اولیه و میانی بحران کرونا ضروری بوده است. او 
حاال مشاور تکنیکی ارزیابی های سازمان بهداشت جهانی در مورد کرونا 

هم هست.
او به افرادی که قصد طراحی الگوریتم های مشابه پیش بینی بحران را 
دارند چند توصیه دارد: اول اینکه او معتقد است که برای بهبود عملکرد 

الگوهای پیش بینی الزم نیســت از مجموعه بسیار متنوعی از داده های 
پیچیده استفاده شود. هرچه ساده تر و منطقی تر قدم بردارید نتایج بهتری 

از الگوهای پیش بینی می گیرید.
دوم اینکه الزم نیســت حتما در حوزه مورد نظر متخصص باشید تا 
بتوانید برای آن الگوی پیش بینی طراحی کنید. نکته اصلی این است که 
مدل طراحی شده توسط شما بتواند فرضیات موجود در آن حوزه خاص را 
یاد بگیرد. خود یویانگ گو هم در حوزه اپیدمیولوژی سررشته ای نداشت 

اما آن را تحلیل کرد.
ســوم اینکه در جریان بحران ها افراد زیــادی ادعاهای زیادی مطرح 
می کنند و در اطالعات زیادی دستکاری می شود. بنابراین هر روایتی که از 
بحران منتشر می شود ارزش استفاده ندارد. بلکه شما باید با آزمون و خطا 

به درستی یا نادرستی اطالعاتی که استفاده کرده اید پی ببرید.
چهارم اینکه از اشــتباهات خود درس بگیرید. به گفته یویانگ گو، 
فرضیات تا وقتی آزمایش نشــده باشند ممکن اســت غلط دربیایند و 
مجموعه بزرگی از پیش بینی ها را بی ارزش کنند. بنابراین باید به صورت 

دائمی در حال اصالح اشتباهات گذشته بود.
پنجم اینکه هرکس به طراحــی الگوهای پیش بینی می پردازد باید 
به این نکته توجه داشــته باشــد که به هر چیز علمی هم باید به دیده 
شک و تردید نگریســت. تا پیش از بحران کرونا شاید این حرف بسیار 
رادیکال به نظر می آمد؛ اما از آنجا که در این بحران هم نادرســت بودن 
برخی فرضیه های علمی ثابت شد، بنابراین تابوی این قضیه باید شکسته 
شود. نباید در دام افراد مخالف علم افتاد؛ در عین حال اگر برخی یافته های 
علمی به نظر شما اشتباه می آیند و الگوی پیش بینی شما هم به دلیلی با 
آنها تطابق پیدا نمی کند، بهتر است موضوع را با ذهنی باز بررسی کنید 
تا ببینید کجای کار غلط است. همواره باید در زمینه پیش بینی ها به یاد 
داشت که هیچ کسی نمی تواند صددرصد درست حرف بزند. این روشی 
امروزی برای حرکت در دل یافته های علمی و دستیابی به نتایج ارزشمند 

در میان آنهاست. 

سیوبان رابرتز

تاریخنگارریاضیات

یویانگ گو
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ین مانع در راه نتیجه گیری از همکاری های جهانی این بوده که یک رهبری درست و  شاید مهم تر
مناسب در میان بحران کرونا وجود نداشت و ماجرا در سطوح باالتر به رقابت قدرت های بزرگ و 
تالش آنها برای تامین منافع خود از راه کمک رسانی به کشورهای ضعیف تر منجر شد.

مسئله چندقطبی بودن جهان از زمان پایان جنگ سرد تا زمان آغاز 
بحران کرونا تا حدی موضوعیت خود را از دســت داده بود. اما وقتی 
جامعه جهانی با مشــکل بزرگ مشــترکی به نام کرونا مواجه شد و 
سرازیرشــدِن یک بحران حوزه سالمت به ســمت ابعاد اقتصادی و 
اجتماعی را مشاهده کرد، احتمال بروز بحران های سیاسی و امنیتی 
هم دوباره در جهان باال رفت. کشورهای مختلف به دنبال سیاست های 
ملی گرایانه افراطی و پوپولیستی افتادند تا ملت خود را از عملکردشان 
در زمان بحران کرونا راضی نگه دارند. به نظر می رسید این رویه قرار 
اســت تا مدتی طوالنی ادامه پیدا کند؛ اما در عمل دیدیم که بحران 
کرونا مناســبات جهانی را تغییر داد و در عین حال به نوعی وحدت 
جهانی و تعمیق تالش های مشــترک برای حل بحران هم انجامید. 
آهستگی این وحدت به هر حال آزاردهنده بود، اما درنهایت می توان 
گفت که اوضاع به تدریج در جهان بهتر شد و باز هم دارد بهتر می شود.

رهبران کشــورهای مختلف دنیا - به خصــوص در مناطقی که 
همکاری های اقتصادی گســترده در کنار یکدیگر داشته اند- در این 
مســیر بهتر از بقیه عمل کرده اند. درواقع همکاری منطقه ای در این 
دوران توانست بر همکاری جهانی بچربد. شاید مهم ترین مانع در راه 
نتیجه گیری از همکاری های جهانی این بوده که یک رهبری درست 
و مناسب در میان بحران کرونا وجود نداشت و ماجرا در سطوح باالتر 
به رقابت قدرت های بزرگ و تالش آنها برای تامین منافع خود از راه 
کمک رسانی به کشورهای ضعیف تر منجر شد. با این وجود، می دانیم 
که چنین سطحی از سوءاستفاده از بحران با فروکش کردن همه گیری 
کرونا کاهش خواهد یافت و نهادهای بین المللی نیز به تدریج جای کار 
بیشتری در مقابله با تبعات بحران پیدا خواهند کرد. این در حال حاضر 

یک چالش بزرگ جهانی است.

عدم موفقیت در پیدا کردن راه حل های موثر همکاری در مقابله با 
بحران بزرگی مثل کرونا درواقع نشانه بدی از ناکامی احتمالی جهان در 
مقابله با بحران های بزرگ تر مثل گرمایش زمین خواهد بود. این ناکامی 
احتمالی به نوبه خود می تواند چالش های امنیتی و سیاسی فرامرزی را 
در جهان تشدید کند. اما واقعیت این است که ما با دانش گذشته خود 
قادر به حل و فصل بحران های آینده نیستیم. هرچه ما درباره جهان 
دوقطبی و تبعات بازی قدرت آن در دوران جنگ سرد می دانستیم، 
در دنیای امروزی ناکافی به نظر می رسد. سیاست بین المللی همچنان 
تحت تاثیر رقابت دو قطب شــرق و غرب - که امروز آمریکا و چین 
هســتند- قرار دارد، اما نمی توان این مسئله را نادیده گرفت که در 
هر گوشه از جهان، قدرت های دیگری در حال تاثیرگذاری بر شرایط 
جهانی هســتند؛ از روســیه و برزیل و هند گرفته تا اتحادیه اروپا و 
بازیگران دیگر. اما اینکه آنها تا چه حد قادر به تاثیرگذاری روی نظم 
اقتصادی امروزی جهانی باشند، بیش از هرچیز به درهم تنیدگی منافع 
مشترک آنها وابسته است. می بینیم که اقتصادهای نوظهور )بریکز( 
دارند به نوبه خود برای نقش آفرینی گسترده تر در نهادی مثل صندوق 
بین المللی پول تالش می کنند و بعید هم نیست که در آینده -مثال در 
زمینه به دست آوردن حق رای بیشتر در این نهاد- به نتیجه هم برسند.

از ســوی دیگر، اگر مسئله گســترش گروه هفت به گروه بیست 
را بررســی کنیم، می بینیم که تطابق منافع حتی در میان بازیگران 
بســیار متنوع جهانی هم می تواند دیده شــود؛ و این راهی است به 
سوی معماری اقتصادی جدید جهان. این تحوالت باعث شده مسئله 
گروه صفر هم مطرح شــود؛ جهانی که در آن هیچ کشــور یا بلوک 
خاصی دارای قدرت سیاسی یا اقتصادی برای به جلو راندِن برنامه های 

بین المللی نباشد.
در این میان نباید فراموش کرد که کشــوری مثل چین توانسته 
نفوذ جهانی امروزی خود را در چارچوب برنامه هایی مثل یک کمربند، 
یک جاده )جاده ابریشم جدید( گسترش بدهد و در نهادهای جدید 
و مهمی مثل بانک آسیایی ســرمایه گذاری زیرساخت ها نقش ایفا 
کند. این دست از برنامه ها و نهادها درواقع کمتر غرب محور هستند 
و می توانند نقش های جدیدی را در عرصه های مختلف منطقه ای و 
جهانی به عهده بگیرند. البته ابعاد قضیه فقط با گذشــت زمان و در 

آینده قابل بررسی خواهد بود.
به هر حال پیچیدگی مســائل فراملیتی امروزی در جهان آن قدر 
بعد از بحران کرونا زیاد شده که لزوم توجه به به هم پیوستگی منافع 
کشورهای مختلف آشکارتر از همیشه است. چالش های جهانی امروز 
درواقع در حال شکل دهی به یک نظم چندجانبه جدید در دنیا هستند 
که بازیگران زیاد و متنوعی دارد و هریک از آنها مدعی نفوذ و قدرت در 
عرصه جهانی هستند. در چنین دنیایی، هر چه نهادهای همکاری محور 
قدرتمندتر شــوند، احتماال نتایج بهتری نیز به دست می آید و روند 
چندجانبه گرایی در جهان تقویت می شود. راه تامین همزمان توسعه، 

صلح و امنیت در جهان فقط همین است. 

 ] آینده جهان   [

پرواز به سوی توسعه پسابحران
چگونه یاد گرفتیم در جهان کرونایی به نظم چندجانبه جهانی جدیدی برسیم

ِملی کابالرو آنتونی
استادروابطبینالمللورئیس
مرکزمطالعاتامنیتغیرسنتی
دردانشگاهنانیانگسنگاپور

چرا باید خواند:
آیا امکانش هست که 

به جهانی برسیم که در 
آن هیچ کشور یا بلوک 

خاصی دارای قدرت 
سیاسی یا اقتصادی 

برای به جلو راندِن 
برنامه های بین المللی 
نباشد؟ این یادداشت 

به بررسی چنین 
موضوعی آن هم با 

توجه به آموخته هایمان 
از بحران جهانی کرونا 

می پردازد.

منبع  ورلد فایننس 
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باید اعتراف کرد که دو دهه گذشته سال های پرمشکلی برای اکثر دموکراسی های جهان بوده 
است، با وجود آنکه )یا شاید به خاطر( این کشورها در دهه های پایانی قرن بیستم موقعیت 
مطلوبی را تجربه می کردند.

چرا باید خواند:
اگر فکر می کنید 
حرکت به سمت 
دموکراسی و 
لیبرالیسم تنها راه 
پیشروی کشورها برای 
پیشرفت است این 
گزارش را بخوانید.

منبع   فارن پالسی 

 ] آینده جهان   [

آینده از آن الگوی چینی است یا آمریکایی؟
واشنگتن دیگر نمی تواند مطمئن باشد 

که ارزش هایش برای دیگران جذاب تر از ارزش های پکن است

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی اخیر خود در کنگره، راه 
دوایت آیزنهاور را در پیش گرفت و مجموعه ای بلندپروازانه از برنامه های 
اقتصادی را برشمرد که برای رقابت موثر با چین مورد نیازند. و همان طور 
که آیزنهاور کشــور را قانع کرد که بــرای دفاع از امنیت ملی باید خرج 
ساخت شبکه بزرگراه های میان ایالتی را بدهند، بایدن هم به مردم گفت 
که برنامه جدید بازسازی زیرســاخت های آمریکا برای حفظ موقعیت 
جهانی ایاالت متحده ضروری است. این رویکرد البته بدون ریسک نیست 
اما دســت کم اذعان دارد که آمریکا وارد عصر جدید رقابت قدرت های 

بزرگ شده و باید دوباره بتواند خودش را باال بکشد.
اما این رقابت واقعا بر سر چیســت؟ با وجود نگرانی های فزاینده )و 
بــه زعم من غلوآمیز( در مورد برخورد نظامی دو قدرت بر ســر تایوان، 
نه آمریکا و نه چین هیچ کدام تهدیدی واقعی علیه حاکمیت و استقالل 
طرف مقابل نیستند. این دو کشور بزرگ تر و پرجمعیت تر و دورتر از آن اند 
که بخواهند به اشغال یکدیگر فکر کنند یا حتی بخواهند به آن یکی زور 
بگویند. به عالوه هم چین و هم آمریکا دارای ســالح اتمی اند و همین 
مشخصا باعث می شود هیچ کدام نتواند ذره ای به طرف مقابل زور بگوید.

از اینها گذشــته، هیچ کدام از دو کشور قرار نیست طرف مقابل را به 
ایدئولوژی سیاســی خودش مجاب کند. چین قرار نیست دموکراسی 
چندحزبی شود و آمریکا هم به سمت حکومت تک حزبی سرمایه داری 
حرکــت نخواهد کرد )اگر چه حزب  جمهوری خواه خیلی هم از چنین 

سرنوشتی بدش نمی آید.( خوشمان بیاید یا نه، این دو قدرت قرار است 
برای مدتی بسیار طوالنی همزیستی داشته باشند.

پس اگر داســتان از این قرار اســت، رقابت این دو کشور بر سر چه 
خواهد بود؟ بخش های مهمی از رقابت واشــنگتن-پکن در حوزه های 
هوش مصنوعی، تکنولوژی  انرژی های سبز و محصوالت زیست پزشکی 

و البته قابلیت های پیشرفته نظامی خواهد بود. 
اما همان طور که قبال هم اشاره کرده ام یک شاخه مهم رقابت طرفین 
رقابت بر سر هنجارها خواهد بود چرا که هرکدام از این کشورها به دنبال 
دفاع و ترویج اصول یا هنجارهایی است که اعتقاد دارد نظم جهانی باید 
بر پایه آنها باشد. بنابراین مسئله اصلی این است که اصول و هنجارهای 
کدام کشور نهایتا حمایت بیشتری را در سراسر دنیا نصیب خود می کند؟ 
با پذیرفتن ریسک ساده سازی بیش از حد ماجرا، می توان گفت که 
نظم جهانی مورد پسند چین اساسا نظم وستفالی است. )این دکترین با 
توجه به پیمان وســتفالی 1648 شکل گرفته که به جنگ سی ساله در 
اروپا پایان داد.( اساس اصل حاکمیت وستفالی در حقوق بین الملل، روی 
عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها و احترام به حاکمیت ملی هر 
دولت در قلمروش بنا شده است. طبق این ایده، ایرادی ندارد که در دنیا 
چندین نظم متفاوت سیاسی حکم فرما باشند. بر اساس نظم وستفالی 
منافع مشترک ملت )مثال در حوزه امنیت اقتصادی( بر آزادی های فردی 

ارجح است.  

استیون والت
استادروابطبینالمللدانشگاه

هاروارد

ترجمه: کاوه شجاعی
دبیربخشآیندهپژوهی
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هرچقدر هم قدرت 
چین طی دهه های 
اخیر افزایش پیدا 
کرده، سران جهان 
خیال شان راحت 
است که پکن در 

کشورشان به دنبال 
تغییر حکومت 
نیست. اگر دو 

استثنای بدیهی 
هنگ کنگ و تایوان 

را کنار بگذاریم 
)که چین آنها را 

بخشی از سرزمین 
مادری  می داند( 

شعار چین همیشه 
این بوده که 

»زندگی کن و بگذار 
زندگی کنند« 

در آن سوی میدان آمریکا قرار دارد که دهه هاست نظم بین المللی ای 
بر پایه ارزش های لیبرال را ترویج می کند که مدعی اســت همه انسان ها 
حقوق سلب نشدنی مشخصی دارند. سران آمریکا توانسته اند این ایده ها را 
در اسنادی مثل منشور ملل متحد هم قرار دهند که صراحتا از »ترویج و 
تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادین همه بدون هیچ تمایزی« 
دفاع می کند. اصول مشــابه این را در می توان در »اعالمیه جهانی حقوق 

بشر« یا پیمان ناتو و دیگر نهادهای تحت هدایت آمریکا مشاهده کرد.
البته نه چین و نه آمریکا هیچ کدام به اصول  اعالم شــده خود پایبند 
نیســتند. چین می گوید که هیچ وقت در امور داخلی دیگر کشــورها 
دخالت نمی کند اما تاکنــون در چند مورد پکن به تالش برای دخالت 
در امور کشورهایی مثل کامبوج متهم شده است. سران آمریکا هم که 
در سخنرانی ها عالقه زیادی به ستایش حقوق بشر و آزادی و دموکراسی 
دارند هرجا که نیاز بوده رفتارهای ضدبشری هم پیمانان کلیدی خود را 
نادیده گرفته اند. آمریکا به عالوه حتی درون خاک خود هم این ایده آل ها 
را پیاده نکرده اســت. اما در نهایت نمی توان گفت آمریکا و چین فقط 
حرف این اصول و هنجارها را می زنند. آمریکا طی دهه های گذشته تالش 
کرده تعریف خود از دموکراسی را در مناطق مختلف دنیا ترویج کند و 
دولت هایی را که این ایده  را نمی پذیرند تحت فشار قرار داده یا طرد کند.

حاال احتمال برد کدام سیستم بیشتر است؟ در اینجا نمی شود نقش 
حیاتی قدرت سخت )ابزارهای نظامی و اقتصادی( و همچنین موفقیت 
مشخص اقتصادی را نادیده گرفت چون عظمت اقتصادی شما می تواند 
روی محاسبات سیاسی دیگر کشورها تاثیر بگذارد و همچنین موفقیت 
شما در خانه می تواند باعث الهام گرفتن دیگران شود. اما باید به جذابیت 
ذاتی ایده های اصلی دو طرف هم نگاه کرد: آیا هنجارهای لیبرال آمریکا 
و متحــدان نزدیکش برای جهان جذاب تر خواهــد بود یا دفاع چین از 
حاکمیت ملی، تاکیدش بر عدم مداخله در امور دیگران و اصرارش بر این 
نکته که کشــورها باید این حق را داشته باشند که با توجه به تجربیات 

تاریخی و فرهنگی شان نهادهای سیاسی شان را شکل بدهند؟
 
J چرا سیستم چینی برای بعضی ها جذاب تر است؟

ذهن فرد آمریکایی عموما به این شکل تربیت شده که فکر می کند 
که »تاریخ نهایتا نتیجه ای عادالنه دارد و ایده آل های آزادی باالخره پیروز 
می شوند حتی اگر دهه ها طول بکشد که دیگر ملل ارزش آنها را درک 
کنند.« آنها می توانند از تاریخ چهار قرن گذشته شاهد بیاورند که نشان 
می دهد ایده شان درست است. از آنجا که من به همین ارزش ها اعتقاد 

دارم چون در کشوری )عمدتا( لیبرال زندگی می کنم، امیدوارم این نگاه 
درست از کار درآید. اما عاقالنه تر آن است که فرض کنیم ارزش ها و اصول 

مورد نظر پکن هم در نقاط مختلفی از دنیا جذابیت فراوان دارد.
چــرا نظم چینی برای بخش هایی از دنیا جذاب اســت؟ چند دلیل 

می توان برایش پیدا کرد.
اول، رهبرانی که ایده دموکراسی برایشان جذابیت ندارد - و می توان 
گفــت اکثریت حکومت های دنیا چنین وضعــی دارند - احتماال نظم 
جهانی ای را ترجیح می دهند که هر کشــور این حق را دارد تا سیستم 
حکومت داری اش را خود تعیین کند و هیچ کشــوری حق ندارد طرف 
دیگر را به خاطر اوضاع داخلی اش تحت فشــار بگذارد. به همین خاطر 
اســت که چین در حال حاضر به کشــورهای دیگر کمک توســعه ای 
می رســاند بدون آنکه آن را به اصالحات داخلی مشــروط کند )این را 
مقایسه کنید با کمک های مشروط آمریکا و جهان غرب به جهان سوم( و 
طبیعتا تعداد زیادی از کشورهای جهان این رویه پکن را ترجیح می دهند. 
دوم، هرچقدر هم قدرت چین طی دهه های اخیر افزایش پیدا کرده، 
سران جهان خیال شان راحت است که پکن در کشورشان به دنبال تغییر 
حکومت نیست. اگر دو استثنای بدیهی هنگ کنگ و تایوان را کنار بگذاریم 
)که چین آنها را بخشی از سرزمین مادری  می داند که توسط غرب جدا 
شده( شعار چین همیشه این بوده که »زندگی کن و بگذار زندگی کنند«. 
به همین خاطر کشورهای دیگر حتی آنها که سیستم سیاسی شان هیچ 
ربطی به چین ندارد می دانند که چین نمی خواهد سرنگونشان کند. چین 
شاید بدش نیاید به حفظ قدرت در دیگر حکومت های غیردموکرتیک 
کمک کند امــا از زمان مرگ مائو زدونگ، رهبر چین، تالش نکرده که 
هیچ دموکراسی  ای را به حکومت  تک حزبی کاپیتالیستی با هسته لنینی 
تبدیل کند. )اینجا هم دوباره هنگ کنگ و تایوان استثنا هستند.( البته 
این سیاست می تواند تغییر کند اما در حال حاضر این رویه برای شمار 
زیادی از کشورها بسیار جذاب تر از شیوه آمریکایی است که می گوید همه 
کشورها نهایتا باید تبدیل به دموکراسی شوند. )بدون آنکه به تفاوت های 

جغرافیایی، تاریخی و جمعیتی توجهی داشته باشد(.
ســوم، آمریکا را به راحتی می توان به دورویی متهم کرد، چین را نه. 
چین می گوید هر کشور باید اجازه داشته باشد به روش خودش توسعه 
یابد و همین باعث می شود پکن بتواند با دموکراسی ها، دیکتاتوری های 
نظامی و حکومت های پادشــاهی تجارت انجــام دهد و روابطش با این 
کشورها را با توجه به شرایط محلی شکل دهد. آمریکا اما از یک سو از 
ارزش های لیبرال حرف می زند و از طرف دیگر از متحدانش دفاع می کند 
کــه به طور مداوم همان ارزش ها را نقض می کنند. مردم این را دورویی 
می دانند. چین در عوض می تواند با هر کشوری تجارت و همکاری داشته 

باشد و خالف اصولش رفتار نکرده باشد.
با این اوصاف ممکن اســت فکر کنید که رویکــرد »زندگی کن و 
بگذار دیگــران زندگی کنند« چین نهایتا جایگزیــن ایده های لیبرال 
آمریکا در حوزه نظم جهانی می شود و آرام آرام بنیان های هنجارگرایانه 
نهادهای بین المللی غربی خصوصیتی وستفالی طور پیدا می کنند که به 
دنبال دخالت در امور داخلی دیگر کشــورها نیست. من حس می کنم 
این نتیجه گیری ناپخته اســت. چون نگاه چینی به نظم بین الملل هم 

آسیب پذیری هایی دارد.
یک مشــکل اینجاســت که به هر حال با وجود اینکه عموما بازی 
قدرت اســت که رفتار کشورها را شــکل می دهد، ملت ها نگرانی های 
اخالقی دارند و بی تفاوت به اخالقیات عمل نمی کنند. اینکه یک دولت با 
مردمش چطور برخورد می کند و چقدر خشونت به خرج می دهد حتی 
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یکا و نه چین هیچ کدام تهدیدی واقعی علیه حاکمیت و استقالل طرف مقابل نیستند. این دو کشور بزرگ تر و پرجمعیت تر و دورتر  نه آمر
یکا دارای سالح اتمی اند و همین مشخصا باعث می شود  از آنند که بخواهند به اشغال یکدیگر فکر کنند. به عالوه هم چین و هم آمر
هیچ کدام نتواند به طرف مقابل زور بگوید.

طی دو دهه اخیر 
آمریکا خود را 
درگیر چندین 

جنگ پرهزینه و 
ناموفق کرد، باعث 
شروع یک بحران 
مالی جهانی شد 
و ناکارآمدی و 

اختالفات درونی ای 
را تجربه می کند 
که از زمان جنگ 
داخلی بی سابقه 

بوده است. ژاپن به 
لحاظ اقتصادی 

فقط ایستاده شنا 
می کند و غرق 

نمی شود و اروپا 
هم با بحران های 

اقتصادی ای 
روبه روست 
که  می روند و 
برمی گردند

اگر درون مرزهایش باشد در جامعه بین الملل واکنش ایجاد می کند. در 
جهان کنونی که هر اتفاقی به سرعت در شبکه های اجتماعی بازتاب پیدا 
می کند، حتی خودکامه ترین حکومت ها هم این نکته را درک کرده اند و 
سعی می کنند اقدامات خشن شان را مخفیانه تر انجام دهند، در صورت لو 
رفتن برای حرکت شان دلیل موجه بتراشند و افرادی را که باعث افشای 
آنها می شــوند مجازات کنند )فشــار افکار عمومی در عصر شبکه های 
اجتماعی بســیار شدیدتر شــده و گاهی اوقات حکومت ها چاره ای جز 
کوتاه آمدن در برابر موج های ایجاد شده در شبکه های اجتماعی ندارند(. 

به همین خاطر نگاه چینی به روابط تجاری و بین المللی به خصوص 
در میان ملل غربی مخالفان زیادی خواهد داشت و آنها را نگران خواهد 
کرد. گاهی اوقات وقتی حکومت ها می بینند هرکاری درون مرزهایشان 
مجاز اســت و به کسی ربط ندارد کم کم به این سمت حرکت می کنند 
که بیرون مرزها هم دست به اقدامات مخاطره آمیز بزنند چون احتمال 

مجازات توسط چین را پایین می دانند.
در میان نباید فراموش کرد که نگاه لیبرالیســتی به حقوق فردی و 
هم چنین حقوق اقوام با فرهنگ، زبان یا هویت مشترک بود که به نابودی 
امپراتوری های اتریش- مجارســتان و عثمانی و تجزیه آنها منجر شد و 
حتی نقش کوچکی در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بازی کرد. حاال 
هم فشار غرب به چین به خاطر سیاست هایش در مورد اویغورها همین 
روند را دنبال می کند و افکار عمومی غربی هم بدون شک با شکل نگاه 

چین به وضعیت اقلیت ها و اقوام موافق نیست.
حاال می رسیم به سوال نهایی: آیا ایده های لیبرال می توانند در آینده 

در برابر ایده چینی روابط بین الملل و حکمرانی دوام بیاورند؟
باید اعتراف کرد که دو دهه گذشــته سال های پرمشکلی برای اکثر 
دموکراســی های جهان بوده اســت، با وجود آنکه )یا شــاید به خاطر( 
این کشورها در دهه های پایانی قرن بیستم موقعیت مطلوبی را تجربه 
می کردنــد. آمریکا خود را درگیر چندین جنگ پرهزینه و ناموفق کرد، 
باعث شــروع یک بحران مالی جهانی شد و در حال حاضر ناکارآمدی و 
اختالفات درونی ای را تجربه می کند که از زمان جنگ داخلی بی سابقه 
بوده اســت. ژاپن به لحاظ اقتصادی فقط ایســتاده شنا می کند و غرق 
نمی شــود و اروپا هم با بحران های اقتصادی ای روبه روست که  می روند 

و برمی گردنــد و همزمــان جوامعش به ســمت ارزش های غیرلیبرال 
درحرکتنــد. امیدواری های قبلی به هند و برزیل که قرار بود به جایگاه 
بالقوه ژئوپلیتیکی خود برسند به نومیدی تبدیل شده است. نگرانی درباره 

جذابیت لیبرالیسم در صحنه جهانی در بلندمدت کامال طبیعی است.
اما اگر کمی عقب تر بنشینیم و به تاریخ نظاره کنیم چطور؟ اگرچه 
طی سال های اخیر دموکراسی های عمده دنیا عملکرد ضعیفی داشته اند 
سابقه آنها طی اکثر دهه های قرن بیستم تاثیرگذار بوده است. گروهی از 
تحلیل گــران - از جمله چینی ها - بر این باورند که غرب دچار بیماری 
درمان ناپذیری شده است و افولش گریزناپذیر است. آنها احتماال اشتباه 
می کنند. همان طور که جیمز اســکات و آمارتیا ســن اخیرا نوشته اند 
احتمال آنکه جوامع لیبرال دست به اشتباهات فاجعه آمیز بزنند - مثل 
ایده مزارع اشتراکی دوران استالین یا سیاست فاجعه بار یک گام بزرگ 
به جلو مائو - کمتر است چرا که در این جوامع چنین اشتباهاتی را پس 
از وقوع اصالح می کنند. اگر این شکلی به قضیه نگاه کنیم دیگر برایمان 
عجیب نخواهد بود که بعضی از ضعیف ترین واکنش ها به گسترش کرونا 
در نظام های دموکراتیک را در کشــورهایی دیدیم که پوپولیست های 
غیرلیبرال با تمایالت مســتبدانه در آنها حاکم بودنــد: از نارندرا مودی 
نخست وزیر هند، تا ژائیر بولسونارو رئیس جمهور برزیل، تا ویکتور اوربان 
نخست وزیر مجارستان و باالخره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا. 
این مالحظات من را به این نتیجه می رساند: آمریکایی ها و دیگرانی 
کــه به ایده های لیبرال باور دارند نمی توانند فرض را بر این بگذارند که 
این ارزش ها واضح و مبرهن هســتند و تاریخ به نفع آنها عمل خواهد 
کرد. اگر تاریخ تا حاال به نفع شان عمل کرده نه خاطر مداخله الهی بوده 
و نه به این خاطر که در تاریخ عدالت برقرار اســت. تاریخ فقط وقتی به 
نفع یک ایدئولوژی عمل می کند که حامیانــش در اثبات برتری آن را 
موفق تر باشــند. )مثال فروپاشی شوروی باعث شد جهان به این نتیجه 
برسد که نهایتا لیبرالیســم بر چپ گرایی پیروز خواهد شد.( و حاال به 
نظر می رسد که دولت بایدن هم می خواهد برتری لیبرالیسم را به جهان 
اثبات کند اما اینکه او موفق می شود یا نه بستگی به موفقیت لیبرال ها 
در کشورداری دارد. فعال که اکثر آنها درگیر چرخه باطل اطالعات دروغ 

و سیاست بازی اند. 
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آیندهپژوهی

جمعیت کجا زیاد و کجا کم می شود؟ تحول
در ســال ۲019 گزارش افق جمعیت جهان توســط اول

دپارتمان اجتماعی و اقتصادی ملل متحد منتشر شد که 
در آن پیش بینی های جالبی در خصوص جمعیت آینده زمین مطرح شده 
بود. در این گزارش آمده بود که جمعیت جهان تا اواسط قرن بیست و یکم 
میالدی به 9.74 میلیارد نفر خواهد رسید؛ یعنی باید انتظار داشت جهان 
دو میلیارد نفر بیشتر از جمعیت کنونی اش داشته باشد. البته بر این نکته 
هم تاکید شده بود که نمی توان در مورد نحوه توزیع این جمعیت اضافه در 

کشورهای مختلف جهان پیش بینی خاصی کرد.
واقعیت این است که قاره آسیا از اواسط قرن بیستم میالدی بیشترین 
سهم را در افزایش جمعیت جهان داشته است. البته رشد جمعیت در این 
قاره از اوایل قرن بیســت و یکم میالدی رو به کاهش گذاشت و پیش بینی 
شده که تا سال ۲030 میالدی، رشد جمعیت آسیا بالتغییر باقی بماند. با 

این حساب، جمعیت آسیا تا سال ۲050 میالدی در حدود 5 میلیارد نفر 
باقی خواهد ماند. بنابراین تنها یک قاره باقی می ماند که پتانسیل افزایش 
جمعیت قابل توجهی دارد و آن هم آفریقا است. در حال حاضر، آفریقا 1.36 
میلیارد نفر جمعیت دارد و انتظار می رود این جمعیت تا اواسط قرن حاضر 
به ۲.5 میلیارد نفر هم برسد؛ یعنی 83 درصد افزایش نشان بدهد. البته در 
صورت تحقق این موضوع هم باز آسیا پرجمعیت ترین قاره باقی خواهد ماند 
و پــس از آن، آفریقا، آمریکای التین و منطقه کارائیب، قاره اروپا، آمریکای 

شمالی و اقیانوسیه قرار خواهند داشت.

در شهرها چه خبر می شود؟ تحول
بخش مهمی از تاثیر افزایش جمعیت در آینده بشر را دوم

باید در شهرها جست وجو کرد. امروزه 56 درصد از جمعیت 
جهان در مناطق شهری زندگی می کنند؛ یعنی تقریبا 4.4 میلیارد نفر. اما تا 
سال ۲050 میالدی اوضاع تغییر خواهد کرد و پیش بینی شده که جمعیت 
شهری به 6.6 میلیارد نفر برسد. این یعنی 68 درصد از کل جمعیت جهان 

ساکن شهرها خواهند بود.
معنــی اش این اســت که فشــار مضاعفــی در انتظار سیســتم های 
زیست محیطی فعلی در شهرهای بزرگ خواهد بود. آنها حتی در زمان حال 
هم اوضاع خوبی ندارند؛ چه رســد به اینکه فشار مضاعفی را هم بخواهند 
تحمل کنند. توسعه شهری معنی اش این است که زمین های بیشتری باید 
صاف شود تا زیرساخت ها در آن به احداث برسد و منابع آب بیشتری باید به 

 ] آینده جهان   [

در سال 2050 این طور زندگی خواهیم کرد
پیش بینی هایی درباره همه تحوالتی که در راه است

چرا باید خواند:
تحلیل مبسوطی 

بخوانید از همه تحوالت 
مهمی که زندگی روی 

زمین را تا سه دهه 
آینده تغییر خواهند 

داد و شاید تا امروز 
حتی فکرشان هم به 

سر ما نزده باشد؛ از 
تجاری شدِن فضا گرفته 

تا تغییر ثروتمندترین 
کشورهای جهان.

منبع  ورلدنیوز مانیتور 

هرجا که پای ما انسان ها در میان باشد، یعنی تکامل هم در راه است. این حرفی اغراق آمیز نیست؛ هر 
عرصه ای را که در نظر بگیرید انسان ها باعث تغییر و تحول در آن شده اند و همیشه هم این روند به سمت 
آینده ادامه دارد و البته آشفتگی های خاص خودش را نیز به همراه می آورد. پیش بینی تحوالت در جامعه 
بشری و میزان تاثیرگذاری آنها بر ما البته موضوعی نیست که بتوان به سادگی انجامش داد. ما اینجا فقط 

تالش می کنیم اطالعات حداقلی درمورد آنچه که آینده با خود به همراه می آورد و نیز پتانسیل های این 
تحوالت را بررسی کنیم. آینده ای که ما اینجا درباره اش حرف می زنیم، حداکثر تا سال 2050 میالدی است.
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احتمالش هست که در آینده، ثروت و آن نفوذ سیاسی که با ثروت به همراه می آید، به صورت 
متناسب تری در میان قاره های جهان پخش شود. می توان حدس زد که این مسئله از لحاظ سیاسی 
یادی داشته باشد. هم اهمیت ز

سمت مراکز شهری روانه شود و برق بیشتری برای استفاده آنها تولید شود و 
زمین های کشاورزی بیشتری کاربری خود را از دست خواهند داد.

