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ســرمقـالـه
قابل توجه دولت سیزدهم

پنج چالش دولت آینده

آنطور که فضای انتخابات نشان میدهد ،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 برجســتهتر از تالش در جهت نگارش
برنامههای منسجم و کارآمد است.
مشاهده شــخصی من از رفتارهای کاندیداها
مسعود خوانساری
نشان میدهد که آنها شناخت عمیقی از بحرانهای
مدیرمسئول ماهنامه آینده نگر
واقعی اقتصاد ایران ندارند و مسئله سیاست برایشان
و رئیس اتاق تهران
مقدم بر اقتصاد اســت و در نتیجه وقتی در مورد
موضوعــات اقتصادی بحثی به میــان میآید ،در
ذهنشان همهچیز به معیشت فروکاسته میشود .در حالی که بحران معیشتی برآمده
از شاخصهای کالن دیگری است.
رئیسجمهور باید بینش دقیقــی از تورم و چرایی به وجود آمدن آن ،علت فرار
ســرمایه ،منفی شدن رشد سرمایهگذاری ،استهالک ساختار بودجه ،علت مهاجرت
نخبگان ،ضرورت اصالح ساختار بودجه ،اولویت اصالح نظا م بانکی ،بیمهای ،گمرکی
و تامین اجتماعی ،شــناخت دقیقی از منظومه پیچیده تحریمها و آگاهی مناسبی
از توانمندیهای واقعی اقتصاد ایران داشتهباشــد .در چنین شــرایطی اســت که
رویاپردازیهای شعاری جایشان را به برنامههای کاربردی میدهند.
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 نمیشود
و از آن بدتر اینکه مسیر توسعه کشور به پیش نمیرود.
ش چیست؟
JJاما این پنج چال 
چالش دوران جنگ اقتصادی در کنار حوادث ناگواری مانند حادثه هواپیمای
اوکراینی ،آبان  ،98دی  96و بهخصوص رشد تورم و بحران معیشت
اول
مردم ،منجر به کاهش سرمایهاجتماعی شدهاست .بهخصوص که طی
چهار سال گذشته ،مهمترین مسئله جامعه جوان و تحصیلکرده کشور یعنی اشتغال
نهتنها حل نشده ،بلکه بحران آن عمق بیشتری هم یافتهاست .طی  16سال گذشته،
حدود  17میلیون نفر به جمعیت در سن کار کشور افزوده شده؛ در حالی که متوسط
اشتغال در این سالها ،سه میلیون نفر بوده است .افزون بر این ،میانگین  10ساله رشد
اقتصادی در کشور تقریبا صفر بوده و میانگین نرخ تورم طی این دوره  10ساله 18
درصد بوده است .در حالی که میانگین نرخ تورم در منطقه حدود  6تا  9درصد است
و امروز نرخ تورم ایران با کشــورهایی نظیر ســودان وآرژانتین برابری میکند .نکته
اینجاست که از بین  186کشور ،تنها  8کشور دارای تورم دورقمی هستند که متاسفانه
ایران یکی از آنهاست .اقتصاد ایران امروز به رشد اشتغالزا نیاز دارد.
چالش کاهش  40درصدی 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 دهکهای پایین افزایش
چشمگیری پیدا کرده و نگرانیها از گسترش خط فقر ،خشونت و به تبع آن ،تهدید
جدی امنیت اجتماعی در کشور را تشدید کردهاست .بنابراین فقرزدایی غیرتورمی یکی

دیگر از اولویتهای 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.
چالش عدم ثبات اقتصادی و پس از آن بحرانهای سیاسی یکی از مهمترین
چالشهای اقتصاد ایران اســت .طی سالهای گذشته ،مسئله تداوم
سوم
تحریمها به هردوی این عناصر ضربه زدهاست .نظرسنجیای که وزارت
صمت با جامعه آماری  950کارآفرین انجام داده نیز موید این موضوع است که فعاالن
اقتصادی اصلیترین مشکلشان «عدم ثبات اقتصادی» است .در واقع مهمترین بحثی
که کارآفرینها را زمینگیر میکند ،بحث ثبات و امنیت است که باعث شده انگیزه
برای سرمایهگذاری کاهش پیدا کند .در عین حال به خروج سرمایه از کشور سرعت
داده است؛ حتی با اینکه 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.
چالش اصالح نظام پرداخت غیرهدفمند یارانهها موضوعی است که مورد وفاق
جامعه اقتصادی قرار دارد درحالی که در سوی مقابل دولت دوازدهم
چهارم
یکی از نقاط درخشــان کارنامــه خود را پرداخت همیــن یارانهها
میدانست .سالیانه بالغ بر  100میلیارد دالر یارانه انرژی و سایر یارانههای غیرهدفمند
در کشور توزیع میشود ،بدون آنکه نقشی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا کند .نیاز
کشور به رشد اقتصادی ساالنه به طور متوسط  6درصد است تا امکان ایجاد اشتغال
برای  3تا  5میلیون نفر را فراهم کند؛ مسئله این است که با تجربه و سابقه سالهای
گذشته ،تحقق چنین انتظاری تنها با یک اجماع ملی و افزایش سرمایهاجتماعی شدنی
خواهد بود.
چالش در سال  1400پیچیدهترین مسئله اقتصاد ایران فساد است .حداقل
یک دهه از آغاز مبارزه جدی با فساد در کشور میگذرد ولی فساد
پنجم
کم نشــده که بیشتر هم شدهاســت .بهخصوص طی این سالها
رسانهها با بازنمایی وضعیت فساد در کشور ،آگاهی بخشی فراگیری در این مورد
صــورت دادهاند .نکته قابل توجه اینکه رتبه ایران در ادراک فســاد به رقم 149
رسیدهاست 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 جراحیهای ساختاری در
اقتصاد ،امری ضروری است.
اقتصاد ایران طی چندین دهه گذشــته اداره نشده ،بلکه مصرف شدهاست .امروز
افکار عمومی خواهان اصالح نظام اقتصادی کشــور است .عوارض اقدامات اشتباهی
مانند کسریبودجههای زیاد و تورمهای ناشی از آن در زندگی مردم پدیدار شدهاست.
از سوی دیگر  3تا  5میلیون نفر بیکار بلندمدت روی دست اقتصاد مانده و وضعیت
اجتماعی کشور را بحرانی ساختهاست.
دولت ســیزدهم وظیفه دارد با توجه به چالشهای واقعی اقتصاد کشور به جای
شعارهای توخالی و دهان پرکن ،به این وضعیت ناامیدکننده سامانی ببخشد.
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یخوانید؟
چه م 
بهراد مهرجو
سردبیر

افســردگی احتماال یکــی از بازدارندهترین عوامل
توســعه هر کاری است .کارآفرین یا هنرمند افسرده
هیچکدام به قدر کفایت توان برای اداره زندگیشان
ندارنــد .روزهــای خردادماه ســال  1400تقریبا به
تمام خاطرات خردادهای گذشته پشت کردهاست.
ســوم خــرداد مصــادف با یکــی از درخشــانترین
پیروزهای نظامی ایران در دفاع مقدس و آزادسازی
خرمشــهر بود .پیروزی اصالحطلبانــه در انتخابات
 76هــم در همیــن خرداد رقــم خورد .امــا خرداد
 1400وضعیتی دیگری پیدا کردهاســت .انتخابات
ریاست جمهوری به سبب حواشــی بسیار آن ،شور
گذشــته را نــدارد .مذاکرات وین هنوز به ســرانجام
نرسیده و آینده تحریمها روشن نیست .این شرایط
خطرآفرینتریــن لحظــات بــرای کارآفرینی و خلق
ارزش اســت .به چه انگیزهای و بــا چه توانی؟ امید
مهمتریــن عنصری اســت کــه طی خــرداد 1400
برچهرهاش زخم خوردهاست.
محمد عدلی

دبیر بخش آینده ما

اختــاف میان کارگران و کارفرمایان بر ســر تعیین
دســتمزد کارگــران به عنــوان موضوعــی ثابت در
روزهــای پایانی ســال بر ســر زبانهــا میافتد .در
ســالهایاخیر به خصوص در پایان ســال گذشته
این موضوع شکل جدیتری به خود گرفت .بررسی
عوامل اثرگذار بر مباحث کارگری و کارفرمایی نشان
میدهد در سالهایی 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 اختالفها و نارضایتیها
در گروههای کارگری و کارفرمایی ایجاد شده است.
بررســی تجربه تعامل گروههای فعال بازار کار نشان
میدهد که هرگاه فضای اقتصاد کالن ناخوشــایند
بــوده ،نتیجــه جلســات شــورای عالــی کار بــرای
هیچکدام از گروهها خوشــایند نبوده اســت .میزان
افزایــش دســتمزد کارگران در ســال  99نیز از نظر
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کارگران ناکافی بوده است اما در مقابل کارفرمایان
نیز آن را بیش از توان واحدهای اقتصادی میدانند.
دولت به عنوان رکن سوم نشستهای شورای عالی
کار نیز میداند که عوامل اقتصادی بیشــترین تاثیر
را در اختالفات اقتصادگردانان گذاشته است.
آثار افزایش دســتمزد کارگران بر ســبد معیشــتی
آنهاو همچنیــن چگونگی آثار آن بــر فعالیتهای
اقتصــادی در فصــل «آینده ما» مورد بررســی قرار
گرفتــه اســت .در گزارشهای جداگانــه به واکاوی
آثــار این پدیــده بر تولیــد و قدرت خریــد کارگران
پرداخته شــده اســت .همچنین یادداشتهایی از
اقتصاددانان بــرای تحلیل تئوریهای اقتصادی در
زمینه تعیین دســتمزد کارگــران در این فصل آمده
است.
کاوه شجاعی

دبیر بخش آینده پژوهی

در این شماره گزارش جالب و مفصلی داریم درباره
تحوالتی که تا ســال  ۲۰۵۰میــادی در انتظار ما و
جهان اســت .پیشبینیهای مــا قاعدتا نمیتوانند
خیلی جزئی و دقیق باشــند؛ اما حتی خطوط کلی
حرکت جامعه بشری در سه دهه آینده هم میتواند
بــرای تصمیمگیریهای 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 گریبانمان را بگیرند و از تحوالت جالب دیگر
تا ســال  ۲۰۵۰حرف خواهیــم زد .گزارش ویژهای
هــم داریم دربــاره رقابت واشــنگتن و پکن و تالش
آمریکا برای کپیبرداری از الگوی چینی توسعه .آیا
میتوان معجزه زیرساختی چین را تکرار کرد؟
سعید ارکانزاده یزدی

دبیر بخش کتاب ضمیمه و بخش راوی

موضــوع بخش کتاب ضمیمه این شــماره گفتوگو
ً
بحث گفتوگو
در فضای آنالین است .معموال وقتی ِ
و گاهی هم بهاشــتباه «گفتمان» در جامعه مجازی
ایران میشــود ،ذکر این ایراد ترجیعبند همیشگی
اســت که مردم ایــران گفتوگو کردن بــا مخالف را

تاثیر را در

اختالفات کارگران و

کمک کرده است؟

فرمان قیمتی

عکس :رضا معطریان

چرا باید آیندهنگر بخوانید و چه مطالبی میخوانید؟

قا
نون صفرم بازار کار
فضای
اقتصاد کالن بیشترین

کارفرمایان داشته است

قیمتگذاری

دستوری به مصرفکننده

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

یــاد نگرفتهاند و ما برای اینکه بتوانیم کشــورمان را
نجات بدهیم و به توسعهای پایدار برسیم باید بیشتر
با یکدیگــر گفتوگو کنیم و از این دســت حرفها.
ً
کتــاب ضمیمــه ایــن شــماره میگوید که اساســا
گفتوگــو در فضــای آنالین بهواســطه رســانههای
اجتماعــی و این پلتفرمهایی که بــه ذهن و زندگی
انســانها نفوذ کردهاند ،آن گفتوگوی ســازندهای
نیست که ما برای توسعه انسانی مد نظر داریم ،بلکه
یک نوع کنش و واکنش اســت و اغلب هم بهســبب
آنچه ذات رســانههای اجتماعی اســت بهسرعت به
حاشــیهها و جدلهای افراطی میکشد .اما در هر
حال ،نویســنده یک جنبــه خوشبینانــه هم برای
ماجرا قایل است و میگوید که اگر یاد بگیریم چطور
از امکانــات مجازی برای پیشــرفت خود اســتفاده
کنیم ،ممکن اســت این گفتوگوها ختم به خیر هم
بشود.
لیال ابراهیمیان

دبیر بخش توسعه و آکادمی

در روزهای گذشــته دادســتان عمومی و انقالب
تهران از محاکمه ولیالله سیف ،رئیسکل سابق
بانک مرکــزی در دادگاه ویژه مفاســد اقتصادی
خبر داد؛ «تضییع» بیش از  ۳۰میلیارد دالر منابع
ارزی و  ۶۰تــن ذخایر طال با ارزش ریالی «حدود
 ۸۰۰هزار میلیارد تومان» در طول ســالهای ۹۵
تا  ۹۷رخ داده است« .تضییع» این موارد به دلیل
«نقض مقــررات و تــرک فعلها» از ســوی بانک
مرکزی در طول آن سالها بوده است .مهمترین
اتهام ولیالله ســیف به دو برنامــه او برای کنترل
نــرخ ارز و طال برمیگــردد .اما آنچه مهم اســت
اینکــه تزریق ارز در بازار با هــدف کنترل بازار در
کل سالهای بعد از انقالب وجود داشته و در این
 40ســال ،بیش از  400میلیارد دالر برای کنترل
بازار تزریق شــده اســت و مخارج ارزی کشور نیز
بیــش از  2400میلیارد دالر درآمــد نفت و گاز و
میعانات و صــادرات غیرنفتی بوده اســت .طبق
اعالم پژوهشــکده پولی و بانکی از ســال ۱۳۸۲
تاکنــون و در مــدت مدیریت  ۵رئیــسکل بانک
مرکــزی ۲۸۲ ،میلیــارد دالر ارز مداخلــهای
بهمنظور کنترل قیمت به بازار تزریقشــده است.
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معمای فریز ارزی
آیا وعده نهایی

عملی میشود؟
بیش از هزار
روز است که از اعالم
دالر  42۰۰تومانی می
گذرد؛ دالری که به نام
در این
اسحاق جهانگیری
سه سال خیلیها از
گره خورده و او بارها
ردپای این دالر در رانت
گفته که این تصمیم
پاشی و فساد گفتهاند و
آخرین وعده این است که
در نیمه دوم امسال
تصمیمگیران به گفتهها
بیتوجهی کردهاند.
این دالر حذف خواهد
شد .باید منتظر ماند و
اینکه شاید معمای این
فریز روزی برمال شود.

سران قوا بوده است.

بانک مرکزی
قربانی

این بادها خبر

خودی و غیرخودی

بخش خصوصی برای

از
تغییر فصل نمیدهد

فریادرس

عمل به م
سئولیت اجتماعی،

دنیایهالیوود
دنیای سرگرمی

واکسن کرونا وارد میکند

بخش

قهرمانانغیردولتی
خصوصی و مردم به

کمک
دولت هند آمدهاند

ـمیـمه .......................

مشاجر
فضای مجازی محیط ات بیپایان آنالین
مناسبی برای رسیدن به

اجماع و اقناع نیست

تورم
درد آشنای تاریخ یک
صدساله ایران است؛ یک
قرن
مداخله در امر اقتصــاد،
دولتها در ایران برای
کنترل
تورم راه توصیهشده
توسط توتالیتاریسم را
در پیش
میگیرند 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؛ عدهای
معتقدند که دولتها
اســتقالل از بانک مرکزی
گرفتهاند و در این میان
طبقهای
بهرهمند از تورم ،از
تغییر مداوم نرخ ارز ،از
ارزپاشی و رانتپاشی
و
تزریق
نقدینگی؛ شاید بانک
مرکزی
قربانی خود باشد و
غیرخودها و هنوز با تمام
نقدها و
وعدهها هیچ نشانی از
بهبود اوضاع شنیده
نمیشود.

عکس:
علی حدادی اصل

نارندرا مودی ،نخســتوزیر هند ،حــدودا در ماه
ژانویه یعنی همین زمســتانی که گذشــت ،اعالم
کرد هند کرونا را شکســت دادهاســت .حاال چند
مــاه پس از ایــن حرف ،هنــد وارد دومین موج از
کرونا شــده ،موجی آخرالزمانــی که جان هزاران
هنــدی را در روز میگیرد .اما در این شــرایط که
دولت هند عمال مختل شــده و کاری از دســتش
برنمیآیــد ،مــردم چــه میکننــد؟ گزارشهای
اکونومیســت نشان میدهد شــهروندان و بخش
خصوصــی به بازویــی برای کمک بــه بیماران در
این شــرایط تبدیل شــدهاند .یکی طالهایش را

عکس:

نسیم بنایی

دبیر بخش اکونومیست و ایدهها

فرزانه چخماق ساز

در دولت احمدینژاد ،محمود بهمنی در  ۵ســال
مدیریــت بانک مرکزی ،مبلــغ  ۱۶۰میلیارد دالر
(معادل ساالنه  ۳۲میلیارد دالر) ارز به بازار تزریق
کردهاســت .طهماســب مظاهری در یک ســال
مدیریــت بانک مرکــزی ۳۰ ،میلیــارد دالر ارز به
بازار تزریق کرده است .در دولت خاتمی ،ابراهیم
شــیبانی در  ۴ســال مدیریت بانــک مرکزی۵۷ ،
میلیارد دالر (معادل ســاالنه  ۱۴.۲میلیارد دالر)
ارز به بازار تزریق کرده اســت .در دولت روحانی،
ولیالله سیف در  ۵ســال مدیریت بانک مرکزی،
 ۳۵میلیارد دالر (معادل ســاالنه  ۷میلیارد دالر)
ارز به بازار تزریق کرده است .از سوی دیگر کشور
تــورم ،انتظارات تورمی ،نقدینگی ،رکود ،رشــد
منفی اقتصاد ،کســری بودجه دولت ،سوداگری
و ســفتهبازی را تجربــه کــرده؛ همانانــدازه که
عملکرد بانک مرکزی هم ایراد داشــته است .در
چنین شرایطی باید پرسید چه باید کرد و آیا همه
گرههای 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
گفتهایم و در بخش آکادمی سند ملی گاز ،بحران
خشکسالی در ســال  1400به همراه مقالههای
دیگر بررسی شده است .با ما همراه باشید.