درواقع تشدید رشد نامتناسب مناطق شهری و روستایی در آینده به این 
معنی خواهد بود که کشاورزان کم تری مشغول به کار خواهند بود و این در 
کنار تاثیر گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی می تواند تا سال ۲050 میالدی 
شــرایط سختی را در تامین منابع غذایی بشر به وجود بیاورد. از همه بدتر 

اینکه تمام منابع موجود تا آن زمان فرسوده و احتماال خالی خواهند شد.
اما این تازه همه ماجرا نیســت. مشــکل فقط به تولیــد مواد غذایی 
برنمی گردد، بلکه مســئله فقر و کمبودهای مختلف اجتماعی هم مطرح 
خواهد بود. در چنین شــرایطی احتمــال اینکه معضالت بزرگ تری مثل 
خشونت و بحران های انسانی در ابعاد گسترده اتفاق بیفتند بیشتر می شود. 
البته این را هم بگوییم که با توجه به آنچه که در موجود دوپای انسانی سراغ 
داریم، می توان پیش بینی کرد که اوضاع آینده خیلی هم بد نخواهد بود. بشر 
موجود نوآوری است و بنابراین حتی در بدترین شرایط آینده هم می تواند از 

راه های ابداعی، وضعیت خودش را بهتر کند.

ثروت ملل چه تغییری می کند؟ تحول
پیش بینی شــده که تعادل اقتصادی جهان از حاال تا سوم

ســال ۲050 میالدی به شدت دســتخوش تغییر شود. 
درواقع تغییرات در ثروت ملل مدتی اســت که شروع شده، اما نتایج واضح 
آن را می توان در سه دهه آینده مشاهده کرد. بر اساس پیش بینی اقتصادی 
بلومبرگ که سال گذشته منتشر شد، ثبات اقتصادِی دوران پس از جنگ 
جهانی دوم که ملل توسعه یافته از آن بهره مند شدند، در حال پایان است. بر 
این اساس، ابرقدرت های جدیدی در جهان ظهور کرده و خواهند کرد که 

عرصه را به سود خود تغییر خواهند داد.
به صورت خالصه، می توان گفت که اقتصاد جهان نوعی تغییر در مرکز 
ثقل خود را شــاهد خواهد بود. ســنگینی وزن ثروت که در دوران مدرن 
در جهان غرب دیده می شــد، حاال به سمت اقتصادهای در حال توسعه و 
اقتصادهای نوظهور در حال حرکت است و این روند در آینده تشدید خواهد 
شد. صد البته که تاثیر این مسئله بر سیاست جهانی بسیار زیاد خواهد بود.

بر اساس پیش بینی ها، در درجه اول چین را می بینیم که تا سال ۲035 
میالدی در زمینه تولید ناخالص داخلی از آمریکا پیشــی گرفته است و به 
بزرگ ترین اقتصاد جهان بدل شده است. همچنین تا سال ۲050 میالدی، 
سهم آسیا از تولید ناخالص داخلی جهانی به بیش از 50 درصد خواهد رسید 
و پیش برنده های اصلی آن هم چین و ســپس هند خواهند بود. آمریکای 
شمالی و اروپا هر یک ســهم ۲0 درصدی از تولید ناخالص داخلی جهان 

خواهند داشت و بقیه جهان، سهمی نزدیک به 10 درصد خواهد داشت.
اگــر بخواهیم درباره ثروتمندترین کشــورهای جهــان در آینده هم 
پیش بینی هایی داشته باشیم، اول باید به فهرست ده تایی کنونی این کشورها 
اشاره کنیم: آمریکا، چین، ژاپن، آلمان، فرانسه، هند، انگلیس، برزیل، ایتالیا 
و کانادا. اما پیش بینی شــده که تا سال ۲050 تغییراتی در این فهرست به 
وجود بیاید و مثال ثروتمندترین کشورهای جهان اینها باشند: چین، آمریکا، 
هند، اندونزی، آلمان، ژاپن، برزیل، فرانسه، انگلیس و ترکیه. معنی اش این 
است که برای اولین بار از زمان امپریالیسم تاکنون، ثروتمندترین کشورهای 
جهان دیگر فقط در اروپا یا آمریکای شمالی نخواهند بود؛ بلکه نام کشورهای 
آسیایی و آمریکای التین هم در صدر جدول قابل مشاهده خواهد بود. نکته 
دیگر هم این است که ثروت و نفوذ سیاسی که با ثروت به همراه می آید، به 
صورت متناسب تری در میان قاره های جهان پخش خواهد شد و این مسئله 

از لحاظ سیاسی هم اهمیت زیادی دارد.

غیر از پیش بینی فهرست ده کشور ثروتمند آینده دنیا، گمانه زنی در مورد 
بزرگ ترین اقتصادهای بعدی جهان هم حاکی از آن اســت که کشورهای 
خارج از اروپا و آمریکای شــمالی آینده اقتصادی خوبی در پیش دارند و از 
میان آنها می توان به روسیه، آرژانتین، آفریقای جنوبی، عربستان سعودی، 
ویتنام، نیجریه، مکزیک، لهســتان، مالزی، بنگالدش، کلمبیا، مصر، ایران، 

هلند، پاکستان، فیلیپین و تایلند اشاره کرد.
البته مسئله واقعا این نیست که چه کشوری بیشترین ثروت را دارد. این 
سوال هم مطرح است که کدام اقتصادها سریع ترین رشد را خواهند داشت. 
در این زمینه، کشــورهایی که بیشترین رشد تولید ناخالص داخلی و نیز 
درآمد سرانه را تا سال ۲050 میالدی محقق خواهند کرد عبارتند از: نیجریه، 
ویتنام، بنگالدش، هند، فیلیپین، اندونزی، پاکستان، آفریقای جنوبی، مصر، 
مالزی، کلمبیا، مکزیک و تایلند. باز هم می بینیم که بازارهای آسیا، آفریقا و 
آمریکای التین پیش برنده بیشترین تحوالت در این زمینه خواهند بود. البته 
نباید فراموش کرد که تاثیر تکنولوژی دیجیتال و گسترش دسترسی به آن 

در نقاط مختلف جهان چه عامل سرنوشت سازی در این راه است.

با اینترنت چه خواهیم کرد؟ تحول
بر اساس گزارشی که اتحادیه مخابرات بین المللی ملل چهارم

متحد در سال ۲018 منتشر کرد، بیش از نیمی از جمعیت 
جهان حاال به اینترنت دسترسی دارند. همچنین پیش بینی شده که تا سال 
۲050 میالدی این رقم خیلی باالتر برود؛ یعنی به 90 درصد برسد. مجموعه 
عوامل مختلفی مثل رشــد اقتصادی در جهان در حال توسعه، گسترش 
اســتفاده از موبایل و نیز دسترسی به زیرســاخت های پهن باند ماهوار ه ای 

همگی در این تحول موثر خواهند بود.
اما نکته دیگر این اســت که دســتگاه های هوشــمند در منازل و نیز 
گجت های مختلف نیز تا سال ۲050 میالدی کاربران بسیار بیشتری پیدا 
خواهند کرد. درواقع این هوشــمندی مضاعف دستگاه های آینده همگی 
وابسته به الگوریتم های ریزیادگیری ماشینی، الگوریتم های پیش بینی و موارد 
مشابه خواهد بود. این تکنولوژی ها که نحوه پردازش اطالعات توسط انسان ها 
را تقلید کرده و از آن یاد می گیرند، درواقع یک راه دیگر را هم در آینده باز 
خواهند کرد و آن هم استفاده گسترده از ایمپلنت )ابزار مصنوعی( عصبی در 
بدن انسان ها خواهد بود. با دستگاه هایی مانند نورالینک، مردم قادر خواهند 
بود هم کنشگری جالبی با کامپیوترها و دستگاه های دیگر داشته باشند. این 

تا اواسط قرن 
بیست و یکم 

میالدی یا همان 
سال 2050، 

ممکن است حتی 
به گردشگری 

فضایی و اقامت در 
هتل های فضایی 
و موارد مشابه هم 
برسیم. می توان 

حدس زد که همه 
این امور هم جنبه 

تجاری دارند

هرچه فعالیت های اقتصادِی 
بیشتری به صورت آنالین 
انجام بگیرد، امکان 
مرکززدایی و معامالت 
مطمئن تر ایجاد خواهد 
شد. پیش بینی ها نشان 
می دهد استفاده از رمزارزها 
و بالک چین ها حتی در امور 
مربوط به انرژی، منابع و 
سرمایه گذاری های زیرساختی 
نیز باال خواهد رفت
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پیشرفتی بسیار بزرگ در آینده بشر است.
این تحوالت همگی باعث خواهند شــد که گذار از اقتصاد فیزیکی به 
دیجیتال تسریع شــود. در اقتصاد دیجیتال، رشد درواقع داده-محور است 
و ارزشمندترین منبع آن هم محتوا است. از سوی دیگر، اوج گیری اینترنت 
اشــیا را شــاهد خواهیم بود که در چارچوب آن، جهان واقعی به اینترنت 
شباهت پیدا خواهد کرد. این پدیده تاثیر عمیقی بر جامعه دارد و می تواند به 

پیش بینی های رفتاری هم بپردازد.
به همین سیاق، باید این نکته را در نظر داشت که امنیت اطالعات در 
آینده بسیار پراهمیت تر خواهد شد و در مقابل، حریم خصوصی اهمیت خود 
را از دست خواهد داد. از همین حاال هم دوربین ها، حسگرها و نشانگرهای 
دیجیتال در همه جا پراکنده هســتند و این روند در آینده تشدید خواهد 
شــد. سپس اطالعات جمع آوری شده با اســتفاده از سیستم های پیچیده 
هوش مصنوعی به کار گرفته خواهند شــد و الگوها و عادت ها و رفتارهای 
مختلف افراد بر همین مبنا قابل انتظار و پیش بینی خواهند بود و حتی در 

طبقه بندی های مخصوص به خود جا خواهند گرفت.
در زمان حاضر، دسترسی به این نوع اطالعات می تواند خطراتی مانند 
ســرقت هویت، اخاذی و آزار و اذیت آنالین را به همراه داشته باشد، اما به 
نظر می رســد که در آینده از یک ســو در این زمینه با راه حل های جدید 
همراه خواهیم شد و از سوی دیگر، چالش های جدیدی را پیش روی خود 

خواهیم دید.

صنایع جدید و مشاغل جدید از کجا می آیند؟ تحول
شاید مهم ترین حرفی که بتوان درباره صنایع و مشاغل پنجم

آینده زد این است که ترندهای تکنولوژیک با چنان سرعتی 
در حال تغییر هستند و خواهند بود که روش کار، ارتباط، خرید و مصرف ما 
را در آینده بسیار بیشتر از قبل دگرگون خواهند کرد. این وضع طبیعتا باعث 
به وجود آمدن شغل ها و فرصت های سرمایه گذاری کامال متفاوتی می شود 

و به قول معروف هرچه را که مربوط به کسب و کار است متحول می کند.
چهار ترند اصلی را می توان در این راستا بررسی کرد:

بیکاری تکنولوژیک: واقعیت این است که اتوماسیون و انجام خودکار امور 
حتی در زمان حال هم دارد اهمیت برخی مشاغل فیزیکی را کم می کند. اما 
این وضع با گسترش استفاده از سیستم های روبوتیک و یادگیری ماشینی 
در آینده بسیار شدیدتر خواهد بود؛ و حتی تخصص هایی را که کسی فکرش 

را هم نمی کرد از مشاغل انسانی حذف خواهد کرد.
مشاغل انعطاف پذیر: هر چه سیستم های اتوماتیک بیشتری در مسیر 

تولید فیزیکی مورد اســتفاده قرار بگیرند، رشد مشاغل نیز بیش از پیش 
روی تولید محتوا و مالکیت معنوی متمرکز خواهد شد. این مسئله در کنار 
تکنولوژی های پیشرفته وایرلس باعث خواهد شد دورکاری هرچه بیشتر و 

در امور بسیار متفاوت تری انجام پذیر باشد.
کوچک شدن سیستم تولید: در میان کشورهای در حال توسعه، امور 
صنعتی به دلیل استفاده از سیستم های روبوتیک بسیار محدودتر خواهند 
شــد و بنابراین، کوچک شدن سیستم های تولید به صورت خودبه خود در 

اقتصادهای تکنولوژیِک آینده رخ خواهد داد.
رمزارزها و بالک ِچین ها: همان طور که گفتیم ظهور »اینترنت صنعتی« 
به معنای کوچک شدن سیستم های تولید است اما حتما فرصت های جدیدی 
برای کارآفرینان ایجاد می کند. هر چه فعالیت های اقتصادِی بیشــتری به 
صورت آنالین انجام بگیرد، امکان مرکززدایی و معامالت مطمئن تر ایجاد 
خواهد شد. رویه مرکززدایی با اســتفاده از رمزارزها و بالک چین ها بسیار 
آســان تر خواهد شــد و آنها جایگزین معامالت متعــارف بانکی و پولی 
خواهند شد. البته احتمال استفاده از آنها در امور مربوط به انرژی، منابع و 

سرمایه گذاری های زیرساختی نیز بسیار باالست.

در فضا چه اتفاقاتی می افتد؟ تحول
تا سال ۲050 میالدی، انتظار می رود که صنعت فضایی ششم

تجاری به شــدت رشد کند و ارزشش به چندین تریلیون 
دالر برسد. این در شرایطی رخ خواهد داد که امکانات بسیار عظیم در عرصه 
مخابرات، خدمات اینترنت، ماهواره های تحقیق و توسعه و سوخت رسانی 

اقماری در اختیار این صنعت قرار خواهد گرفت.
واقعیت اینجاســت که فضا دارد دســت یافتنی تر از گذشته می شود و 
هزینه های ســفر به فضا پایین تر می آید. این به خاطر پیشرفت هایی است 
که در زمینه راکت های قابل استفاده مجدد و تجهیزات مشابه صورت گرفته 
اســت. بنابراین تا اواسط قرن بیست و یکم میالدی یا همان سال ۲050، 
ممکن است حتی به گردشگری فضایی، اقامت در هتل هایی در فضا و موارد 
مشابه هم برسیم. ماموریت های تجاری فضایی به ماه، گردشگری در ماه و 
حتی استخراج مواد معدنی از فضا همگی می توانند در آینده از رویا به واقعیت 
بدل شوند. به خصوص اگر استخراج مواد معدنی از خرده سیاره  های نزدیک 
به زمین قابل انجام باشد، فلزات ارزشمندی به دست خواهد آمد که می توانند 
اقتصاد جهان را دگرگون کنند. پا گرفتن صنعت فضایی تجاری در این راستا 

می تواند واقعا آینده بشر را تغییر بدهد.

با گرمایش زمین چه کنیم؟ تحول
 چندین دهه می گذرد از زمانی که دانشمندان دریافتند هفتم

دمای زمین دارد به شکل خطرناکی باال می رود. گرمایش 
زمین نتیجه مســتقیم فعالیت های بشــر روی محیط زیســت و مصرف 
سوخت های فســیلی است که به افزایش ســطح گازهای گلخانه ای و به 
خصوص دی اکسید کربن منجر شده است )دی اکسید کربن عمال میزان 

اشعه خورشیدی جذب شده در اتمسفر را افزایش می دهد(.
بر اساس گزارشی که در سال ۲018 درمورد میزان افزایش دمای زمین 
منتشر شد، این پیش بینی مطرح شد که دمای زمین به صورت متوسط تا 
سال ۲05۲ میالدی بین 1.5 تا ۲ درجه سانتیگراد گرم تر خواهد شد. شاید 
این عدد در نگاه اول چندان مهم به نظر نرســد؛ اما واقعیت این اســت که 
سیستم های طبیعت که قرن ها باعث بقای بشر شد به خاطر گرمایش زمین 

در معرض خطر قرار گرفته اند.
میزان افزایش دما در همه نقاط جهان یکســان نیســت و بر اســاس 

عالوه بر 
درگیری های 

محلی و 
منطقه ای، آب 

تا سال 2050 به 
یک مناقشه مهم 
بین المللی بدل 

خواهد شد. این 
یعنی کشورهای 
همسایه بر سر 

دسترسی به منابع 
مشترک آب به 

روی هم اسلحه 
خواهند کشید 
و این مسئله به 
خصوص در 

کشاورزی خودش 
را نشان خواهد داد
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با گرمایش زمین، کشورهای نزدیک به قطب احتماال شاهد رونق کشاورزی خواهند بود اما 
یل، روسیه و کانادا( مجبور  ین ذخایر آب تازه تجدیدپذیر را دارند )از جمله برز کشورهایی که بیشتر
خواهند شد با تقاضای فزاینده برای آب هم کنار بیایند.

پیش بینی ها، در مناطق مرکزی و شرقِی آمریکای شمالی، مناطق مرکزی 
و جنوبی اروپا، منطقه مدیترانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی و همچنین 
آفریقای جنوب صحرا بیشتر از بقیه قابل مشاهده خواهد بود. در مناطقی 
که نزدیک به قطب ها واقع شــده اند )مثل کانادا، روسیه، آفریقای جنوبی و 

آمریکای جنوبی( نیز مدت فصل غیریخی افزایش خواهد یافت.
بر این اساس، کشورهای نزدیک به قطب احتماال شاهد رونق کشاورزی 
خواهند بود اما کشورهایی که بیشترین ذخایر آب تازه تجدیدپذیر را دارند 
)از جمله برزیل، روسیه و کانادا( مجبور خواهند شد با تقاضای فزاینده برای 
آب کنار بیایند. در همین حال، در مناطق نزدیک به اســتوا افزایش دمای 
هوا باعث رطوبت بیشتر در فصل زمستان می شود که آن هم به نوبه خود 
به جاری شدن سیل، وقوع طوفان، خشکسالی، بیابانی شدن اراضی و کاهش 
آب های زیرزمینی منجر خواهد شــد. از بین رفتن خاک نیز یکی دیگر از 

تبعات افزایش دماست.
نکته دیگر این است که مناطق پرجمعیت ساحلی یا نزدیک به رودخانه ها 
با افزایش سطح دریا مواجه خواهند شد. طبق پیش بینی ها، تا سال ۲040 
میالدی حدود 7.4 میلیارد کیلومتر مربع از اراضی مناطق مختلف ساحلی 
جهان زیر آب خواهد رفت. تاثیر اقتصادی این قضیه بســیار باالست چون 
مهاجرت و نابودی سیســتم  زندگانی چندین هزار ساله در کنار آبها را به 
دنبال خواهد داشــت. پیش بینی شده که تا اواسط قرن حاضر، بسیاری از 
مراکز شهری جهان به خاطر افزایش سطح آب های نزدیک به آنها و خطر 
ســیل، به کل متروکه شوند. این هم بحران مهاجرتی جدیدی را به دنبال 

خواهد داشت.
اما افزایش دمای زمین به نابودی یخچال های طبیعی و نیز مناطق قطبی 
نیز منجر خواهد شد و پیش بینی شده که تا سال ۲050 میالدی مدار قطب 
شمال حتی تابســتان های بدون یخ را هم تجربه کند. این یعنی سیستم 
جریان اقیانوس ها تحت تاثیر قرار می گیرد و آب های رهای بیشتری گرما را 
جذب کرده و بخار می شوند و بنابراین دمای اقیانوس ها باال خواهد رفت و 
این هم باعث آزاد شدن ذخایر گاز متان در اعماق اقیانوس منجمد شمالی 
خواهد شد. این دور باطل تنها به گرمایش بیشتر زمین می انجامد و آینده 

بشر روی زمین را بیشتر به خطر خواهد انداخت.

جنگ بر سر آب بین کدام کشورهاست؟ تحول
در بسیاری از مناطق جهان، صنعتی شدِن سریع و نیز هشتم

افزایش جمعیت باعث کمبود شــدید آب شده است. در 
چین، مصر، هند، پاکستان، مکزیک و آمریکا مناقشه بر سر آب بسیار جدی 
اســت. عالوه بر درگیری های محلی و منطقه ای، آب تا سال ۲050 به یک 
مناقشه مهم بین المللی بدل خواهد شد. این یعنی کشورهای همسایه بر 
سر دسترسی به منابع مشترک آب به روی هم اسلحه خواهند کشید و این 

مسئله به خصوص در کشاورزی خودش را نشان خواهد داد.
در ســال های اخیر، مفهوم »آتــی آب« هم مثل آتی فلزات گران بها یا 
نفت بر سر زبان ها افتاده است. بنابراین مناقشه آب عالوه بر تبعات سنگین 
ژئوپلیتیکی و زیســت محیطی اش، دارد کم کم در بازارهای مالی نیز نقش 
ایفا می کند. معنی اش این اســت که در آینده، این نقش بسیار مهم تر هم 

خواهد شد.
در ســال های اخیر، تکنولوژی نمک زدایی از آب هم بسیار مورد توجه 
قرار گرفته و سرمایه گذاری های زیادی در آن انجام شده و به نظر می رسد 
ســرمایه گذاری های مشابه در آینده نیز ضروری باشد. آنچه که علم جدید 
آرکولوژی نامیده شده )ترکیب اکولوژی و معماری( احتماال در آینده، مسئله 

آب را در فضاهای شهری با تمرکز بیشتری بررسی خواهد کرد.

انرژی های سبزتر از کجا می آیند؟ تحول
این همه بدی های تغییرات اقلیمی را گفتیم، این را هم نهم

بگوییم که گرمایش زمین باعث شد تکنولوژی های خوب 
و پیشــرو در عرصه انرژی، تولید و حمل و نقل هم مورد توجه قرار بگیرند. 
این روند به خصوص در زمینــه انرژی های تجدیدپذیر، خودروهای برقی و 
سایر تکنولوژی های سبز تا سال ۲050 با سرعت رو به پیشرفت خواهد بود. 
هزینه ها در این حوزه ها کاهش خواهد یافت، رقابت بســیار باال خواهد بود و 
البته میزان آزادشدن گازهای گلخانه ای نیز کاهش نشان خواهد داد. در سال 
۲018 میــالدی حدود ۲8 درصد از برق تولیــدی در جهان از منابع انرژی 
تجدیدپذیر تولید شده بود و از آن میان هم انرژی برق آبی سهم 45 درصدی، 
انرژی هســته ای ســهم ۲8 درصدی، انرژی بادی سهم 13 درصدی، انرژی 
خورشیدی سهم 6 درصدی و سوخت های زیستی سهم 5 درصدی داشتند 
و 3 درصد هم سهم منابع متفرقه بود. اما پیش بینی سازمان اطالعات انرژی 
آمریکا این اســت که تا سال ۲050 میالدی سهم انرژی های تجدیدپذیر در 
تولید برق در جهان به 49 درصد برسد. انرژی های تجدیدپذیر حتی در زمان 
حال نیز در کشورهای در حال توسعه به شدت مورد توجه قرار گرفته اند چون 
در این کشورها که اکثرا پرجمعیت و وسیع اند، دسترسی به مدار مرکزی برق 
محدود است و تجهیزات تولید نیز ناکافی اند. در این کشورها، استفاده از انرژی 
خورشــیدی و بادی با سرعت بهتری در حال گسترش است. در همین حال 
می دانیم که به دلیل از بین رفتن بسیاری از زمین های قابل کشت در جهان، 
چاره ای نیست جز آن که مناطق شهری سبزتر از گذشته شوند و کشاورزی 
شــهری، کشاورزی عمودی، کشاورزی در آب، باغچه های محلی برای تولید 
محصول و ســایر موارد مشابه مورد توجه قرار بگیرند. تغییر مهم سبز دیگر 
هم اســتفاده از خودروهای الکتریک است که تا سال ۲050 میالدی نیمی 
از بــازار خودرو جهان را به خود اختصــاص خواهند داد. با تمام این اوصاف، 
بشــر باز هم نمی تواند ادعا کند که اطالعات کافی دربــاره آینده دارد. اصال 
اقتصاد سال ۲050 میالدی شاید برای ما که در سال ۲0۲1 زندگی می کنیم 
بسیار غیرقابل تشخیص باشد. احتمالش هست که تا آن زمان، نقش بانک ها و 
دولت های مرکزی و سایر نهادها به کل از بین رفته باشد و ما در جهانی کامال 
اینترنتی زندگی کنیم. اما در شرایطی که پیشرفت های تکنولوژیک با سرعت 
بسیار زیاد در حال رخداد هستند، واقعا نمی توان پیش بینی کرد که تا آن زمان 
چه خواهد شد. ما زندگی هوشمندتری را تجربه خواهیم کرد؛ اما باید شرایط 
پایدارتری را روی زمین برای زندگی خود ایجاد کرده باشیم. تصمیمات ما در 
فاصله امروز تا ســال ۲050 بسیار سرنوشت ساز است و می تواند راه نجات یا 

نابودی آینده برای فرزندان مان هم باشد. 

به دلیل از بین 
رفتن بسیاری از 
زمین های قابل 
کشت در جهان، 
چاره ای نیست 
جز آن که مناطق 
شهری سبزتر 
از گذشته شوند 

و کشاورزی 
شهری، کشاورزی 

عمودی، 
کشاورزی در 

آب، باغچه های 
محلی برای تولید 
محصول و سایر 

موارد مشابه مورد 
توجه قرار بگیرند

احتمالش هست که تا اواسط 
قرن حاضر میالدی، نقش 
بانک ها و دولت های مرکزی و 
سایر نهادها در جوامع بشری 
به کل از بین رفته باشد و 
ما در جهانی کامال اینترنتی 
زندگی کنیم
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آیندهپژوهی

در مــاه مــارس جو بایــدن رئیس جمهــور آمریــکا از برنامه  
بلندپروازانه ای پرده برداشت که بر اساس آن بیش از ۲ تریلیون دالر 
روی بازسازی و توسعه زیرساخت های کشور سرمایه گذاری خواهد 
کرد. بایدن هنگام معرفی این برنامه که کامال داخلی به حســاب 
می آمد، یک چالش سیاســت خارجی را نام برد: »رقابت جهانی با 

چین«.
این کامال معنا می دهد: در واشــنگتن که هردو حزب در مورد 
اوج گیری چین نگران اند نشــان دادن وهم هیوالی قدرت و سلطه 

پکن می تواند حمایت مردم را از طرحش باال ببرد.
 ترس از چین و تالش برای کپی کردن موفقیتش فقط مختص 
واشــنگتن نیست. هند، برزیل و دیگر کشــورهای عمده در حال 
توســعه رویای رســیدن به چین را داشــتند اما خدمات شهرِی 
ازتوان افتاده، سیستم های حمل و نقل قدیمی، و شبکه برق ناکافی 
جلوی بلندپروازی شان را گرفت. برای آنها هم رقابت با چین شاید به 

معنای سرمایه گذاری روی زیرساخت های جدید است.
اما واشنگتن یک اشتراک دیگر هم با این کشورها دارد: معضل 
پیدا کردن این که چطور بودجه این ســرمایه گذاری ها را جور کند. 
همیــن حاال هم تحلیل گران در مورد عملی بودن طرح بایدن ابراز 
تردید کرده اند. او گفته برای پیدا کردن بودجه می خواهد افزایش 
مالیات بر سود ســرمایه را باال ببرد، مالیات بر ارث جدیدی وضع 
کند و اصالحاتی در سیســتم جمع آوری مالیات انجام دهد. همه 
اینها بدون تردید با مخالفت شدید جمهوری خواهان کنگره روبه رو 

خواهد شد و احتمال عملی شدنشان باال نیست. 
در این میان ســاختار اقتصادی چین و مکانیسم های مالی آنها 
به طور بنیادین با آمریکا متفاوت اســت و بررسی تجربه چین در 
سرمایه گذاری در زیرساخت ها به ما ثابت می کند که رقابت با چین 

در این حوزه چقدر دشوار است.
درآمد ســرانه چینی هــا تقریبا یک هفتم آمریکایی هاســت و 
سیستم های مالی و بودجه ای آنها کمتر از آمریکا پیچیدگی دارد. 
اما چین توانســت منابعی را پیدا کند که به کمک آنها چشم انداز 
اقتصادی اش را به طور کامل متحول کرد. کالن شــهرهای مدرن 
در حال حاضر میزبان نیمی از جمعیت چین هستند و شبکه های 
ریلی ســریع و آزادراه های مدرن کل کشور را سرویس می دهند و 
شرکت های پیشرو چینی در حال رقابت با غول های بین المللی اند. 
چین چنین دستاوردی داشته چون توانسته بودجه مورد نیاز برای 
تداوم سطح باالیی از ســرمایه گذاری  را داشته باشد. در واقع طی 
ســه دهه گذشته به طور میانگین حدود 40 درصد تولید ناخالص 
داخلی )GDP( چین صرف ســرمایه گذاری در زیرساخت ها شده 

اســت. در آمریکا این رقم حدود ۲0 درصد است. حتی کشورهای 
دارای درآمد متوسط دنیا اوضاع شــان از آمریکا بهتر بوده است و 
میزان سرمایه گذاری شــان حدود ۲5 تا 30 درصد تولید ناخالص 

داخلی شان بوده است.
بــه همین خاطر اســت که تحلیل گران در مــورد طرح بایدن 
برای کپی کردن راه چین تردید دارند. اینجا سوالی کلیدی مطرح 
می شود: چطور چین توانسته چنین سرمایه   هنگفتی را فراهم کند 
آن هم زمانی که دولت ها در سراســر دنیا نمی توانســتند سرمایه 
طرح های نه چندان بزرگشان را بدون باالبردن مالیات یا انتشار اوراق 

قرضه یا بدهی خارجی جور کنند؟
راه حل چینی توسعه به ایده ای مرتبط است که در غرب درست 
فهمیده نشده: دولت چین در مسیر تحول از اقتصاد سوسیالیستی 
به اقتصاد بازارمحور، با موفقیت توانست از ارزش پنهان زمین  بهره 
بگیــرد. در دوران پیش از اصالحات، زمین در چین ارزش تجاری 
پایینی داشــت چرا که هم مالکیت و هم حقوق استفاده از زمین 
به دولت تعلق داشــت. بازار ملک تجاری و مسکونی از اواخر دهه 
1990 در چین جان گرفت، درســت زمانی که دولت مســکن را 
خصوصی سازی و مزایده قطعات زمین را برای استفاده تجاری آغاز 

کرد.
این باعث افزایش بهای دارایی های زمین محور شد چون بازارها 
کم کم ارزش تجــاری واقعی آنها را درک می کردنــد. خانواده ها، 
شــرکت ها و دولت های محلی که قطعات زمین داشــتند ناگهان 
متوجه شــدند دارایی هایی دارند که ارزش شان به سرعت در حال 
افزایش است. شاخص قیمت زمین های تجاری چین نشان می دهد 
که میانگین ارزش زمین بین سال های ۲004 تا پایان ۲017 حدود 
هشت برابر شــده است )بازار ملک روسیه هم در سال های پس از 
فروپاشی شوروی و خصوصی سازی مسکن چنین روندی را شاهد 
بود. بین ســال های 1990 تا 1996 ارزش ملک در مسکو 1۲ برابر 

شد(.
افزایش قیمت زمین همچنین به دولت های محلی و شهری این 
 )LGFV( »فرصت را داد تا »ابزارهای ســرمایه گذاری دولت محلی
را راه بیندازند تا بتواند برای زیرســاخت ها بودجه جمع کند. این 
موسسات دولتی می توانســتند از زمین هایی قبال توسط دولت به 
عنوان گرویی وام های پرداخت نشده ضبط شده بود به عنوان دارایی 
استفاده کنند، وام بگیرند یا اوراق قرضه جدید منتشر کنند. همین 
به آنها پول نقد کافی را داد تا بتوانند هر پروژه ای را پیش ببرند: از 

توسعه شبکه برق تا سیستم های مترو.
تا زمانی که ارزش زمین ســریع تر از نرخ بهــره بانکی یا بهره 

 ] آینده توسعه   [

آیا معجزه زیرساختی چین تکرارشدنی است؟
تالش بایدن و دیگر سران دنیا احتماال نتیجه نمی دهد

چرا باید خواند:
این گزارش را بخوانید تا 
ببینید که چین چطور به 
اینجا رسید و آیا امکان 

دارد روش چینی توسعه 
را کپی کنیم؟

منبع  فارن پالسی 

ترس از چین 
و تالش برای 

کپی کردن 
موفقیتش فقط 

مختص واشنگتن 
نیست. هند، 
برزیل و دیگر 

کشورهای عمده 
در حال توسعه 

رویای رسیدن به 
چین را داشتند اما 
خدمات شهرِی 
ازتوان افتاده، 

سیستم های حمل 
و نقل قدیمی، 
و شبکه برق 

ناکافی جلوی 
بلندپروازی شان را 

گرفت 
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راه حل چینی توسعه به ایده ای مرتبط است که در غرب درست فهمیده 
نشده: دولت چین در مسیر تحول از اقتصاد سوسیالیستی به اقتصاد 
بازارمحور، با موفقیت توانست از ارزش پنهان زمین  بهره بگیرد.

وام دهندگان خصوصی رشــد می کرد، این قرض گیرندگان دولتی 
می توانستند وام بگیرند تا بدهی های قبلی شان را پرداخت کنند. اما 
این ترفند تا ابد جواب نمی دهد. قیمت زمین همیشه باال می رود اما 
برای همیشه نمی تواند از سرعت افزایش نرخ بهره جلو بزند، چون 
قیمت ملک باالخره زمانی به تعادل می رســد. نسل های جدیدتر 
موقع خرید قدرت انتخاب بیشــتری دارند و تصمیم می گیرند که 
به اندازه والدین خود پس انداز نکنند. این باعث می شــود نرخ بهره 
سریع تر از قیمت زمین رشد کند. به عالوه میزان بازگشت سرمایه 
تعداد زیادی از پروژه های زیرساختی دولتی چین در حال کاهش 
است )به دالیل استراتژیک دولت در حال سرمایه گذاری در مناطق 
کمتر توســعه یافته مرکزی اســت(. به همین خاطر پکن تصمیم 
گرفته از آزادی عمل LGFV هــا در گرفتن وام کم کند تا معضل 
بدهی های دولت بزرگ تر نشــود. به همیــن دالیل انتظار می رود 
سرعت ســرمایه گذاری دولت چین در زیرساخت ها طی سال های 

پیش رو کم شود.
در نقــاط مختلف دنیا بازار قدرتمنــد ملک از دهه ها - و حتی 
قرن ها - پیش وجود داشت و این یعنی اکثر دولت های دنیا فرصت 
مناســبی را که با اصالحــات ارضی در دامن پکــن افتاد ندارند و 

نخواهند داشت.