آیا
معجزه زیرساختی
طی سالهای اخیر کشورهای مختلفی تالشچین قابل تکراراست؟
کردهاند روش چینی
حاال آمریکا هم
به آنها پیوسته است

میفروشــد و دیگری نهادی برای غذارســانی به
مردم ایجــاد میکند .مردم به میــدان آمدهاند تا
دردهای ناشــی از بحران کرونا را برای خودشان
کــم کنند .شــاید دولت کم آورده باشــد اما مردم
هنوز کم نیاوردهاند.
زهرا چوپانکاره

دبیر بخش تجربه و کارآفرین خارجی

اگــر اندکــی در فضــای شــبکههای 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 .دســتکم در ایران این شــبکه
اجتماعی که به نوعی سالن گفتوگوی مجازی
به حســاب میآید و تنهــا بر پایه «صــدا» عمل
میکند ،حســابی بازار گرمی به هم زده اســت.
در بخش تجربه این هفته به ســراغ موسس این
شرکت رفتهایم ،کســی که آنقدر در سیلیکون
ولــی ایدههای ریز و درشــت برای شــبکههای
اجتماعــی داد تا ســرانجام بــه موفقیت بزرگی
رســید .در بخش کارآفرین هم زندگی ســو هوآ
را مــرور کردهایــم ،یکــی دیگــر از فرمانروایان
عرصه شــبکههای اجتماعــی ،اینیکی ثروتش
را بر اساس ساخت و اشتراکگذاری ویدئوهای
کوتاه بنا کرده است.
زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

ماســکهایمان را میزنیــم روی صورتها و فکر
میکنیم باالخره روزی میرســد که از دست این
ماســکها خالص شویم؟ حســرت میکشیم که
چــرا عزیزانمان را نمیبینیم و فکر میکنیم روزی
میرســد که ســایه ســنگین کرونــا از زندگیمان
کنار برود؟ ســاخت واکســن کرونــا از ابهام آینده
کاسته اما هنوز در تولید و واردات آن اندرخم یک
کوچهایم .حاال بخش خصوصی آســتینها 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

رشد را پیاده کنند

پرونده در  18اردیبهشــتماه تهیه شده و آخرین
اطالعات منتشرشده تا آن روز را در خود دارد.
مونا مشهدی رجبی

دبیر بخش آینده

در ایــن شــماره گزارشهایــی در مــورد وضعیت
اقتصادی دنیا در روزهای کنونی ارائه شده است.
روزهایی که برخی از کشورها مانند چین و امریکا
از بحــران کرونا عبــور کردهاند و رشــد اقتصادی
را از ســر گرفتهانــد و برخی دیگــر از قبیل هند و
برزیل همچنان با چالش روبهرو 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 میشــود؟
در گزارشهــای دیگری در مورد وضعیت اقتصاد
دیجیتــال ،بــازار کار دیجیتــال و ارز دیجیتال در
قاره آســیا گزارشهایی ارائه شده است .مفاهیم
و موضوعاتی کــه میتواند در آینــده اقتصاد دنیا
نقش مهمی داشته باشــد و کشورهایی که از این
فضا بهدور باشــند ،قدرت رقابتپذیری خود را در
اقتصاد دنیا از دست خواهند داد.
گزارشی در مورد تاثیر گرمایش زمین روی اقتصاد
دنیا تهیه شده است که نشان میدهد کشورهای
در حــال توســعه و فقیر اصلیتریــن 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
دبیر بخش روایت

قیمتگذاری دســتوری آخرین حربه دولتی است
که بدون برنامهریزی و بــا توجه به دادههای غلط
آمــاری در حوزه تولید ،کــمکاری خود را به گردن
تولیدکنندگان میانــدازد و آنها را مقصران بزرگ
گرانــی میداند و البته یک بهانه بزرگتر به اســم
حمایــت از مصرفکنندگان را هم ضمیمه پرونده
این تصمیم خود میکند؛ حال آنکه با این شــیوه،
نه تنها مصرفکنندگان حمایت نمیشــوند؛ بلکه
دالالن بساط بازار سیاه را میگسترانند.
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خربنامه
اعالنـات
در بیست و سومین نشست هیئتنمایندگان اتاق تهران مطرح شد

برنامههای وزارت صمت برای تحقق شعار سال
و انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده

نمایندگان بخش خصوصی در بیست و سومین نشست هیئتنمایندگان اتاق بازرگانی تهران

مروری بر مهمترین برنامههای وزارت صنعت ،معدن و تجارت در سال مانعزدایی و پشتیبانی از

تولید داشتند و همچنین در مورد عملکرد گمرک به بحث و گفتوگو نشستند .در این جلسه

رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز از مشکالت و چالشهای جدی اقتصادی کشور و انتظارات

بخش خصوصی از دولت آینده و نامزدهای ریاستجمهوری گفت.

در این نشست رئیس اتاق تهران از آخرین وضعیت واردات واکسن کرونا توسط بخش
خصوصی گزارشی ارائه داد و از انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده گفت .همچنین

معاون طرح و برنامه وزارت صمت ،برنامههای این وزارتخانه را برای تحقق شعار سال به نقد

و بررسی نمایندگان بخش خصوصی گذاشت و رئیسکل گمرک نیز گزارشی از عملکرد این

رئیساتاق تهران گفت :در جلسه قبلی هیئتنمایندگان

نهاد ارائه کرد .مسعود خوانساری،
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 کارخانهجات

و کارگاههای تولیدی پیش نیاید .اما به دلیل بوروکراسی حاکم بر وزارت بهداشت و اینکه
نخستین ورود بخش خصوصی به مسئله واردات واکسن کرونا بود ،دچار وقفه زمانی شدیم

و متأسفانه بهموقع نتوانستیم پروفرمهای شش میلیون دوز واکسن را گشایش اعتبار
کنیم .او افزود :سه بار پروفرمها رفت و برگشت خورد و زمان از دست رفت .واکسن کرونا

مسعود خوانساری ،رئیس اتاق بازرگانی تهران ،در دیدار

دیوانساالری پاشنه آشیل دولت است

فعاالن اقتصادی با رئیسجمهور که ششم اردیبهشتماه
و با رعایت اصول بهداشتی و پروتکلهای مقابله با کرونا
برگزار شد ،به دو مسئله تحریم و دیوانساالری دولتی اشاره

هم برای مدت زیادی قابل نگهداری در انبار نیست و با توجه به تقاضای باالیی که در دنیا

برایش وجود دارد بهسرعت به فروش میرسد .نتیجه اینکه متاسفانه فرصت خرید شش
میلیون دوز واکسن از دست رفت.

1400/02/07
1400/02/15

بوکار
بررسی و پیگیری رفع مقررات مخل کس 

بوکار ،شناسایی و حذف مقررات و
اتاق تهران طی همکاری با مرکز ملی مطالعات ،پایش و بهبود محیط کس 

بوکار را در دستور کار قرار دادهاست .به همین منظور ،طی فراخوانی از فعاالن اقتصادی،
قوانین مخل کس 

کرد و از چالشهای ایجادشده برای فعاالن اقتصادی از

بوکار آنان گردآوری شد و از سوی این مرکز مورد رسیدگی و بررسی
جدیترین دستاندازهای پیشروی کس 

این دو محور صحبت کرد .خوانساری در گفتوگو با روابط

عمومی اتاق تهران عنوان کرد که مدعوین این نشست

قرار گرفت که نتایج آن در انتهای این گزارش قابل دسترس است .مرکز ملی مطالعات ،پایش و بهبود محیط

دارو ،ساختمان ،صادرات ،پلیمر و نساجی بودند .او گفت :در فرصت کوتاهی که پیش آمد ،در این نشست

بوکار اعالم شده ،پاسخ داد .این بررسی در راستای تفاهمنامه همکاری میان
اتاق تهران به عنوان مخل در کس 

بوکار ،طی یک بررسی فنی و کارشناسی ،به برخی مقررات و قوانین که از سوی فعاالن اقتصادی و اعضای
کس 

عمدتا از شرکتهای دانشبنیان ،شرکتهای فعال در حوزه

بوکار با هدف شناسایی ،حذف و اصالح مقررات
اتاق تهران و مرکز ملی مطالعات ،پایش و بهبود محیط کس 

درباره دو موضوع صحبت کردم .موضوع نخست ،کنترل تحریم و تالش برای وخیمتر نشدن وضعیت بود که

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

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 دیوانساالری بود که در حال حاضر به بزرگترین 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 بخشنامههای متعدد که در عمل ،مخل کسب وکار است ،بخش خصوصی امنیتی برای

1400/02/18

سرمایهگذاری احساس نمیکند.

ش خصوصی و قوه قضائیه در مسیر اصالح رویههای اقتصادی
همکاری بخ 

نشست هماندیشی نمایندگان بخش خصوصی در اتاق

ثبت  4هزار و  486شرکت در پنجره واحد اتاق بازرگانی تهران

بوکار در خردادماه سال
آمار اتاق بازرگانی تهران نشان میدهد از آغاز به کار پنجره واحد فیزیکی شروع کس 

گذشته تا پایان فروردینماه  ،1400در مجموع  4هزار و  486شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی

1400/02/24

خاص در این مرکز ثبت و تاسیس شدهاست .به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران ،فعالیت رسمی

بوکار در تهران از خردادماه سال  ،1399طی مراسمی با حضور وزیر اقتصاد و
پنجره واحد فیزیکی شروع کس 
دارایی ،رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،مقاماتی از دولت و قوه قضائیه ،رؤسای اتاقهای ایران و

بازرگانی تهران و تشکلهای اقتصادی با رئیس سازمان

ت با مسئولیت
تهران و نمایندگان بخشخصوصی آغاز شد و از آبانماه سال گذشته ،ارائه خدمات ثبت «شرک 

ثبت اسناد و امالک کشور ،در ساختمان مرکزی این سازمان

محدود» ،به طور کامل از اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به پنجره واحد فیزیکی شروع

در ضلع شمالی پارک شهر برگزار شد .هماهنگکننده و

بوکار واقع در اتاق تهران منتقل و در ادامه ،خدمات ثبت «شرکت سهامی خاص» نیز به آن اضافه شد.
کس 

متولی این نشست ،اتاق بازرگانی تهران و میزبان ،سازمان

بر این اساس ،طی این مدت و تا پایان فروردینماه امسال ،در مجموع فرایند ثبت و تاسیس  4هزار و 486

ثبت اسناد و امالک کشور بود .طی نزدیک به سه ساعت

شرکت از سوی اداره کل ثبت شرکتها به پنجره واحد فیزیکی در تهران واگذار و برای صاحبان این شرکتها

توگوی مستقیم و صریح نمایندگان بخشخصوصی
گف 

شناسه ملی صادر شدهاست.

با معاون رئیس قو ه قضائیه ،مهمترین موانع پیشروی

فعالیتهای اقتصادی از منظر ثبت و حوزه مالکیت مادی و معنوی ،به بحث و همفکری گذاشته شد تا آنجا

که ذبیحالله خدائیان پس از گفتوشنود مفصل با فعاالن اقتصادی ،دستور تشکیل کارگروهی متشکل از
لوفصل سریع مسائل و مشکالت
معاونان سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و نمایندگان اتاق بازرگانی را برای ح 

موجود بنگاههای اقتصادی صادر کرد .در این گردهمایی ،حسین سالحورزی نایبرئیس اتاق ایران ،بهمن عشقی

1400/02/27

دبیرکل اتاق تهران و جمعی از روسای کمیسیونهای تخصصی اتاق تهران و نمایندگانی از تشکلهای اقتصادی،

رونمایی از طرح «بنای ایران» در اتاق تهران صورت گرفت

دوشنبه  27اردیبهشتماه ،طراحان و تدوینکنندگان اصلی
طرح «بنای ایران» که این روزها و در آستانه انتخابات

بوکار در حوزه ثبت و مالکیت معنوی با آن مواجه
حضور داشتند و با طرح چالشهایی که صاحبان کس 

ریاستجمهوری ،فرصت قابل تاملی برای طرح و ارائه و

رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور نیز در این نشست ،به طور جدی از روند خصوصیسازیها در طول

از جزئیات آن سخن گفتند .این طرح که توسط تعدادی

هستند ،راهکارهای پیشنهادی خود برای رفع موانع موجود را با رئیس این نهاد حاکمیتی در میان گذاشتند.

نقد آن فراهم آمده است ،با حضور در اتاق بازرگانی تهران

سالهای اخیر انتقاد کرد و دالیل اصلی ناکامی در اجرای درست این سیاست را با فعاالن بخشخصوصی در

از اقتصاددانان و دانشگاهیان که عمدتاً چهرههای جوان

از صدور اجرائیات علیه واحدهای تولیدی که در تنگناهای اقتصادی کشور تحت فشار هستند ،منع شدهاند.

نیز قرار گرفته است تا هم در معرض نقد قرار گیرد و هم

میان گذاشت .وی همچنین تصریح کرد که طی ابالغیهای ،روسای سازمان ثبت اسناد و امالک در سراسر کشور

هستند ،تدوین شده مورد حمایت اتاق تهران برای ارائه

زیربنای برنامهریزی سیاستگذار باشد .اتاق تهران و پژوهشکده سیاستگذاری شریف عنوان کردهاند که

ثبت رکورد  25دقیقه برای تاسیس شرکت با مسئولیت محدود

بوکار در اتاق بازرگانی
با استقرار باجه چندین دستگاه دولتی در پنجره واحد فیزیکی شروع کس 

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  25دقیقه به ثبت رسیدهاست.

1400/02/25

این طرح میتواند با در نظر گرفتن نقدهای وارده و پیشنهادهای اصالحی ،به عنوان یک برنامه اقتصادی در
اختیار نامزدهای ریاستجمهوری و دولت آینده قرار گیرد تا با دید و تصویری روشن از آنچه در بطن اقتصاد
کشور جریان دارد ،پا به عرصه سیاستگذاری اقتصادی بگذارند .در این جلسه ،رئیس اتاق بازرگانی تهران طی
سخنانی هدف از تهیه طرح بنای ایران را طرح چالشهای مهم اقتصاد ایران در سطح عمومی و نیز پاسخگویی

نامزدهای ریاست جمهوری درباره نحوه مواجهه آنها با این چالشها عنوان کرد .مسعود خوانساری در اینباره

گفت :افراد زیادی برای انتخابات ریاستجمهوری نامزد شدهاند که برابر اطالعات موجود بیش از  60نفر آنها
شرایط اولیه اعالمشده برای حضور در انتخابات را دارند .با این حال فکر میکنم اگر ثبتنامکنندگان اطالع
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کافی از وضعیت چالشهای اقتصادی کشور داشتند ،تعداد نامزدهای این دوره انتخابات ،تکرقمی میشد.

کامنت
نفت :اکسون در صدر جدول

همهگیری :وقتی چاقی هنجار میشود

میانی بهار ،باعث شــد
افزایش قیمت نفت در روزهای
ِ
شرکتهایی مثل اکسونموبیل با افزایش درآمد قابل
توجهی روبهرو شوند .در سال  ،۲۰۲۱قیمت نفت سه
بار روند صعودی پیدا کرده و هر سه بار ،شرکت اکسون
و سایر رقبایش در صنعت نفت ،با افزایش درآمد روبهرو
شدهاند .سال گذشته در چنین زمانی ،شیوع همهگیری
کرونا منجر به مازاد عرضه نفت در بازار شده بود و تقاضا
برای این کاال کاهش محسوســی داشت .اما امسال با
جنیفر هیلر
توزیع واکســن کرونا بهویژه در کشــورهای پیشرفته،
تحلیلگر رویترز
وضعیــت بازار نفت هم بهبود پیدا کردهاســت .به این
ترتیب اکنون انتظار میرود بسیاری از شرکتهای نفتی که با بدهیهای سنگین مواجه شده
بودند ،ناگهان وضعیتی بهتر پیدا کنند .مسیر جدیدی برای سوختهای فسیلی فراهم شده
و در این مسیر جدید ،شرکتهای نفتی برنده هستند .البته شرکت اکسونموبیل در این
زمینه صدرنشین است .انتظار میرود ارزش سهام این شرکت افزایش محسوسی پیدا کند.

بســیاری از ما در دوران همهگیــری کرونا و قرنطینه،
به دلیل همین خانهنشــینی ،با اختالالت تغذیهای و
در نتیجه افزایش وزن مواجه شدهایم .بررسیها نشان
میدهد این مقوله در آسیا بسیار شدید است .به نظرم
یکی از دالیلش این اســت که در میان آسیاییها ،غذا
نقش مهمی حتــی در روابط اجتماعــی ایفا میکند
پرســش «آیا این غــذا را تا به حال میل
به طوریکه
ِ
معادل «حالتان چطور اســت؟»
کردهایــد؟» به نوعی
ِ
راشل روزنتال
محسوب میشود .این مسئله در شرایط فاصلهگذاری
تحلیلگربلومبرگ
اجتماعی و خانهنشــینی به دلیل کرونا ،بسیار تشدید
شــده و به همین خاطر چاقی به یک هنجار در میان مردم تبدیل شدهاســت .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 مهمترین
عوارض کرونا ،چاقی همگانی خواهد بود.

مایک پنس :خیز بلند برای ۲۰۲۴

هند :فیدلبازیهای مودی در زمان بحران

مایــک پنس را بــه خاطر دارید؟ کســی کــه در زمان
ریاســتجمهوری ترامپ ،نقش معاون او را ایفا میکرد.
حاال پنس خود را برای ریاســتجمهوری در سال ۲۰۲۴
آمــاده میکند .او یکــی از نامزدهــای احتمالی و جدیِ
ریاســتجمهوری در آمریکا برای چهار سال آینده است.
البته زمانیکه ترامپ رئیسجمهوری آمریکا بود ،در اواخر
دوران خــود ،بارها به پنس حملــه کرد .به خاطر همین
الکس اینسنستاد
تخریبها ،احتمال اینکه پنس بتواند پیروز شــود بسیار
پایین است .هرچند پنس به صورت حسابشده کار خود
تحلیلگرپولیتیکو
را برای شرکت در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا آغاز
کرده اما بعید به نظر میرســد که در این زمینه توفیقی حاصل کند .او ســعی دارد از طرف
جمهوریخواهان به عنوان یکی از نمایندههای جدی در انتخابات حاضر شود .البته این احتمال
هــم وجود دارد که برای کمک به یکی از جمهوریخواهان این کمپین را راهاندازی کرده و در
حزبی اولیه ،میدان را به یکی دیگر از جمهوریخواهان واگذار کند.
سال  ۲۰۲۲در انتخابات درون ِ

شاید به خاطر نیاورید اما همین چند ماه پیش یعنی دقیقتر
بخواهم بگویم ۲۸ ،ژانویه بود که نارندرا مودی ،نخستوزیر هند
اعالم کرد این کشــور کرونا را شکست دادهاست .او سخنرانی
مفصلی هم در مجمع جهانی اقتصاد داشت و آنجا هم ادعا کرد
کشورش کرونا را شکست دادهاست .حاال تنها کمی بیش از سه
ماه از آن سخنرانی مودی گذشته ،اما وضعیت هند را دیدهاید؟
نظام بهداشت و سالمت هند به کلی سقوط کردهاست .بیماران
کاپیل کامیردی
در دهلی خفه میشوند و جایی که مردهها را در آن میسوزانند،
پر شدهاست .دیگر خبری از چوب نیست که بتوانند مردهها را
تحلیلگرفارنپالیسی
بسوزانند .در شبکههای اجتماعی هم افراد زیادی را میبینیم که
درخواست کمک میکنند بدون اینکه فریادرسی باشد .حتی خبر آمده که برخی افراد مردههای خود را
در باغچه خانه خودشان خاک کردهاند .ویروس جهشیافته هندی ظاهرا به خطری بزرگ در این کشور
تبدیل شده که نه تنها هند بلکه سایر کشورهای جهان را هم تهدید میکند .اما در این بین ،مودی صرفا
ژستهای بیمعنای فیدلی داشته و عمال کاری برای مردم کشورش نکردهاست.

دیزنی :بازگشت مشتریان میکیموس با ماسک

الکسی ناوالنی :آینده روسیه

دو دوران همهگیــری کرونــا ،بســیاری از اماکن تفریحی
درهای خود را بســتند ،یکی از این مکانها ،دیزنیلند بود،
مکانی پرطرفدار که همشــه شــلوغ بود و پر از مشتریانی با
گوشــیهای میکیموسی .حاال اما با توزیع واکسن ،وضعیت
کمی به سمت بهبود برگشته و در نتیجه درهای دیزنیلند
هم به روی طرفدارانش باز شدهاست ،مشتریان هم عالوه بر
گوشهای میکیموسی ،ماسک بر چهره دارند و قدم به دنیای
رویاییشــان گذاشتهاند .نکته جالب اینجاست که به محض
سارا ویتن
بازگشایی دیزنیلند ،دوباره جمعیت زیادی از طرفداران به این
تحلیلگر سیانبیسی
مکان رفتند و همین امر به سادگی نشان میدهد که دیزنی
و شخصیتهای کارتونی و انیمیشنیاش تا چه اندازه در میان مردم جهان محبوبیت دارند .این پارک
در شش دهه فعالیت خود تاکنون چنین تعطیلی گستردهای را تجربه نکرده بود .اما این تعطیالت
کرونایــی به همه ثابت کرده که دیزنیلند تا چه اندازه برای طرفدارانش اهمیت دارد .حاال باید دید
با ماســک و گوشهای میکیموسی ،چقدر میتوان از این مکان رویایی لذت برد .فعال که چیزی از
جاذبههای آن کم نشدهاست.