در مــورد بایدن هم می تــوان پیش بینی کرد کــه اگر نتواند 
مالیات ها را باال ببرد مجبور اســت با بدهی بیشتر هزینه طرح های 
زیرســاختی اش را جور کند. در چنیــن حالتی دولت بایدن حتی 
دارایی  ملموسی هم ندارد که بخواهد آن را گرو بگذارد و وام بگیرد 
و تنهــا دارایی اش میزان اعتبــار وزارت خزانه داری آمریکا در بین 
مردم و وام دهندگان خصوصی )با فروش اوراق قرضه دولتی( است. 
این می تواند به دولت های ایالتی در آمریکا این فرصت را بدهد که 
زیرساخت های خود را نوسازی کنند تا شاید بشود فاصله عظیم با 
چین را کم کرد. فراموش نکنید که چین طی سال های آتی آرام آرام 
با همان محدودیت های مالی ای روبه رو خواهد شــد که دولت های 

غربی مدت هاست با آن دست و پنجه نرم می کنند.
این را که فروش اوراق قرضه احتماال باعث تورم در اقتصاد آمریکا 
و بی ثباتی می شود، نمی شود نادیده گرفت، اما اوراق قرضه در آمریکا 
اصوال درون و بیرون این کشــور اعتبار باالیی دارند و شاید بتوانند 
مشابه اصالحات ارضی چین، سرمایه در اختیار واشنگتن بگذارند. 
این راه حل یک نقطه ضعف دیگر هم دارد: این روش تا زمانی جواب 
می دهد که دالر همچنان ذخیره ارزی اصلی دنیا باقی بماند. اینکه 
آیا تالش های پکن و مسکو برای دور زدن دالر، به این سیستم ضربه 

خواهد زد یا نه، هنوز معلوم نیست.  
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جو بایدن به این نتیجه رسیده که سرمایه گذاری ۲.۲5 تریلیون دالری 
روی زیرســاخت ها می تواند به اقتصاد ضربه خورده آمریکا از کرونا جانی 
دوباره ببخشد و این کشور را در رقابتش با چین در موضع قوی تری قرار 
دهد. می توان گفت بایدن در رقابت با چین، دارد از دســتورالعمل  چینی 
توسعه استفاده می کند. پکن با سرمایه گذاری سنگین روی زیرساخت ها 
توانست رشد اقتصادی را سرعت بخشد، اشتغال زایی کند و بنیان توسعه 

کلی کشور در چهار دهه گذشته را شکل دهد.
اما آیا می توان روش چینی توسعه را در نقاط مختلف دنیا تکرار کرد؟ آیا 
ساخت و بازسازی جاده ها، راه آهن و دیگر زیرساخت های مربوط به حمل 
و نقل در همه جای دنیا یک شــکل انجام می شود و نتیجه مشابه است؟ 
جواب مطمئنا منفی است. آمریکا و چین به دو شکل کامال متفاوت روی 

زیرساخت ها سرمایه گذاری می کنند و نتیجه متفاوتی می گیرند. 
اول از همه آمریکا نمی تواند سیستم از باال به پایین مدیریت اقتصادی 
چینی را کپی کند )همین سیستم تمرکزگرای چینی بود که به چینی ها 
اجازه داد کرونا را به سرعت کنترل کنند در حالی که در آمریکا هر ایالت 
ســاز خودش را می زد(. در پکن به خاطر این شیوه مدیریتی تصمیمات 
درباره چگونگی سرمایه گذاری در زیرساخت ها خیلی سریع انجام می شود 
و دولت های محلی، فقط اجراکننده تصمیم مدیران باالیی هستند نه مثل 
آمریکا که خیلی اوقات تصمیمات دولت ایالتی ربطی به دولت فدرال ندارد 

و حتی با آن تناقض دارد.
پروفسور لی ییپنگ، استاد دانشکده تجارت دانشگاه ریدینگ انگلیس 
می گوید: »چین نســبت به آمریکا مزیت سازمانی دارد. تفاوت سیستم 
سیاسی دو کشور تفاوت نوع واکنش دو طرف به کرونا بود. نکته اینجاست 
که اگر شما نتوانید کرونا را به خوبی کنترل کنید و بخواهید اقتصاد را رونق 
ببخشید، همیشه این خطر وجود دارد که کرونا بازگشت کند. و شما دوباره 

ضربه بدی خواهید خورد.«
به عالوه، سیستم سیاسی آمریکا هم میزان پولی را که بایدن می تواند 
خــرج کند و هم پروژه هــای او را محدود خواهد کــرد. بایدن نمی تواند 
تصمیمات را بگیرد و به آنها عمل کند. او با مانع کنگره و دولت های ایالتی 
روبه روست و همین باعث می شود انجام پروژه های زیرساختی در آمریکا 
سخت تر و طوالنی تر شود. ضمنا مسئله بدهی دولت هم این وسط وجود 

دارد.
روری گرین، اقتصاددان متخصص چین و آســیای شمالی در مرکز 
تحقیقاتی TS Lombard می گوید: »تفاوت آمریکا با چین در این حوزه 
دوشاخه است. اول، محدودیت های سخت گیرانه تر بودجه ای در آمریکاست 
و اینکه کنگره نخواهد گذاشت بدهی دولت به خاطر نوسازی زیرساخت ها 
از حد خاصی بیشتر شود. تفاوت دوم کندی اجرای پروژه ها در آمریکاست. 
وقتی دولت پکن تصمیم به سرمایه گذاری می گیرد پول خیلی سریع به 

 ] آینده توسعه   [

روش پکن، روش واشنگتن
نگاه چینی به طرح بلندپروازانه توسعه آمریکا

آماندا لی
روزنامهنگارساکنپکن،
فارغالتحصیلمدرسه

اقتصادیلندن/روزنامهساوت
چاینامورنینگپست،چاپ

هنگکنگ
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یرساختی ابزار به شدت موفق چین برای مقابله با دوران های رکود چرخه اقتصادی بوده است. چین هرگاه با بحران  سرمایه گذاری ز
روبه رو شده )مثل بحران مالی جهان در سال ۲00۸ و سقوط بازارهای بورس در سال ۲015( بالفاصله محدودیت کسری بودجه 
یرساخت ها سرمایه گذاری کرده و جواب گرفته است دولت های محلی را برداشته و روی ز

افراد دخیل در ماجرا می رســد و وارد چرخه اقتصاد می شود. دولت های 
محلی در آنجا پروژه های آماده ای دارند که فقط مشــکل بودجه دارند و 
به شدت مشتاق اند که آن را استارت بزنند. در آمریکا ممکن است سال ها 
طول بکشد که پروژه آغاز به کار کند و به همین خاطر نمی تواند بر رکود 

آن تاثیری را بگذارد که سیاست گذار خواسته بود.«
طی دو دهه گذشته ســرمایه گذاری روی زیرساخت ها حربه معمول 
چین در جنگ با رکود و تقویت توسعه بلندمدت بوده است. سال پیش 
هم پکن برای جبران ضربه کرونا به اقتصاد اجازه داد ســطح کسری 
بودجه به طرز بی سابقه ای باالتر رود و به دولت های محلی هم اجازه 
داد که در مقیاســی بی سابقه وام بگیرند تا بتوانند روی زیرساخت ها 

سرمایه گذاری کنند. 
به همین خاطر بدهی بخش دولتی در چین به 46.55 تریلیون یوآن 
)7.17 تریلیون دالر( رســید. ســهم دولت مرکزی از این بدهی ۲0.89 
تریلیون یوآن است و دولت های محلی ۲5.66 تریلیون یوآن. سال پیش 
نســبت بدهی کلی دولت چین به تولید ناخالص داخلی به ۲70 درصد 
افزایش پیدا کرد. این رقم در ســال ۲019 حدود ۲46 درصد بود. همین 
سرمایه گذاری باعث شد اقتصاد چین - با وجود ضربه سنگینی که اوایل 

سال ۲0۲0 از کرونا خورد - طی سال گذشته ۲.3 درصد رشد کند.
روری گرین می گوید: »سرمایه گذاری زیرساختی ابزار به شدت موفق 
چین برای مقابله با دوران های رکود چرخه اقتصادی بوده اســت. چین 
هرگاه با بحران روبه رو شــده )مثل بحران مالی جهان در ســال ۲008 و 
سقوط بازارهای بورس در سال ۲015( بالفاصله محدودیت کسری بودجه 
دولت های محلی را برداشــته و روی زیرساخت ها سرمایه گذاری کرده و 

جواب گرفته است.«
حاال بایدن هم قرار است راه چین را برود. او می خواهد عالوه بر بازسازی 
سیستم کهنه پل ها، جاده ها، خطوط آهن، فرودگاه ها و حمل و نقل عمومی 
شهری، روی زیرساخت های دیجیتال آمریکا هم سرمایه گذاری کند. البته 
کنگــره باید این طرح را تایید کنــد و به همین خاطر جزئیاتش ممکن 
اســت عوض شــود. اکثر تحلیل گران بر این باورند که طرح بایدن برای 
اقتصاد آمریکا ضروری اســت و باعث جان گرفتن اقتصادی می شود که 
سال هاست دچار بیماری سرمایه گذاری پایین روی زیرساخت هایش است. 
از ســال ۲010 تاکنون میانگین سرمایه گذاری ساالنه دولت آمریکا روی 
زیرســاخت ها حدود ۲.4 درصد تولید ناخالص داخلی اش بوده که بسیار 

پایین تر از رقم 8 درصدی چین است.
لوئیس کوئیس، رئیس میز آســیای موسســه تحقیقاتی آکسفورد 
اکونومیکز می گوید: »زیرســاخت های آمریکا نیاز به بازسازی دارند و در 
این حرفی نیست. نکته اینجاست که هدف دولت باید همین باشد: یعنی 
زیرســاخت ها بازسازی شوند تا نهایتا اوضاع به نفع اقتصاد و کشور شود. 
اینکه دولت هدفش را اشــتغال زایی از این راه قرار دهد ایراد دارد و باعث 

تضعیف آن می شود. اشتغال زایی باید نتیجه طرح باشد نه هدف آن.«
البته دولت چین شکست هایی هم در این زمینه داشته است: پروژه های 
پرخرجی که جواب نداده اند اما به گفته کوئیس، در کل این سیاست موفق 
بوده اســت. درست است که مثال در چین فرودگاه هایی داریم که از پس 
هزینه های خود برنمی آیند اما خط آهن پرسرعت چین کامال موفق بوده 

است.
ضمنا چین و آمریکا در مراحل متفاوتی از توســعه اقتصاد خود قرار 
دارند و این اهداف زیرساختی آنها را متفاوت می کند. چین به دنبال انتقال 
جمعیت از مناطق روستایی به مناطق شهری بزرگ و توسعه یافته است 
و آمریکا به دنبال توسعه حمل و نقل و رساندن کارگران ارزان از مناطق 

روستایی به شهرهای صنعتی. در حال حاضر سطح زیرساخت ها در چین 
باالتر از سطح توسعه تولید است. زیرساخت ها قرار است مردم را به سمت 
شــهرها به حرکت درآورد و میزان تقاضا را باال ببرد تا تولید جان دوباره 

بگیرد.
بانک جهانی که بخشــی از بودجه شش پروژه قطار تندروی چین را 
تامین کرده بود در گزارشی در سال ۲019 اعالم کرد که چهار پروژه از این 
پروژه ها بازده اقتصادی خوبی داشته اند. بر این اساس بازده این پروژه ها 8 
درصد بوده که »نتیجه خوبی برای چنین سرمایه گذاری عظیمی محسوب 

می شود.«
یکی از این پروژه ها شبکه 856 کیلومتری خط آهن سریع السیر گوئیژو 
به گوآنگژو است که ساخت آن از سال ۲008 تا ۲014 طول کشید و بیش 

از 90 میلیارد یوآن )14 میلیارد دالر( هزینه برداشت.
یکی از دالیل بایدن برای بهبود زیرســاخت های آمریکا، پایین آوردن 
هزینه تولید اســت که ایــن می تواند به صنایع جانی دوباره ببخشــد، 
اشــتغال زایی کند و زنجیره هــای توزیع را تقویت کنــد. طی دهه های 
گذشته باال بودن هزینه  تولید در آمریکا باعث شد شرکت ها بخش عمده 
فعالیت های خود را به کشورهایی با دستمزد پایین کارگر بفرستند. )مثال 

آیفون در آمریکا طراحی می شود و در چین تولید.( 

J  مشکالت روش چینی
البته چین هم در وضعیت آرمانی خود به ســر نمی برد. مثال رویکرد 
سرمایه گذاری در زیرساخت ها جلوی افول سرمایه گذاری در بخش تولید 
را نگرفته و به همین خاطر در این بخش نسبت به گذشته مشاغل کمتری 
وجود دارد. ضمنا باال رفتن کیفیت زندگی و دستمزد کارگران چینی باعث 
شده این کشور مانند گذشته گزینه ایده آل تولید ارزان برای شرکت های 

خارجی محسوب نشود.
طی دهه گذشته درصد کارگران بخش های تولید و ساخت و ساز چین 
به طور متناوب کاهش پیدا کرده اســت و از 30.3 درصد در سال ۲01۲ 
به ۲7.5 درصد در سال ۲0۲0 رسیده است. به عالوه میزان تقاضا در بین 
مصرف کنندگان چینی آن چنان که باید باال نیست و رشد ضعیفی دارد و 

همین احتماال از قدرت اقتصادی چین در بلندمدت خواهد کاست.
 S&P Global شان روچ، اقتصاددان ارشد در شرکت تحقیق و مشاوره
معتقد است که وابستگی باال به سرمایه گذاری زیرساختی با هدف رشد 
اقتصاد می تواند باعث رشد و احیای نامتوازن اقتصاد شود. »نکته اینجاست 
که سیاست کنونی باعث اشتغال زایی گسترده هم نمی شود چون در حال 
حاضر بخش خدمات است که موتور اشتغال زایی چین به حساب می آید. 
بخش کوچکی از بسته های محرکی که چین پس از کرونا به اقتصادش 
تزریق کرد به خانواده ها رسید و ما فکر می کنیم یکی از دالیل پایین بودن 

میزان خرید مصرف کنندگان و ضعف بخش خدمات همین بوده است.«
در آمریکا البتــه ابهامات فراوانی در مورد طرح بایــدن وجود دارد و 
بخصوص معلوم نیست چه میزان بودجه نهایتا برای بازسازی زیرساخت ها 
تخصیص داده خواهد شد. جمهوریخواهان سنا اخیرا از برنامه خود برای 
بهبود زیرساخت های حمل و نقل، اینترنت و سیستم آبرسانی کشور پرده 

برداشته اند و هزینه آن بسیار بسیار پایین تر از طرح بایدن بوده است.
جاشوا کورالنتزیک، متخصص آسیای جنوب شرقی در شورای روابط 
خارجی آمریکا می گویــد: »در مرحله کنونی بحث در مورد نتیجه طرح 
بایدن و مقایسه آن با چین غیرممکن است چون اصال معلوم نیست طرح 
او با چه وضعی در کنگره تصویب شود. چه برسد به اینکه چطور آن را اجرا 

خواهند کرد.« 

سال پیش هم پکن 
برای جبران ضربه 
کرونا به اقتصاد 
اجازه داد سطح 

کسری بودجه به 
طرز بی سابقه ای 

باالتر رود و به 
دولت های محلی 

هم اجازه داد 
که در مقیاسی 
بی سابقه وام 

بگیرند تا بتوانند 
روی زیرساخت ها 

سرمایه گذاری 
کنند 
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آیندهپژوهی

 جو بایدن رئیس جمهوری امریکا در ســخنرانی خود به 
مناســبت صدمین روز ریاست جمهوری اش خبر از ورود 
اقتصاد امریکا به دوره پساکرونا و شروع مسیر رشد اقتصادی 
داد، خبری که نه تنها مردم امریکا بلکه ساکنان تمامی دنیا 
منتظر شنیدن آن بودند، خبری که نشان داد روزهای سخت 
کرونایی باالخره تمام می شود و اقتصاد دنیا دوباره می تواند 
رشــد و رونق را تجربه کند. او در این سخنرانی تاکید کرد 
سخت ترین روزهای اقتصاد امریکا پایان یافت و نرخ بیکاری 
و گرســنگی در کشور تنزل پیدا کرد. از طرف دیگر رئیس 
بانک مرکزی امریکا هم خبر از تــداوم اجرای طرح خرید 
اوراق قرضه دولتی حداقل تا انتهای سال جاری داد. طرحی 
که اغلب در دوره های     بحرانی اقتصادی به منظور تزریق پول 
به اقتصاد و حمایت از اقتصاد کشورها اجرا می شود و نشان 
می دهد اقتصادی که تاکنون برای ممانعت از تشدید رکود 
مورد حمایت دستگاه اقتصادی امریکا قرار داشت از این پس 
برای تقویت نرخ رشد اقتصادی و افزایش ایجاد فرصت های 

شغلی مورد حمایت قرار می گیرد.
در ســوی دیگر میدان هم عملکرد بازار سهام در امریکا نشان دهنده صحت سخنان جو 
بایدن بود. بازاری که در این روزگار پرتالطم با افزایش ارزش ســهام روبه رو شده بود و سهام 
شرکت های بزرگ فعال در دنیای تکنولوژی، اصلی ترین شرکت های فعال در این بازار با رشد 
ارزش روبه رو شد. اما سوال این است که آیا رشد اقتصادی امریکا و خروج اقتصاد این کشور از 
شرایط کرونایی و بحرانی می تواند به معنای احیای اقتصاد دنیا باشد یا اینکه این موضوع صرفا 
به امریکا اختصاص دارد؟ امریکایی که تا انتهای ماه آوریل  بالغ بر ۲40 میلیون دوز واکسن 
تزریق کرده بود و خبرها از تکمیل واکسیناسیون 30 درصد از جمعیت بزرگسال امریکا حکایت 
داشت. کشوری که اخیرا خبر از عرضه بالغ بر 60 میلیون دوز واکسن به کشورهای در حال 

توسعه و افزایش صادرات مواد اولیه تولید واکسن به هند، داده است.

J اقتصاد دنیا در حال ورود به دوره تازه ای است
سهم اقتصاد امریکا در اقتصاد دنیا بسیار باال است ولی این کشور به تنهایی نمی تواند اقتصاد 
جهان را از رکود خارج کند. این کشور برای تقویت نرخ رشد اقتصادی دنیا نیاز به یک همراه 
قدرتمند دارد و این همراه قدرتمند کشوری نیست جز چین. کشوری که دومین اقتصاد بزرگ 
دنیا است، در سال های اخیر با سرعت باالیی رشد کرده است و مهم تر اینکه در سالی که تمامی 
کشورها با رکود ناشی از کرونا روبه رو بودند، با سرعت باالیی رشد را تجربه کرده است. اقتصاد 
چین در فصل اول امسال رکورد رشد اقتصادی 18.3 درصدی را نسبت به سال قبل شکست 

و حجم تولید در این کشور با باالترین سرعت در طول تاریخ رشد کرد.
اما ســوال این است که شرایط کشور هند و برزیل در وضعیت اقتصادی دنیا چه تاثیری 
خواهد داشت؟ هند قبل از شروع همه گیری کرونا پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا بود و موج تازه 
همه گیری در این کشور باعث شده است تا کارشناسان اقتصادی در مورد از دست رفتن یک 
سال اقتصادی دیگر برای این کشور صحبت کنند. با این پیش بینی ها اقتصاد این کشور اگر در 
سال جاری رکود را تجربه نکند، در خوش بینانه ترین حالت رشدی را  تجربه نمی کند. اوضاع 

اقتصادی این کشور تا چه حد می تواند روی وضعیت اقتصادی دنیا تاثیر بگذارد؟
طبق گزارش های بانک جهانی اقتصاد امریکا و چین در مجموع سازنده 40 درصد از تولید 

ناخالص داخلی دنیا است و به همین دلیل رشد اقتصادی این دو کشور می تواند باعث ارتقای 
نرخ رشد اقتصادی دنیا شود. این در حالی است که سهم هند در اقتصاد دنیا کمتر از 5 درصد 
است و برزیل هم سهمی کمتر از هند در اقتصاد دنیا  دارد. در نتیجه رشد اقتصادی دو کشور 
امریکا و چین حتی در شرایطی که هند با چالش های زیادی روبه رو است و احتمال از دست 
رفتن یک سال در اقتصاد این کشور به دلیل موج باالی همه گیری در آن زیاد است، می تواند 

زمینه را برای رشد اقتصادی جهان فراهم کند.

J بازار نفت چه وضعیتی خواهد داشت
بازار نفت در این سال با پیچیدگی های     تازه ای روبه رو خواهد بود. از یک طرف رشد اقتصادی 
امریکا و چین باعث می شــود تا تقاضا برای نفت و فراورده های     نفتی در این کشورها افزایش 
یابد. از طرف دیگر بحرانی که در هند به عنوان یکی از بزرگ ترین خریداران نفت در دنیا وجود 
دارد باعث می شود تا تقاضای این کشور به شدت تنزل پیدا کند. حال سوال این است که این 

دودستگی در شرایط اقتصادی دنیا چه تاثیری روی قیمت نفت یا میزان تقاضا دارد؟
دو مرکــز بزرگ مطالعاتی دنیا یعنی جی پی مورگان و گلدمن ســاکس در گزارش های 
جداگانه ای تالش کردند به این سوال پاسخ دهند. بر مبنای مطالعات آنها در سال جاری شاهد 
افزایش قیمت کاالهای اساسی به خصوص نفت خواهیم بود زیرا سرعت باالی واکسیناسیون 
در کشــورهای غربی بستر را برای تسریع روند احیای اقتصادی و عبور از بحران سال ۲0۲0 
فراهم کرده است. آنها خبر از شروع چرخه افزایشی قیمت نفت در بازار داده اند و تاکید کردند 
حال زمانی است که کشورهای صادرکننده نفت می توانند هزینه های     ناشی از یک سال بحرانی 

را جبران کنند.
کریستین مالک، تحلیل گر ارشد جی پی مورگان در این مورد می گوید: »ما بر این باوریم 
که قیمت نفت در دنیا روند افزایشی خود را ادامه خواهد داد. در انتهای ماه آوریل هر بشکه 
نفت در دنیا با قیمت بالغ بر 67 دالر مبادله می شد و پیش بینی می شود تا شش ماه آینده هر 

بشکه نفت در بازار جهانی با قیمت 80 دالر به فروش برسد.«
البته پیش بینی افزایش قیمت نفت می تواند به این معنا باشد که تولیدکنندگان نفت شیل 
در امریکا باز هم وارد میدان خواهند شد و تولید را افزایش می دهند؛ شرکت هایی که در یک 
سال گذشته و به دلیل قیمت پایین نفت در بازار، از فعالیت امتناع کردند و حال که قیمت در 

مسیر افزایشی است فرصتی برای کسب سود پیدا خواهند کرد.

J آیا قیمت نفت به بیش از 80 دالر می رسد
اما مسئله مهم دیگر این است که آیا قیمت نفت از مرز 80 دالر فراتر می رود یا خیر؟ گلدمن 
ساکس در این مورد نوشت: »همه چیز بستگی به عملکرد اقتصادی امریکا و چین و وضعیت 
اقتصادی دنیا دارد. در صورتی که اقتصاد دنیا رشد کند، تقاضا برای نفت رشد خواهد کرد و 
قیمت این منبع ارزشمند انرژی افزایش خواهد یافت و حتی احتمال رسیدن قیمت تا مرز 90 
دالر تا نیمه دوم امسال هم وجود دارد. اگر دنیا با چالش های تازه ای روبه رو شود، جهش های 
    تازه ای به وجود بیاید یا خبری مبنی بر بی اثری واکسن ها منتشر شود، شرایط در بازار نفت 

متحول خواهد شد.«
نکته مهم این است که امروزه بحث در تمامی محافل مطالعاتی در مورد این مسئله است که 
قیمت نفت در بازار تا چه حد افزایش خواهد یافت. یعنی سقفی که برای افزایش قیمت می توان 
پیش بینی کرد چقدر است؟ باید در نظر داشت برای رسیدن به زمانی که دنیا رشد قیمت را 
تجربه کند باید حداقل دو ماه صبر کرد ولی بدون شک از نیمه دوم امسال سرعت رشد قیمت 

نفت در بازار و سرعت رشد تقاضای نفت افزایش خواهد یافت. 

چرا باید خواند:
اقتصاد دنیا در یک 

سال گذشته با 
چالش های زیادی 

روبه رو شده است ولی 
دو اقتصاد بزرگ جهان 

وارد فاز پساکرونا 
شده اند که می تواند 

نویدبخش احیای 
اقتصاد دنیا باشد.

کمربندها را ببندید، اقتصاد دنیا آماده پرواز است
آیا اقتصاد دنیا وارد فاز پساکرونا شده است؟

در صورتی که اقتصاد دنیا رشد کند، تقاضا برای نفت رشد خواهد کرد و قیمت 
این منبع ارزشمند انرژی افزایش خواهد یافت و حتی احتمال رسیدن قیمت تا 
مرز 90 دالر  تا نیمه دوم امسال هم وجود دارد.

مونا مشهدی رجبی
دبیربخشآینده



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

قهرمانان غیردولتی
بخش خصوصی و مردم به کمک دولت هند آمده اند
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جهان به روایت نمودارها
شاخص ها از آینده  چه می گویند؟

رویای آمریکایی
نرخ بیکاری در آمریکا به دنبال شــیوع ویروس کرونا، ناگهان افزایش پیدا کرد. اما 
خیلی زود ســروکله واکسن کرونا پیدا شد. در حالی که ۲0۲0 سالی برای وضعیت 
اشــتغال در آمریکا بود، انتظار می رود ۲0۲1 سالی متفاوت برای این کشور باشد. 
بررسی ها هم نشان می دهد نرخ بیکاری در این کشور با شیب تندی در حال کاهش 
اســت. این یعنی وضعیت در بزرگ ترین اقتصاد جهان به سمت عادی شدن پیش 

می رود. 

سهم بردن از کار؛ ایاالت متحده

بازگشایی اشتغال
درصد

بایدن و کسری بودجه
دولت ها وقتی عوض می شوند، یکی از مسائل مهم شان، کسری بودجه است. در آمریکا 
هم این مسئله اهمیت زیادی دارد. حاال مدتی است که بایدن به ریاست جمهوری 
رسیده و جای دونالد ترامپ را گرفته اســت. اما در سال اول چه کسری بودجه ای 
خواهد داشت؟ اکونومیست در این نمودار میزان کسری بودجه هریک از دولت ها در 

سال اول شان را به تصویر کشیده است. 

خرج کنندگان بزرگ؛ ایاالت متحده، کسری بودجه سال اول دولت
روسای جمهوری منتخب، درصد از تولید ناخالص داخلی

روزولت، 1۹33
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دو رقیب در شرق
جمعیت کشــورهایی مانند هند و چین نه تنها به لحاظ زیاد بودن، بلکه به لحاظ 
وضعیت اقتصادی این دو کشور هم اهمیت دارد. چین در حال حاضر بخش مهمی 
از جمعیت جهان را تشکیل می دهد. هند هم جمعیت زیادی از جهان را در خود 
جای داده است. اما تعداد افرادی که در این دو کشور زندگی می کنند در حال کاهش 
است یا افزایش؟ اکونومیست در این نمودارها به بررسی وضعیت جمعیتی این دو 

کشور پرداخته است.

متوسط ساالنه نرخ تغییر جمعیت 

پنج سال پایانی
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نرخ بیکاری
درصد

اقتصادها پس از کرونا
همه گیری ویروس کرونا، وضعیت اقتصاد جهان را متزلزل کرد. بسیاری از بزرگ ترین 
اقتصادهای جهان از جمله ایاالت متحده، فرانسه، بریتانیا و آلمان، به لحاظ اقتصادی 
دچار مشکل شدند چرا که ناچار بودند به خاطر همه گیری کرونا، اعالم تعطیلی کنند. 
حاال اما واکسن کشف شده و کشورهای مختلف در حال واکسینه کردن جمعیت 

خود هستند. این نمودار اکونومیست وضعیت اقتصادها را نشان می دهد.

یک قدم به جلو؛ تولید ناخالص داخلی، درصد افزایش نسبت به سال گذشته

متوسط ساالنه 2016 تا 201۹

ایاالت متحده

فرانسه

بریتانیا

کانادا

ایتالیا

آلمان

ژاپن
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آغاز عملیات تزریق
حدودا یک سال می شد که جهان در انتظار نشسته بود تا دانشمندان در آزمایشگاه های 
خود به کشف بزرگ یعنی واکســن دست پیدا کنند. باالخره کشورهای مختلف 
واکســن را تولید کردند و حاال در حال توزیع و تزریق آن هستند. اما چه تعداد از 
مردم جهان تاکنون واکسینه شده اند؟ این نمودار نشان می دهد که هنوز راه درازی 
تا ریشه کنی ویروس کرونا باقی مانده است. جهان همچنان چشم انتظار واکسن است.

جامانده ها؛ واکسیناسیون کرونا، درصد بزرگ ساالنی که نخستین دوز واکسن را تزریق کرده اند
تا 22 آوریل 2021

آمریکای شمالی
اتحادیه اروپا

سایر کشورهای اروپایی
آمریکای جنوبی

جهان
آسیای جنوبی
آسیای شرقی

کشورهای حوزه منا
اقیانوسیه

آمریکای مرکزی
آسیای میانه

آفریقا
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قمار بزرگ بن سلمان
چندی پیش بود که محمد بن سلمان، شاهزاده آل سعود اعالم کرد عربستان سعوی 
مایل به مذاکره با ایران است. این کشور ظاهرا به دنبال گشایش اقتصادی است. اما 
وضعیت اقتصادی عربستان سعودی در حال حاضر به چه صورت است و چه میزان 
ســرمایه خارجی جذب می کند؟ اکونومیست در این نمودار تالش کرده وضعیت 

اقتصادی عربستان سعودی را تحلیل و بررسی کند. 

در جست وجوی بودجه؛ عربستان سعودی، درصد از تولید ناخالص داخلی
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مجموع سرمایه گذاری 
داخلی و خارجی

 ویروس انگلیسی
کرونا در ابتدا تا این اندازه ترســناک نبود، جهش های این ویروس، ترسناک ترش 
کرده است. در حال حاضر کرونای انگلیسی یکی از انواع جهش یافته این ویروس است 
که ظاهرا تفاوت های اساسی با ویروس اولیه دارد. بیماران با تاخیر بیشتری بهبود پیدا 
می کنند و گاهی تا چندین هفته پس از بروز اولین عالیم، همچنان به این ویروس 
مبتال هستند و نتیجه تست آن ها هم مثبت می شود. این نمودار بخشی از ماجرای 

کرونای انگلیسی را نشان می دهد.

راه دراز بهبود؛ بریتانیا، رواج عالیم در میان افرادی که تست آن ها مثبت شده است، درصد

پس از 5 هفته

خستگی
سرفه

سردرد
دردهای عضالنی

فقدان چشایی
فقدان بویایی

گلودرد
تنگی نفس

تهوع/استفراغ
اسهال

دردهای شکمی

0 3 6 ۹ 12

پس از 12 هفته

انزوای اقتصادی
روسیه یکی از مهم ترین و بزرگ ترین اقتصادهای جهان است. این کشور با رهبری 
والدیمیر پوتین در حال حاضر به یکی از مطرح ترین قدرت های جهانی هم تبدیل 
شده است. اما اقتصاد این کشور در حال حاضر چه وضعیتی دارد؟ اکونومیست معتقد 
است اقتصاد روســیه دچار انزوا شده است. این نمودار وضعیت بانک های روسیه و 

ذخایر ارزی و همچنان ذخیره طالی آن ها را نشان می دهد. 

همه چیز آنجاست؛ بانک روسیه، دارایی های طال و ارز خارجی- درصد از ارزش بازار
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جریان خالص سرمایه گذاری خالی
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اکنون تنش میان دو کشور چین و ژاپن دوباره در حال اوج گرفتن است. نیکایی توشیهیرو دوباره به میدان 
آمده و تالش دارد روابط را حسنه کند. اما چین اخیرا اقداماتی داشته که شرایط را پیچیده کرده است. 
جداسازی اقتصاد از سیاست هم در شرایط فعلی کار ساده ای به نظر نمی آید.

همین دلیل است که تحلیل و نظر هیروکی هم کامال احساسی 
به نظر می رسد. 

ژاپن ضربه های بســیاری خورده است، اکنون روابط سیاسی 
برایش اهمیت زیــادی دارد و به همین خاطر باید تمرکز خود 
را روی روابط سیاسی بگذارد. بحث این کشور، فراتر از رابطه با 
چین است. پس از جنگ های بسیاری که اتفاق افتاد و جهان در 
آن درگیر شــد و ژاپن هم در آن نقش داشت، این کشور تالش 
کرد فضایی برای توسعه سایر کشــورها فراهم کند. اما اکنون 
چین به یک قدرت بزرگ اقتصادی تبدیل شده اســت. ژاپن هم 
مســحور این قدرت شده و تحلیل گرش هم، این کشور را مادر 

خود می داند. 

J ژاپن زیر تیغ 
نیکایی توشــیهیرو به دنبال قدرت فرهنگی چین اســت. او 
می گوید دو کشــور از طریق مسائلی به جز مسائل سیاسی به 
یکدیگر نزدیک شــده اند. او معتقد اســت در نهایت می توان به 
چینی ها اعتماد کرد و در نتیجه از سایر مقامات چینی درخواست 
کرده است که با چینی ها روابط دوستانه ای برقرار کنند. در میانه 
سال ۲010 بود که روابط میان چین و ژاپن دچار مشکالتی شد، 
در آن زمان، همین نصیحت ها موثر بود. دو کشــور با یکدیگر 
وارد تنش شــده بودند. چین حتی صــادرات از ژاپن را ممنوع 
اعالم کرده بود. ژاپنی ها نمی توانند خودروهای تولیدی خود را به 
چینی ها بفروشند. اما در آن زمان هم نیکایی توشیهیرو به میدان 
آمد و قضیه را بهبود بخشید. او به چین رفت و مذاکره کرد. در 
واقع او نقش پلی میان شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین 
و شــینزو آبه، نخست وزیِر آن زماِن ژاپن را ایفا می کرد. باالخره 

دیدار میان قدرت ها میسر شد و قضیه فیصله پیدا کرد. 
اکنون تنش میان دو کشــور چین و ژاپن دوباره در حال اوج 
گرفتن اســت. نیکایی توشیهیرو دوباره به میدان آمده و تالش 
دارد روابط را حســنه کند. اما چین اخیرا اقداماتی داشــته که 
شــرایط را پیچیده کرده است. جداسازی اقتصاد از سیاست هم 
در شرایط فعلی کار ساده ای به نظر نمی آید. در واقع، چشم انداز 
رابطه میان این دو کشــور کامال تیره و تار شده است. به عالوه، 
آمریکا بیش از گذشــته حضور دارد و تالش می کند شرایط را 
ســخت کند. در چنین شــرایطی که بحث تحریم هم به میان 
آمده، شاید سخن گفتن از قدرت پانداها برای ایجاد صلح میان 
این دو کشور، قدری دور از منطق باشد. قطعا نیکایی توشیهیرو 
تمام تالش خود را می کند تا دوباره مانند گذشــته، روابط را به 
شکلی صلح آمیز درآورد اما بعید به نظر می رسد شرایط به این 
شکل ادامه پیدا کند. شــاید باید در انتظار این باشیم که ژاپن 
باالخره میان چین و آمریکا یکی را انتخاب کند. و این انتخاب 

می تواند اثرات زیادی بر معادالت جهانی بگذارد. 

در مرکز ژ اپن، باغ وحشــی وجود دارد که در آن، کمتر از 7 
پاندا زندگی می کنند. وقتی بچه یکی از این پانداها به دنیا آمده 
بود، یکی از سخنگوهای چینی که مدام در توییتر، توییت های 
ستیزه جویانه می نویسد، با لحنی احساساتی نوشت: »امیدواریم 
با این پاندا شــاهد دوستی میان چین و ژاپن باشیم.« توییت او 
شــاید کمی بلندپروازانه بود. البته کسی این حرف را می زد که 

جزو مقامات مهم چین محسوب می شود. 
نیکایی توشــیهیرو یکی از مهم ترین مقامات ژاپنی است که 
سال هاســت در ژاپن فعالیت سیاسی دارد. او همیشه به دنبال 
دوســتی با چینی ها بوده اســت. به تازگی او قدرت بیشــتری 
گرفته اســت و به این ترتیب توانسته بیشــتر صدای خود را به 
جهان برساند و بگوید به دنبال روابط دوستانه با چین است. اما 
این دو کشور سال هاست که با یکدیگر مشکالتی دارند و دیر یا 
زود باید این مشکالت را حل کنند. البته اکثر ژاپنی ها به ویژه آن 
دسته که در میان قدرتمندان قرار دارند و فعالیت های اقتصادی 

انجام می دهند، معتقدند ژاپن باید بهتر باشد.
چین خریدار ۲۲ درصد از صادرات ژاپن است، این رقم از 18 
درصد آمریکا هم بیشتر است. به عالوه، هنگ کنگ هم 5 درصد 
از صادرات ژاپن را جذب می کند. پس واضح است که ژاپن باید 
به فکر تعدیل رابطه با چین باشــد. تحلیل گرانی مانند ناکانی 
هیروکی هم معتقدند ژاپن باید وضعیتش را در مقابل چین تغییر 
دهد. او می گوید: »آمریکا پدر و چین مادر اســت. ما نمی توانیم 
یکی از آن ها را انتخاب کنیم.« اما وضعیت در واقع شاید این طور 
هم نباشد. هیروکی تا حدود زیادی قضیه را احساسی کرده است. 
سیاستمداران جوان عمده تمرکز خود را روی روابط سیاسی 
می گذارند اما برخی دیگر، به فکر روابط انســانی هستند. آن ها 
ترجیح می دهند میان انســان ها رابطه ای خوب برقرار شود. به 
همین خاطر است که احساساتی برخورد می کنند و درست به 

چرا باید خواند:
 این روزها ژاپن شرایط 

سختی را سپری 
می کند. از یک طرف 

آمریکا و از طرف 
دیگر چین، هردو این 
کشور را تحت فشار 

گذاشته اند چراکه 
هرکدام می خواهند 

قدرت های برتر را 
در کنار خودشان به 
عنوان متحد داشته 

باشند. اما ژاپن 
نمی تواند انتخاب کند. 

چین خریدار 22 درصد از 
صادرات ژاپن است، این رقم 

از 18 درصد آمریکا هم بیشتر 
است. به عالوه، هنگ کنگ 

هم 5 درصد از صادرات ژاپن 
را جذب می کند. پس واضح 

است که ژاپن باید به فکر 
تعدیل رابطه با چین باشد. 

تحلیل گرانی مانند ناکانی 
هیروکی هم معتقدند ژاپن 
باید وضعیتش را در مقابل 

چین تغییر دهد. او می گوید: 
»آمریکا پدر و چین مادر است. 

ما نمی توانیم یکی از آن ها را 
انتخاب کنیم.« اما وضعیت در 

واقع شاید این طور هم نباشد

 ] ژاپن و چین   [

قدرت پاندا
وقتی آمریکا، پدر و چین، مادر است!
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این ساختمان ها و بسیاری از دیگر ساختمان ها نظیر این ها، در حقیقت قلب اقتصاد کره جنوبی هستند و در دوران همه گیری کرونا، 
همین ساختمان هایی که عموما ربات ها در آن ها کار می کنند، توانسته اند اقتصاد کره جنوبی را به جلو ببرند. اقتصاد کره جنوبی در 
سال ۲0۲0 یعنی در زمان کرونا 1 درصد کوچک شد.

خیابان های سئول بپرسید، به شما خواهند گفت که در سال ۲0۲0 
و همین حاال در ســال ۲0۲1 به صورت کامال عادی و مثل گذشته 
مشغول به کار بوده و هستند. در واقع کرونا نتوانسته به آن شکل، ترمز 

کار کردن را در این کشور بگیرد. 
البته در برخی از بخش های کره جنوبی، تصویری کامال متفاوت 
به چشم می خورد. در شهرهای کوچک که چشم انتظار دانشجویان 
خارجی و گردشگران خارجی هستند، وضعیت کامال به هم ریخته است. 
هر بخشی که نیازمند گردشگر باشد، دچار مشکل شده است. برخی از 
مناطق، کامال وابسته به دانشجویان بین المللی، به ویژه چینی هستند. 
اما وضعیت طوری بوده که خارجی ها را پس زده است. در واقع خبری 
از این افراد نبوده اســت. مردمی که در این مناطق زندگی می کنند، 
می گویند بدترین وضعیت را در 30 ســال گذشته تجربه می کنند. 
برخی می گویند فقط چند ماه دیگر می توانند به این وضعیت ادامه 

دهند و عمال زندگی به این شکل، دیگر ممکن نخواهد بود. 
نرخ بیکاری در کره جنوبی در ماه ژانویه به 5.4 درصد رســید که 
تقریبا برابر با سطح آن در دوران پیش از شیوع کروناست. اما هنوز هم 
تعداد افراد بیکاری که در گذشته در صنایع خرده فروشی و گردشگری 
فعالیت داشتند، بسیار باالســت. برخی تحلیل گران می گویند این 
وضعیت می توانــد تهدیدی برای اقتصاد کره جنوبی باشــد. دولت 
در این زمینه اقداماتی داشــته تا جلوی بــروز بحران در اقتصاد کره 
جنوبی را بگیرد. حتی برخی پروژه های زیرساختی برای اقتصاد سبز 
هم معرفی شده اند که می توانند کمک کننده باشند. اما راه اندازی این 
پروژه ها زمان بر است. نکته اینجاست که تعداد مبتالیان در کره جنوبی 
دوباره در حال افزایش است و این می تواند مسئله ای نگران کننده برای 
این اقتصاد باشد. واکسیناسیون در این کشور به کندی پیش می رود 
و محدودیت ها در برخی از شــهرها در مورد مشاغل مختلف اعمال 
شده است. به همین خاطر اســت که شاید ناگهان قلب اقتصاد کره 

جنوبی از کار بیفتد.  

دو ساختمان عظیم خاکستری که با مستطیل هایی به رنگ آبی، 
قرمز و زرد تزئین شده، قرار است شبیه ترین تصویر به نقاشی معروف 
پیت موندریان باشد، که پارک صنعتی در جنوب سئول را به نمایش 
می گذارد. درون این ساختمان ها، بزرگ ترین خطوط تولید تراشه برای 
لوازم برقی گروه سامسونگ قرار دارند که به صورت شبانه روزی یعنی 
۲4 ساعته تولید می کنند. ربات ها از سقف آویزان هستند و وسایل را 
می سازند. در واقع این ربات ها هستند که کار را مرحله به مرحله پیش 
می برند. چند انسان هم به عنوان ناظر اجازه دارند همان اطراف حضور 
داشته باشــند تا به کار ربات ها نظارت کنند. در واقع این افراد صرفا 
برای این حضور دارند که اگر مشکلی پیش آمد، جلوی بروز اتفاقات 
را بگیرند تا در نهایت محصوالت بدون مشکل و باکیفیت تولید شوند. 
این ســاختمان ها و بسیاری از دیگر ساختمان ها نظیر این ها، در 
حقیقت قلب اقتصــاد کره جنوبی هســتند و در دوران همه گیری 
کرونا، همین ساختمان هایی که عموما ربات ها در آن ها کار می کنند، 
توانسته اند اقتصاد کره جنوبی را به جلو ببرند. اقتصاد کره جنوبی در 
ســال ۲0۲0 یعنی در زمان کرونا 1 درصد کوچک شــد. در همین 
دوره، تولید جهانی، 3.5 درصد کاهش یافت و بسیاری از اقتصادهای 
بزرگ و ثروتمند جهان وارد رکودهای عمیقی شدند. اما مشکل کره 
جنوبی چندان هم حاد نبود و انتظار می رود امسال حدود 3.5 درصد 
رشد کند. چنین رقمی می تواند بهترین رقم برای رشد اقتصادی کره 
جنوبی در یک دهه گذشــته باشد. این اقتصاد از ابتدای سال ۲0۲1 
تاکنون، توانســته به سطح خود در دوران پیش از شیوع کرونا برسد. 
وضعیت صادرات در این کشور و همچنین تولید محصوالت کارخانه ای 
به حدود پیش از بحران کرونا رسیده است. سامسونگ در سال ۲0۲0 
بیش از سال قبل از آن، درآمدزایی کرد، در حالی که همه گیری جهان 

را درنوردیده بود. 
کــره جنوبی در مهار کرونا کامال موفق عمــل کرد. عالوه بر آن، 
بخش هایی از اقتصاد این کشور توانست خیلی زود با بحران کرونا آشنا 
شــود و نسبت به آن اقدام کند. به همین خاطر است که اقتصاد این 
کشور عمال دچار مشکل نشد. اشتغال در بخش تولید در کره جنوبی 
در فاصله ماه ژانویه ۲0۲0 تا مارس ۲0۲1 تقریبا به صورت پیوسته 
رشد کرده است. ابعاد مختلف این اقتصاد، مدام در حال چرخش بوده 
و توانسته درآمدزایی کند. همین حاال هم رستوران ها کار می کنند، 
بخش هایی که به شــدت در شــرایط کرونا در دیگر کشورها آسیب 

دیده اند. 

J چشم انتظار خارجی ها 
کافی شاپ ها در کره جنوبی گفته اند که وضعیت کار کردن برای 
آن ها کامال عادی اســت و مثل همیشه مشغول به فعالیت هستند. 
تنها چند هفته در زمســتان بود که این بخش ها ناچار شدند شیوه 
بیرون بر را اجرا کنند. از نگاه مردم، همه گیری تغییر محسوســی در 
زندگی و کسب وکار آن ها ایجاد نکرده است. اگر از مردم و کارگرها در 

چرا باید خواند:
 اقتصاد کره 
جنوبی یکی از 
توسعه یافته ترین 
اقتصادهای جهان 
است که ایران هم 
بارها تالش کرده از 
آن الگوبرداری کند. 
توسعه کره جنوبی 
در نگاه بسیاری از 
آسیایی ها، می تواند 
نمونه ای خوب برای 
پیگیری باشد. اما 
عملکرد این اقتصاد در 
شرایط کرونا به چه 
صورت بوده است؟

 ] اقتصاد کره جنوبی   [

تراشه ها و آجرها
همه گیری با کره جنوبی چه کرده است؟

کره جنوبی در مهار کرونا کامال 
موفق عمل کرد. عالوه بر آن، 
بخش هایی از اقتصاد این کشور 
توانست خیلی زود با بحران 
کرونا آشنا شود و نسبت به آن 
اقدام کند. به همین خاطر است 
که اقتصاد این کشور عمال دچار 
مشکل نشد. اشتغال در بخش 
تولید در کره جنوبی در فاصله 
ماه ژانویه 2020 تا مارس 2021 
تقریبا به صورت پیوسته رشد 
کرده است. ابعاد مختلف این 
اقتصاد، مدام در حال چرخش 
بوده و توانسته درآمدزایی کند
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چرا باید خواند:
 هند با بحرانی 

بی سابقه در رابطه 
با کرونا روبه رو 

شده است. موج دوم 
کرونا کامال از مدیریت 

دولت در هند خارج 
شده است. اما ظاهرا 
مردم هند با ابتکارات 

خودشان تالش 
دارند بار را از روی 

دوش دولت بردارند 
و خودشان به میدان 

آمده اند تا بحران را کم 
کنند. 

 ] کرونا در هند   [

قلب های قهرمان
شاید دولت کم آورده باشد، اما مردم هنوز نه! 

بسیاری از هندی ها نیازمند این هستند که کسی آن ها را در آغوش بگیرد 
و از آن ها پرســتاری کند اما دولت عمال در بحران کرونا کم آورده است و در 
موج دوم، نشان داده که کاری از دستش بر نمی آید. از بیمارستان ها گرفته، 
تــا امکانات برای آزمایش گرفتن و حتــی انجام کارهای بعد از ابتال، همگی 
اشباع شده و ظرفیت رسیدگی به افراد بیشتر را ندارد. اما در عین حال، تعداد 
مبتالیان همین طور در حال افزایش است. ذخیره واکسن هم در این کشور 
کاهش پیدا کرده اســت. دولت در زمستان اعالم کرد می تواند این ویروس را 
مهار کند و حتی اعالم کرد برنامه هایی دارد اما اکنون در موج دوم، نشان داده 
که عمال کاری از دستش برنمی آید و اوضاع کامال از دستش خارج شده است. 

حتی ضروری ترین نیازهای انسانی هم قابل برآورد کردن نیستند. 
در شــرایطی که دولت توانی ندارد و در برابر این شــرایط، دچار کمبود 
شده است، نیروهای مردمی و داوطلب تالش دارند کمبودهای دولتی را جبران 
کنند. شهروندان، خیریه ها، شــرکت های خصوصی و حتی خدمتکاران در 
بخش های غیر دولتی، همگی دســت به دست هم داده اند و با ابتکارات خود 
تالش می کنند از شــدت این بحران کم کنند. در واقع این مردم هستند که 

به کمک دولت آمده اند تا دولت بتواند از عهده مدیریت این بیماری بربیاید. 

J  مهربانی در شهر 
دیوندرا، معلمی 38 ساله است که در یکی از روستاهای هند کار می کند. او 
به یک قهرمان در این کشور تبدیل شده است. این مرد، تماس های بسیاری از 
دوستانش در دهلی نو دریافت کرده است یعنی جایی که هزار و 400 کیلومتر 
با آن روستا فاصله دارد. این معلم با تمام تالش به دنبال اکسیژن است و به 
صورت ۲4 ساعته تالش می کند این نیاز را برای افراد مختلف برآورده کند. در 
واقع اکسیژن به هدیه ای تبدیل شده که این شخص به دست افراد می رساند. 
در توییتر و واتساپ، صدها قصه و داستان از زنان و مردانی دیده می شود که در 

دیوندرا، معلمی 3۸ ساله است که در یکی از روستاهای هند کار می کند. او به یک قهرمان در این کشور تبدیل شده است. این مرد، تماس های 
یافت کرده است یعنی جایی که هزار و 400 کیلومتر با آن روستا فاصله دارد. این معلم با تمام تالش به دنبال  بسیاری از دوستانش در دهلی نو در
اکسیژن است و به صورت ۲4 ساعته تالش می کند این نیاز را برای افراد مختلف برآورده کند.

شرایط سخت کرونایی تالش می کنند با رفتارهای قهرمانانه خود، از دردهای 
مردم در شرایط کرونایی کم کنند. در همین شبکه های اجتماعی، افراد زیادی 
درخواســت کمک کرده اند، یکی به دنبال اکســیژن است و دیگر به دنبال 
جایی برای نگهداری از بیمار خود. در این بین، داوطلبان، درخواست ها را در 
شبکه های اجتماعی رصد می کنند و مدام در تالش هستند تا نیازهای مردم 

را در این سطح برطرف کنند. در واقع آن ها از هیچ کمکی دریغ نمی کنند. 
البته اکثر تالش هایی که در رابطه با کرونا در توییتر و شبکه های اجتماعی 
در هند صورت می گیرد، به صورت محلی انجام می شــود. مردم هم تالش 
می کنند در همان جایی که هستند نیازهای خود را برطرف کنند. مثال ویشال 
ســینگ، پدری 80 ساله دارد که به کرونا مبتال شده است. او به جای اینکه 
پدرش را به بیمارستانی دور از شهر خودش ببرد، در مدرسه ای که داوطلبان 
آن را به بیمارســتان بدل کرده اند، به دست نیروهای داوطلب سپرده است. 
مدرسه هایی که در این زمینه به بیمارستان تبدیل شده اند اغلب مدرسه های 
خصوصی هستند.  پاسکار و رزی سالدانا، زوجی جوان از طبقه متوسط هند 
هســتند که تصمیم گرفتند تمامی طال و جواهرات خود را بفروشــند و به 
همســایه خود که به کرونا مبتال شــده بود، کمک کرده اند. در دهلی، افراد 
زیادی وجود دارند که به دلیل کرونا، گرسنه مانده اند. شهروندان دیگر تالش 
دارند به این افراد کمک کنند. مردی وجود دارد که به شــهرت رسیده و در 
خیابان ها راه می افتد و به مردم گرســنه کمک می کند. در واقع او به مردم 
دهلی غذا می رســاند.  برخی از ابتکارات هندی ها در شرایط کرونایی، کامال 
سازمان دهی شده است. برای مثال نهادی شکل گرفته که به صورت داوطلبانه 
بــه افراد مهاجر در هند کمک می کنــد. کارگران مهاجر در بمبئی نیازمند 
کمک های زیادی هســتند و نهاد خانا چاهیا در این زمینه تالش می کند و 
کمک می رســاند. نهادهای دیگری هم شکل گرفته اند که سوپ و غذاهای 
ســاده به دست افراد بی بضاعت می رسانند. این نهادها از سال گذشته شکل 
گرفته اند و در این مدت، نقش حائز اهمیتی داشــته اند. خیریه های قدیمی 
هم در عین حال، کمک می کنند و به فعالیت خود ادامه می دهند. غول های 
شرکتی در هند هم به میدان آمده اند و تالش دارند در این زمینه کمک کنند. 
همه این ها نشان می دهد که هرچند دولت کم آورده اما شهروندان هنوز در 
تالش هســتند. جان بسیاری از مردم هند در دستان مردمی معمولی است 
که با کمک های داوطلبانه خود، درد کرونا را کم می کنند. هریک از این افراد 

معمولی، می توانند تحولی بزرگ در زمینه کرونا در هند ایجاد کنند. 

در شرایطی که دولت توانی 
ندارد و در برابر این شرایط، 

دچار کمبود شده است، نیروهای 
مردمی و داوطلب تالش دارند 

کمبودهای دولتی را جبران کنند. 
شهروندان، خیریه ها، شرکت های 

خصوصی و حتی خدمتکاران در 
بخش های غیر دولتی، همگی 

دست به دست هم داده اند و 
با ابتکارات خود تالش می کنند 

از شدت این بحران کم کنند. 
در واقع این مردم هستند که 

به کمک دولت آمده اند تا دولت 
بتواند از عهده مدیریت این 

بیماری بربیاید
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دوران پیش از بحران کند. در نتیجه اکنون هم در شرایط کرونایی، شاهد ابتکاراتی از مردم 
و کسب وکارها خواهیم بود که وضعیت را بهبود خواهد بخشید. 

J آن سوی بحران 
در شرایط بحرانی، مردم عموما تالش می کنند کمتر خرج کنند و بیشتر پس انداز داشته باشند. 
این وضعیت در زمان جنگ ها هم صورت می گیرد. اما به محض اینکه شرایط عادی می شود، مردم 
هم تالش می کنند رفتاری عادی داشته باشند و در نتیجه به دنیای خرید هم باز می گردند. از قدیم 
شرایط به همین شکل بوده و اکنون هم انتظار می رود در مورد کرونا شرایط به همین شکل باشد. 
در حال حاضر تعداد کمی از آمریکایی ها پس اندازهای خود را خرج کرده اند ولی به زودی همین 

مصرف کنندگان دست به جیب می شوند و پس اندازهای خود را روانه بازار می کنند. 
البته فقط بحث خرید و مصرف نیست، مسئله دیگری که باید در نظر داشت »عرضه« است. 
اینکه کاالها و خدمات در چه وضعیتی به لحاظ تولیدی قرار دارند، اهمیت بســیاری دارد. مردم 
معموال اهمیت زیادی به این مسئله نشان نمی دهند که تولید به چه صورت بوده است اما حقیقت 
این اســت که در شــرایط پس از بحران، تولید به صورت ناگهانی افزایش پیدا می کند. در واقع، 
تولیدکنندگان هم دســت به ماجراجویی می زنند و با تولیدات بیشــتر، وضعیت را کامال متحول 
می کنند. در واقع آن ها می خواهند پول بیشتری به دست بیاورند در نتیجه بیشتر از گذشته تولید 
می کنند.  اقتصاد به هر حال باید در مسیر بهبود قرار بگیرد. اما نکته اینجاست که بعد از بحران، 
شــرایط هرچند عادی شده، اما تالش برای جبران اتفاقی که افتاده، دوچندان می شود. به همین 
خاطر است که وضعیت اقتصاد، در دوران بحران، سخت می شود اما در دوران پیش از بحران، بسیار 
بهتر از گذشته خواهد بود. به این ترتیب اکنون باید این طور انتظار داشت که کشورهای توسعه یافته، 
پیشرفتی چشمگیر را تجربه کنند. فشارهای بحران، باعث می شود شرایط پس از بحران، بهتر باشد. 
این اتفاقی است که در حال حاضر رخ داده است. قصه کرونا به سمت خوب خود، در مورد اقتصاد 
به ویژه در کشورهای توسعه یافته رسیده اســت. حاال باید دید در دو سال آینده چه اتفاقاتی برای 

اقتصادهای جهان رخ می دهد. 

همه گیری سل در سال 1830 تا پایان آن دهه، آسیب های بزرگ به اقتصاد فرانسه وارد کرد. 
حدود 3 درصد از پاریسی ها در عرض یک ماه، جان خود را از دست دادند. در آن زمان، بیمارستان ها 
پر بیمارانی بود که پزشکان حتی نمی توانستند بگویند از چه رنج می برند و چرا جان خود را از دست 
می دهند. پایان عصر طاعون هم مساوی با شروع انقالبی صنعتی در فرانسه و بریتانیا. اما هرکسی 
که »بینوایان« را خوانده باشد، می تواند با آن سوی انقالب صنعتی هم آشنا شود. مردم فقیر بیش از 
سایر افراد از این بیماری آسیب دیدند. ثروتمندان هم تالش می کردند خودشان را از بیماری در امان 
نگه دارند. کشور هم مدام تالش می کرد از بیماری های مسری و واگیردار بگریزد. همین امر باعث 
شد فرانسه با بی ثباتی های سیاسی بسیاری روبه رو شود که تا آن زمان، به آن شکل تجربه نکرده بود. 
در دنیای امروز، کرونا را داریم که کشــورهای فقیر را دچــار بحران های بزرگ اقتصادی 
کرده اســت اما کشــورهای ثروتمند ظاهرا در دوران پســاکرونایی قرار گرفته اند و در مسیر 
بهبود هستند. دولت ها در کشورهای ثروتمند به تدریج تالش می کنند قوانین سختگیرانه و 
محدودیت ها را بردارند. دیگر به کسی اصرار نمی کنند که در خانه بمانند. دلیلش این است که با 
واکسیناسیون، تعداد کسانی که به بیمارستان نیاز پیدا می کنند، کاهش پیدا کرده است. در نتیجه 
مرگ های ناشی از ویروس کرونا هم کاهش یافته است. بسیاری از تحلیل گران می گویند امسال 
اقتصاد آمریکا رشد 6 درصدی را تجربه خواهد کرد. این رقم تقریبا 4 درصد بیشتر از رقم آن 
در دوران پیش از کرونا است. دیگر کشورهای ثروتمند و پیشرفته هم در مسیری نسبتا مشابه 
قرار دارند. بررسی های اکونومیست نشان می دهد تولید ناخالص داخلی این کشورها در حال 
بهبود است. سرعت پیشرفت اقتصادی این کشورها به ویژه کشورهای گروه 7 به قدری باالست 

که خیلی از تحلیل گران تصورش را هم نمی کردند. 
وضعیتی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، کامال ناشناخته است. در تاریخ، چنین 
موقعیتی بی سابقه بوده است. اما به هر حال تاریخ هم به ما می گوید که همیشه پس از 
یک بحران، اقتصاد دوباره بهبود پیدا کرده و در مسیر رشد قرار گرفته است. بحران همیشه 
مردم و صاحبان کسب وکارها را تشویق می کند که دست به ابداعات و ابتکاراتی بزنند که 
به آن ها کمک کند از عهده بحران بربیایند. همین راه های نو، می تواند شرایط را بهتر از 

 ] بهبود اقتصادی   [

پول، ماشین و آشوب
بهبود پساکرونایی در اقتصادهای توسعه یافته آغاز شده است

چرا باید خواند:
 اقتصادها در شرایط 
بحرانی، دچار اختالل 
می شوند اما ظاهرا 
پس از بحران، بهتر 
از گذشته ظاهر 
می شوند. دلیل 
این بهبود ناگهانی 
چیست؟ این اتفاقی 
است که در شرایط 
کرونایی هم رخ 
می دهد. اکونومیست 
در این گزارش نشان 
می دهد که چطور 
اقتصادها بهتر از 
دوران پیش از کرونا، 
رشد خواهند کرد. 

در شرایط بحرانی، مردم عموما تالش می کنند کمتر خرج کنند و بیشتر پس انداز داشته باشند. این وضعیت در زمان جنگ ها هم صورت می گیرد. اما 
ید هم بازمی گردند. از قدیم شرایط به  به محض اینکه شرایط عادی می شود، مردم هم تالش می کنند رفتاری عادی داشته باشند و در نتیجه به دنیای خر
همین شکل بوده و اکنون هم انتظار می رود در مورد کرونا شرایط به همین شکل باشد.
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سرگئی الوروف از سال ۲004 تاکنون سمت خود را در وزارت 
خارجه روسیه حفظ کرده است. از آن زمان تا کنون، آمریکا چندین 
رئیس جمهوری جدید داشته است. حاال او با رئیس جمهوری جدید 
آمریکا مواجه شده اســت: جو بایدن. هــر روز دیپلمات ها عوض 
می شــوند و آمریکا هم سیاست خود را تغییر می دهد. در نتیجه 
هربار باید یاد گرفت که چطور با این دیپلمات ها، سیاست را اداره 
کرد. دونالد ترامپ سیاســت های خودش را داشت و باراک اوباما 
هم برای خودش مواضعــی را تعیین کرده بود. حاال نوبت به جو 
بایدن رسیده است. شوخی هایی که سیاستمداران خارجی با آمریکا 

می کردند تغییر کرده است و فضا به کلی دگرگون شده است. 
یکی از کســانی که بایدن باید به فکر ســروکله زدن با او باشد، 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه است. او از یک طرف، پوتین 
را قاتلــی بدون روح خوانده و از طرف دیگر اعالم کرده قصد دارد با 
ایــن فرد همکاری کند. حاال دولت بایدن به 100 روز خود نزدیک 
شــده اقداماتش به عنوان یک رئیس جمهور در آمریکا، زیر ذره بین 
قرار خواهد گرفت. الگوی ریاست جمهوری او هم به زودی مشخص 
خواهد شــد. او قرار نیست رفتاری مشابه ترامپ داشته باشد، حتی 
قرار نیست رفتار و سیاســت هایش شباهتی به سیاست های اوباما 
داشــته باشــد در حالی که زمانی معاون او بود. اما او هم قرار است 

متحدانی داشته باشد و با آن ها کارش را پیش ببرد. 
بایدن گفته حواســش جمع است و تمام مخالفان خود را زیر 
نظر دارد. به همین خاطر اســت کــه خیلی ها تصور می کنند او 
خام نیســتند، برچسبی که معموال به اوباما می زدند. مردم تصور 
می کردنــد اوباما حواســش به مخالفانش نیســت و به آن ها بها 
می دهد. روسیه یکی از کشورهایی اســت که آمریکا مدام آن را 
رصد می کند. چین هم از دیگر کشورهایی است که اهمیت زیادی 
برای آمریکایی ها دارد. در واقع آمریکا باید دو کشور را مدام رصد 

کند: روسیه و چین. 

چرا باید خواند:
 حاال مدتی است 

که جو بایدن، 
رئیس جمهوری 

جدید آمریکا قدم به 
کاخ سفید گذاشته 

و سیاست های 
خود را مشخص 

کرده است. در این بین 
سیاست های خارجی 

از همه مهم تر است. 
اما او چه سیاستی را 
برای آمریکا در قبال 
خارجی ها در پیش 

خواهد گرفت؟ 

J اتحاد علیه روسیه 
یکی از اصولی که بایدن مدام از آن ســخن می گوید این است 
که آمریکا باید نقشی واقع گرایانه داشته باشد و همان نقش را در 
رابطه با جهان ایفا کند. هدف او این است که مخالفان را کنار بزند 
و افراد و کشورهای موافق را هم به متحدی برای خودش تبدیل 
کند. در واقع او از این طریق به دنبال تقویت آمریکا و مواضع این 
کشور در جهان است. تمام این اقدامات هم باید مبتنی بر منطق 
و کامال واقع گرایانه باشد. از این طریق، از نگاه او می توان نظمی را 

در جهان برقرار کرد. 
مهم ترین کاری که بایدن تصمیم گرفته انجام دهد این است 
که آمریکا را به چهره ای متفاوت تبدیل کند، آمریکای بایدن قرار 
نیست به خاک کشــورهای دیگر حمله کند و تا جای ممکن از 
مداخله های سیاسی در کشورها می گریزد. اما در عین حال، برای 
حفظ منافع خودش، دســت به اقداماتی خواهد زد که می تواند 
جنجالی هم باشد. در واقع او به دنبال منافع آمریکا و آمریکایی ها 
است. سیاست هایی هم که دنبال می کند قرار است این کشور را 

به منافع خودش برساند. 
هنوز تیم سیاســت خارجی بایدن به آن شــکل سروسامان 
نگرفته اســت. در واقع هنوز زمان زیادی باقی مانده و بایدن باید 
روی این تیم کار کند. چنین تیمی در ابتدا، مسئله روسیه را دارد 
که باید به آن رسیدگی کند. سیاست های روسیه بسیار قدرتمند 
است، در نتیجه به سیاست های قدرتمندی در قبال این کشور نیاز 
است. بایدن فعال مراحل نخست را مشخص کرده است و به زودی 
نشــان می دهد که مواضعش در قبال روسیه به چه صورت است. 
البته او در دوره اوباما، تجربه هایی به دســت آورده است در نتیجه 
تصورات خام و ســاده انگارانه ای در این زمینه ندارد. آمریکایی ها 
شاید در 30 سال گذشته، اصال چنین رئیس جمهوری نداشته اند 
که تا این اندازه به مسائل مربوط به سیاست خارجی اشراف داشته 

باشد. 
همه انتظار دارند بایدن نســبت به روسیه از نفوذ چشمگیری 
برخوردار باشد. به ویژه بعد از ترامپ، این ماجرا پررنگ تر شده است. 
البته همه ماجرا فقط مربوط به روسیه نیست. سایر کشورها هم 
هســتند. بریتانیا و اتحادیه اروپا هم جزو کشورهایی هستند که 
بایدن باید به فکر آن ها باشــد و سیاست خارجی آمریکا با آن ها 
را از نو طراحی کند. این کشــورها هم در مقابل حاضر هستند از 
آمریکا در برابر روســیه حمایت کنند. اقدامات پوتین باعث شده 
بســیاری از اروپایی ها نسبت به او احساس خشم کنند در نتیجه 
برای انجام هر اقدامی علیــه او، کامال با آمریکا همراهی خواهند 
کرد. در شرایط فعلی، به نظر می رسد که روسیه مهم ترین بحث در 
سیاست خارجی آمریکا است. سایر کشورها هم به مرور موقعیت 
خود را مشخص خواهند کرد. ما می توانیم نسبت به کلیت ماجرا 

خوشبین و به اتفاقات خوب، امید داشته باشیم. 

سیاست خارجی بایدن [   [

بار اضافی
بایدن نه شبیه ترامپ است و نه اوباما

یکای بایدن قرار نیست  یکا را به چهره ای متفاوت تبدیل کند. آمر ین کاری که بایدن تصمیم گرفته انجام دهد این است که آمر مهم تر
یزد. اما در عین حال، برای حفظ منافع  به خاک کشورهای دیگر حمله کند و تا جای ممکن از مداخله های سیاسی در کشورها می گر
یکایی ها است. یکا و آمر خودش، دست به اقداماتی خواهد زد که می تواند جنجالی هم باشد. در واقع او به دنبال منافع آمر
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سال گذشته بود که نگاه همه کشورها به تعداد در حال افزایش شیوع و 
مرگ های ناشی از ویروس کرونا بود و بسیاری از طرفداران محیط زیست با 
نگاه مثبتی کاهش مصرف سوخت فسیلی در جهان را دنبال می کردند که 
در پی آن انتشــار گازهای گلخانه ای هم کاهش پیــدا می کرد. در واقع هم 
انتشــار گازهای گلخانه ای در سال ۲0۲0 افتی 5.8 درصدی کرد که تقریبا 
۲ گیگاتن کربن دی اکسید می شود و دلیل آن هم کاهش تقاضا برای نفت، 
زغال و گاز بود. چنین کاهشــی به تنهایی تاثیــری بر دمای جهانی هوا در 
بلندمدت ندارد زیرا این مسئله وابسته به انتشار تجمیعی گازهای گلخانه ای 
در اتمسفر است. با این حال امیدواری بین افرادی که نسبت به وضعیت اقلیم 
خوش بین هســتند این بود که کاهش انتشار گاز گلخانه ای شاید منجر به 
دوری از سوخت های فسیلی به سمت منابع انرژی پاک شود. علی رغم تمام 
تالش هایی که ســال پیش صورت گرفت و تعهداتی که از سوی کشورهای 
مختلف مطرح شــد، پیش بینی می شود که در ســال جاری انتشار گازهای 
گلخانه ای با شــدت بیشتری ادامه پیدا کند. پنج سال پس از توافق پاریس، 
اتحادیه اروپا همچنان به دنبال رهبرِی جهانِی کارزار مبارزه با گرمایش زمین 
است؛ چیزی که در پی ناکامی رهبران در رسیدن به توافقی در ماه اکتبر سال 
گذشته غیرممکن به نظر می رسید. علت اصلی این ناکامی نیز نگرانی های مالی 
به ویژه در میان کشورهای شرق اروپا بود که خواستار شفافیت بیشتر در نحوه 
تامین و مدیریت پروژه ها در جریان »دگرگونی سبز« و چرخش فعالیت ها از 

سوخت های فسیلی به سمت سوخت های سبز بودند.
این اختالفات سرانجام با رسیدن به توافقی بر سر بودجه بلندمدت اتحادیه 
همچنین دادن تضمین های مالی به کشورها مبنی بر حمایت از آن ها برای 
مقابله با تبعات شیوع ویروس کرونا، برطرف شد و راه را برای رسیدن به یک 
توافق برای کاهش تولید گازهای گلخانه ای هموار کرد. بر این اســاس قرار 
اســت یک بســته مالی به ارزش 1.8۲ تریلیون یورو صرف سرمایه گذاری و 
اجرای پروژه های »دگرگونی سبز« در کشورهای عضو همچنین حمایت از 

بخش هایی شود که از این پروسه انتقال آسیب می بینند.
۲7 کشــور عضو این اتحادیه در پایان نشست دو روزۀ خود در بروکسل، 

چرا باید خواند:
 گرچه در سال 2020 
به دالیل مختلفی 
که عمدتا ناشی از 
همه گیری کرونا 
بودند انتشار گازهای 
گلخانه ای کاهش پیدا 
کرد، اما این کاهش 
امری جریان ساز نبود 
و در سال جاری باز 
هم با افزایش انتشار 
این گازها به دلیل باال 
رفتن تقاضای انرژی 
روبه رو خواهیم بود.

گازهای گلخانه ای [   [

رویاهای پوچ
سال 2021 سال افزایش سریع انتشار گازهای گلخانه ای است

یبا ۲ گیگاتن کربن دی اکسید  انتشار گازهای گلخانه ای در سال ۲0۲0 افتی 5.۸ درصدی کرد که تقر
می شود و دلیل آن هم کاهش تقاضا برای نفت، زغال و گاز بود. چنین کاهشی به تنهایی تاثیری بر دمای 
یرا این مسئله وابسته به انتشار تجمیعی گازهای گلخانه ای در اتمسفر است. جهانی هوا در بلندمدت ندارد ز

طرح پیشنهادی کمیســیون اروپا در موضوع تشدید تدابیر با هدف تحقق 
اهــداف میان مدت اتحادیه برای کاهش تولید گازهای گلخانه ای تا اواســط 
قرن جاری میالدی را تایید کردند. این توافق در حالی میســر شد که برخی 
کشــورهای عمدتا واقع در شــرق اروپا، تا آخرین لحظات همچنان در قبال 

کاهش اتکا به سوخت زغال سنگ مقاومت می کردند.