الکســی ناوالنی مهمترین صدای مخالف در روسیه است .او
شخصیتی پیچیده دارد ،فردی است که با فساد مبارزه میکند،
دموکرات و ناسیونالیست است و تالش میکند عملگرا باشد.
چهره الزاما محبوبی در جهــان ندارد و به عنوان اصلیترین
صدای مخالف با کرملین در ســالهای گذشــته شــناخته
شدهاست .او در حقیقت کسی است که موی دماغ والدیمیر
پوتین ،رئیسجمهوری روسیه شدهاســت .ناوالنی میتواند
آینده روسیه باشد .البته که دولت تمام تالشش را کرده تا از
کالرا فریرا مارکز
نهاد ضد فساد ناوالنی ،یک گروه افراطی بیرون بکشد و اجازه
تحلیلگربلومبرگ
نداده او به فعالیتش ادامه دهد اما باز هم سروصداهایی که این
شخصیت در جهان داشتهاست ،شرایط را پیچیده کردهاست .او خوره رسانه است و به همین خاطر
توانست در رسانهها خبرساز شود و نتیجه حذف کردن این شخصیت به کاری دشوار تبدیل شدهاست.
به این ترتیب انتظار میرود این فرد ،بتواند پوتین را کنار بزند و به آینده روسیه تبدیل شود.
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اعداد ماه
اعالنـات
عرضه از نیاز پیشی گرفت

 900میلیون دالر برای واردات کاالهای اساسی

کاهش تقاضای ارز در سامانه نیمه

ادامه اختصاص ارز دولتی به واردات

طبق اعالم بانک مرکزی ،در فروردین ماه  4.8 ،1400میلیارد دالر به صورت حواله
ارزی توسط صادرکنندگان و به ارزهای مختلف در سامانه نیما عرضه شد ،که از این
میزان ،حدود  ١.٣میلیارد دالر معامله شده است .این موضوع نشان میدهد که میزان
عرضه بسیار فراتر از میزان معامالت انجامشده است که نشان میدهد تقاضا کمتر از
عرضه بوده است .براساس معامالت انجامشده ،میانگین موزون نرخ معامالت دالری
 22هزار و  935تومان بوده اســت .طبق گزارش بانک مرکزی در روز  8اردیبهشت
 264میلیون دالر عرضه به صورت حواله ارزی توســط صادرکنندگان در بازار ثانویه
صورت گرفته است که از این میزان ،مجموع معامالت انجامشده در بازار ثانویه 103
میلیون دالر بوده است.

گزارش بانک مرکزی نشــان میدهد که روند اختصــاص ارز  4200تومانی دولتی به
واردات کاالهای اساسی ادامه دارد .بر این اساس بانک مرکزی در ماه پایانی سال گذشته
و ماه ابتدایی امسال ،مجموعا  1.4میلیارد دالر ارز برای واردات این نوع کاالها اختصاص
داده اســت .این میزان ارز از سهمیه سال  1400تامین شده است .مدیر کل عملیات
و تعهدات ارزی بانک مرکزی اعالم کرده اســت که عملیات تخصیص  ۶میلیارد دالر
ی دامی مربوط به شش ماهه اول سال ۱۴۰۰
برای واردات کاالهای اساسی و نهادهها 
از ابتدای اسفند ماه  ۹۹آغاز شده است .این سهمیه بر اساس تصمیم ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت ،تخصیص یافته است .از این سهمیه  1.4میلیارد دالری ،بیش از ۹۰۰
میلیون دالر تامین شده است.

4.8

میلیارددالر

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

1.4

میلیارددالر

در ماههای اسفند و فروردین گذشته  1.4میلیارد دالر به واردات کاالهای
اساسی اختصاص یافته است

هزینه ساخت و ساز افزایش یافت

جهش تورم مصالح ساختمانی
گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد شاخص قيمت نهادههاي ساختمانهاي مسكوني شهر تهران در سال  ١٣٩٩نسبت به سال قبل  76.4درصد افزايش یافته
است به این مفهوم که نرخ تورم مصالح ساختمانی در این سال  76.4درصد بوده است .در حاليكه اين شاخص در سال  ١٣٩٨نسبت به سال  ،١٣٩٧معادل 35.1
درصد افزایش يافته بود .روند این شاخص در تمامي فصلهاي سال  1399افزایشی بوده ،به طوریکه بیشترین افزایش فصلی این شاخص ،در فصل تابستان با 30.3
درصد و کمترین افزایش فصلی آن در فصل زمستان با  6.1درصد افزایش همراه بوده است .سال  ١٣٩٩در میان گروههای اجرایی گروههای «آهنآالت ،ميلگرد،
پروفيل در و پنجره»« ،سنگ» و «تاسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی» به ترتیب با  94.7 ،119.6و  92.8درصد دارای بیشترین تورم ساالنه بودهاند .گروههای
«خدمات»« ،شیشه» و «نقاشی ساختمان» نیز به ترتیب با  ٤٣.٤ ،٣٥.٢و  ٥٣.٥درصد افزایش ،کمترین تورم ساالنه را به خود اختصاص دادهاند.

رشد تورم تولید در بخش خدمات

76.4
درصد

نرخ تورم مصالح
ساختمانهای مسکونی در
تهران طی سال 76.4 ،99
درصد برآورد شده است

تورم تولید صنعتی افزایش یافت

فعالیت خدماتی گران شد

ی تولید
جهش هزینهها 

گــزارش مرکز آمار ایران نشــان میدهد که تغییرات میانگین شــاخص کل قیمت
تولیدکننده بخشهای خدمات در چهار فصل منتهی به فصل زمستان  ١٣٩٩یعنی
تورم ساالنه به  37.8درصد رسید که نسبت به همین اطالع در فصل قبل  2.5واحد
درصد افزایش نشان میدهد .کمترین تورم ساالنه مربوط به بخش «آبرساني ،مديريت
پسماند ،فاضالب و فعاليتهاي تصفيه» با  ٠.٨درصد و بیشترین آن مربوط به بخش
«فعاليتهاي اداري و خدمات پشــتيباني» با  57.3درصد است .تورم فصلی تولید در
بخش خدمات طی زمستان  99نسبت به فصل قبل به  7.3درصد رسید که کاهش ٤.٣
واحد درصدی را نشان میدهد .تورم نقطه به نقطه تولید در بخشهای خدمات نسبت
به فصل مشــابه سال قبل نیز به  42.6درصد رسید که در مقایسه با همین اطالع در
فصل قبل  2.4درصد افزایش داشته است.

نرخ تورم تولید در بخش صنعت طی سال  99با افزایش قابل توجه مواجه شده است.
این شــاخص در سالهای  1397و  1398نیز مسیر صعودی داشت .درصد تغییرات
شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به سال قبل طی سال  ١٣٩٩به 56.8
درصد رســید که در مقایسه با همین اطالع در سال قبل ١٩.٧ ،واحد درصد افزایش
داشــته است .این شاخص نشان میدهد که میزان رشد هزینههای تولید در سال 99
نهتنها متوقف نشده که از میزان رشد در سال  1398نیز فراتر رفته است .با این حساب
میتوان برآورد کرد که آثار تحریمها 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  ١٣٩٩نسبت به سال  ٥٦.٨ ،١٣٩٨درصد
افزایش دارد.

37.8

درصد

نرخ تورم تولید در بخش خدمات طی سال  99به  37.8درصد رسید
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56.8

درصد

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

سهم  60درصدی صادرات از تجارت همسایگان

صادرات افزایش یافت

 15کشــور 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  12ماه سال  99حجم تجارت خارجی با همسایگان از حیث وزنی
بالغ بر  82میلیون و  535هزار و  389تن انواع کاال برابر با  36میلیارد و  502میلیون و 315
هزار و  869دالر بوده اســت .از این میزان سهم صادرات محصوالت کشورمان به کشورهای
همسایه  67میلیون و  841هزارو  213تن برابر با  20میلیارد و  357میلیون و  455هزار و
 213دالر است که  60درصد وزن و 58درصد ارزش کل صادرات غیرنفتی کشورمان به جهان
را شامل میشود .بیشترین حجم صادرات به عراق بوده است با  25میلیون و  670هزار و 392
تن و به ارزش  7میلیارد و  448میلیون و  431هزار و  673دالر .کمترین حجم صادرات هم
به بحرین بوده که برابر با هشت میلیون و  473هزارو  704دالر بوده است.

گزارش گمرک از آمار تجارت خارجی در فروردین امسال نشان میدهد که در این ماه  ۱۰میلیون
و  ۳۴۳هزار تن کاال به ارزش  ۵میلیارد و  ۷۶۲میلیون دالر بین ایران و شرکای تجاری آن مبادله
شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن  ۳۲درصد و از نظر ارزش  ۶۲.۵درصد
افزایش داشت .مقایسه حجم صادرات و واردات کشور در فروردین ماه سالجاری حاکی از تراز
مثبت  ۱۷۴میلیون دالری است .در فروردین ماه امسال  ۸میلیون و  ۳۰۲هزار تن کاال به ارزش
 ۲میلیارد و  ۹۶۸میلیون دالر از طریق گمرکات کشور به نقاط مختلف دنیا صادر شد که نسبت
به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن  ۵۶درصد و از لحاظ ارزش  ۸۰درصد رشد نشان میدهد.
در این ماه  ۲میلیون و  ۴۱هزار تن کاال به ارزش  ۲میلیارد و  ۷۹۴میلیون دالر از طریق گمرکات
کشور وارد شد که مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته حاکی از کاهش  ۱۸درصدی در وزن
و افزایش  ۴۷درصدی در ارزش کاالهای وارداتی است.