J تالش های گویا بی فرجام 
حاال گزارشی از سوی آژانس بین المللی انرژی منتشر شده است که نشان 
می دهد گویا این امیدها و خوش بینی ها خیلی جایی در واقعیت ندارند. این 
نهاد در آخرین تحلیل های خود پیش بینی می کند که انتشار کربن دی اکسید 
به منظور تولید انرژی رشــدی 1.5 گیگاتنی داشته و در سال ۲0۲1 به 33 
گیگاتن می رسد که تقریبا رشدی 5 درصدی به حساب می آید. به لحاظ میزان 
مطلق این بزرگ ترین افزایش انتشــار گازهای گلخانه ای پس از سال ۲010 
اســت، یعنی زمانی که به دلیل افت در ســال های بحرانی ۲007 تا ۲009 
بسیاری از دولت ها پروژه هایی که مصرف کربن زیادی داشتند را به پیش بردند 

تا بتوانند خود را از رکود اقتصادی خارج کنند.
عمده افزایشی که پیش بینی می شــود در سال ۲0۲1 رخ دهد ناشی از 
جهش شدید اســتفاده از زغال سنگ در جهان، به ویژه در چین است. این 
گزارش پیش بینی می کند که تقاضای زغال سنگ به اوج خود در سال ۲014 
برسد و تقاضای گاز طبیعی هم از سطح سال ۲019 خود باالتر برود. نفت هم 
جهش خواهد کرد، البته با نرخ آهسته تری زیرا بهبود اوضاع صنایع پروازی 
هم با ُکندی روبه رو شده است. اگر این پیش بینی ها به واقعیت بپیوندند، سال 
۲0۲0 تنهــا یک گام رو به عقب در مصرف انرژی بوده اســت، نه یک نقطه 
عطف. این مسئله به خوبی نشان می دهد که به هیچ وجه دنیا گوشش آن طور 
که به نظر می رسد بدهکار مشکالت زیست محیطی نیست و در حال خروج 
از همه گیــری کرونا هیچ فکری به حالت تغییرات اقلیمی نکرده اســت. اگر 
کشورهای جهان به سرعت انتظار گازهای خود را کاهش ندهند، به احتمال 

زیاد در سال ۲0۲۲ با وضعیت بدتری هم روبه رو خواهیم بود. 

عمده افزایشی که پیش بینی 
می شود در سال 2021 رخ 
دهد ناشی از جهش شدید 
استفاده از زغال سنگ 
در جهان، به ویژه در چین 
است. این گزارش پیش بینی 
می کند که تقاضای 
زغال سنگ به اوج خود در 
سال 2014 برسد و تقاضای 
گاز طبیعی هم از سطح سال 
2019 خود باالتر برود. نفت 
هم جهش خواهد کرد، البته 
با نرخ آهسته تری زیرا بهبود 
اوضاع صنایع پروازی هم با 
ُکندی روبه رو شده است

انتشار دی اکسید کربن به خاطر تولید انرژی در جهان، گیگاتن
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چرا باید خواند:
 آمازون دستمزدهای 
ساعتی تقریبا 500 

هزار نفر از نیروی 
کار خود را افزایش 
داده است و به دلیل 

ابعاد بزرگ این شرکت، 
بنگاه هایی که در یک 

محل جغرافیایی با 
انبارهای آمازون 

قرار دارند هم مجبور 
می شوند اندکی 

دستمزدهای خود را 
باال ببرند.

هزار نفر حذف شدند. بد نیست بدانید که پاندمی ویروس کرونا از آن 
زمــان تاکنون بیش از 400 هزار نفــر از مردم آمریکا را به کام مرگ 
کشانده است. آمازون این بار اعالم کرده است که افزایش دستمزدها 
دائمی خواهد بود؛ ضمن اینکه استخدامی های جدید نیز مشمول این 

افزایش ها خواهند شد.

J خبر خوش برای همسایه ها 
گرچه این خبر برای کارکنان آمازون بسیار خوش است، اما نیروی 
کار بنگاه های دیگر هم دلیلی برای شــاد بودن پیدا کرده اند. یکی از 
مقاالت اخیر منتشر شده در دانشگاه برکلی کالیفرنیا نشان می دهد 
که زمانی که یک شــرکت بزرگ آمریکایی حقوق کارگران ساعتی 
خــود را افزایش می دهد، معموال این تاثیر بر روی دیگر کارفرماهای 
محلی هم سرریز می کند. در این مقاله با استفاده از یک پایگاه  کاریابی 
آنالین و داده های آن و یک وبســایت که مربوط به بررسی وضعیت 
کارفرماهاست، این نتیجه به دست آمد که طبق نموداری که مشاهده 
می کنیــد، زمانی که آمازون در اکتبــر ۲018 کف حقوق خود را به 
ساعتی 15 دالر رساند، یعنی افزایشی تقریبا ۲0 درصدی، کارفرمایان 
نزدیک به این کمپانی هم دســتمزدهای آگهی شده خود را به طور 
میانگین 4.7 درصد افزایش دادند. نویسندگان این مقاله روندی مشابه 
را هم برای افزایش حقوق در والمارت، تارگت و کاســتکو مشــاهده 

کردند.
این تناسب ها نشان می دهند که بازار کار کارکرد همیشگی خود 
را ندارد. در یک بازار رقابتی که حاکم اصلی آن عرضه و تقاضا است، 
دستمزد تحت تاثیر بهره وری نهایی نیروی کار، یا خروجی اضافی تولید 
شده توسط نیروی کار اضافه، محاسبه می شود. هرگونه تغییر رویه از 
این دستمزد بازاری توسط آمازون یا هر کارفرمای دیگر روی دستمزد 
دیگران تاثیر نمی گذارد. این واقعیت که دیگر بنگاه ها به سیاست های 
دســتمزدی آمازون و والمارت واکنش نشــان می دهند، بیانگر این 
واقعیت است که کارفرمایان بزرگ دارای قدرتی انحصاری هستند که 

به آن ها این امکان را می دهد که دستمزدهای محلی را تعیین کنند.
در ماه گذشته این قدرت به نفع کارکنان مورد استفاده قرار گرفت و 
باعث خوشامد آن ها شد، اما چنین قدرتی در تعیین دستمزد می تواند 
برای پرداخت حقوقی کمتر از نرخ بازار رقابتی به کارگران هم استفاده 
شود. یکی از منابع اصلی این قدرت اصطکاک های موجود در بازار مانند 
هزینه های پیدا کردن شغلی جدید، موانع سر راه جابه جایی نیروی کار 
و تمرکز در بازار کار، می شود. قدرت انحصار، انحصار در تقاضا، می تواند 
بسیار سودده باشد و آمازون به وضوح در وضعیت مالی فوق العاده ای به 
ســر می برد. این بنگاه در آخرین روزهای ماه آوریل گزارش داد که در 
3ماهه ابتدایی سال درآمدی 108 میلیارد دالری و سودی 8.1 میلیارد 
دالری کرده  و با این کار از انتظارات تحلیل گران هم به شــدت سبقت 
گرفته است. سود مربوط به 1۲ماهه ای که به ماه مارس ختم می شد هم 

۲6.9 میلیارد دالر بود که بیش از 3 سال اخیر روی هم بود. 

آمازون اعالم کرده است که از اواسط ماه می امسال دستمزد ساعتی بیش 
از 500 هزار نفر از کارگران خود را افزایش دائمی خواهد داد. این افزایش 
دستمزدها قرار است از 50 سنت تا 3 دالر در هر ساعت باشند.

 ] آمازون   [

افزایش دستمزد پرقدرت
با باال رفتن دستمزد در آمازون، بقیه هم همین مسیر را طی می کنند

ســال گذشــته که کارکنان انبارهای آمــازون در ایالت آالباما با 
سازمان دهی خود قصد راه اندازی یک اتحادیه را داشتند که از طریق 
آن بتوانند حقوق بیشــتری را برای دست کم 5800 کارمند همان 
منطقه به دســت بیاورند، شاید این باور را نداشتند که بتوانند با این 

سرعت این مسیر را در مقیاسی بسیار گسترده تر طی کنند.
آمازون اعالم کرده است که از اواسط ماه می امسال دستمزد ساعتی 
بیــش از 500 هزار نفر از کارگران خود را افزایش دائمی خواهد داد. 
این افزایش دستمزدها قرار است از 50 سنت تا 3 دالر در هر ساعت 
باشــند. تعداد 500 هزار نفر در مقایسه با 1.3 میلیون کارگر آمازون 
عدد نسبتا بزرگی محسوب می شود و این شرکت اعالم کرده که بیش 
از 1 میلیارد دالر به  خاطر این افزایش دستمزدها سرمایه گذاری خواهد 
گرد. آمازون همچنین گفته است که قصد دارد برای ده ها هزار شغل 

در واحدهای عملیاتی خود در آمریکا نیرو استخدام کند.
آمازون در ماه مارس سال گذشته و در جریان شیوع ویروس کرونا، 
حقوق کارگران انبارها و ارسال محموله های خود را به  خاطر افزایش 
تقاضا، ۲ دالر افزایش داده بود، اما این افزایش دستمزدها، موقتی بودند 
و از ماه می ۲0۲0 و با رسیدن تعداد فوتی های کرونایی آمریکا به 100 

منبع اصلی افزایش دستمزد؛ آگهی استخدام آمازون بر اساس دستمزد ساعتی، درصد
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لیگ برتر انگلیس، ثروتمندترین رقابــت داخلی فوتبال جهان، به 
تازگی از یک مسئله هراس انگیز خالص شده است. سوپرلیگ کم عمر 
اروپا، تنها طی چند روز راه اندازی شد، به چالش برخورد و لغو شد، اما 
می توانست تهدیدی بزرگ برای ارزشمندترین دارایی لیگ برتر باشد: 
حق پخش بسیار باالی تلویزیونی این لیگ. اگر سوپرلیگ در میانه هفته 
توجه ها را به خود جلب می کرد، لیگ جزیره نمی توانست با این رقم های 
زیاد کنونی در آخر هفته توجه را به رقابت ها خود بکشاند و کافی است 
بدانید که از بین 1۲ تیمی که ســوپرلیگ اروپا را تاسیس کردند لیگ 
انگلستان با 6 تیم بیشترین سهم را داشت. البته لغو شدن و فروپاشی 

سوپرلیگ به معنای پایان یافتن مشکالت لیگ برتر نیست.
در حــال حاضر قراردادهای پخــش این لیگ به مدت تمدید خود 
رســیده اند. پیش ترها چنین زمانی، فرصتی حســاب می شد که پول 
بیشتری از شرکای خود به جیب بزند، اما طی سال های اخیر وضعیت 
بــازار این پخش تلویزیونی خیلی خوب نبوده و گویا لیگ برتر هنوز به 
دشوارترین وضعیت خود نرسیده است. وضعیت به گونه ای است که لیگ 
برتر از دولت این کشــور خواسته که با اجازه آن ها مکانیزم مزایده خود 
را کنار بگذارد تا بتواند با همان شرایط قبلی قرارداد خود را تمدید کند.

در سال 199۲ که لیگ برتر انگلستان راه اندازی شد، شبکه اسکای 
اسپورتز برای هر مســابقه 640 هزار پوند )1.1 میلیون دالر( پرداخت 
کرد. تا ســال ۲016، این هزینه به 10 میلیون پوند رســید. طی این 
دوره محبوبیت روزافزون این لیگ در کنار روحیه رقابتی اسکای باعث 
شــد که قیمت ها به حدی برسند که در نهایت حق پخش تلویزیونی 
به بزرگ ترین منبع مالی باشگاه های بزرگ انگلیسی تبدیل شود. این 
باشگاه ها که ثروتمند شده بودند حاال می توانستند برای جذب بازیکن با 
بزرگ ترین تیم های جهان رقابت کنند و همین مسئله آن ها را قوی تر، 
لیگ را جذاب تر و حق پخش تلویزیونی را بیشتر می کرد. یوفا، در حال 
حاضر باشگاه های انگلستانی را به عنوان قدرتمندترین باشگاه های اروپا 

در نظر می گیرد.

J آغاز سراشیبی 
امــا آخرین مزایده مربوط به حق پخش تلویزیونی این مســابقات 
در اوایل ســال ۲018 برگزار شد و به نوعی مایوس کننده بود. مبلغی 
که توسط اســکای و بی تی )بریتیش تلکام( برای این مسئله پرداخت 
کردند افتی 13 درصدی کرد و اگر قرار باشد در سال جاری هم مزایده 
برگزار شود، یعنی اتفاقی که سازمان لیگ برتر انگلستان به شدت از آن 
فرار می کند، طبق پیش بینی تحلیل گران با افتی مشابه رو به رو خواهیم 
بود. دلیل اصلی افت این قیمت ها آتش بس دادن اســکای اسپورتس 
و بی تی  اسپورتس به یک دیگر اســت، زیرا تا این جای کار رقابت این 
دو پخش کننده یکــی از عوامل اصلی باال رفتن مداوم حق پخش های 

تلویزیونی بود.
پیش از مزایده سال ۲018، کمپانی ها اعالم کردند که به توافقی برای 
به اشتراک گذاشتن محتوا رسیده اند و طبق آن مشترک های هریک از 

 ] فوتبال جزیره   [

پول های مستطیل سبز
لیگ برتر انگلستان بر سر دوراهی حق پخش تلویزیونی

پیش از مزایده سال ۲01۸، کمپانی ها اعالم کردند که به توافقی برای به اشتراک گذاشتن محتوا رسیده اند و طبق آن 
یک از این دو پخش کننده می توانند مسابقات آن شبکه دیگر را هم تماشا کنند. تماشاچیان فوتبال دیگر مجبور  مشترک های هر
نبودند برای تماشای همه مسابقات به هردو شبکه پول بدهند.

چرا باید خواند:
 لیگ برتر انگلستان 
ثروتمندترین لیگ 
داخلی فوتبال در کل 
جهان است و دلیل اصلی 
این مسئله هم حق پخش 
تلویزیونی بسیار زیاد 
در این کشور است. حاال 
به دالیل مختلف امکان 
افزایش این حق پخش 
دیگر فراهم نیست و به 
احتمال زیاد با کاهش 
حق پخش هم روبه رو 
باشیم.

این دو پخش کننده می توانند مسابقات آن شبکه دیگر را هم تماشا کنند. 
تماشاچیان فوتبال دیگر مجبور نبودند برای تماشای همه مسابقات به هر 
دو شبکه پول بدهند. به گفته جان مکنزی، رییس شرکت آنالیتیکس 
اف ســی که در زمینه پژوهش در داده های فوتبالی فعالیت می کند، در 
این لحظه که این دو کمپانی متوجه شدند با همکاری به سود بیشتری 
می رسند، تقریبا ورق به طور کامل برگشت. این دو کمپانی که در حال 
حاضر تحت فشار رقابتی کمتری نسبت به آن زمان قرار دارند، و هنوز 
هم با تهدید ایجاد شدن رقابت های جدید روبه رو هستند به احتمال زیاد 
این بار هم به شــکلی مشابه یک روش هماهنگ و همکارانه با یکدیگر 

را اتخاذ کنند.
بــا توجه به عدم قطعیتی که در حال حاضر گریبان تمام طرفین 
حاضر در مناقشه را گرفته است، سازمان لیگ برتر انگلستان امیدوار 
است که فروش حق پخش تلویزیونی به شکل خصوصی از سوی تمام 
حاضرین مورد قبول قرار بگیرد. باشــگاه ها کماکان بیش از هم تایان 
اروپایی خود پول دریافت می کنند و همین مسئله باعث می شود در 
بازار نقل و انتقاالت قدرت خود را حفظ کنند. لیگ برتر انگلســتان 
کماکان می تواند ادعا کند که نسبت به بوندسلیگا و سری » آ«ی ایتالیا 
به نتیجه بهتری رسیده است. و پخش کنندگان هم می توانند به لحاظ 
واقعی با هزینه ای کمتر ایــن دارایی گران بهای خود را حفظ کنند. 
همان طور که کلیر اندرس، یکی از تحلیل گران مشهور مسائل مالی 
فوتبال اشاره می کند، علی رغم صحبت های فراوانی که از مزاحمت های 
دیگــر پخش کننده ها، پلتفرم های پخش آنالین و رقابت های جنبی 
می شود، لیگ های فوتبال انگلستان، فرانسه، آلمان و اسپانیا هنوز هم 
همگی از همان خدماتی استفاده می کنند که در سال 199۲ استفاده 
می کردند. بعضی از روابط از دور بسیار شکننده به نظر می رسند، اما 
در واقعیت ثبات و استحکام بسیار بیشتری نسبت به آن چیزی دارند 
که شاید به چشم مخاطبی بیاید که با فراز و نشیب داستان به خوبی 

آشنا نیست. 

در سال 1992 که لیگ برتر 
انگلستان راه اندازی شد، 
شبکه اسکای اسپورتز برای هر 
مسابقه 640 هزار پوند )1.1 
میلیون دالر( پرداخت کرد. 
تا سال 2016، این هزینه به 
10 میلیون پوند رسید. طی 
این دوره محبوبیت روزافزون 
این لیگ در کنار روحیه 
رقابتی اسکای باعث شد که 
قیمت ها به حدی برسند که 
در نهایت حق پخش تلویزیونی 
به بزرگ ترین منبع مالی 
باشگاه های بزرگ انگلیسی 
تبدیل شود
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چرا باید خواند:
 با پدیده ای جدید از 
بحران کرونا روبه رو 

هستیم: افرادی که یک 
بار به بیماری کووید 
مبتال شده اند، پس از 

طی کردن چند ماه 
هنوز هم عالیمی از آن 

را در بدن خود دارند 
و این مسئله باعث 

شده است که نتوانند به 
خوبی کارهای شغلی 

خود را انجام دهند. 
همین مسئله فشار 
مالی زیادی به این 

افراد وارد کرده و ممکن 
است آن ها را برای 
همیشه از جریان 

نیروی کار حذف کند.

یبا نیم میلیون نفر عالیم  یتانیا تقر اعداد و ارقام واقعا ترسناک هستند. در بر
طوالنی مدت کووید را برای مدت زمانی طوالنی تر از 6 ماه داشته اند. شانس 
این افراد برای بهبود کامل احتماال بسیار اندک است.

 ] کرونا   [

درگیری کرونا و کار
بسیاری از بیماران کرونا هنوز عالیم دارند

بحران کرونا وجوه آرام تری هــم دارد. کووید طوالنی مدت که 
در کشــورهای ثروتمند خود را نشان داد و حاال با واکسیناسیون 
گسترده از آن ها خارج می شود، در کشورهای فقیر هم تاثیر خود را 
دارد. سندرم های پساکووید، دسته ای از عالیم هستند که دست کم 
ســه ماه پس از درگیری با این ویروس روی بخشــی از بدن تاثیر 
می گذارند. سه نوع عالمت از بقیه برجسته تر هستند: تنگی نفس، 
خســتگی و »مه آلودگی مغز«. در بریتانیــا از هر پنج نفری که با 
عالیم طوالنی مدت کووید رنج می  برند، سه نفر اعالم کرده اند که 
فعالیت هایشــان اندکی محدود شده اســت و یکی از آن ها عنوان 
می کند که این محدودیت بسیار شدید است، یعنی حتی نمی توانند 

مشاغل پشت میزی پاره وقت را به درستی انجام دهند.
اعداد و ارقام واقعا ترسناک هستند. در بریتانیا تقریبا نیم میلیون 
نفــر عالیم طوالنی مدت کووید را بــرای مدت زمانی طوالنی تر از 
6 ماه داشــته اند. شانس این افراد برای بهبود کامل احتماال بسیار 
اندک است. اکثریت عظیمی از این افراد در اوج توانایی کاری خود 
به لحاظ ســنی قرار دارند. طبق آخرین سرشماری این کشور، که 
موج دوم کرونــا را به طور کامل در بر نمی گیــرد، 1.1 درصد از 
جمعیت بریتانیا دســت کم سه ماه با عالیم بیش از 3 ماهه کرونا 
درگیر بوده اند که این گروه سهمی 1.5 درصدی در بازار کار دارند. 
تقریبا 15 درصد جمعیت بریتانیا تا آن زمان آلوده شده بودند. اگر 
این نرخ را به تعداد ابتالی جهانی تعمیم بدهیم تاکنون تقریبا 1.۲ 

میلیارد نفر درگیر شــده اند، و این یعنی بیش از 80 میلیون نفر 
همین حاال هم با کرونای بلندمدت درگیر هستند.

هنوز فشار این مسئله به درستی اندازه گیری نشده است، اما قطعا 
با اعدادی بزرگ روبه رو خواهیم بو. موسسه ملی پژوهش سالمت 
بریتانیا اعالم کرده است که 80 درصد از مبتالیان به دلیل بیماری با 
ناتوانی در کار روبه رو شده اند و بیش از یک سوم  آن ها اعالم کرده اند 

که این مسئله فشار مالی زیادی را به آن ها وارد کرده است.
بنابراین در حال حاضر با پدیده ای جدید از این بیماری روبه رو 
هستیم: افرادی که یک بار به بیماری کووید مبتال شده اند، پس از 
طی کردن چند ماه هنوز هم عالیمی از آن را در بدن خود دارند و 
این مسئله باعث شده است که نتوانند به خوبی کارهای شغلی خود 
را انجام دهند. همین مسئله فشار مالی زیادی به این افراد وارد کرده 
و ممکن است آن ها را برای همیشه از جریان نیروی کار حذف کند.

J چه باید کرد؟ 
تا این جای کار، کووید طوالنی مدت درمانی پیدا نکرده اســت. 
آنچه دانشــمندان تاکنــون فهمیده اند این اســت که ترکیبی از 
عفونت ویروسی )که احتماال باالخره دارویی برای آن پیدا خواهد 
شــد( با یک اختالل ایمنی مزمن که نیازمند مراقبت پیچیده و 
گران قیمت تری اســت و آســیب باقی مانده به بافت های بدن که 
ناشــی از عفونت اصلی کووید-19 است، چنین پدیده ای را ایجاد 
کرده است. برای دو مورد اول این موارد باالخره درمان دارویی پیدا 
خواهد شــد. آمریکا به تنهایی 1.15 تریلیــون دالر را به پژوهش 
درباره این مسئله اختصاص داده است. البته در حال حاضر افرادی 
که از این وضعیت رنج می برند نیازمند ماه ها بازپروری هســتند تا 

بتوانند با شرایط کنار بیایند.
نظام های بهداشتی و کارمندان باید خود را برای افرادی که به 
صورت طوالنی مدت از کووید رنج می برند آماده کنند که شــامل 
افرادی می شود که مدرکی برای آلودگی قبلی ندارند زیرا اصال تست 
نداده اند. بازپروری به روز و علمی می تواند جلوی عقب نشینی و افت 
شدید در مسائل سالمتی و مالی اشخاص را بگیرد. کلینیک های 
تخصصی کوویِد طوالنی می توانند سرعت این فرایندها را افزایش 
دهند. در حال حاضر، بیماران از یک متخصص به سراغ متخصص 

بعدی می روند و امیدوارند درمانی پیدا کنند.
از سوی دیگر کارفرمایان هم باید به فکر راهی باشند که با این 
وضعیت نیروی کار خود بهتر کنار بیایند. دولت ها هم می توانند با 
مشــوق های خود هم افرادی که با این مشکالت دست وپنجه نرم 
می کنند و هم کارفرمایان را به یافتن راه حلی تشــویق کنند. اگر 
دولت ها چنین کاری نکنند، میلیون ها فرد جوان که در آغاز یا میانه 
راه کاری خود هستند می توانند به صورت دائمی از نیروی کار خارج 
شوند. برای مثال دولت هلند طرحی ارائه داده است که نیروی کار 
و کارفرما را با بسته های حمایتی به یافتن راهی برای تعامل بر سر 
این مسئله دعوت می کند. دورکاری و برنامه کاری منعطق می تواند 
یک راه حل باشد تا دست کم طی چند ماه تعداد افرادی که چنین 

مشکلی دارند کاهش پیدا کند.
در دوره اوج این همه گیری اشتباهات فراوانی صورت گرفت اما 
می تــوان با ناگهانی بودن آن، توجیهش کرد. در حال حاضر هیچ 
بهانه ای برای مدیریت نکردن این برنامه وجود ندارد، و وقتی اضافی 

برای هدر دادن هم وجود ندارد. 



....................... کـتاب ضـمیـمه .......................

مشاجرات بی پایان آنالین
فضای مجازی محیط مناسبی برای رسیدن به اجماع و اقناع نیست
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ناسازگار

گفت وگو و فضای آنالین
دنیای مجازی پر از بحث و مجادله و دعوای بیهوده است و پلتفرم ها هم بر این آتش می دمند

ترجمه: سعید ارکان زاده یزدی

ناسازگار: چرا بحث و جدل 
بین ما دودستگی می اندازد 
و دوباره ما را به هم پیوند 

می دهد
نویسنده: یان لسلی

انتشارات: ِفیبر
2021

درباره نویسنده 
یان لسلی نویسنده ای است که در حوزه رفتار انسانی 
می نویســد. او کار خود را در بــازار روابط عمومی و 
تبلیغات برای برندهای مشــهور لندن و نیویورک 
شــروع کرد و اکنون برای مطبوعات درباره فناوری، 
روان شناســی و کسب وکار نیز می نویسد. پادکست 
می ســازد و برای بی بی سی نیز یک مجموعه کمدی 

ساخته است.

مجله تایم در ســال 2010 مارک زاکربرگ را چهره ســال معرفی کرد. این 
مجله مأموریت شــرکت فیس بوک را چنین توصیف کرده بود: »رام کردن دار و 
دسته های سرکش و عربده جو و تبدیل کردن دنیایی منزوی و غیراجتماعی با بخت 
و اقبال های تصادفی به دنیایی دوستانه.« این نظریه در طی اولین دهه استفاده همگانی 
از اینترنت نظریه محبوبی بود: هرچه بیشتر افراد بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند، 
می توانند دوستانه تر و با تفاهم بیشتری زندگی کنند و نتیجه اش می شود دنیایی آرام 

و هماهنگ.
این زاویه نگاه در ســال 2021 به طرز دردناکی خام و ساده به نظر می رسد. دار 
و دسته های عربده کش آنالین شبانه روز در حال دعوا هستند و برخی از آن ها در 
دنیای واقعی دست به خشونت می زنند. اینترنت آدم ها را به هم وصل می کند اما 
لزومًا احســاس همدردی ایجاد نمی کند. اینترنت در بدترین حالت خود می تواند 

ماشین عظیمی باشد برای تولید همدلی های مشترک.
فناوری دســت کم تاحدی مسئول دنیایی است که بگومگوهای مسموم در آن 
فراگیر شده است؛ دنیایی که آســیب زنی ظاهراً امری است که دائمًا پیش فرضی 
در نظر گرفته می شود که گویی همیشــه وجود داشته است؛ دنیایی که ما بیشتر 
از همیشــه در آن حرف می زنیم و کمتر از همیشــه گوش می کنیم. پل گراهام، 
کارآفرینی در دره ســیلیکون، مشــاهده کرده است اینترنت رسانه ای است که با 
طراحی خود بگومگو و مشاجره ایجاد می کند. پلتفرم های رسانه ای دیجیتال ذاتًا 

تعاملی اند و البته مردم هم اهل جروبحث اند.
همان طور که گراهام می گوید، »افراد بــرای موافقت انگیزه کمتری دارند تا 

مخالفت«. وقتی خوانندگان با یک مقاله یا پست موافق نیستند بیشتر احتمال دارد 
که برایش کامنت بگذارند و در مخالفت حرف بیشتری برای گفتن دارند )راه های 
زیادی هســت که با آن ها بتوانید بگویید »موافق نیستم«(. همچنین وقتی که افراد 
مخالف هستند بیشتر مایلند که با شور و هیجان صحبت کنند و معمواًل معنایش 

این است که خشمگین شوند.
امــا درحالی که برای ایجاد این وضعیت به آتــش انداختن تقصیرها بر گردن 
فیس بوک و توییتر می دمیم، اهمیت تغییرات گسترده تر و مهم تر رفتار انسانی را 
نادیده می گیریم، تغییری که در طی دهه ها یا حتی قرن ها ایجاد شــده است. تعداد 
کانال های ارتباطی یک طرفه از نظر اجتماعی، و همچنین از نظر الکترونیکی، به 
کمترین حد خود تاکنون رســیده است. هرکسی شروع به صحبت کردن با کسی 
دیگر و جواب دادن به او کرده است. اگر ما بیشتر مخالف خوان شده ایم دلیلش این 

است که دنیای مدرن از ما می خواهد ذهنیات مان را بروز بدهیم.

J  دو راه برخورد با مخالفت
ادوارد تی هال، انسان شــناس آمریکایی، تمایزی بین دو نوع فرهنگ ارتباطی 
قایل اســت: فرهنگ ارتباطی با پیش زمینه کم و پیش زمینه زیاد. در فرهنگ با 
پیش زمینه کم، ارتباطات واضح و مســتقیم است. آنچه افراد می گویند بیان عقاید 
و احساسات شــان در نظر گرفته می شــود. الزم نیست شما پیش زمینه را بدانیدـ  
اینکه چه کسی صحبت می کند، در چه موقعیتیـ  تا پیام را درک کنید. فرهنگ 
ارتباطی با پیش زمینه زیاد فرهنگی است که در آن منظورها واضح گفته نمی شود 

در فرهنگ با پیش زمینه کم، ارتباطات واضح و مستقیم است. آنچه افراد می گویند بیان عقاید 
و احساسات شان در نظر گرفته می شود. الزم نیست شما پیش زمینه را بدانید ـ اینکه چه کسی 
صحبت می کند، در چه موقعیتی ـ تا پیام را درک کنید. فرهنگ ارتباطی با پیش زمینه زیاد فرهنگی 
است که در آن منظورها واضح گفته نمی شود و بیشتر پیام ها تلویحی است
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و بیشتر پیام ها تلویحی است. معنی هر پیام 
خیلی شبیه به خود لغات نیستند بلکه در 
پیش زمینه ای که پیام قرار دارد باید آن را 
تفسیر کرد. ارتباطات غیرمستقیم، ظریف 

و مبهم است.
بیشتر ما، هرجایی از جهان که هستیم، 
زندگی هایمــان بیش ازپیــش با فرهنگ 
دارای پیش زمینه کم اخت شــده اســت 
چنانکه تعداد بیشــتر و بیشــتری از ما 
دسته دسته به شــهرها می آییم، با کسانی 
که نمی شناسیم معامله و تجارت می کنیم 
و از طریــق تلفن های هوشــمند با افراد 
مکالمه می کنیم. کشورهای مختلف هنوز 
فرهنگ های متفاوتی برای ارتباط دارند 

اما تقریبًا همه آن ها تحت تأثیر نیروها تجارت، شهری ســازی و فناوری هستند؛ 
نیروهایی که سنت را از بین می برند، سلسله مراتب را کاهش می دهند و گسترده 
درگیرشدن ها را افرایش می دهند. این مسایل اصاًل روشن نیست تا بخواهیم خود 

را برایشان آماده کنیم.
بخــش اعظم حیات وجودی مــا در مقام یک گونه زنده یعنی انســان ها در 
فرهنگی با پیش زمینه زیاد سپری شده است. اجداد ما در سکونتگاه ها و قبایل خود 
با سنت های مشترک و زنجیره دیرپایی از فرامین زندگی می کردند. اکنون ما مرتبًا 
با افرادی سروکار داریم که ارزش ها و رسوم شان با ما متفاوت است. در عین حال، 
ما از لحاظ خلق وخو مســاوات طلب تر از هر وقت دیگر هستیم. هرجایی را که 
نگاه کنید، تعامل در شرایطی صورت می گیرد که تمام طرف های ان تعامل صدا یا 
خواسته برابری دارند. هرکسی انتظار دارد که عقیده اش شنیده شود و بیش ازپیش 
چنین امری می تواند محقق شود. در دنیایی که جنبه های بسیار متفاوتی از خود نشان 
می دهد، قواعد روشن قبلی درباره اینکه چه چیزهایی می تواند گفته شود و گفته 
نشود محکوم به شکست است و این قواعد سیال تر می شود تا جایی که حتی گاهی 
ناپدید می شود. با کاهش نقش پیش زمینه در تصمیم گیری های ما، تعداد چیزهایی 

که همه ما می توانیم بر سرش توافق داشته باشیم به سرعت در حال کاهش است.
به این فکر کنید که چه چیزی فرهنگ با پیش زمینه کم تعریف می شود، در 
افراطی ترین شکل خود: حرف زدن های بی پایان، استدالل های پشت سر هم؛ هرکسی 
در تمام مدت دارد به شــما از آنچه فکر می کنــد می گوید. آیا چیزی هم یادتان 
می ماند؟ همان طور که یان مک داف، متخصص رفع اختالفات و دعاوی، می گوید، 

»دنیای اینترنت غالبًا شبیه دنیایی با پیش زمینه کم است«. 
اگر انسان ها موجوداتی صد درصد منطقی بودند، ما قبل از اینکه با یک دیدگاه 
مخالفت کنیم و به آن واکنش نشــان دهیم، مؤدبانه به آن گوش می دادیم. اما در 
دنیای واقع، مخالفت در مغز ما در قالب عالیم شیمیایی مثل سیل جاری می شود و 
برای ما بسیار سخت است که روی مسئله ای که دم دست مان است متمرکز شویم. 
این عالیم به ما می گویند که این جروبحث ها حمله  به ماست. »با تو مخالفم« تبدیل 
می شــود به »تو را دوست ندارم«. به جای اینکه ذهن هایمان را باز کنیم تا دیدگاه 

دیگران را دریابیم، بــر دفاع از خودمان 
متمرکز می شویم.

حیوانات بــا دو تاکتیــک اصلی به 
تهدیــد علیه خود جــواب می دهند. این 
تاکتیک ها را اولین بــار والتر برادفورد 
کانن، زیست شــناس دانشــگاه هاروارد، 
در ســال 1915 شناسایی کرد: بجنگ یا 
پرواز کن )فرار کن(. انســان ها هم فرقی 
ندارند. مخالفت می تواند باعث شــود ما 
عصبانی و برانگیخته شویم یا می تواند ما 
را به عقب برانــد و عقایدمان را تا میل 
به گریز از درگیــری کمرنگ کند. این 
واکنش های بدوی همچنان روی رفتار ما 
در محیط هایی که پیش زمینه کمی دارند 
اثر می گذارد: ما یا وارد بحث خصمانه و عمدتًا بی ربطی می شویم یا تا نهایت توان 

تالش می کنیم اصاًل بحث کردن پرهیز کنیم. هردو واکنش ناکارآمد هستند.
الزم نیســت راه دوری بروید تــا واکنش به مخالفــت را در قالب جنگ و 
دعوا ببینید: کافی اســت تایم الین رســانه های اجتماعی خود را باز کنید یا بخش 
کامنت های وب ســایت های محبوب تان را نگاه کنید. معروف است که اینترنت 
»اتاق های پژواک« درســت می کند، اتاق هایی که در آن افراد فقط با دیدگاه هایی 
مواجه می شوند که خود با آن موافقند. اما شواهد دقیقًا عکس این را نشان می دهد. 
تحقیقات به ما می گوید که کاربران رسانه های اجتماعی رژیم خبری متنوع تری 
از کسانی که کاربر این رسانه ها نیستند دارند. روبه رو شدن با عقایدی که شما را 
ناراحت می کند تقریبًا در توییتر محدود اســت. اگر تنها منبع اطالعات شما یک 
روزنامه باشد، این مواجهه با این عقاید ناراحت کننده برای شما خیلی بیشتر است. 
اینترنت به جای اینکه حباب درست کند، آن ها را می ترکاند و خصومت و ترس 

و خشم ایجاد می کند. 
یکی از علت هایی که مباحثات آنالین در اغلب موارد این قدر خصمانه اند این 
است که طراحی شده اند که در همین مسیر حرکت کنند. مطالعات نشان داده است 
محتواهایی که خشم برمی انگیزند احتمال بیشتری دارند که به اشتراک گذاشته 
شوند. کاربرانی که پیام های توأم با عصبانیت پست می کنند احتمال بیشتری دارد 
که الیک و ریتوییت بیشــتری بشوند و پلتفرم هایی که این پیام ها در آن ها ارسال 
می شوند توجه و درگیری بیشتری با مخاطبان پیدا می کنند که می توانند آن را به 
آگهی دهندگان بفروشند. بنابراین پلتفرم های آنالین سویه های افراطی و تشدیدشده 
هر بحث را بیشــتر از بقیه جنبه های بحث پیش می راند. تفاوت های ظریف در 
عقاید، انعکاس دیدگاه ها و فهم مشترک مجروحان حاشیه ای آتش این فتنه ای که 

برپا شده است نیستند بلکه قربانیان حتمی آن هستند.
اما اشــتباه بزرگی خواهد بود اگر از تمام این مسایل نتیجه بگیریم که ما این 
روزها داریم زیاد بحث می کنیم. خشم هولناکی که ما در محیط آنالین می بینیم 
شواهد متقنی هســتند از نبود بحث و استدالل واقعی و تعاملی: جنگیدن به مثابه 

استتاری برای پروازکردن و فرارکردن.

افراد جلوی چشم همکاران خود احتمال بیشتری دارد که به اینکه به جای روش های 
درست حل مسئله بپردازند، روی اینکه چطور می خواهند دیده شوند متمرکز شوند. 

اگر من بخواهم یک فرد واجد صالحیت و کاردان به چشم بیایم، ممکن است با 
عصبانیت به چالشی که در کارم پیش می آید واکنش نشان بدهم. اگر می خواهم 

فردی مثبت و خوب و دارای روحیه همکاری به نظر بیایم، شاید طوری رفتار کنم 
گویی که هر خواسته سفت وسختی هم که نفر مقابلم داشته باشد، من با صبوری و 

تحمل بیشتری به آن ها واکنش نشان می دهم
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اغلــب می گویند که اگر بشــریت با 
افزایش خطرات وجود مواجه شــود،  ما 
باید تفاوت هایمــان را کنار بگذاریم. اما 
وقتی همه ما با این مسئله موافقت می کنیم 
ـ یــا وانمود می کنیم که بــا آن موافقیم 
ـ پیش رفتن و بهبود ســخت تر می شــود. 
مخالفت طریقه ای برای فکرکردن است، 
شــاید بهترین راهی که در اختیار داریم، 
انتقاد به سالمت همه کارهایی که به طور 
مشــترک می کنیــم، از ازدواج گرفته تا 
کسب وکار و دموکراســی. ما می توانیم 
از آن اســتفاده کنیم تا مفاهیم مبهم را از 
نقطه های  بین  بازشناسیم،  ایده های عملی 
کور با بینش درســت فــرق بگذاریم و 

ناراستی را از همدلی متمایز کنیم. ما به جای اینکه تفاوت هایمان را کنار بگذاریم، 
باید آ ن ها را به کار بگیریم.

برای این کار باید بر طیف وســیعی از احساس ناراحتی از مخالفت فایق آییم. 
بدیهی است که مخالفت سخت و برای بیشتر ما اضطراب آور است. اما شاید اگر 
یاد بگیریم که به آن در نقش یک مهارت در جایگاه درســتش نگاه کنیم، بیشتر 
در نقش چیزی که به طور طبیعی پیش می آید، شــاید با آن راحت تر کنار بیاییم. 
به عقیــده من، ما خیلی چیزها می توانیم از کســانی که با ما مخالفت می کنند یا 
بگیریم و به جای اینکه از آن ها ناراحت شویم و برخورد خصمانه ای با آن ها داشته 
باشیم، می توانیم اطالعات، دیدگاه ها و ارتباطات انسانی مفیدی از چنین مخالفت ها 

کسب کنیم.

J  دست باال، دست پایین
یک گروه از فلسطینیان در بازی های المپیک سال 1972 در آلمان غربی یازده 
ورزشکار اسراییلی را گروگان گرفتند. آن ها درخواست های خود را مطرح کردند 
اما مقامات درخواست شان را رد کردند. پلیس مونیخ به قدرت اسلحه متوسل شد. 
22 نفر ازجمله تمام گروگان ها کشته شدند. بعد از این ماجرا، وقتی که نهادهای 
اعمال قانون در سراســر جهان می خواستند بفهمند که در مونیخ چه اتفاقی افتاده 
مشکلی را دریافتند. افســران پلیس که با گروگان گیرها صحبت می کردند تا از 
خشــونت پرهیز کنند یا آن را به حداقل برسانند، دستورالعملی نداشتند که دنبال 

کنند. اداره های پلیس فهمیدند که باید مهارت های مذاکره را یاد بگیرند.
افســرانی که امــروزه با گروگان هــا مذاکره می کنند، که ممکن اســت در 
مســئولیت های دیگری نیز تخصص داشته باشند یا آموزش دیده باشند، شرایط و 
موقعیت مختلفــی را در اختیار دارند. بهترین آن ها فقط در تاکتیک ها متخصص 
نیســتند. آن ها به اهمیت چیزی واقفند که اروینگ گافمن جامعه شــناس به آن 
»کار با صورت« می گوید. به زبان گافمــن، صورت یا چهره افراد تصویر عمومی 
آن هاست که می خواهند در تعامالت اجتماعی آن را ارایه کنند. ما تالش می کنیم 
برای هر برخوردی صورت مناســبی را ارایه کنیم: آن صورتی از شــما وقتی که 

می خواهید با رییس تان روبه رو شوید نشان 
می دهید بــا صورت تان وقتی که در یک 
مالقات عاشقانه می خواهید از خود نشان 
دهید متفاوت است. این تالش برای ارایه 
صورت های مختلف همان کار با صورت 

است.
ما در مواجهه بــا افرادی که به آن ها 
اعتماد و داریم و خوب می شناسیم شــان 
خیلی نگران صورت و چهره مان نیستیم 
ولی با کسانی که نمی شناسیم ـ مخصوصًا 
وقتی که این افراد قدرتی بیشتر از ما دارند 
ـ به کار با صورت مشغول می شویم. وقتی 
کسی با صورت خود کار می کند و با این 
حال بــه چهره ای که می خواهد دســت 
نمی یابد احســاس ناخوشایندی می کند. اگر شما می خواهید فرد قدرتمندی جلوه 
کنید و کسی با شما با کمترین رعایت احترام رفتار می کند، احساس شرمسازی یا 
حتی تحقیر می کنید. در برخی شرایط ممکن است شما سعی کنید این برخورد را 

خراب کنید و بازی را به هم بزنید تا احساس بهتری داشته باشید.
افرادی کــه در هنر مخالفت کــردن مهارت دارند فقط به چهره خودشــان 
فکر نمی کنند؛ آن ها به توجه به چهره دیگران نیز بســیار خو گرفته اند. یکی از 
قدرتمندترین مهارت های اجتماعی توانایی »دادن« چهره به دیگران اســت؛ تأیید 
تصویری عمومی که افراد دیگر دوست دارند ارایه بدهند. در هر مکالمه ای، وقتی 
فرد مقابل احســاس می کند چهره مورد نظرش قبول و تأیید شده، خیلی راحت تر 
با دیگران تعامل می کنند و احتمال خیلی بیشــتری وجود دارد که به آنچه شــما 

می گویید گوش بدهند.
هیچ کس ایــن را بهتر از مذاکره کنندگان با گروگان گیران نمی داند که بحران 
گروگان گیری می تواند به دو نوع بحران تقســیم شــود. در بحران های »ابزاری«، 
تعامل میل می کند به سویی که در آن شخصیت ها نسبتًا منطقی هستند. گروه گیران 
خواســته های مشــخصی را مطرح می کنند و روند چانه زنی دنبال می شــود. در 
بحران های »بیان احساس«، گروگان گیران می خواهند چیزی را بگویندـ  به مردمی 
که در خانه شان نشسته اند، به دنیا. آ ن ها معمواًل کسانی هستند که بی مقدمه عمل 
می کننــد: پدری که با از دســت دادن حضانت دخترش او را گروگان می گیرد یا 
مردی که معشوقه اش را گیر می اندازد و می بندد و تهدید می کند که او را خواهد 
کشت. در موارد زیاد دیگری نیز مذاکره کنندگان با افرادی مواجهند که خودشان 
را گروگان گرفته اند: کســانی که به باالی یک ســاختمان بلند رفته اند و تهدید 
می کنند که خود را به پایین پرت خواهند کرد. گروگان گیری که یک سناریوی 
احساسی برای کار خود دارد معمواًل در لبه پرتگاه احساسات قرار دارد، احساس 
خشم، ناامیدی، ناامنی عمیق و آماده است که به طریقی غیرقابل پیش بینی دست به 

کار خطرناکی بزند.
به مذاکره کنندگان آموزش داده شــده است که قبل از مذاکره گروگان گیر را 
آرام کنند و اطمینان خاطر را به او بازگردانند. ویلیام دونوهو، استاد ارتباطات در 

ناسازگار

حیوانات با دو تاکتیک اصلی به تهدید علیه خود جواب می دهند. این تاکتیک ها 
را اولین بار والتر برادفورد کانن، زیست شناس دانشگاه هاروارد، در سال 1915 

شناسایی کرد: بجنگ یا پرواز کن )فرار کن(. انسان ها هم فرقی ندارند. مخالفت 
می تواند باعث شود ما عصبانی و برانگیخته شویم یا می تواند ما را به عقب براند و 

عقایدمان را تا میل به گریز از درگیری کمرنگ کند
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دانشــگاه میشیگان، دهه ها روی مکالماتی که در درگیری ها پیش می آید مطالعه 
کرده است؛ مکالماتی که برخی از آن ها موفق بوده اند و برخی شکست خورده اند، 
در درگیری با تروریست ها و دزدان و قاچاقچیان و افرادی که در مرز خودکشی 
قــرار دارند. او با من درباره عنصر کلیدی صورت صحبت کرد: اینکه فرد چقدر 
احساس قدرتمند بودن می کند. گروگان گیران در موقعیت های احساسی می خواهند 

به هر طریقی که شده مهم در نظر گرفته شوند و موقعیتی که دارند تأیید شود.
دونوهو و همکارش، پل تیلور از دانشگاه لنکستر، اصطالح »دست پایین« را برای 
کسی که یک طرف مذاکره است ساخته اند که در مورد تصویر نسبی اش احساس 
ناامنی می کند. افرادی که دست پایین را در یک مذاکره دارند بیشتر احتمال دارند 
دست به رفتارهای عصبی بزنند با این هدف که بتوانند زمینه  و موقعیتی پیدا کنند 
که راه حلی برایشان پیش بیاورد. اسپانیا و آمریکا در سال 1974 مذاکراتی را شروع 
کردند تا موقعیت پایگاه نظامی آمریکا را در خاک اســپانیا مشخص کنند. دانیل 
دراکمن که یک دانشمند علوم سیاسی بود، دید که مذاکره کنندگان آمریکایی و 
اسپانیایی موقع مذاکره از تاکتیک های سخت و تاکتیک های نرم بهره می گیرند. 
او دریافت که گروه اســپانیایی از تهدید و اتهام سه برابر گروه آمریکایی استفاده 
می کند. اسپانیا که در مذاکرات دســت پایین را داشت، می خواست با عصبانیت 

استقالل و خودمختاری خود را نشان دهد. 
وقتی یک گروگان گیر احساس می کند که بر او مسلط شده اند احتمال بیشتر 
دارد که به خشــونت متوســل شــود. دونوهو به من گفت: »این زمانی است که 
صحبت کردن شکست می خورد. در واقع، گروگان گیر می گوید شما به من احترام 
نمی گذارید، پس من آن را با کنترل کردن فیزیکی شــما به دست می آورم.« افراد 

تالش بســیاری می کنند حتی تالش هایی که به آسیب زدن به خودشان می انجامد، 
برای اینکه از پذیرش اینکه دارند کنار گذاشــته شوند یا به راه خطایی می روند 
اجتناب کنند. طرف هایی از مذاکره که دســت پایین را دارند، اغلب کثیف بازی 
می کنند و به دشمنان خود از زاویه حمله می کنند که غیرقابل انتظار و دفاع است. 
آن ها به جای اینکه دنبال راه حل هایی باشند که به نفع همه باشد، در هر مذاکره ای 
طوری رفتار می کنند که به بازی با جمع جبری صفر بینجامد، بازی ای که اگر یک 
نفر باید ببرد و نفر دیگر باید ببازد. آن ها به جای پرداختن به محتوا، به افراد حمله 

می کنند چون این کار را راهی می یابند برای اینکه جایگاه خود را نشان دهند.
برعکس، کسانی هم هستند که وارد یک مذاکره می شوند با این انتظار که موفق 
می شوند چون در موقعیت برتر و قوی تر قرار دارند یا خودشان تصور می کنند که 
در چنین موقعیتی هســتند. بنابراین آن ها شاید به خوبی راه آرام تر و با دید بازتری 
را اتخــاذ کنند و روی کلیت مخالفت متمرکز شــوند و به دنبال راه حل های برد 
ـ برد باشــند. آن ها همچنین شاید ریسک بیشــتری در کار با صورت بپذیرند و 
حرکت هایــی بکنند که از نظر طرف مقابل ضعف قلمداد شــود و گفت وگوی 
دوستان تر و دلجویانه تر پیشنهاد دهند. علت این کارشان این است که آن ها نگران 
مخدوش شدن چهره شان نزد طرف مقابل نیستند و می توانند با یک حرکت به آن 

دست یابند.
به همین علت است که دادن چهره به طرف مقابل این همه اهمیت دارد. یعنی 
یک مذاکره کننده در مســیر منافع همتای مقابلش عمل کند تا او تا جایی ممکن 
احساس امنیت کند. مذاکره کنندگان ماهر همیشه سعی می کنند رقابتی را که خود 
می خواهند درست کنند. آن ها می دانند که وقتی دست باال را دارند، هوشمندانه ترین 

کتاب ضمیمه

 لیسا سوبو، استاد انسان شناسی در دانشگاه ایالتی سن دیگو، با والدینی مصاحبه کرده است که از زدن واکسن به بچه هایشان خودداری می کنند. چرا این افراد، که بیشترشان باهوش و با 
تحصیالت عالی اند، از ابزارهای پزشکی جریان اصلی که بر پایه علمی درست شده اند روی برمی گردانند؟ سوبو نتیجه می گیرد که مخالفت با واکسن برای این افراد فقط یک باور نیست بلکه 

»یک کنش برای هویت سازی« است
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کاری که باید بکنند این است که شکاف بین خود و طرف مقابل را کم کنند. 
در هر مکالمه ای توازن نابرابر قدرت هســت و هرچه طرف قدرتمندتر باشد 
احتمال بیشــتری دارد روی آخر خط فکر کندـ  روی محتوا یا دست کم اهمیت 
دادن به محتواـ  درحالی که طرفی که دست پایین را دارد روی رابطه  فکر می کند. 

در اینجا چند مثال می آوریم:
پدر یا مادر نوجــوان می گوید: »چرا دیر به خانه آمدی؟« دختر نوجوان فکر 

می کند: »شما با من مثل یک بچه کوچک رفتار می کنید.« 
دکتر می گوید:  «ما مشکلی در شما پیدا نکردیم.« بیمار فکر می کند: »تو حواست 

به من نیست.«
سیاســتمدار می گوید: »اقتصاد قوی تر از هر وقت دیگری دارد رشــد می کند.« 

رأی دهنده فکر می کند: »بس کن حرف زدن با من را انگار که احمقم.«
وقتی یک بحث بی ثبات و ناکارآمد می شود، معمواًل علتش این است که یک 
نفر در مکالمه احســاس می کند چهره ای را که باید از خود نشان نداده است. این 
کار خشــونت ها و عصبیت های را که در رســانه های اجتماعی می بینیم به خوبی 
توضیح می دهد، جایی که گاهی احساس می کنیم رقابتی برای جایگاه افراد در آن 
جریان دارد و ســکه رایجش جلب توجه است. روی کاغذ، در توییتر، فیس بوک 
یا اینستاگرام، هرکسی می تواند الیک بگیرد، ریتوییت شود یا فالوور جدید داشته 
باشد. با اینکه چنین انتظاری می رود اما در عمل، برای کسانی که سلبریتی نیستند 
خیلی سخت است که برای خود فالوور دست وپا کنند. افراد که فریب قول هایی را 
می خورند که برای آن ها جایگاه باالیی قایل شوند، وقتی جایگاه شان نادیده گرفته 
می شود عصبانی می شوند. رسانه های اجتماعی این طور نشان می دهند که به هر کسی 

شانس برابر برای شنیده شدن می دهند. در عالم واقع، به اقلیت محدودی مقدار زیادی 
توجه نشان می دهد در عین اینکه به اکثریت عظیمی توجهی نمی کند. این سیستم 

تقلبی است.
تا اینجا ما از یکی از جنبه هــای کار با صورت صحبت کردیم: جایگاه افراد. 
با این حال، جنبه دیگری هم هســت که از نزدیک ربط پیدا می کند به یکی از 
عناصر متمایز چهره افراد، عنصری که خیلی درباره باال یا پایین بودن جایگاهی که 
آنان احســاس می کنند نیست بلکه درباره اینکه است که آن ها احساس می کنند 

چه کسی هستند.

J  بهترین فرهنگ مجادله
لیسا سوبو، استاد انسان شناسی در دانشــگاه ایالتی سن دیگو، با والدینی مصاحبه 
کرده اســت که از زدن واکسن به بچه هایشــان خودداری می کنند. چرا این افراد، 
که بیشترشان باهوش و با تحصیالت عالی اند، از ابزارهای پزشکی جریان اصلی که 
بر پایه علمی درست شده اند روی برمی گردانند؟ سوبو نتیجه می گیرد که مخالفت 
با واکسن برای این افراد فقط یک باور نیست بلکه »یک کنش برای هویت سازی« 
اســت. بنا به گفته سوبو، این افراد بیشــتر از اینکه یک رفتار را کنار بگذارند، به 
یک رفتار روی می آورند، مثل کسانی که تتوی یک گروه را روی بدن خود حک 
می کنند یا حلقه ازدواج دست نمی کنند یا در دیدن یک نمایش تلویویونی پرطرفدار 
افراط می کنند. امتناع از انجام کاری که همه می کنند بیشتر به این مروبط می شود 
که شخص امتناع کننده چه کســی است، می خواهد خودش را از چه کس دیگری 
متمایز کند و به این ترتیب هویتی برای خود درســت کند و همچنین می خواهد با 

ناسازگار

الزم نیست راه دوری بروید تا واکنش به مخالفت را در قالب جنگ و دعوا ببینید: کافی است تایم الین رسانه های اجتماعی خود را باز کنید یا بخش کامنت های وب سایت های محبوب تان را نگاه 
کنید. معروف است که اینترنت »اتاق های پژواک« درست می کند، اتاق هایی که در آن افراد فقط با دیدگاه هایی مواجه می شوند که خود با آن موافقند
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چه کسی مخالفت کند. سوبو خاطرنشان 
می کند که این امر برای کسانی که واکسن 
می زننــد هم صدق می کنــد: میل ما برای 
اینکه با دیدگاه های جریان اصلی و نظرات 
اکثریت درباره پزشــکی همراه شویم. این 
همراهی نیز یک راه برای این است که ما 
هویت خودمان را تعریف کنیم. به همین 
دلیل است که بحث و مجادله بین دو طرف 

به سرعت به جدال هویتی تبدیل می شود.«
به گفته ویلیــام دونوهــو، همدلی و 
مشــارکت در دعواهای مخربی که پیش 
می آید معمواًل براساس این است که چه 
کسانی در طرفین دعوا هستند. او می گوید: 
»مــن ایــن مســئله را در موقعیت های 

گروگان گیری، در سیاســت و در دعواهای زن وشوهری دیده ام. شما هیچ چیزی 
از دعوا نمی دانید اما مشکلی دارید و حساس هستند. شخصی که احساسی همچون 
دیگران دارد در حال حمله به مخالفان آنهاســت و دیگران نیز از خودشان دفاع 

می کنند. این کار باعث می شود که دعوا باال بگیرد.«
اینکه عقاید ما ناشــی از احساسات مان باشد لزومًا چیز بدی نیست اما باید به 
این مسئله واقف باشیم وقتی که سعی می کنیم یک شخص را ترغیب به کاری کنیم 
که نمی خواهد انجامش دهد، مثاًل از او می خواهیم که ســیگار را ترک کند یا 
شغل جدیدی را شروع کند یا به یک نامزد انتخابات رأی دهد. هدف ما باید این 
باشد که به عقیده یا اقدام یک فرد احترام بگذاریم، هرچند که نظرات و اقدامش 
بحث برانگیز و مورد مناقشه باشد، در این صورت است که می توان در نهایت او را 
نرم کرد. یک مخالفت کننده ماهر راه هایی پیدا می کند تا به دشمنش کمک کند 

که بتواند چیزی متفاوت را بگوید یا کاری متفاوت بکند. 
یکی از راه ها برای این کار این است که مخالفت ها دور از چشم دیگران اتفاق 
بیفتد. در سال 1994 در بوستون، بعد از اینکه به یک کلینیک سقط جنین حمله 
مسلحانه شد، لورا کاسین که یک فعال امور خیریه است، تالش کرد که با شش 
فعال حوزه ســقط جنین ارتباط برقرار کند، سه نفر از آن ها موافق سقط جنین و 
سه نفر مخالف. از آن ها خواست که یکدیگر را در جلساتی ببینند تا شاید به یک 
تفاهم درباره دیدگاه های یکدیگر برسند. وقتی که شش زن با هم مالقات کردند 
ابتدا برایشان سخت و حتی دردناک بود که بعد از سال ها کنار یکدیگر بنشینند. 
ابتدا آن ها موقعیت خشک و سفت وسختی داشتند و هیچ کدام اصول اساسی خود 
را تغییر ندادند. اما با گذشــت زمان، هرچقدر از یکدیگر شناخت پیدا کردند، 
احســاس کردند که می توانند با روش هایی منعطف تر فکر کنند و با هم ارتباط 
برقرار کنند و مذاکره کنند. هرچقدر افراد احســاس می کردند که دور از چشم 
همفکران و متحدان خود هستند، احساس می کردند که انعطاف بیشتری در افکار 

و گفتار و رفتار خود دارند. 
چنین اصلی برای درگیری های محیط کار هم صادق اســت. افراد جلوی چشم 
همکاران خود احتمال بیشــتری دارد که به اینکه به جای روش های درست حل 

مســئله بپردازنــد، روی اینکــه چطور 
می خواهند دیده شوند متمرکز شوند. اگر 
من بخواهم یک فــرد واجد صالحیت 
و کاردان به چشــم بیایم، ممکن است با 
عصبانیت به چالشــی که در کارم پیش 
می آید واکنش نشان بدهم. اگر می خواهم 
فــردی مثبت و خــوب و دارای روحیه 
همکاری به نظر بیایم، شاید طوری رفتار 
کنم گویی که هر خواسته سفت وسختی 
هم که نفر مقابلم داشــته باشــد، من با 
صبوری و تحمل بیشتری به آن ها واکنش 
نشان می دهم. به همین دلیل است که وقتی 
بحث های متفاوتی در محیط کاری پیش 
می آید، افراد حاضر در بحث اصرار دارند 
که این بحث ها »آفالین« پیش برود. این خواسته از نظر من این طور تفسیر می شود 
که وقتی افراد می خواهد به حل جروبحث ها در محیط های کاری کمک کنند و 
یک قائله را بخوابانند، تالش می کنند که کمترین کار با چهره اتفاق بیفتد تا بتواند 

به تفاهم بیشتری رسید.
بنابراین مخالفت آفالین می تواند چاره کار باشد و به جواب برسد اما این روش 
باید دومین راه حلی باشد که شایسته شناخته می شود. این روش حل مجادالت به این 
معنی است که فواید مخالفت کردن صریح و روشن از دست می رود و افراد کمتری 
هوش و زیرکی خود را برای حل مسئله به کار می گیرند. بهترین روش برای اینکه 
یک فرهنگ کاری را کارآمد بســازیم این است که کاری کنیم که در آن افراد 
کمتر احساس کنند که باید از وجهه و چهره خود حفاظت کنند؛ فرهنگی که در 
آن، عقاید از مختلف به روشنی استقبال می شود، اشتباه کردن امری قابل انتظار به شمار 
می رود و قواعد مجادله و بحث برای هم قا بل فهم و احترام اســت. در این محیط، 
هرکسی به کسان دیگر اعتماد دارد و هم برای یک هدف جمعی قدم برمی دارند.

بنابراین اگر بخواهیم از بحث نتیجه بگیریم، باید بگوییم که در جروبحث هایی 
که در محیط های کاری و اجتماعی پیش می آید، بسیار مهم است که کار با چهره 
را در نظر داشــته باشید و اگر با دشمن و رقیب خود دارید بحث می کنید، تالش 
کنید که برای او نیز صورت و وجهه ای قایل شوید تا بتواند بیشتر به شما اعتماد کند.

مثال ها در این زمینه بسیار است،  ازجمله اینکه یک مؤسسه تحقیقاتی درباره 
پلیس هم حتی می گوید وقتی افراد دستگیر می شوند برای آن ها وجهه ای قایل شوید 
تا بتوانند احساس بهتری داشته باشــند و همکاری بیشتری برای پلیس به ارمغان 
بیاورند. جاناتان وندر، هم بنیانگذار این مؤسســه، می گوید که وقتی یک فرد را 
دستگیر می کنید، تالش کنید با حرف زدن برای او شخصیتی بسازید که نشان دهد 
برایش اهمیت قایلید، مخصوصًا در موقعیت هایی که احتمال دست زدن به خشونت 
از جانب افراد بســیار زیاد اســت. اگر فرد دستگیرشــده بداند که به او اهمیت 
می دهید، معمواًل به خشــونت فکر نمی کند یا احتمال دست زدن او به رفتارهای 
خشن پایین می آید. این نمونه، می تواند مثالی باشد برای اینکه در مخالفت کردن ها 

و مجادالت چطور باید رفتار کرد تا به نتیجه رسید. 

کتاب ضمیمه

بخش اعظم حیات وجودی ما در مقام یک گونه زنده یعنی انسان ها در فرهنگی 
با پیش زمینه زیاد سپری شده است. اجداد ما در سکونتگاه ها و قبایل خود با 

سنت های مشترک و زنجیره دیرپایی از فرامین زندگی می کردند. اکنون ما مرتبًا با 
افرادی سروکار داریم که ارزش ها و رسوم شان با ما متفاوت است
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کتاب ضمیمه

فرزانگی و سعادت با مطالعه
آیا حوزه نشر کتاب نابسامان است؟

جای کتاب و محصوالت فرهنگی در سبد خرید بسیاری از خانواده های ایرانی خالی است. در شرایطی که والدین از سنین ابتدایی تولد فرزند، هم و غم خود را به خرید خوراک و پوشاک 
برای وی اختصاص می دهند، کتابخانه ای در منزل آنها وجود ندارد و به جای خواندن کتاب های داستان برای کودکان، ترجیح می دهند با روشن کردن شبکه کودک، آنها را سرگرم کنند، 
نمی توان انتظار داشت در آینده با نسلی کتابخوان مواجه شویم. توسعه روزافزون فضای مجازی و عادت به استفاده مستمر از شبکه  اجتماعی یکی دیگر از عوامل محدودکننده مطالعه 
در خانواده هاست. بسیاری از کشورها با افزایش سواد رسانه ای شهروندان، ساعات حضور در فضای مجازی را کاهش داده و به آنها آموخته اند در ساعات فراغت یا انتظار همچون زمان 
نشستن در تاکسی و مترو، انتظار در مطب پزشک و... به جای پرسه زدن های بیهوده در گوشی تلفن همراه از مطالعه کتاب بهره مند شده و اطالعات خود را از موضوعات مختلف ارتقا 
ببخشند. ترویج فرهنگ مطالعه در کشور نیازمند برنامه هایی کاربردی و به دور از شعارزدگی است. در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان آثار تلویزیونی و سینمایی با اقتباس از کتاب های داستان و رمان ساخته شده 
و در پایان فیلم، تماشاگران به مطالعه منبع اصلی فیلم تشویق می شوند که همین امر اشتیاق به مطالعه را در آنها افزایش می دهد در حالی که اغلب تولیدکنندگان حوزه فیلم و سریال در کشور ما مسئولیتی در این قبال 
احساس نمی کنند و فیلم نامه هایی ضعیف و سطحی را برمی گزینند. برخی با طرح توجیهاتی نظیر اینکه مردم ما به لحاظ فرهنگی به دریافت اطالعات شفاهی عادت دارند و با کتاب انس چندانی نمی گیرند. فرهنگ ملی 
ما از دیرباز با کتاب و مطالعه انس و قرابتی فراوان داشته که تألیف ده ها کتاب ارزشمند همچون دیوان حافظ و گلستان و بوستان سعدی گویای این حقیقت است و از سوی دیگر فرهنگ دینی ما و معصومینی همچون 

امام علی )ع( بر مطالعه کتاب اصرار و تاکید داشته اند بنابراین عادت به نخواندن را باید در برنامه ریزی های نادرست و سبک های تربیتی نامناسب خود جستجو کرده و به اصالح و تغییر آنها بپردازیم.

دیوانگان ثروت ساز
نویسنده: دارن هاردی

مترجم: شادی حسن پور
انتشارات: نگاه نوین

کتاب دیوانگان ثروت ساز به شما نشان می دهد دنیای کارآفرینی چگونه است و در مسیر کارآفرینی به 
چه مشکالتی برخورد می کنید. دارن هاردی در تالش است داستان هایش و اتفاقاتی که برایش در زندگی 
رخ داده است را بیان نماید. در ابتدای کتاب دارن هاردی این موضوع را بیان می کند که با خواندن این 

کتاب سه اتفاق زیر رخ می دهد:
1. قدرت بیشتری پیدا می کنید.

۲. به خوبی برای مسیر مجهز می شوید.
3. اعتماد به نفس بیشتری نسبت به قبل پیدا می کنید.

می گوید کارآفرینی مانند اینست که سوار بر یک قطار وحشت شده اید. دارن هاردی در ابتدا به شما 
تبریک می گوید که سوار بر قطار وحشت کارآفرینی شده اید. دارن هاردی نویسنده کتاب ماندگار »اثر 
مرکب« این بار در کتاب ســال ۲015 خود فنون زندگی در دوران زندگی را با هوشــمندی و در قالب 
مسیر پرپیچ و خم کارآفرینی و داستان های واقعی و جذاب آن به ما نمایانده است. چه بسیار تالش ها و 
خون دل خوردن ها برای رسیدن به اهداف که به ثمر نمی نشینند و فرد را مغبون و سرخورده بر جای 
می گذارند و حتی اگر به ثمر بنشینند در نهایت فرد را به این نتیجه می رسانند که از همان ابتدا نردبان 
موفقیت اش را به دیواری اشــتباه تکیه داده بوده است. قطار وحشتی که دارن هاردی برای کارآفرینان 
ترسیم می کند و پیچ و خم های لرزه آورش را معرفی می کند همان اصول و مهارت های زندگی در این 
دوران تازه است که مثل قطار وحشت باال و پایین های عجیب و غریبی دارد و گاهی به آن جا می رسد که 
فراتر از ترس می رود و می شود آنچه نباید بشود. منتها این قطار وحشت مثل قطار وحشت شهربازی ها 
نیست که بتوان نادیده اش گرفت و از کنارش به آرامی رد شد و رفت. این قطار وحشت همان زندگی در 
دوران جدید است که دیر یا زود ما را مسافر خود می کند و اسیر پیچ و خم هایش می کند. چه کارمند 
باشید چه کارآفرین، کتاب هاردی راهنمای شما در زندگی حرفه ای است. شما مسافر این دوران هستید 
و این کتاب هم فنون یک زندگی سرشار و موفق را در همین دوران به شما نشان می دهد. پس این شما 

و این هم این کتاب سراسر خواندنی.

زن این روزهای زندگی ام
نویسنده: فرزانه گل پرور

انتشارات: شادان

نگاه جنسیت زده ای که جامعه ما متاثر از آن به حیات خود ادامه می دهد خواه ناخواه تاثیرات خود 
را بر جای می گذارد. اما این نگاه و نوع باورهایی که افراد جامعه با آن رشد می کنند چه نقشی در اعتماد 
به نفس و شخصیت زنان بازی می کند. آیا ما زنانی محکم و با اراده داریم و یا ضعف اعتماد به نفس و 

وابستگی ثمره  اجتماع ماست؟
»زن این روزهای زندگی ام« با تاثر از آنچه یاد شــد بــه روایت ماجرای زندگی دختری به نام صبا 
می پردازد. ماجرای او در گذشته و حال روایت می شود. گذشته ای که به جدایی و مشکالت پدر و مادرش 
گره خورده و زمان حالی که از آن تاثیر پذیرفته و دل نگرانی از تکرار سرنوشتی مشابه برای دخترش آیلین 
لحظه ای صبا را رها نمی کند. گویی که سرنوشت قصد تکرار دارد و صبا مصمم است تا جوری دیگر زندگی 
را رقم بزند. نسل جدید زنان ایرانی تفاوت های بسیاری با زنان نسل های قبل از خود دارند که مهم ترین 
آنها دستیابی به جایگاه  و فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. اغلب زنان در دوره های قبل از 
این نوع جایگاه ها محروم بوده و به نوعی به حاشیه رانده می شدند. شاید به همین خاطر است وقتی قصه 
زنی از نسل های قبل روایت می شود گروه های زیادی از زنان با آن همذات پنداری می کنند. مانند قصه 
رمان »زن این روزهای زندگی ام« که درباره دو نسل از زنان ایرانی است. در این رمان، شخصیت»نسرین« 
نماینده نسلی است که زیر سایه و نفوذ مردان خانواده زیسته و هیچ گاه فرصتی برای بروز استعدادها و 
خالقیت های فردی در عرصه های گوناگون فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی نیافته است. در مقابل او، 
شخصیت »صبا« )دختر نسرین( قرار دارد که می خواهد دنیای تازه ای را تجربه کند. صبا در کودکی و 
نوجوانی زیر سیطره نگاه مردها بزرگ شده است. صدمات روحی و روانی از این موقعیت سخت و شکننده 
دیده، اما نگاهش رو به آینده است. شخصیت های کلیدی مردها در این داستان اغلب در جایی که باید 
مسئولیت پذیری داشته باشند از این وظیفه شانه خالی می کنند. مانند شخصیت تأثیرگذار؛ »سهیل« و 
همچنین برادران نسرین که در بزنگاه های حساس پشت زنان خانواده را خالی می کنند. رمان »زن این 
روزهای زندگی ام« اثر خوش خوانی اســت که قصه جذابی هم دارد و فرزانه گل پرور با قدرت توانسته از 

عهده شخصیت پردازی و فضاسازی های رمان بر بیاید. 