عراق ،بهترین شریک تجاری

36.5

میلیارددالر

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

واردات کم شد

62.5

درصد

تجارت ایران در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته افزایش
 62.5درصدی نشان میدهد

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  2021یعنی اسفند  1399نسبت به مدت مشابه سال  2020با افزایش 10.7
درصدی به  2.6میلیون تن رسیده است .در عین حال ،ایران در ماه مارس ( 2020اسفند  )98نیز بیشترین افزایش تولید را در میان ده کشور نخست تولیدکننده فوالد
جهان به خود اختصاص داده بود .طی سال  2020که 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  3ماهه نخست سال جاری میالدی به  7.5میلیون تن رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال  2020افزایش  10.7درصدی
را نشان میدهد .بر اساس این گزارش ،ایران در فوریه  ،2021در میان بزرگ ترین تولیدکنندگان فوالد جهان در جایگاه دهم قرار گرفت که در ماه بعد یعنی ماه مارس
ی نخست تا سوم تولید فوالد در جهان قرار دارند.
این جایگاه را حفظ کرده است .چین با تولید  94میلیون تن ،هند با  10میلیون تن و ژاپن با  8.3میلیون تن در رتبهها 

افزایش واگذاری زمین در نواحی صنعتی

چالش تامین آب برای تولید

ســال گذشته  4هزار و  513هکتار زمین برای فعالیت  10هزار و  627بنگاه
اقتصادی جدید در شهرکهای صنعتی واگذار شد .طبق اعالم سازمان صنایع
کوچک و شــهرکهای صنعتی ایران ،این آمار در مقایسه با سال  1398رشد
 ۸۲درصدی از نظر زمین واگذارشده و رشد  83درصدی از نظر تعداد بنگاهها
داشته است .با این وجود در زمینه تأمین آب برای شهرکهای صنعتی ،کسری
جــدی  ۲هزار و  ۴۰۰لیتر بر ثانیهای وجود دارد .در این زمینه دولت قول ۴۰
درصد تخفیف قیمت آب در شهرکها را داده و ابالغ کرده که هرکجا آب حتی
آب تصفیهشده فاضالب وجود دارد ،شهرکهای صنعتی نسبت به خریداری
آن اقدام کنند.

82

درصد

در سال گذشته میزان زمینهای واگذارشده برای فعالیت اقتصادی در
شهرکهای صنعتی افزایش 82درصدی داشت

11
درصد

تولید فوالد ایران در اسفند 99
با افزایش11درصدی نسبت
به مدت مشابه سال گذشته
مواجه شد

رشد  45درصدی صدور مجوز صنعتی

واحدهای جدید صنعتی در راهاند

طبق اعالم وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،در سال گذشته 7هزار و  470واحد
تولیدی با اشــتغالزایی  142هزار نفری موفق به دریافت پروانه بهرهبرداری
صنعتی شدند .میزان صدور پروانه بهرهبرداری صنعتی در سال گذشته رشد
 10درصدی را تجربه کرد .بر این اساس در  12ماهه سال گذشته برای بیش
از  140هزار نفر اشــتغال ایجاد شــد و جهش  23درصدی در ایجاد اشتغال
صنعتی رقم خورد .معاونت امور صنایع وزارت صنعت ،معدن و تجارت از رشد
حدود  45درصدی جوازهای تاســیس تا پایان سال گذشته خبر داد .بر این
اســاس در سال گذشته بیش از  41هزار  300مجوز صنعتی صادر شد؛ این
در حالی است که در سال  98حدود  28هزار و  500مجوز صنعتی در کشور
صادر شده بود.

10

درصد

صدور پروانه بهرهبرداری صنعتی در سال  1399در مقایسه با سال 98
افزایش  10درصدی داشت
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نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

اعالنـات

رسانهها

گزارش سیانبیسی از واکسیناسیون در آمریکا

بلومبرگ خبر داد

افزایش تقاضا روند را کند میکند

حتی کرونا هم جلوی خرید لباس را نگرفت

ماهها بود که روند واکسیناســیون در آمریکا ،سیری صعودی داشت .مردم به سرعت
واکسینه میشدند 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
شدهاست .حاال بسیاری از ایالتها با چالش برای دسترسی به واکسن برای سایر افراد
جامعه در این کشور مواجه شدهاند .دلیل اصلی میتواند افزایش تقاضای خارجی برای
واکسنهای آمریکایی باشد .در واقع آمریکا با کمبود واکسن مواجه شده چرا که در حال
فروش عمده این واکسنها به سایر کشورهای جهان است .در حال حاضر بیش از نیمی
از افراد بزرگسال در آمریکا ،دستکم یک دوز واکسن را دریافت کردهاند .تا همینجا هم،
چنین اقدامی ،موفقیتی بزرگ برای این کشور محسوب میشود.

خیلیها تصور میکردند در دوران همهگیری کرونا ،بازار لباس کســاد میشــود اما
بررسیها چیزهای دیگری را نشان میدهد .ظاهرا حتی بدون واکسیناسیون و در چنین
شرایط پیچیده و عجیبوغریبی ،باز هم مردم ترجیح میدهند برای پوشش و لباس
خود خرج کنند .زنان همیشه پاسخشان به لباس ،آری است .جالب اینجاست که آنها
حتی در دوران کرونا هم دست از خرید لباس برنداشتند .همین جریان هم باعث شده
خردهفروشــیهایی که در زمینه فروش لباس و پوشاک فعالیت دارند نسبت به سایر
صنایع ،چندان روزگار بدی را سپری نکنند .این قضیه دستکم در مورد آمریکا صدق
میکند .در این کشور افراد زیادی تمایل به خرید پوشاک و لباس در دوران کرونا پیدا
کردند .زنان در این زمینه اصلیترین خریداران لباس بودند.

۲.۶

میلیون

واکسن به صورت روزانه در آمریکا به افراد تزریق میشود
که روندی کاهشی را نشان میدهد

۲۱۷

درصد

افزایش خرید لباسهای خانگی و ساده در زمان همهگیری
کرونا
در میان زنان آمریکایی بودهاست

سیانبیسی بررسی کرد

اتریوم در دومین قله
اتریوم در حال حاضر دومین ارز دیجیتالی بزرگ در جهان محسوب میشود .ارزش این ارز مدام در حال افزایش است و حاال به جاذبههای آن در
برابر بیتکوین هم افزوده شدهاست .البته بخشی از ماجرا به دلیل سقوط بیتکوین هم بودهاست .این ارز دیجیتالی بخش زیادی از ارزش خود را از
ماه آگوست  ۲۰۱۸تاکنون از دست دادهاست .اما به صورت کلی ،اتریوم با افزایش اقبال عمومی مواجه شدهاست .در نتیجه امکان دارد سلطه را از
بیتکوین برباید .به نظر میرسد تصمیمهای بانک سرمایهگذاری اروپایی ،تاثیر زیادی روی این ارز گذاشتهاست .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 میپذیرد چرا که همردیف بیتکوین
شد هاست.

رویترز گزارش داد

۲۸۰۰
دالر

ارزش ارز دیجیتالی

اتریوم در نخستین روز از
ماه می بودهاست

نیویورکتایمز فاش کرد

چین شانه خالی کرد

سود آسترازنکا برای تولیدکنندگانش

چین و آمریکا مدتی است که با یکدیگر مذاکراتی داشتهاند و براساس آن تعهد کردهاند
برای پایــان دادن به تنشها و جنگهای تجاری ،اقداماتی داشتهباشــند .در مرحله
نخست ،چین تعهد داشته اقداماتی تجاری در قبال آمریکا انجام دهد اما حاال آمریکا ادعا
میکند چینیها از زیر بار تعهدات خود شانه خالی کردهاند .دولت بایدن اعالم کرده که
چینیها به تعهدات تجاری خود در مرحله اول توافق تجاری ،پایبند نبودهاند .قدمهایی
که دو کشــور در این مراحل اولیه برمیدارند میتواند نقشی تعیینکننده برای توافق
قطعی در آینده داشته باشد .در نتیجه هر قدمی میتواند آنها را به جلو ببرد و هر اتفاقی
که نیفتد ،میتواند دو کشور را در زمینه توافق تجاری ،به عقب براند .این تعهدات مربوط
به زمان دونالد ترامپ است و اکنون چین باید آنها را عملیاتی کند.

آسترازنکا نام واکسنی اســت که دانشگاه آکسفورد تولید کرده و این واکسن تاکنون
توانسته  ۲۷۵میلیون دالر از محل فروش به کشورهای دیگر ،به خانه بیاورد .تاکنون ۶۸
میلیون دوز از واکسن آسترازنکا در جهان تولید و توزیع شدهاست .این آمار تنها مربوط
به ســه ماه نخست تولید و فروش این واکسن بریتانیایی است .البته اکثر واکسنهای
آسترازنکا در کشورهای اروپایی به فروش رفتهاست .به این ترتیب ،آسترازنکا به یکی از
مهمترین و اصلیترین واکسنهای کرونا در جهان تبدیل شدهاست .دستکم  ۷۸کشور
در سرتاسر جهان تاکنون تعدادی از واکسنهای آسترازنکا را سفارش دادهاند و یا دریافت
کردهاند .این واکسن به لحاظ عملکرد ،قابل تایید است و قیمت آن هم کمتر از سایر
واکسنهاست ،به همین خاطر فروش بیشتر و بهتری داشتهاست.

۲۰۰

میلیارد دالر

واردات چین از آمریکا طی دو سال ،طبق تعهدات این کشور در
توافق تجاری با آمریکا باید باشد
12
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۲۷۵

میلیون دالر

پولی که از محل فروش واکسن آسترازنکا طی سه ماه گذشته
به خانه بریتانیاییها رفتهاست

محمد بن سلمان ،شاهزاده عربستان سعودی ناگهان از در صلح درآمده و گفتهاست« :ما به دنبال روابط خوب با ایران هستیم» و به این ترتیب اعالم کرده که
به دنبال حل اختالفات میان ایران و عربستان است .البته او شاهزاده یکی از بدنامترین خاندانهای جهان است و به همین خاطر ادعایی که مطرح کردهاست،
محل بحث و تحلیل شدهاست .هنوز باید دید بنسلمان به دنبال چیست که مایل به توافق با ایرانیها شدهاست.

سازمانها
گزارش بانک جهانی از تولید گاز فلر

سازمان ملل خبر داد

گاز فلر یکی از مواردی است که در جهان به صورت مستمر ردیابی میشود .بررسیها
نشــان میدهد تولید نفت در فاصله ســالهای  ۲۰۱۹تا  ۲۰۲۰کاهش  ۸درصدی را
تجربه کردهاست .اما این مسئله در مورد گاز صدق نمیکند .در واقع ،در شرایطی که
تولید و مصرف نفت کاهش یافته ،تقاضا برای گاز بیشــتر شدهاست .به همین دلیل
است که تولید گاز فلر هم افزایش یافتهاست .بررسیها نشان میهد هفت کشور یعنی
روسیه ،عراق ،ایران ،ایاالت متحده ،الجزایر ،ونزوئال و نیجریه بهتنهایی بیش از دوسوم
از کل گاز فلر در جهان را تولید میکنند .به هر حال افزایش تقاضا برای گاز باعث شده
تولید گاز فلر هم در فاصله سالهای  ۲۰۱۹تا  ۲۰۲۰افزایش  ۵درصدی را تجربه کند.
پیشبینیها نشان میدهد این وضعیت تا  ۹سال آینده ادامه خواهد داشت.

اروپا یکی از مناطق مهم جهان بود که در دوران همهگیری به شدت تحت تاثیر قرار
گرفت .افراد زیادی در این منطقه به این ویروس مبتال شــدند .اما حاال واکسیناسیون
سراســری در قاره سبز آغاز شدهاست .البته مقامات در سازمان بهداشت جهانی بارها
تاکید کردهاند که این ویروس هنوز ظرفیت این را دارد که اثرات مخربی بر جای بگذارد.
برای مثال عده زیادی فقط در همین ماههای نخست سال  ۲۰۲۱به این ویروس مبتال
شــدهاند .در نتیجه خطر هنوز رفع نشدهاست .اما واکسیناسیون در این قاره ،میتواند
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 میتواند بهبود را در جهان حاصل کند.

ردپای آلودگی در جهان

۵

واکسیناسیون سراسری در اروپا

درصد

افزایش تولید گاز فلر در فاصله سال  ۲۰۱۹تا  ۲۰۲۰بودهاست
که عمده آن مربوط به هفت کشور است

۵.۵

درصد

از کل جمعیت اروپا به ویروس کرونا مبتال شدهاند
و ۷درصد هم به صورت کامل واکسینه شدهاند

گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان داد

خیزش بیکاری

منطقهای که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار میدهد با افزایش نرخ بیکاری مواجه شدهاست .افزایش جمعیت متقاضیان
شغل ،باعث شده که نرخ بیکاری در این منطقه در چهارمین فصل از سال  ۲۰۲۰افزایش  ۱.۰درصدی را تجربه کند .در حال حاضر بخش زیادی از
جمعیت این منطقه را افراد بیکار تشکیل دادهاند .شیوع همهگیری 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 برنامههایی برای کاهش نرخ بیکاری هستند .اما در مورد سایر کشورها ،شیوع
همهگیری کرونا ،باعث شده تمامی برنامهها متوقف شوند .در واقع کرونا وقفهای در اجرای برنامههای اشتغالزایی ایجاد کردهاست.

آنکتاد گزارش داد

۶۶.۷
درصد

نرخ بیکاری در منطقه
سازمان همکاری و توسعه
اقتصادی در چهارمین فصل
از سال  ۲۰۲۰بودهاست

سازمان ملل هشدار داد

غرش اژدهای سرخ در دنیای تجارت

هند در میانه بحران

قصه چین و پیشرفتهایش از سالها پیش آغاز شد .این کشور سالهاست که درهای
اقتصاد خود را به روی جهانیان باز کردهاست .از زمانیکه درهای اقتصاد چین گشوده
شده ،سهم آن در تجارت جهانی هم افزایش یافتهاست .در دهه  ۷۰میالدی این کشور
سهم کمی در اقتصاد جهان داشت اما به مرور یاد گرفت با قوانین و تعرفههایی ،وضعیت
خود را متحول کند .این کشور در عرض چند دهه توانست به نظام تجارت جهانی متصل
شود .در این سالها ،سهم این اقتصاد در تجارت جهانی به مرور افزایش یافت .اما همیشه
پایینتر از سطح و ظرفیتش بود .در واقع تالش کرده سطح خود را باال ببرد .چین با ورود
به قواعد تجارت جهانی توانستهاست نظم جدیدی را در این سیستم به وجود بیاورد .این
نظم جدید نشان میدهد چین همهکاره جهان است.

هند در دومین موج کرونایی خود وارد بحرانی شد که تاکنون هیچیک از کشورها نظیر
آن را تجربه نکردهاند .در نخستین روزهای ماه می ،روزانه بیش از  ۴۰۰هزار نفر در این
کشور به کرونا مبتال میشدند .بهعالوه ،تعداد فوتیهای کرونا هم در این دوره از ۳هزار و
 ۵۰۰نفر گذشتهاست .افزایش تعداد مبتالیان باعث شده بیمارستانها پر از بیمار شوند
و در نتیجه نظام بهداشت و سالمت در این کشور توان پاسخگویی را نداشته باشد .هند
بزرگترین تولیدکننده واکســن کرونا در جهان است و به همین خاطر بحران در این
کشور میتواند به معنای بحران برای تمامی کشورهای جهان باشد .دلیلش این است
که ماجرای تولید واکسن ،مختل میشود .به همین دلیل است که باید همه جهان برای
حل این بحران اقدام کنند.

۱۴.۷

درصد

سهم چین در تجارت جهانی در سال  ۲۰۲۰بودهاست که از همه
کشورهای جهان بیشتراست

۴۰۰

هزار نفر

به صورت روزانه در هند در میانه فصل بهار ،به ویروس کرونا
مبتال شدهاند
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شاخص
اعالنـات
کاهش قیت ملک در تهران

3.1

درصد
کاهشقيمتمسكن
در فروردین 1400
نسبت به فروردین
1399

68.5
درصد
افزایش معامالت
مسکن در فروردین
 1400نسبت به
فروردین 1399

بازار مسکن راکد میشود؟
بازار مسکن پس از ماهها هیجان ،اندکی آرام گرفته است .معامالت در این بازار به سوی رکود پیش میرود و قیمتها نیز مقاومت خود را
شکستهاند .گزارش بانک مرکزی از معامالت مسکن در ماه نخست سال نشان میدهد که سال  1400با کاهش قیمت مسکن آغاز شده است.
متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معامالت ملکی شهر تهران 29 ،میلیون و
 320هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل  3.1درصد کاهش نشان میدهد .متوسط قیمت مسکن در فروردین امسال نسبت به فروردین سال
گذشته  91.7درصد افزایش یافته است .تعداد معامالت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در فروردین به  2هزار و  100واحد مسکونی رسید
که نسبت به ماه قبل یعنی اسفند گذشته  60.3درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل  68.5درصد افزایش نشان میدهد.
در ميان مناطق  22گانه شهرداري تهران ،بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مسکونی معامله شده معادل  66میلیون و 800
هزار تومان به منطقه یک و کمترين آن با  13میلیون و  450هزار تومان به منطقه  18تعلق داشته است .قیمتها در این دو منطقه نسبت به
ماه مشابه سال  1399به ترتيب  113و  81درصد افزايش نشان ميدهند.
وضعیت معامالت مسکن در شهر تهران -بانک مرکزی
درصد تغيير

مقطع زمانی

نسبت به ماه قبل نسبت به ماه مشابه سال قبل

فروردین 99

اسفند 99

فروردین 1400

متوسط قيمت هر متر مربع (ميليون تومان)

15.29

30.27

29.32

-3.1

91.7

تعداد معامالت (واحد مسكوني)

1243

5273

2094

-60.3

68.5

وضعیت فعالیتهای اقتصادی در زمستان  99چگونه بود؟

بوکار
بهبود شاخص محیط کس 

4.13

درصد
میزان بهبود شاخص
محیط کسبو کار در
زمستان99

بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسبوکار ایران در زمستان  ،۱۳۹۹رقم شاخص ملی( 5.80 ،نمره بدترین ارزیابی  ۱۰است) محاسبه شده که تا
حدودی از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (پاییز  ۱۳۹۹با میانگین  )5.93بهتر است .در زمستان  ،۱۳۹۹فعاالن اقتصادی مشارکتکننده
در این پایش ،به ترتیب سه مؤلفه غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت ،بیثباتی سیاستها ،قوانین و مقررات و رویههای اجرایی
ناظر بر کسبوکار ،و دشواری تأمین مالی از بانکها را نامناسبترین مؤلفههای محیط کسبوکار کشور نسبت به سایر مؤلفهها ارزیابی کردهاند .فعاالن اقتصادی
بهطور متوسط ،میزان تأثیر کرونا بر کسبوکار را  6.3ارزیابی کردند .در زمستان  ،۱۳۹۹استانهای کردستان ،کرمان و چهارمحال و بختیاری به ترتیب دارای
بدترین وضعیت محیط کسبوکار و استانهای سمنان ،مرکزی و آذربایجان شرقی به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسبوکار نسبت به سایر استانها
ارزیابی شدهاند .وضعیت محیط کسبوکار در بخش کشاورزی ( )5.92در مقایسه با بخشهای خدمات ( )5.87و صنعت ( )5.60نامناسبتر ارزیابی شده است.
روند شاخص کل محیط کسب و کار
7