پروانه شفاعی
خبرنگار

کتابخانه
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زن و پول
نویسنده: سوز اورمان

مترجم: فاطمه باغستانی
انتشارات: البرز

موضوع کتاب زن و پول از قول نویســنده: من زنان و مادران خانه داری را می بینم که بیست وچهار 
ســاعت شــبانه روز کار می کنند اما تمام کنترل و قدرتشان را به دست شوهرانشــان داده اند زیرا پول 
درنمی آورند. من زنان مجرد موفقی را دیده ام که از تمرکز بر آنچه باید امروز انجام دهند تا آیندۀ مالی 
خوبی داشته باشند امتناع می کنند. من زنانی را دیده ام که در ازدواج دوم خود هستند اما نمی توانند از 
دارایی هایی که قبل از ازدواج دوم جمع کرده اند مراقبت کنند و حتی از حرف زدن دربارۀ مسائل مالی 
با شوهر جدید خود طفره می روند و از همه تکان دهنده تر این است که بسیار شنیده ام که زنان سالمند 
هنگام توصیف شرایط خود از عبارت هایی چون »ناتوان« و »ضعیف« استفاده می کنند. وقتی صحبت از 
زندگی مالی به میان می آید این زنان پر از ندامت و پشیمانی هستند. سوال این است که چرا این کارها را 
با خودتان می کنید؟ چرا با دست خود داوطلبانه اقدام به خودکشی مالی می کنید و از همه بدتر این کار 
را با لبخندی بزرگ روی صورتتان انجام می دهید. در بخشی از این کتاب می خوانیم: داستان زندگی ات 
را از نو بنویس. داســتانم را تعریف نکردم که تو را تحت تأثیر قرار دهم بلکه می خواســتم الهام بخشت 
باشم. می خواهم درک کنی که فقط تحصیالت یا آنچه جامعه به تو می دهد، تعیین کننده سرنوشت تو 
نیست. این خود تو هستی که تصمیم می گیری چطور داستانت را بنویسی و زندگی ات را به چه شکل 
سپری کنی. نمونه های بی شماری از داستان ها در طول تاریخ و در سراسر فرهنگ ها وجود دارند که نشان 
می دهند زنان از بسیاری چیزهای ضروری محروم بوده اند. پس جای تعجب ندارد که زنان امروز با مدیریت 
پول خودشان مشکل دارند. مدیریت پول تجربه غریبی برای آنهاست. در طول عصرهای متمادی، وظیفه 

مردان بوده که پول برای خانواده بیاورند. 

این خیابان سرعت گیر ندارد
نویسنده: مریم جهانی

انتشارات: مرکز

رمان »این خیابان ســرعت گیر ندارد« در بیست و نه فصل روایت می شود و نویسنده با فشردگی و 
ایجاز و ضرباهنگ مناسب سعی کرده است خواننده را همراه با شخصیت های کتاب و خرده روایت هایش 
کند. این کتاب بر مبنای خرده روایت ها و در جغرافیای کرمانشاه شکل گرفته است. نویسنده بر مبنای 
لحن شــهره که راوی داستان اســت رمان را پی ریزی کرده است و در خالل داستان با به کارگیری به 
موقع از زبان و لهجه بر کیفیت و تاثیرگذاری داستان افزوده است. داستان، روایت تقابل فردی عاصی و 
چهارچوب شــکن با جامعه ای به ظاهر شهری و مدرن اما در باطن دارای نمودهای جامعه ای سنت زده. 
شهره راوِی زِن داستان از همان نخستین بندهای رمان این تقابل را در واگویه های درونی خود به نمایش 
می گذارد: در کالن شهر ما زنی پیدا نمی شود که دنده های دوزاری را مثل من با لذت عوض کند یا دخلش 
که پر شد خوشی بزند زیر دلش و ویرش بگیرد آینه بنز پارک شده  بغل خیابان را ببوسد. یا سر ظهر و 
سر چراغ که راهی می شود خانه شیشه های تاکسی اش را باال بکشد و ولوم استریو را تا اند سرسام بلند 
کند تا کوفتگی کت و کولش دربرود. در کالن شهر ما زن ها محتاط رانندگی می کنند و نمی دانند چه 
کیفی دارد شنیدن ناله موتور وقت دنده ی معکوس. در کالن شهر ما زن ها یک دنده می شناسند. دنده ی 
ُمرده. آنچه که این رمان را از سایر رمان های زنانه حال حاضر متمایز می کند پرهیز از زنانه نویسی های 
مرسوم و پرداخت تازه ی شخصیتی ُکنش مند در بستری از خرده روایت هاست. شهره زنی است که تالش 
دارد روی پای خود بایســتد و پس از مدت ها با حمایت پدر به آرزویش می رســد. »رانندگی را که فول 
شدم یک روز پدر با بوق های پیکان عشق بازی کمک خوابیده الستیک دور سفید مارشال و قالپاق بنزی 

کوچه را رو سر گذاشت.«  

پول پول پول پول
نویسنده: جان میلتون فاگ

مترجم: نگین رمضانی
انتشارات: شبگیر

جان میلتون فاگ در این کتاب شما را با مفهوم بازاریابی شبکه ای و جنبه های مختلف آن به طور 
کامل و با زبانی ســاده آشــنا می کند و به شما آموزش می دهد که چگونه بدون نیاز به هزینه های زیاد 
کسب و کار شخصی خود را راه اندازی کنید. در بازاریابی شبکه ای می توان ثروتمند شد و در مقایسه با 
ســایر مشاغل عادالنه تر عمل می شود و فرصت مساوی برای کسب درآمدهای باال وجود دارد. در اینجا 
اگر محدودیتی وجود داشته باشد توسط خود شخص گذاشته می شود؛ وگرنه هیچ گونه تبعیض عرفی، 
نژادی، جنسیتی، سنی یا تجربه ای وجود ندارد. بازاریابی شبکه ای برای همه افراد یک فرصت درآمدزایی 
کامالً برابر و یکسان را فراهم می کند. بازاریابی شبکه ای یک مبحث دانشگاهی نیست. نه این که بى ارزش 
باشد؛ بلکه به این دلیل که بسیار ساده است؛ یک بازاریاب شبکه اى تازه کار هم مى تواند اصول این نوع 
کســب وکار را در یک بعد از ظهر به شــما آموزش دهد؛ به طورى که بتوانید بى درنگ شروع به کسب 
درآمد کنید و براى خود یک شبکه ى فروش راه اندازى کنید. کتاب مذکور عالوه بر اینکه شما را با اصول 
بازاریابى شبکه اى آشنا می کند به روش های کسب درآمد و رسیدن به سود از طریق این کار می پردازد. 
اگر می خواهید فوری و بدون فوت وقت بازاریابی شبکه ای را بشناسید، جان میلتون فاگ نویسنده کتاب 
این کار را برای شما آسان کرده است. شاید در هیچ جای دیگری نتوانید در این حجم کم اطالعاتی را 
تا این اندازه کامل و مستدل و به زبانی ساده بیابید. حتی اگر بخواهید اطالعات خود را با دیگران سهیم 
شوید این کتاب کوچک زحمت این کار را به دوش می کشد و علیرغم حجم َکمش کمک بزرگی برای 
ساختن کسب و کارتان خواهد بود. در بخشی از این کتاب می خوانیم: درآمد دایم و مستمر مانند درآمد 
حاصل از حق تألیف یک نویسنده  کتاب، آهنگساز، ترانه سرا یا مخترع مى ماند و کامال مشابه درآمد ناشى 

از سرمایه گذارى در سهام یا امالک است. 

جادوی سپاسگزاری
نویسنده: راندا برن

مترجم: گیتی شهیدی
انتشارات: نیک فرجام

کتاب جادوی سپاسگزاری شامل تمرین هایی برای سپاسگزاری است که باعث می شود هر چه بیشتر 
به نعمت های زندگی مان بیندیشیم و به مطلوب ترین حالت ممکن از آن ها بهره ببریم. کتاب، جادوی 
زندگی را واقعیت می داند. به همان اندازه که خود ما واقعی هستیم و زندگی را حیرت انگیزتر از واقعیت 
می داند. زندگی را ماجرایی هیجانی و شگفت انگیز و شورانگیز می داند که جادوی سپاسگزاری می تواند آن 
را به حد کمال خود برساند . کلمه کلیدی این کتاب سپاسگزاری یا شکر است و آنطور که اشاره میکند، 
هر آن کس که شــکرگزار اســت به او بیشتر و بیشتر داده می شود و غرق در نعمت ها خواهد شد و آن 
کس که شاکر نیست، حتی آن چیز را هم که دارد از او ستانده خواهد شد. جادویی که به واسطه شکر 
و سپاس رخ خواهد داد در کلمات کتاب جادو سپاسگزاری گنجانده شده است. شکر از قانونی عام عمل 
می کند. قانونی که بر کل زندگی ما حاکم است. شکر هم مانند قانون جذب که می توان آن را در کتاب راز 
نویسنده همین کتاب بهتر بررسی کرد، به مثال یک آهن ربا ی مغناطیسی عمل میکند. نیک و بد را جذب 
می کند. بشر از همان آغاز جهان با این قدرت شکرگزاری آشنا بوده است و همان طور راز این قدرت نسل 
به نسل و تمدن به تمدن انتقال یافته است. تمام ادیان بزرگ جهان بر اهمیت سپاس و شکرگزار تاکید 
داشته اند. در این کتاب، ۲6 تمرین ویژه برای سپاسگزار بودن پیشنهاد می شود. توجه داشته باشید این 
تمرین ها نقطه  شروعی برای سپاسگزارانه زیستن هستند. نقطه  شروع هستند زیرا هرچه بیشتر از خداوند 
سپاسگزاری کنیم باز هم کم است. برای سپاسگزارانه زیستن باید در عمل سپاسگزار باشیم. تمرین های 
این کتاب کمک می کنند تا همواره به نعمت های زندگی مان بیندیشیم و آن ها را قدر بدانیم. قدردانستن 
نعمت ها به این معنی است که به خوبی از آن ها استفاده کنیم. پس از تمام شدن دوره ی ۲6 روزه ی این 

تمرین ها بکوشید آن ها را همواره تکرار کنید. 



اقتصادجهانباچهتئوریهاییادارهمیشود؟
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] این صفحه ها به شرح پژوهش های بومی  اقتصادی و اجتماعی به زبانی ساده می پردازد. [

به دنبال مازوت سوزی
استفاده از مازوت به جای گاز طبیعی در نیروگاه ها انتشار دی اکسید کربن را کاهش می دهد

ساعد یزدانجو
دبیربخشژورنال

پژوهش: 
تحلیل پویای جایگزینی بین سوختی در نیروگاه های فسیلی منتخب ایران

پژوهشگران: حمید آماده، حسین توکلیان، مهدی هدایتی نیا

تقاضای روزافزون ســوخت های فسیلی در کنار آلودگی های محیطی تولیدشده از 
مصرف آن ها، اســتفاده بهینه از این سوخت ها را ضروری می کند. در فصول سرد، 
مصــرف گاز طبیعی افزایش می یابد و نیروگاه های کشــور جهــت تأمین برق به 
جانشینی سوخت مصرفی خود اقدام می کنند. حمید آماده، حسین توکلیان و مهدی 
هدایتی نیا در تحقیقی که نتایج آن را با عنوان »تحلیل پویای جایگزینی بین سوختی 
در نیروگاه های فسیلی منتخب ایران « شماره 31 فصلنامه »پژوهشنامه اقتصاد انرژی 
ایران« منتشر کرده اند جانشینی بین ســوخت های مصرفی را برای تولید برق در 
شش شرکت برق منطقه ای منتخب طی ســال های 1386-1395 مورد ارزیابی 

قرار داده اند. معادالت سهم هزینه ای سوخت های متعارف در تولید برق با استفاده 
از برآوردگر معادالت رگرسیونی در این تحقیق برآورد شده اند و با استفاده از نتایج 
حاصل از برآورد و معادالت علمی، کشــش های قیمتی انواع سوخت های مصرفی 
محاسبه شده است. همچنین با استفاده از کشش های محاسبه شده جایگزینی بین 
سوخت ها با هدف کاهش انتشار دی اکسید کربن و کاربردی سازی نتایج انجام شده 
و نشان داده شده است که جایگزینی مازوت با گاز طبیعی منجر به کاهش انتشار 
دی اکسید کربن می شود اما جایگزینی گازوئیل با گاز طبیعی انتشار دی اکسید کربن 

را افزایش می دهد.

نقش انرژی به عنوان یکی از ارکان زندگی بشــر در رشد و 
پیشرفت اقتصادی کشورها چشمگیر است، به طوری که امروز 
از آن در نقش پیش نیاز رشد و توسعه اقتصادی یاد می شود 
و میزان تولید و مصرف آن شاخص رشد و توسعه اقتصادی 
جوامع تلقی می شود. با گسترش فعالیت های اقتصادی و رشد تولید، تقاضا برای حامل های انرژی 
روزبه روز بیشتر می شود. بر این اساس، با توجه به نقش انرژی در ساختار اقتصادی و اجتماعی 
و محدودیت منابع انرژی فســیلی و تجدیدناپذیری آن ها و همچنین افزایش رشد جمعیت و 
افزایش در مصرف حامل های انرژی و انتشار آالینده های ناشی از مصرف آن ها، استفاده بهینه از 
حامل های انرژی جایگاه ویژه ای می یابد. به منظور جلوگیری از گسترش مشکالت ناشی از مصرف 
نادرست و ناکارآمد حامل های انرژی، الزم است سیاست های مناسبی برای بهینه سازی مصرف 
انرژی اتخاذ شود. همچنین تدابیر خاصی در جهت صرفه جویی و کاهش مصرف حامل های انرژی 
به منظور کاهش آالیندگی ناشی از آن و گسترش مصرف حامل های انرژی که آالیندگی کمتری 

دارند اندیشیده شود.
عالوه بر این، هرساله با کاهش دما در فصل سرما و افزایش مصرف گاز طبیعی در بخش های 

تجاری و خانگی، تأمین گاز طبیعی نیروگاه ها با مشکالت فراوان روبه رو می شود. به همین دلیل، 
یکی از مشکالت تأمین سوخت تولید برق شرایط گازرسانی به شرکت های برق منطقه ای است 
که در فصل سرمایه با مشــکالت زیادی همراه است. در این شرایط، اغلب سوخت های مایع و 
به خصوص مازوت جایگزین گاز طبیعی می شود. این در حالی است که در برخی سال ها سیاست 
دولت افزایش صادرات مازوت و گازوئیل بوده اســت و حتی برنامه کاهشی عرضه سوخت مایع 
به بخش نیروگاهی کشــور با هدف جایگزین کردن گاز طبیعی به جای سوخت های مایع انجام 
شده اســت. اما در مناطق سردسیر و در فصل سرماه، این جایگزینی با مشکالتی همراه است. 
مثالً شــرکت های برق منطقه ای آذربایجان و گیالن و مازندران که دمای هوا در فصل سرما در 
این مناطق پایین است، در تأمین گاز طبیعی با مشکل روبه رو می شوند و این جایگزینی سوخت 
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به درستی صورت نمی گیرد.
نکته مهم این است که ســوخت های مایع به خصوص 
مازوت آالینده های هوای بیشتری تولید می کنند به طوری که 
بخشــی از آلودگی شدید هوا در شــهرهای بزرگ ازجمله 
تهران به جایگزین سوخت های مایع به جای گاز طبیعی در 

نیروگاه های اطراف نسبت داده می شود.
در این راســتا، شناخت و بررسی الگوی تقاضا و مصرف 
حامل های انرژی و ســاختار جایگزین سازی آن ها اهمیت 
بســیاری دارد. به همین دلیل، بررســی و بــرآورد تجربی 
تقاضاهای حامل های انرژی در بخش های مختلف اقتصادی 
همواره در رأس برنامه های مطالعاتی محققان اقتصاد انرژی 
بوده است. برآورد و پیش بینی تقاضای انرژی در بخش های 
مختلف اقتصادی و بررسی واکنش مصرف کنندگان نسبت 
به متغیرهایی مانند قیمت حامل های انرژی، ارزش افزوده 
بخش های اقتصادی و سایر عوامل می تواند به سیاست گذاران 
در تصمیم گیری هــای اقتصادی مرتبط با حامل های انرژی 
کمک کند. به لحاظ تفاوتی که بخش های مختلف اقتصادی 

از نظر ســاختار مصرف و تقاضای حامل های انرژی دارنــد، در اکثر مطالعات صورت گرفته در 
زمینه تقاضای انرژی، بخش های اقتصادی از یکدیگر تفکیک شده اند. با توجه به جایگاه و نقش 
نیروگاه های در مصرف حامل های مختلف انرژی و ســهم باالی آن ها در انتشار آالینده های هوا، 
در این مطالعه الگوسازی مصرف انواع سوخت ها در بخش نیروگاهی کشور و تحلیل جایگزینی 
بین سوخت های مصرف در تولید برق مد نظر قرار گرفته است. نتایج این الگوسازی می تواند به 
چگونگی انتخاب ترکیب سوخت های مختلف در تولید برق کمک کند. این نتیجه به خصوص 
وقتی اهمیت بیشتری می یابد که به انتشار آالینده های هوا ناشی از مصرف سوخت ها توجه شود. 
محتوای کربن و آالیندگی در ســوخت های مختلف متفاوت است و به همین دلیل با تغییر در 
ترکیب ســوخت ها می توان ضمن حفظ سطح تولید برق، انتشار آالینده های هوا را کاهش داد. 
کاربردی سازی نتایج برآورد اقتصادسنجی، محاسبات کشش ها در سیاست گذاری و پویا در نظر 

گرفتن معادالت از ویژگی های این تحقیق است.
طبق نظریه رفتار تولیدکننده، تولیدکننده عوامل تولید را طوری با یکدیگر ترکیب می کند که 
تولید با حداقل هزینه همراه باشد. به همین دلیل، هزینه های تولید که تحت تأثیر مقدار مصرف 
عوامل تولید و قیمت آن هاست، برای تولیدکننده و نیز کل جامعه از اهمیت بسیاری برخوردار 

است. یک نکته مهم که در نظریه تولید و بهینه سازی های معمول بدان توجه نمی شود، این است 
که فرایند تولید همواره با انتشار آالینده های محیط زیست همراه است. این موضوع به خصوص 
زمانی اهمیت بیشتری می یابد که تولید نیازمند مصرف مقادیر زیادی از سوخت های فسیلی باشد 
و سبب افزایش انتشار آالینده های هوا شود. در این شرایط، در برنامه ریزی مصرف سوخت های 
فسیلی باید به این مهم توجه داشت. با توجه به اینکه آالینده های محیط زیست در نظریه تولید 
اثرات خارجی تلقی می شوند و درنتیجه در فرایند بهینه سازی تولید مورد توجه قرار نمی گیرند، 

الزم است این موضوع در تحلیل های ثانویه و تنظیم سیاست ها مد نظر قرار گیرد.
مطابق ادبیات نظریه تولید، تابع تولید تابعی است که حداکثر محصول را برای ترکیب های 
مختلف عوامل تولید نشان می دهد. چنانچه عوامل تولید سرمایه، نیروی کار و انرژی در نظر گرفته 
شوند، بیان عمومی تابع تولید به شکلی درمی آید که دارای سه متغیر نهاده سرمایه، نهاده نروی کار 
و نهاده کل انرژی خواهد بود. نهاده انرژی می تواند شامل انواعی از سوخت باشد. فرض می شود 
تابع تولید برای عوامل تولید تفکیک پذیر باشد. فرض تفکیک پذیری داللت بر این دارد که نرخ 
نهایی جانشــینی فنی بین سوخت ها مستقل از نیروی کار یا سرمایه است. عالوه بر این، فرض 
می شــود واکنش تابع هزینه به قیمت های عوامل تولید ازجمله سوخت و تولید جدا از یکدیگر 
هستند. جانشینی بین عوامل تولید که براثر تغییر در قیمت های نسبی آن ها ایجاد می شود، منجر 
به تغییر در میزان استفاده از عوامل تولید ضمن حفظ سطح تولید معین می شود. در این زمینه، 
کشش های جانشینی مفهوم می یابند. طبق تعریف کشش جانشینی بین دو عامل تولید، تغییر 
در تقاضای یک عامل تولید را در نتیجه تغییر قیمت دیگری نشان می دهد. مطالعات تجربی نیز 
نشان داده اند که با افزیاش قیمت حامل های انرژی، سطح مصرف حامل های انرژی مختلف تغییر 
می کند. جایگزینی بین سوخت های مصرفی در تولید برق در نیروگاه ها را می توان بر همین اساس 
تحلیل کرد. برای مثال، درصورتی که دو حامل انرژی نفت کوره و گاز طبیعی به عنوان عوامل تولید 
جانشین مد نظر باشند، کشش جانشین بین آن ها مثبت است که نشان می دهد در صورت افزایش 
قیمــت یکی، مصرف دیگری افزایش می یابد. مطابق تعریف، اگر دو عامل تولید مکمل یکدیگر 
باشند،  کشش جانشینی آن ها منفی است که نشان می دهد در صورت افزایش قیمت یکی از آن ها،  
تقاضا و مصرف عامل تولید دیگر کاهش می یابد. در این چارچوب، علت تغییر در تقاضای هر عامل 
تولید، تغییر در قیمت نسبی عوامل تولید است. بر این اساس، با تغییر در قیمت سوخت آالینده 
نسبت به سوخت پاک تر، می توان بین این دو جانشینی صورت گیرد. نکته مهم و کاربردی این 
است که این تغییر بهتر است در جهتی باشد که منجر به کاهش انتشار آالینده های محیط زیست 
باشد. در زمینه تغییر در مصرف عوامل تولید و ازجمله سوخت، فناوری و ساختار تولید نیز مؤثر 
است اما با توجه به اینکه تغییر در فناوری تولید معموال در بلندمدت رخ می دهد و زمان بر است، 

در این تحقیق برای تحلیل جایگزینی بین سوخت ها، فناوری ثابت در نظر گرفته می شود. 

دستاوردهای تحقیق: مازوت آلودگی را زیاد نمی کند
از آنجا که در فرایند تولید مصرف حامل های انرژی مستقل از یکدیگر نیستند، الزم 
است در برآورد تقاضا و جانشینی حامل های انرژی اثرات متقابل مصرف یک حامل 
انرژی بر سایر حامل های انرژی در نظر گرفته شود. ساختار الگوی به کار گرفته شده 
در این پژوهش این اثرات متفابل و همزمان را در نظر گرفته اســت. نتایج تحقیق 
نشان داده است که گازوئیل، مازوت و گاز طبیعی در تولید برق می توانند جانشین 
یکدیگر باشند. از آنجا که الگوسازی الزم برای محاسبه کشش های جانشینی بین 
سوخت ها در دوره 10ساله )1386-1395( انجام شده،  اثر هدفمندسازی یارانه ها در 
الگو لحاظ شده است. مقادیر مثبت کشش جانشینی قیمتی نشان دهنده وجود رابطه 
جانشینی بین گازوئیل و مازوت است. مقادیر این کشش برای گازوئیل و گاز طبیعی 
1.6 و برای گازوئیل و مازوت ۲.07 به دســت آمد. همچنین کشــش های خودی 
و متقاطع جانشــینی بیانگر بی کشش بودن گاز طبیعی نسبت به قیمت گازوئیل 
است درحالی که گازوئیل نسبت به تغییر 1درصدی در قیمت گاز طبیعی واکنش 

نشان می دهد و تقاضای آن 0.86 افزایش می یابد. همچنین کشش های قیمتی برای 
گازوئیل و گاز طبیعی مثبت به دست آمد که داللت بر افزایش مصرف گاز طبیعی 
نســبت به گازوئیل به ازای افزایش در قیمــت گازوئیل یا گاز طبیعی دارد. همین 
موضوع برای گاز طبیعی و مازوت هم صادق است. بنابراین کاهش قیمت گازوئیل 
و مازوت برای صرفه جویی در مصرف انرژی و جلوگیری از آلودگی محیط زیســت 
پیشنهاد می شود. همچنین براساس نتایج حاصل از سیاست های کاربردی، با کاهش 
100 میلیون لیتری مصرف مازوت، باید مقدار مصرف گاز طبیعی 113.837 میلیون 
متر مکعب افزایش یابد که این مقدار مصرف گاز طبیعی انتشار گاز دی اکسید کربن 
را به اندازه ۲۲7 هزار و 410 میلیون متر مکعب کاهش می دهد. همچنین براساس 
نتایج حاصل از محاسبات با کاهش 100 میلیون لیتر مصرف گازوئیل، مصرف گاز 
طبیعی باید 107.35 میلیون متر مکعــب افزایش یابد که این مقدار مصرف گاز 

طبیعی انتشار گاز دی اکسید کربن را 15.14 میلیون متر مکعب افزایش می دهد.

مسئله
ســــوخت های مایــــع 
به خصــــوص مازوت 
آالینده هــــای هوای 
بیشتری تولید می کنند 
به طوری که بخشــــی 
از آلودگی شــــدید هوا 
در شــــهرهای بزرگ 
ازجملــــه تهــــران به 
جایگزین سوخت های 
مایع به جای گاز طبیعی 
در نیروگاه های اطراف 
نســــبت داده می شود. 
تحقیق نشان می دهد که 
چقدر این مسئله درست 

است.

تابع تولید تابعی است که حداکثر محصول را برای ترکیب های مختلف عوامل تولید نشان می دهد. چنانچه عوامل 
تولید سرمایه، نیروی کار و انرژی در نظر گرفته شوند، بیان عمومی تابع تولید به شکلی درمی آید که دارای سه متغیر نهاده 
سرمایه، نهاده نروی کار و نهاده کل انرژی خواهد بود. نهاده انرژی می تواند شامل انواعی از سوخت باشد.
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نرخ شیوع اعتیاد با درآمد سرانه و سطح تحصیالت مردان رابطه منفی و معنادار و با تورم و ضریب جینی و 
طالق رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین نتایج بر رابطه مثبت و معنادار نرخ شیوع اعتیاد با شاخص فقر و 
بیکاری مردان داللت دارد.

عوامل اقتصادی شیوع اعتیاد
بیکاری و فقر عوامل مهمی برای مصرف مواد مخدر هستند

سوءمصرف مواد مخدر یکی از مهم ترین معضالت بهداشتی و 
روانی و اجتماعی و امنیتی جهان محسوب می شود که آثار زیان بار 
آن در ابعاد مختلف فرد و خانواده و جامعه قابل شناسایی است. از 
این رو، موضوع مبارزه با مواد مخدر یکی از دغدغه های بســیاری 
از نهادهای بین المللی و کشورهای جهان بوده است و تالش شده 
سیاســت های مختلفی برای مبارزه با این معضل اجتماعی اعمال 
شــود. در این میان، مبــارزه با اعتیاد به مواد مخــدر با توجه به 
محرک های آن می تواند باعث ایجاد اختالف میان صاحب نظران در 
ارتباط با روش مبارزه و در بسیاری از موارد شکست سیاست های 
اعمال شده شود. برخی مصرف موارد مخدر را یک انتخاب آزاد رد 
سبک زندگی شخصی در نظر می گیرند. برخی دیگر بر این باورند 
که فشــار اقتصادی و ساختار نظام حاکم مردم فقیر را به استفاده 
از مــواد مخدر منحرف می کند. همچنین برخی مصرف کنندگان 
گرایش به مواد را به محرک های خارجی مانند فشــار همساالن 
مرتبــط می دانند و برخی دیگر محرک های دخالی منکوب کننده 
همچون شخصیت و تمایالت و افسردگی را در اعتیاد خود دخیل 
می دانند. به هــر روی، محرک ها ـ چه داخلــی چه خارجی چه 
ترکیبــیـ  موضوع مشــترک در درک مصرف مواد کامال اهمیت 

پیدا می کنند.
با توجه به تفاوت های موجود در جوامع انســانی و محرک ها، 
عوامل مؤثر بر اعتیاد در هر جامعه نسبت به جامعه دیگر می تواند 
متفاوت باشــد. ایران نیز همانند ســایر کشورها همواره با معضل 
اعتیاد به مواد مخدر دست به گریبان بوده است. چه بسا حتی اهمیت 
این موضوع در ایران از بســیاری از کشورهای جهان بیشتر باشد 
زیرا ایران در همسایگی کشــوری قرار دارد که بنا به شواهد آمار 

پژوهش: عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر اعتیاد در 
ایران با تأکید بر ادوار تجاری

پژوهشگران: حسن درگاهی، امین بیرانوند

بین المللی در دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، 
بزرگ تریــن تولیدکننده تریاک جهان اســت و حدود 75 درصد 
سطح زیر کشت خشخاش را در جهان به خود اختصاص داده است. 
برای مبــارزه آگاهانه با اعتیاد به مواد مخدر گام اول شناســایی 
صحیح محرک ها و عوامل مؤثر بر مصرف مواد مخدر در کشور است. 
نظر به تنوع رویکردهــا در ارتباط با عوامل تأثیرگذار بر مصرف مواد 
مخــدر، پژوهش حاضر تالش دارد با توجه به احتمال اثرگذاری عوام 
اقتصادی و اجتماعی بر شــیوع مصرف مواد مخدر از دیدگاه نظر به 
بررســی تجربی این مهم در کشور بپردازد. نظریه هایی که به تبیین 
علل سوءمصرف مواد مخدر پرداخته اند از رویکردهای زیست شناختی، 
روان شــناختی یا جامعه شناختی استفاده کرده اند. در این پژوهش، با 
توجه به اینکه تالش بر شناسایی عوامل کالن اقتصادی مؤثر بر اعتیاد 
در جامعه است، چندین نظریه اقتصادی و جامعه شناختی که می تواند 
به نحوی توجیه کننده اهمیت متغیرهای اقتصادی بر شیوع اعتیاد باشد 
در نظر گرفته شده است، ازجمله نظریه اعتیاد عقالیی، نظریه تعارض 

اجتماعی و نظریه عمومی فشار.

اعتیاد به مصرف مواد یکی از مهم ترین آســیب های اجتماعی است که نه تنها یک 
پدیده اجتماعی بلکه یک پدیده اقتصادی نیز به شــمار می آید. عوامل اقتصادی 
از تعیین کننده های مهم نرخ شــیوع اعتیاد در ایران است. این شناخت باید منجر 
به تغییر رویکرد سیاست گذاری شــود زیرا نمی توان بدون توجه به بهبود شرایط 
اقتصادی، کاهش اعتیاد را در جامعه انتظار داشت. بنابراین در چارچوب یک رویکرد 
جامع نگر، سیاست های معطوف به افزایش درآمد سرانه و اشتغال و همچنین کاهش 
فقر و تورم همراه با گسترش آموزش و بهداشت و امنیت اجتماعی باید مورد توجه 
قرار بگیرد. حسن درگاهی و امین بیرانوند در پژوهشی که درباره عوامل اقتصادی 

اعتیاد انجام داده اند و نتایجش را در مقاله ای با عنوان »عوامل اقتصادی و اجتماعی 
مؤثر بر اعتیاد در ایران با تأکید بر ادوار تجاری« در شماره 78 فصلنامه »پژوهشنامه 
اقتصادی« منتشر کرده اند، ســعی کرده اند ده گروه سنی را در سه گروه استان ها 
مطالعــه کنند. آن ها به دلیل نبود داده های کافی ابتدا یک ســری زمانی برای نرخ 
شیوع با اســتفاده از الگوهای علمی و تعیین احتمال اعتیاد افراد با مشخصه های 
جمعیت شــناختی برای 10 گروه سنی و در ســه گروه استانی )با نرخ شیوع باال، 
متوســط و کم( برآورد کرده اند و ســپس روش داده های ترکیبی استانی را مورد 

استفاده قرار داده اند. 

استرس به عنوان یکی از 
عوامل خطرپذیر در شروع 
اعتیاد، ماندگاری و درنتیجه 
شکست در درمان محسوب 
می شود. استرس های القاشده 
میل به مصرف مواد را تقویت 
می کند. حوادث استرس زا 
همراه با مهارت های مقابله ای 
ضعیف می تواند ازطریق 
پاسخ های تکانشی و مصرف 
بی رویه داروها، افزایش خطر 
اعتیاد را به همراه داشته 
باشد
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ژورنال

براســاس نظریه اعتیاد عقالیی، یک فرد تنها وقتی به کاالیی 
اعتیاد پیدا می کند که مصرف گذشته کاال مطلوبیت نهایی مصرف 
فعلی را افزایش دهد. همچنین شروع مصرف یا ازسرگیری اعتیاد 
مضر، اغلب تحت تأثیر اضطراب و تنش و ناامنی ایجادشــده از 
بلوغ و طالق و از دست دادن شغل و سایر رویدادهای مهم است. 
بنابراین با توجه به نظریه اعتیاد عقالیی، اگر شــرایط اقتصادی 
جامعه چنان باشــد که باعث ایجاد تشــویش و استرس در فرد 
شــود، می تواند با کاهش مطلوبیت فعلــی و افزایش مطلوبیت 
نهایی مصرف کاالی اعتیادآور منجر به گسترش اعتیاد در جامعه 
شــود. نظریه تعارض اجتماعی می گوید که غالب افراد مبتال به 
سوءمصرف مواد در طبقات پایین اجتماعی، محله های نابسامان، 
خانواده های کم درآمد و مناطق فاقد نفوذ سیاسی یافت می شوند. 
عدم بهره مندی نیــروی کار از درآمد کافی افراد بدون مهارت و 
بی سود را در برابر فقر آسیب پذیر می کند. سپس جمعیت کثیری 
از اعضای فقیر جامعه در بخش های فقیرنشــین شهرها متمرکز 
می شوند و فروش مواد مخدر تبدیل به راهکاری برای تحمل فقر 
شدید و کاهش شــکاف درآمدی این افراد می شود. طبق نظریه 
عمومی فشــار نیز سیســتم فرهنگی همه را تشویق می کند تا 
اهداف ایده آل موفقیت مالی یا وضعیت طبقه متوســط را دنبال 
کنند. با این حال، افراد طبقه پایین اغلب از دســتیابی به چنین 
اهدافــی از طریق کانال های قانونی منع می شــوند. این موضوع 
عامل ایجاد فشــار بر فرد خواهد بود. محققان سه منبع فشار را 
شناسایی کرده اند: فشــار ناشی از شکست در رسیدن به اهداف 
ارزشمند مثبت، فشار ناشی از حذف انگیزه های ارزشمند مثبت 
و فشار ناشی از وجود محرک های منفی که شامل وقوع قطعی یا 
پیش بینی شده عاملی است که فرد از آن بیزاری می جوید. استفاده 
از مواد مخدر ناشــی از احساس افسردگی و اضطرابی است که از 

فشارهای واردشده بر فرد نشأت می گیرد.
اعتیاد با اســترس نیز ارتباط محکمی دارد. استرس به عنوان 
یکی از عوامل خطرپذیر در شــروع اعتیاد، ماندگاری و درنتیجه 

شکســت در درمــان محســوب 
می شــود. اســترس های القاشده 
میل بــه مصرف مــواد را تقویت 
همراه  استرس زا  حوادث  می کند. 
مقابله ای ضعیف  مهارت هــای  با 
می تواند ازطریق پاسخ های تکانشی 
و مصــرف بی رویه داروها، افزایش 
خطــر اعتیاد را به همراه داشــته 
باشــد. در ارتباط بــا اختالل های 
وابسته به استرس و اعتیاد، فرضه 
که  می شــود  مطرح  خوددرمانی 
تأکیــد می کند شــخص اغلب از 
مواد مخدر برای غلبه بر کنش های 
مرتبط با عوامل فشارزای زندگی 
یا کاهــش نشــانه های اضطراب 
از رخداد  افســردگی حاصــل  و 
آسیب زننده استفاده می کند. به عبارت دیگر، استفاده از مخدرها 
وسیله ای برای تنظیم و تسکین استرس های روان شناختی خواهد 

بود.
نتایج مطالعات نشان می دهد که سه متغیر مهم رشد اقتصادی 
و بیــکاری و چرخه های تجاری اقتصــاد کالن می تواند بر اعتیاد 
آثار تعیین کننده داشــته باشد. رشــد اقتصادی از طرفی هزینه 
فرصت فراغــت را افزایش می دهد و با ایجاد فرصت های بازار کار، 
مصــرف مواد مخدر را کاهش می دهد. از طرف دیگر نیز با کاهش 
استرس و افسردگی و ناسازگاری درون خانواده به دلیل فشارهای 
اقتصادی منجر به کاهش مصرف مواد می شــود. اما در ارتباط با 
تأثیر چرخه های تجاری بر مصرف مواد مخدر، مطالعه تجربی نتایج 
متناقضی را نشان می دهد. برخی مطالعات تجربی موافق چرخه ای 
بودن مصرف مواد مخدر هستند. درحالی که نتایج برخی مطالعات 

دیگر مخالف چرخه ای بودن اند. 

رشد اقتصادی 
از طرفی هزینه 
فرصت فراغت را 
افزایش می دهد 

و با ایجاد 
فرصت های 

بازار کار، مصرف 
مواد مخدر را 

کاهش می دهد. 
از طرف دیگر نیز 
با کاهش استرس 

و افسردگی 
و ناسازگاری 
درون خانواده 

به دلیل فشارهای 
اقتصادی منجر 
به کاهش مصرف 

مواد می شود

مسئله
عوامل اقتصــادی از 
تعیین کننده های مهم 
نرخ شــیوع اعتیاد در 
ایران است. این شناخت 
باید منجر بــه تغییر 
رویکرد سیاست گذاری 
شــود زیــرا نمی توان 
بدون توجــه به بهبود 
شــرایط اقتصــادی، 
کاهــش اعتیــاد را در 

جامعه انتظار داشت.

دستاوردهای تحقیق: نگرانی برای گروه سنی 30 تا 50 سال
نرخ شــیوع مصرف مواد در هفته قبل از پیمایــش، در ماه قبل از پیمایش، در 
سال قبل از پیمایش و همچنین در طول عمر در کل کشور به ترتیب معادل 4.3، 
4.9، 5.4 و 8.5 درصد در بین جمعیت 15 تا 64 سال اعالم شده است. به عبارت 
دیگر، حدود چهار میلیون و 499 هزار نفر در طور عمر خود و حدود دو میلیون و 
900 هزار نفر در سال قبل از انجام مطالعه مواد مصرف کرده اند و به دلیل نبود آمار 
قابل اتکا درباره نرخ شیوع اعتیاد در استان های کشور طی سال های مختلف، در این 
پژوهش سعی شد از یک سری زمانی و منطقه بندی استفاده شود. همچنین از نتایج 
طرح پیمایش ملی خانوار هم استفاده شد. طرح پیمایش ملی خانوار در مورد مصرف 
مواد مخدر و روان گردان ها در ســال 1394 بزرگ ترین تحقیق میدانی و مهم ترین 
پژوهش در حوزه شیوع شناسی اعتیاد کشور تاکنون بوده است. نتایج به دست آمده از 
آن منبع موثقی از آمار و اطالعات شیوع مصرف سیگار، قلیان، مشروبات الکلی، مواد 
و داروهای بدون مجوز پزشکی در کشور و استان های مختلف است که جامعه آماری 

آن 57 هزار نفر را تشکیل می دهد.

نتایج بخش اول پژوهش آن ها نشــان دهنده افزایش نرخ شــیوع مصرف مواد 
از حدود 3.7 درصد در ســال 1386 به حدود 5.4 درصد در ســال 1394 اســت. 
همچنین احتمال اعتیاد مردان نسبت به زنان و افراد مجرد نسبت به افراد متأهل 
بیشتر بوده است و احتمال اعتیاد با باالرفتن سطح تحصیالت کاهش می یابد. نکته 
مهم آن است که بیشترین احتمال مصرف مواد در میان مردان و زنان مربوط به گروه 
سنی 30 تا 45 سال است. همچنین در این گروه سنی احتمال اعتیاد افراد بیکار 
نسبت به افراد شاغل بیشتر است. نتایج بخش دوم پژوهش حاکی از آن است که نرخ 
شیوع اعتیاد با درآمد سرانه و سطح تحصیالت مردان رابطه منفی و معنادار و با تورم 
و ضریب جینی و طالق رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین نتایج بر رابطه مثبت 
و معنادار نرخ شیوع اعتیاد با شاخص فقر و بیکاری مردان داللت دارد. از یافته های 
دیگر این تحقیق رابطه منفی و معنادار نرخ شیوع اعتیاد با مخارج سرانه حقیقی در 
دولت اســت. رابطه مثبت رکود اقتصادی با نرخ شیوع مخالف چرخه ای بودن نرخ 

شیوع اعتیاد در کشور است. 

 احتمال اعتیاد مردان نسبت به زنان و افراد مجرد نسبت به افراد متأهل بیشتر بوده است و 
احتمال اعتیاد با باالرفتن سطح تحصیالت کاهش می یابد. نکته مهم آن است که بیشترین 
احتمال مصرف مواد در میان مردان و زنان مربوط به گروه سنی 30 تا 45 سال است.
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در این مقاله قصد بر آن است تا صندوق های سرمایه گذاری سهامی در ایران با محوریت ریسک سیستمی بررسی شوند و درنهایت، 
معیاری برای رتبه بندی این صندوق ها استخراج شود. اینکه پژوهشگر بتواند جایگاه یک صندوق سرمایه گذاری را در تحمل ریسک بازار 
اوراق بهادار شناسایی کند، موضوع اصلی این مقاله است.

رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری در ایران
42 صندوق فعال در بازار سرمایه به ترتیب کارایی امتیازبندی شده اند

بازار سرمایه، یکی از مهم ترین کانون های توجه سرمایه گذارانی است که می خواهند با 
سازوکاری کنترل شده و شفاف به سرمایه گذاری مازاد مصرف اقدام کنند و درنهایت، 
منافع حاصل از سرمایه گذاری خود را برداشت کنند. طبق معمول، برای ورود به هر 
حوزه ســرمایه گذاری، برای افراد الزاماتی وجود دارد. سرمایه گذاری در بازار سرمایه 
یعنی تشخیص ارزش سهام شرکت ها و تشخیص زمان خریدوفروش سهام شرکت ها 
که به کمک ابزارهای مختلف اجرایی در بازار سرمایه انجام شدنی است. بدیهی است 
که در صورت نبود تخصص برای افراد، شــاید حتی فهم جمله یادشده نیز سنگین 
باشــد. با توجه به توضیحات ارایه شده، بیش از یک قرن است که در بازارهای مالی 
پیشرو، به ایجاد ابزار مناسبی برای ورود افراد غیرمتخصص در بازار سرمایه اقدام شده 
و این ابزار پس از طراحی، طی ســال های مختلف ارتقا یافته است. در ایران پس از 
تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذر 1384، زمینه مناسبی برای طراحی ابزارهای 
مختلف در بازار سرمایه فراهم شد که شاید مهم ترین این ابزار، طراحی و آغاز به کار 

صندوق های ســرمایه گذاری بود. تا پیش از آن، برای ورود افراد غیرحرفه ای به بازار 
سهام، خأل شدیدی وجود داشت که به واسطه فعال شدن صندو ق های سرمایه گذاری 
برطرف شــد. البته رسیدن به جایگاه واقعی و نحوه شناخت و تفاوت نحوه مدیریت 
صندوق های سرمایه گذاری، موضوعاتی هســتند که شاید همواره جای کار داشته 
باشــند. برای هر ســرمایه گذاری، رویکردهای ایجاد توازن بین ریســک و بازدهی 
سرمایه گذاری اولویت نخست است. بهنام چاوشی، رضا تهرانی و عزت اهلل عباسیان در 
مقاله ای با عنوان »طراحی مدلی برای رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری در ایران 
  LTD،SES ، MES با استفاده از رویکرد ارزیابی ریسک سیستمی، بر اساس مدل های
و  CoVaR« در شماره 4 دوره ۲۲ فصلنامه »تحقیقات مالی« دانشگاه تهران سعی 
کرده اند ابزاری کاربردی برای برآورد و پیش بینی ریسک عملکرد مدیران صندوق های 
سرمایه گذاری ارائه کنند تا کمکی در راستای تشویق سرمایه گذاری های غیرمستقیم 
افراد و واگذاری مدیریت حرفه ای دارایی ها به مدیران متخصص در بازار سرمایه باشد. 

سرمایه گذارانی که از طریق ورود به صندوق های سرمایه گذاری، به 
سرمایه گذاری در اوراق بهادار اقدام می کنند، اهدافی را دنبال می کنند 
که با سرمایه گذاری مستقیم در اوراق بهادار به آن ها نمی رسند. افرادی 
که با صدور واحدهای ســرمایه گذاری در یک صندوق، سرمایه خود 
را به مدیران صندوق های سرمایه گذاری )به عنوان اشخاص حرفه ای 
مدیریت دارایی( می ســپارند، به طبع به دنبال عملکردی متناسب با 
انتظار و پیش بینی های خود هستند و الزم است بدانند که ریسک این 
اقدام آن ها تا چه حد است. معموالً تاکنون رویکرد سایر پژوهش های 
انجام شــده از بعد ریسک های سیســتماتیک یا غیرسیستماتیک 
درخصــوص ابزارهای مختلف اســت. بــا توجه بــه اینکه صنعت 
صندوق های سرمایه گذاری در ایران جدید است و عمر آن در حدود 
یک دهه بیشتر نیست، در اغلب پژوهش ها، با بهره گیری از روش های 
رگرسیونی، ریسک های سیستمی فقط از یک جنبه ارزیابی شده اند 
که درخصوص شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 
بوده اســت. بنابراین براساس بررسی انجام شده، در چارچوب ریسک 
سیستمی در حوزه صندوق های ســرمایه گذاری در ایران، پژوهشی 
انجام نشــده اســت. در این مقاله قصد بر آن اســت تا صندوق های 
سرمایه گذاری سهامی در ایران با محوریت ریسک سیستمی بررسی 
شوند و درنهایت، معیاری برای رتبه بندی این صندوق ها استخراج شود. 
اینکه پژوهشگر بتواند جایگاه یک صندوق سرمایه گذاری را در تحمل 
ریسک بازار اوراق بهادار شناسایی کند، موضوع اصلی این مقاله است. 
همچنین در این پژوهش، با توجه به مدل های حوزه ریسک سیستمی 

از تلفیق مدل های صاحب نظران، مدلی ابداعی ایجاد شده است که این 
نیز خود وجه تمایز این پژوهش در مقایسه با سایر پژوهش ها است. در 
ادامه پیشینه پژوهش، روش شناسی پژوهش با در نظر گرفتن الگوی 
پژوهش و متغیرها ارائه شده است. سپس یافته های پژوهش و بحث و 

نتیجه گیری آمده است.
الگوی عملیاتی پژوهش، شــیوه ای اســت که از آن برای مشخص 
ســازی روابط بین اجزا اســتفاده قرار می شــود و دو کاربرد دارد که 
عبارتند از مشخص سازی و شبیه سازی. ممکن است یک الگو فقط برای 
مشخص سازی مفید باشد یا برای شبیه سازی یا هر دو کاربرد را داشته 
باشد. سایر کاربردهایی که الگوی پژوهش دارند به دو کاربرد یادشده 
بازمی گردند. ارایه الگوی پژوهش یکی از روش های ذهنی بشر است که 

با استفاده از روش های 
علمی این تحقیق می توان 
با استفاده از چندین متغیر 
ورودی و خروجی، میزان کارایی 
صندوق هایی را که اطالعات 
آن ها در دست است، محاسبه 
کرد و صندوق هایی کارا را از 
صندوق های ناکارا جدا کرد. 
همچنین می توان علت ناکارا 
بودن صندوق هایی را با تحلیل 
حساسیت تعیین و از اطالعات 
به دست آمده، برای انتخاب 
ریسک  بازده بهینه از بین 
صندوق هایی کارا استفاده کرد

پژوهش: طراحی مدلی برای رتبه بندی صندوق های 
سرمایه گذاری در ایران با استفاده از رویکرد ارزیابی ریسک 

CoVaR  و  LTD،SES ، MES سیستمی، بر اساس مدل های
پژوهشگران: بهنام چاوشی، رضا تهرانی و عزت الله عباسیان
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ژورنال

این پژوهش با استفاده از روش علمی ترکیبی رگرسیون تاپسیس از روش های تصمیم گیری چندمعیاره به عنوان ابزاری برای تجزیه 
و تحلیل معیارهای انتخاب صندوق ها به دنبال پیشنهاد مدلی بوده است تا بتواند حجم انبوه اطالعات مربوط به صندوق های 
مختلف را تجزیه و تحلیل کند و روشی در راستای کاهش ریسک غیرسیستماتیک و در نتیجه، انتخاب صندوق مناسب ارائه دهد.

نه تنها برای اهداف علمی، بلکه برای انجام امور روزمره بشر به دفعات 
استفاده می شود. در الگوی پژوهش، ابتدا اجزای محیط واقعی انتخاب 
شــده و متناسب با هدف مد نظر از مدل سازی خصوصیت هایی از هر 
یک از اجزای واقعی منتزع می شود. به بیان دیگر، یک پدیده از اجزای 

متعددی تشکیل شده است که دارای ارتباطاتی با یکدیگر هستند، برای 
فهــم این ارتباطات باید تصوری از اجزا و نحوه ارتباط آن ها با یکدیگر 
در ذهن پرورش داد و به صورتی نظام مند برای تعامل با جنبه های آن 
تالش کرد. از آنجا که هر پژوهش میدانی و پیمایشی به نقشه ذهنی 
و مدل مفهومی نیاز دارد که در قالب 
ابزار تحلیلی مناسب، متغیرها و روابط 
بین آن ها ترسیم شده باشد، در این 
پژوهش نیز پژوهشگر با استفاده از 
تلفیق مدل های صاحب نظران یک 

مدل ابداعی ایجاد می کند. 
پس از مدل ســازی های علمی 
در این پژوهــش، داده های تجزیه 
و تحلیل شــدند. تجزیه و تحلیل 
داده ها، فرایندی است که طی آن، 
داده هایــی که از طریق به کارگیری 
اطالعات حاصل  ابزار جمــع آوری 
شــده اند، کدبنــدی و تلخیص و 
توصیــف و در نهایــت پــردازش 
می شــوند. در این فرایند، داده ها با به کارگیری روش های آماری هم 
از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پاالیش می شوند. بدیهی است 
که توجه به ابعاد مفهومی پرسش پژوهش نقش مهمی در نیل به این 
مقصود دارد. پژوهش حاضر از نظــر روش پژوهش، توصیفی از نوع 
تحلیل بهینه سازی است و برای تعیین میزان بهترین پارامترها بین 
متغیرها استفاده شده است که با جمع آوری داده های کمی حاصل از 
نمونه سعی در تعمیم آن به جامعه بوده است. در این پژوهش، پس 
از جمع آوری داده ها و محاسبات ریسک های سیستمی برای انتخاب 
صندوق به شیوه روش علمی »تاپســیس« انجام شده است. در این 
روش، می توان با استفاده از چندین متغیر ورودی و خروجی، میزان 
کارایی صندوق هایی را که اطالعات آن ها در دســت است، محاسبه 
کــرد و صندوق هایی کارا را از صندوق های ناکارا جدا کرد. همچنین 
می توان علت ناکارا بودن صندوق هایی را با تحلیل حساسیت تعیین 
و از اطالعات به دســت آمده، برای انتخاب ریسک  بازده بهینه از بین 

صندوق هایی کارا استفاده کرد. 

مسئله
یــن پژوهــش،  در ا
ز  ا ه  د ســتفا ا بــا 
ی  ل هــا تلفیــق مد
صاحب نظــران، مدلی 
ابداع شــده اســت که 
یســک سیســتمی  ر
ی  تبه بنــد ر و 
ی  ق هــا و صند
ا  ری ر یه گذا ســرما
از دیــدگاه بررســی 
بازدهی این صندوق ها 

می سنجد.

دستاوردهای تحقیق: رتبه بندی 42 صندوق سرمایه گذاری
در این پژوهش، رتبه صندوق ها از 1 تا 4۲ از کم ریسک ترین به پرریسک ترین ازلحاظ 
محاسبات ریسک سیستمی طبقه بندی شده است. بنابراین، سرمایه گذاری در صندوق های 
ســرمایه گذاری انتخابی نیازمند یک استراتژی مناسب انتخاب صندوق ها براساس میزان 
ریسک سیستمی برحســب معیارهای با بیشترین رتبه صندوق ها براساس چهار سنجه 
ترکیبی »ارزش در معرض خطر شرطی«، »زیان مورد انتظار سیستمی«،  »سهم حاشیه ای 
زیان مورد انتظار« و »وابستگی دنباله پایین« در این پژوهش محقق شد. نتایج حاصل از 
پژوهش با استفاده از سیستم های چندمتغیره حاصل از ترکیب این چهار متغیر بیان کننده 
تفاوت گسترده بین تأثیر و رتبه ها در بین صندوق ها است. نتایج به دست آمده نشان دهنده 
معناداری و وجود اثرهای ناشــی از ریسک به صورت سیستمی در بازار مالی کشور است. 
در جمع بندی پژوهش های انجام شــده، می توان بیان کرد که در اغلب آن ها با بهره گیری 
از روش های رگرســیونی، ریسک های سیستمی از یک جنبه ارزیابی شده اند، اما ارتباط و 
همبستگی مدل رگرســیونی و رتبه بندی به طور هم زمان و جامع در صندوق ها با توجه 
به جنبه های مختلف اندازه گیری ریســک صندوق ها در نظر گرفته نشــده است. با این 

تفاســیر، این پژوهش با استفاده از روش علمی ترکیبی رگرسیون تاپسیس از روش های 
تصمیم گیری چندمعیاره به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل معیارهای انتخاب صندوق ها 
به دنبال پیشنهاد مدلی بوده اســت تا بتواند حجم انبوه اطالعات مربوط به صندوق های 
مختلف را تجزیه و تحلیل کند و روشی در راستای کاهش ریسک غیرسیستماتیک و در 
نتیجه، انتخاب صندوق مناسب ارائه دهد و به تصمیم گیری در انتخاب صندوق مناسب برای 
ســرمایه گذاران کمک کند. البته باید در نظر داشت که مهم ترین محدودیت این پژوهش 
ویژگی خاص پژوهش های نیمه تجربی است که در حوزه مالی متداول است. به بیان دیگر، 
تأثیر متغیرهای دیگری که کنترل آن ها خارج از دسترس پژوهشگر است. متغیرهایی مانند 
شرایط سیاسی نمونه های از متغیرهایی هستند که ممکن است اثرگذار باشند. در نتیجه، 
یافته های این پژوهش باید با توجه به این شرایط استفاده شوند. همچنین با در نظر گرفتن 
محدودیت پژوهش و نیز جدید بودن صندوق های سرمایه گذاری پیشنهاد می شود سایر 
انواع صندوق های سرمایه گذاری نیز بررسی شــوند. در هر حال، رتبه بندی صندوق های 

سرمایه گذاری که حاصل این پژوهش است، به ترتیب جدول 1 ارایه می شود.

نام صندوق سرمایه گذاریرتبه
بورسیران1

پیشرو۲

ثروت آفرین تمدن3

رشد سامان4

مشترک پیشتاز5

توسعه اندوخته آینده6

سپهر اول بانک صادرات7

مشترک نوین پایدار8

فیروزه موفقیت9

بانک دی10

کارگزاری بانک ملی11

ذوب آهن نوویرا1۲

بذر امیدآفرین13

مشترک صبا14

دماسنج15

اندیشه خبرگان سهام16

آسمان آرمانی سهام17

زرین پارسیان18

مشترک خوارزمی19

سپهر کاریزما۲0

یکم اکسیر فارابی۲1

نام صندوق سرمایه گذاریرتبه
گنجینه رفاه۲۲

امید توسعه۲3

باران کارگزاری بانک کشاورزی۲4

کارگزاری پارسیان۲5

مشترک پویا۲6

هستی بخش آگاه۲7

صندوق سرمایه گذاری البرز۲8

بانک خاورمیانه۲9

توسعه ملی30

سهم آشنا31

صندوق سرمایه گذاری کاریزما3۲

ارزش کاوان آینده33

بانک توسعه تعاون34

نقش جهان35

مشترک آگاه36

ایساتیس پویای یزد37

کارگزاری حافظ38

امین تدبیرگران فردا39

نوید انصار40

مبین سرمایه41

عقیق4۲

جدول 1: نتایج رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری
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اقتصاد در عصر جدید
تاریخ انتشار: 1396

تألیف و ترجمه: جعفر خیرخواهان
قیمت کتاب: 140000 ریال

کتاب »اقتصاد در عصر جدید« به نمایش تعصب و ملی گرایی که اغلب با حمایت گرایی همراه است و ترامپ را به یک مشکل بسیار بزرگ تبدیل 
کرده می پردازد. ترامپ چین و مکزیک را متهم به دزدیدن مشاغل آمریکایی ها می کند. البته فناوری چنان با سرعت پیش می رود که مشاغل در 

کارخانه ها رو به افول است و در این شرایط کاری از دست ترامپ ساخته نیست.

آنچه مال من است مال شماست
 تاریخ انتشار: 1396

نویسندگان: ریچل باتزمن، رو راجرز
مترجم: سعید ارکان زاده یزدی
قیمت کتاب: 400000 ریال

استفاده از اینترنت در کارآفرینی و کسب و کارها تنها به تغییر شیوه و قالب تولید و توزیع کاال و خدمات منحصر نشده است بلکه ذات و ساختار 
شیوه تولید را دگرگون کرده است. کتاب »آنچه مال من است مال شماست« به این موضوع می پردازد. کتاب از ظهور مصرف اشتراکی می گوید 

که حاصل فناوری های نوین و تغییر شیوه های مصرف کاال و خدمات است.

100 سال دگر...
تاریخ انتشار: 1395

نویسنده: ایگناسیو پاالسیوس هوئرتا
مترجم: آرش پورابراهیمی

قیمت کتاب: 600000 ریال
کتاب »100 سال دگر...« که آینده جهان را از نگاه اقتصاددانان پیشرو پیش بینی می کند، اولین بار در سال ۲013 منتشر شد. این کتاب دامنه 
گسترده ای از موضوعات مانند وضعیت کار، درآمد، بهداشت، بازارها، صنعت بیمه، وضعیت سیاسی، فناوری، تغییرات آب و هوایی و... را در بر 

می گیرد. نشریه فارن افرز از این کتاب به عنوان اثری مهیج نام برده است.

تغییر بزرگ، جهان در سال 2050
 تاریخ انتشار: 1394

نویسنده: جمعی از نویسندگان اکونومیست/ ویراستاران: دنیل فرانکلین، جان اندروز
مترجم: سعید ارکان زاده یزدی
قیمت کتاب: 500000 ریال

نگاه به آینده چگونه است؟ پیشرفت و توسعه چگونه جهان ۲050 را شکل می دهد؟ چطور می توان به تصویری از آینده دست یافت؟ در کتاب 
»تغییر بزرگ، جهان در سال ۲050«، نویسندگان اکونومیست تالش کرده اند در حالی که حتی گمانه زنی درباره یک هفته دیگر باتوجه به سرعت 

تحوالت جهان مشکل است، 50 سال بعد را پیش بینی کنند.

تغییر بزرگ تکنولوژی تا سال 2050
 تاریخ انتشار: 1397

نویسنده: گروه مولفان در اکونومیست
مترجم: آرش پورابراهیمی

قیمت کتاب: 480000 ریال
فناوری باتوجه به پیشرفت هر دقیقه ای و ساعتی، در سال ۲050 به کجا خواهد رفت؟ تأثیر آن بر شیوه زندگی چگونه خواهد بود؟ در کتاب 
»تغییر بزرگ تکنولوژی تا سال ۲050« بیش از ۲0 دانشمند شناخته شده، رهبران صنایع، استادان برجسته دانشگاه، و نویسندگان داستان های 

علمی و تخیلی به روزنامه نگاران اکونومیست پیوسته اند تا به این سؤاالت پاسخ دهند.

کتابخانه اتاق تهران
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کتابخانه اتاق تهران

چرا شکست می خوریم؟
تاریخ انتشار: 1396

نویسندگان: آنا فالتن، مایکل دریسن و اسکات مولر
مترجم: صوفیا نصرالهی

قیمت کتاب: 300000 ریال
رفتارهای اقتصادی به ویژه آن گروه از رفتارهای مرتبط با سرمایه گذاری، بیش از هر چیز به محیطی قابل پیش بینی وابسته است. کنش های 
انسانی معطوف به آینده است یعنی هدفی را در آینده جست وجو می کند. سرمایه گذاری بدون درک آینده ممکن است مسیری به ناکجاآباد را 

طی کند؛ در کتاب »چرا شکست می خوریم؟« با ارائه مثال هایی به این موضوعات پرداخته شده است.

زندگی نامه حاج محمدحسن کمپانی )امین الضرب(
 تاریخ انتشار: 1396

نویسنده: شیرین مهدوی
مترجمان: منصوره اتحادیه )نظام مافی(، فرحناز امیرخانی حسینک لو

قیمت کتاب: 400000 ریال
حاج محمدحسن امین الضرب بدون شک مهم ترین و اثرگذارترین بازرگان دوره قاجار در کشورمان است که در بسیاری از شهرهای کشور و حتی 
چند کشور اروپایی دفتر و نمایندگی داشت. در کتاب »زندگی نامه حاج محمدحسن کمپانی« که ناصرالدین شاه به خاطر مدیریت ضراب خانه لقب 

امین الضرب را به او داده بود، شیرین مهدوی به زندگی و نقش او در توسعه کشور در دوره قاجار پرداخته است.

ثبات افیون کسب وکارها
تاریخ انتشار: 1396

نویسنده: روپرت مرسون
مترجم: عباس توکلی

قیمت کتاب: 850000 ریال
کارآفرینان و کسب و کارهایشان را چه چالش هایی تهدید می کند؟ مرسون نویسنده کتاب »ثبات افیون کسب و کارها« معتقد است: »کارآفرین ها 
و مالکان باید بدانند که زنده ماندن آنها به برنامه تحول و تغییر آنها بستگی دارد. در حقیقت »نقطه آسایش« ی در فعالیت شرکت ها وجود ندارد؛ 

زیرا زمانی نخواهد گذشت که شرکت های جدیدی پیدا خواهند شد که جای شما را در بازار بگیرند.«

سرمایه فراموش شده
تاریخ انتشار: 1396

نویسنده: محسن گودرزی
قیمت کتاب: 160000 ریال

رفتارهای اقتصادی به ویژه آن گروه از رفتارهای مرتبط با سرمایه گذاری، بیش از هر چیزی به محیطی قابل پیش بینی وابسته است و کتاب 
»سرمایه فراموش شده« به این موضوع می پردازد. در این کتاب تاکید شده در شرایطی که افراد نسبت به آینده احساس سردرگمی داشته باشند 

یا نتوانند آن را پیش بینی کنند گرایش کمتری برای سرمایه گذاری های بلندمدت دارند.

خاطرات کارآفرینان نسل امین الضرب
 تاریخ انتشار: 1396

نویسنده: گروه نویسندگان
قیمت کتاب: 850000 ریال

مجموعه ای 5 جلدی از داستان زندگی کارآفرینان پیشکسوت و فعاالن استارت آپی نخبه که خواندن آن می تواند پر از پند )تجربه های موفق 
و شکســت( برای کســانی باشد که می خواهند کاری را شــروع کنند. در این مجموعه ها به زندگی افرادی همچون علی رحیمیان )مؤسس 
اولین کشتارگاه صنعتی کشور(، رحمان گلزار )یکی از موسسان ساختمان های اکباتان(، غالمعلی سلیمانی )مؤسس کاله(، اصغر قندچی )پدر 

کامیون سازی ایران(، رضا نیازمند )از بنیانگذاران توسعه صنعتی در ایران( و... پرداخته شده است.
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مدیریت استعدادها
تاریخ انتشار: 1397

نویسندگان: ماریون داوین، مایکل سیرت
مترجم: عباس توکلی

قیمت کتاب: 850000 ریال
تحقیقات زیادی نشان می دهد که موفقیت شرکت ها به توانایی و مهارت نیروهایشان بستگی فراوانی دارد و به همین دلیل مدیران شرکت ها به دنبال 
جذب نیروهای ماهر هستند. اما شاید بتوان گفت استخدام این نیروها ساده ترین مرحله کار باشد و تازه ماجرا از جایی شروع می شود که باید برای حفظ 

این نیروها و استفاده از توانمندی آنها برنامه ریزی کرد. »مدیریت استعدادها« کتابی در این راستا است.

ابتکارات صرفه جویانه
تاریخ انتشار: 1397

نویسندگان: ناوی رادجو، جیدیپ پرایهو
مترجمان: مریم عربی، نسیم بنایی

قیمت کتاب: 1450000 ریال
چگونه با کمترین منابع بهترین عملکرد را داشته باشیم؟ کتاب »ابتکارات صرفه جویانه« به دنبال پاسخ به این سؤال است. کسب وکار در حال تغییر است. 
ابتکارات صرفه جویانه انقالبی در دل صنایع به پا کرده و شکلی جدید به مدیریت افکار در سرتاسر جهان بخشیده است. این ابتکارات برای شرکت ها این 

امکان را فراهم کرده تا به کاالهای باکیفیت دسترسی پیدا کنند و سریع تر به بازار راه بیابند.

آن سوی دیوار
 تاریخ انتشار: 1397

نویسنده: آرتور آر. کروبر
مترجمان: سعید ارکان زاده یزدی، آزاده اکبری

قیمت کتاب: 1100000 ریال
»آن سوی دیوار؛ اقتصاد چین: آنچه هرکس باید بداند« از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد چاپ شده است و تالش دارد واقعیت های اقتصادی و 
سیاسی چین را به زبانی ساده و با تحلیل هایی مستند به آمار و اطالعات بیان کند. در این کتاب عالوه بر شرح ساختارهای سیاسی و اقتصادی 

چین، روایت هایی تاریخی از توسعه این کشور طی 35 سال اخیر ارائه شده است.

اقتصاد و دولت در ایران
تاریخ انتشار: 1397

نویسنده: موسی غنی ن ژاد
قیمت کتاب: 300000 ریال

کتاب »اقتصاد و دولت در ایران« به ریشه ها و علل تداوم اقتصاد دولتی در ایران می پردازد و موسی غنی نژاد این موضوع را از زمان نهضت مشروطه 
تاکنون مورد بررسی قرار داده است. در بخشی از کتاب آمده است: »ردپای ناسیونالیسم و اقتصاد دولتی را در همه نهضت ها و نظام های سیاسی، 

از نهضت ملی شدن صنعت نفت گرفته تا انقالب اسالمی می توان مشاهده کرد.«

جهانی از اعداد )ویرایش سال 2018(
تاریخ انتشار: 1397

نویسنده: گروه اکونومیست
مترجمان: فریده عنایتی، نسیم بنایی

قیمت کتاب: 500000 ریال
»جهان اعداد« کتابی است که در واقع کلکسیونی از اعداد مربوط به هر چیزی را که تصور کنید در یک کتاب جیبی گرد هم آورده است تا به شما 
کمک کند که نگاهی متفاوت به موضوعات در جهان داشته باشید. در این کتاب از قیمت ساندویچ مک دونالد گرفته تا طوالنی ترین رودخانه های 

جهان اعداد وجود دارد. اتاق تهران پیش از این ویرایش سال ۲016 این کتاب را هم منتشر کرده بود.
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کتابخانه اتاق تهران

معمای چین
 تاریخ انتشار: 1398

گردآوری، تلخیص و ترجمه: محمدحسین باقی
قیمت کتاب: 1600000 ریال

این کتاب که با عنوان فرعی »رقابت های ژئوپلیتیک در قرن ۲1 و تغییر موازنه قدرت در شرق آسیا« منتشر شده به تعریف الگوی چین برای 
پیشرفت، مبانی تئوریک رابطه چین و آمریکا و شرایط و امکان موازنه سازی میان این دو کشور، تعریف نظم بین المللی و نقش چین در آن 

می پردازد.

راهنمای بازارهای مالی
 تاریخ انتشار: 1398

نویسنده: مارک لوینسون
مترجم: ساغر منشی

قیمت کتاب: 550000 ریال
موضوع: کتاب »راهنمای بازارهای مالی« به روشنی درباره بازارهای متفاوت توضیح می دهد و با نگاهی تازه پا را از بازارهای اوراق قرضه و سهام 
فراتر می گذارد و اهداف و امکانات بازارهای آتی و اختیار معامله را تبیین می کند. بنابراین برای هرکسی که می خواهد درک بهتری از نحوه عملکرد 

بازارهای مالی داشته باشد، این کتاب منبعی غنی است.

سراب توسعه
تاریخ انتشار: 1398

نویسنده: مسعود خوانساری
قیمت کتاب: 750000 ریال

این کتاب گردآوری مجموعه مقاالتی است که مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران در طول چهار سال بحرانی اقتصاد ایران برای مجله اقتصادی 
»آینده نگر« نوشته و به دقت مشکالت و چالش های اقتصادی کشور را مورد بررسی قرار داده است. مطالعه این کتاب می تواند سرخط دقیقی از 

موقعیت اقتصاد ایران در طول سال های 139۲ تا 1396 نشان دهد.

راهنمای علم اقتصاد
تاریخ انتشار: 1399

نویسنده: متیو بیشاپ
ویراستار فارسی: سعید لیالز
قیمت کتاب: 750000 ریال

علم اقتصاد همه جا در کنار ما حضور دارد و برای تمام وجوه زندگی مان مسئله ای حیاتی به حساب می آید. اما به راستی چند نفر از ما می دانیم 
»مزیت مطلق« و »شــوک نامتقارن« چیســت؟ این کتاب راهنمای الف تا ی علم اقتصاد است که متیو بیشاپ در انتشارات نشریه مشهور 
اکونومیست منتشر کرده و با همان نکته سنجی و شفافیتی آن را نوشته که اکونومیست را به آن می شناسیم. او در این کتاب توضیحاتی خالصه 

از مهم ترین ایده  ها، مفاهیم و عبارات اقتصادی ارائه می دهد.

راهنمای ریسک کشوری
تاریخ انتشار: 1398

نویسنده: مینا تاکسوز
مترجمان: حسام الدین عباس حالج، سید حمیدرضا عظیمی

قیمت کتاب: 1450000 ریال
در زمانی کـه بـه تجـارت فرامـرزی می پردازیم، ممکـن اسـت مرتکـب چه اشـتباهاتی شـویم؟ و چگونه می توانیم ریسک های ناشـی از تغییر 
شـرایط سیاسی و اقتصادی را مدیریت کنیم؟ کتاب »راهنمای ریسک کشوری« می گوید در دنیایی که هر روز بیشـتر با هم در ارتباط هسـتیم، 

فعاالن اقتصادی باید نسبت به ریسک های انجام کسب وکار در سطح جهانی آگاه باشند.



پروفسور محمد یونس
برنده جایزه صلح نوبل

ترجمه ی محمدهاشم غرقی

فقر صفر، بیکاری صفر و سرجمع کربن صفر

دنيای سه صفر
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اعالنـات

گردآوری: تام استندج
ترجمه: سمیرا قزوینی

اکونومیستتوضیحمیدهد
آماروارقامیکهدنیایمارامتحولمیکند

کنجکاوی 
موشکافانه
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