4.3

5/80

5/85

5/77

5/69

5/86

5/83

6
5/5

زﻣﺴﺘﺎن

ﭘﺎﻳﻴﺰ

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن

ﺑﻬﺎر

زﻣﺴﺘﺎن

ﭘﺎﻳﻴﺰ

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن

ﺑﻬﺎر

زﻣﺴﺘﺎن

ﭘﺎﻳﻴﺰ

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن

ﺑﻬﺎر

زﻣﺴﺘﺎن

ﭘﺎﻳﻴﺰ

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن

آیند هنگر |  | tccim. irشماره صد و هشت ،خرداد 1400

ﺑﻬﺎر

99

98

97

96

زﻣﺴﺘﺎن

14

5/93

6/03

6/15

ﭘﺎﻳﻴﺰ

درصد
میزان بهبود شاخص
محیط کسبو کار
در بخش صنعت طی
زمستان99

5/80

6/05

6/01

6/05

6/07

6/17

6/27

6/49

6/40

6/5

95

5

شاخصی که نمیایستد

صعود دوباره نرخ تورم
نرخ تورم مسیر صعودی را طی میکند به طوری که در ماه گذشته  2.5درصد تغییر در شاخص ساالنه اتفاق افتاده است .در ماههای گذشته نشانههایی از توقف صعود نرخ تورم نمایان
شد و برای چند ماه ،شاخص ساالنه روندی نزولی به خود گرفت اما بار دیگر مسیر شاخص قیمت مصرفکننده صعودی شد .نرخ تورم ساالنه فروردین ماه  ١٤٠٠برای خانوارهای کشور
به  38.9درصد رسیده است .نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» با کاهش  3.5واحد درصدی به  63.1درصد و گروه «کاالهای غیر خوراکی و خدمات»
با افزایش  2.5واحد درصدی به  43درصد رسیده است .نرخ تورم ماهانه فروردین  ١٤٠٠به  2.7درصد رسیده که در مقایسه با همین اطالع در ماه قبل ٠.٩ ،واحد درصد افزایش داشته
است .تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» و «کاالهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب  ٢.٩درصد و  ٢.٦درصد بوده است.
جزئیات نرخ تورم در کاالها و خدمات مختلف
تغيير فروردین  1400نسبت به اسفند 99

گرو ههای اصلی

تغيير فروردین  1400نسبت به فروردین 99

43.6

درصد
نرخ تورم بخش
خوراكيها و
آشاميدنيها در12
ماه منتهي به فروردین
1400

ﺟﺪولها  :1ﺷﺎﻣﺦ ﻛﻞ اﻗﺘﺼﺎد -ﺷﺎﺧﺺ2.9ﻣﺪﻳﺮان ﺧﺮﻳﺪ) (PMIﻓﺮوردﻳﻦ 1400
63.5
ی
خوراکیها و آشامیدن 
دخانیات

پوشاک و کفش

1.3

ﺷﺎﺧﺺ

مسکن ،آب ،برق و گاز و سایر سوختها

3.2

ﺑﻬﻤﻦ 99

اﺳﻔﻨﺪ 99

3

1.3

ﺷﺎﻣﺦخانهﻛﻞ
اثاث ،لوازم و خدمات مورد استفاده در

بهداشت و
درمانﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر
ﻣﻴﺰان

3.5

حمل و نقل

2.5

ﻣﻴﺰان ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن

0.5

ارتباطات

اﻧﺠﺎم وﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﻔﺎرش
ﺳﺮﻋﺖ
فرهنگی
تفریح و امور

2
0.9

تحصیل

ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻳﺎ ﻟﻮازم ﺧﺮﻳﺪاريﺷﺪه

6.2

رستوران و هتل

متفرقهو ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ
اﺳﺘﺨﺪام
ﻣﻴﺰان
خدمات
کاالها و

8

ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻳﺎ ﻟﻮازم ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه

47.9

29.8

53.73

54.73

71.3

39.65

56.71

58.39

44.3

36.15

53.43

55.52

56.3
19.4
61.7

57.99
48.26

46.87

49.99

49.17

79.72

78.56

81.86

47.01

48.70

47.80

41.31

ﻣﻴﺰان ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻ ﻳﺎ
47.56
شاخص شامخ
ﺧﺪﻣﺎتسنگین
افت

23
58.1
53.4

درصد
نرخ تورم بخش
بهداشت و درمان
در 12ماه منتهي به
فروردین 1400

31.53

59.67

وضعیت تولید
ﻣﻌﻮق اقتصادی از
فعاالن
ناامیدی
ﻛﺎرﻫﺎي
ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ در اﻧﺒﺎر ﻳﺎ
49.29

31.8

55.6ﻓﺮوردﻳﻦ1400

46.92
41.86
49.62

ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه
65.73
59.12
58.12
طبق نظرســنجی انجامشــده از بنگاههای اقتصادی کشور ،شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در فروردینماه 39.65 ،بهدستآمده است که نسبت به اسفندماه
فروردینﻫﺎي
ﻣﺼﺮف ﺣﺎﻣﻞ
38.46
اﻧﺮژي کمترین نرخ را به ثبت رسانده است54.72.
بیشتر است .به
57.88تر بیاید نشاندهنده رکود
هرچقدر این شاخص از  50پایین
سال گذشته
( )54.73کاهش قابلتوجهی داشته و از
مؤلفههای اصلی
همه
فروردین
در
که
ی
طور
ه
ب
بودیم
ها
ت
فعالی
سطح
کاهش
شاهد
کشور
در
19
کووید
چهارم
موج
گسترش
از
ناشی
های
ی
تعطیل
دلیل تعطیالت نوروز و همچنین
ﺧﺪﻣﺎت
ﻳﺎ
ﻛﺎﻻﻫﺎ
ﻓﺮوش
ﻣﻴﺰان
31.43
60.30
53.72
شاخص کل کمتر از ماه قبل ارزیابی شدهاند .شاخص میزان فعالیتهای کسبوکار در فروردینماه ( )36.15نسبت به اسفندماه ( )58.39کاهش زیادی داشته است که ناشی
اﻧﺘﻈﺎرات در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي در ﻣﺎه آﻳﻨﺪه
62.98
44.57
58.92
از تعطیالت فروردینماه 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 ( ،)55.52کاهش زیادی داشته که این کاهش تقاضای مشتریان نیز به دلیل تعطیالت فروردینماه منطقی به نظر میرسد .شاخص میزان استخدام ()49.62
تنها شاخصی است که در میان سایر مؤلفههای اصلی نسبت به ماه قبل ( )49.17تفاوت چندانی نداشته که در میان سایر شاخصها کمترین کاهش را داشته است.

ﻧﻤﻮدار  :1ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﻣﺦ ﻛﻞ اﻗﺘﺼﺎد
مقایسه شامخ کل اقتصاد

65
54/73

55
48/41
47/77

46/43

44/47

48/22

47/62

50/17

44/26

50

47/23

45

42/27

40
35

28/68

30

31/39

25
20

ﻓﺮوردﻳﻦ

اﺳﻔﻨﺪ

ﺑﻬﻤﻦ

دي

آذر

آﺑﺎن

ﻣﻬﺮ

ﺷﻬﺮﻳﻮر

ﻣﺮداد

ﺗﻴﺮ

ﺧﺮداد

اردﻳﺒﻬﺸﺖ

ﻓﺮوردﻳﻦ

اﺳﻔﻨﺪ

ﺑﻬﻤﻦ

دي

آذر

آﺑﺎن

1399
99

1398
98

ﻣﻬﺮ

1400
1400

درصد
ميزان افت شاخص
شامخ كل اقتصاد در
فروردین 1400

60

53/73

39/65

27.5
34

درصد
ميزان افت شاخص
شامخبخشصنعت
در فروردین 1400
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کیوسک ماه
اعالنـات

به دو سال قبل بازنمیگردیم

همهگیری کرونا و شرایط جدیدی که برای کسبوکارها درست کرد آثار طوالنیمدتی خواهد داشت

هاروارد بیزینس ریویو :شیوه کار ترکیبی

بلومبرگ بیزینسویک :شعاری برعکس زاکربرگ

همهگیری کرونا باعث شــده کسبوکارها بهسوی قالبهایی بروند که قب ً
ال تجربهشان
نکرده بودهاند

جو بایدن باید بالیی را که شرکتهای بزرگ بر سر ایاالت متحده آوردهاند رفع و رجوع کند

عالمگیری ویروس کرونا و تعطیلیهایی که در پی آن آمد ،هم بسیار هیجانانگیز
و احساسی بود و هم نیاز باالیی برای دقتنظر و تعیین راهبرد و زیرکی در شیوههای
مدیریت را میطلبید .وقتی شــرکتها یکبهیک تعطیل شدند و کارمندها و کارکنان
آنها به خانههای خود رفتند تا در محلهای امنی که ویروس به آنجا کمتر دسترسی
دارد کار خــود را پیش ببرند ،مدیــران با نوعی کار مجــازی و کارکنان با نوعی کار
قابلانعطاف 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 میآید .آخرین شماره
مجله هاروارد بیزینس ریویو درباره همین شیوه کار ترکیبی است که در کسبوکارها
راه افتاده است و در آینده هم نوع کارکردن را تحتتأثیر خود قرار خواهد داد .ماجرای
ویروس کرونا و واکسن کرونا همچنان در بین موضوعات مهم مجالت به چشم میخورد
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 واکسنهای ویروس کرونا
است .رابطه غرب با چین و شکل جهانیسازی 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 میگوید که خیلی از محققان و ناظران غربی تصور میکنند که آزادی
اقتصادی الجرم آزادی سیاســی را نیز بههمراه خواهد آورد و بنابراین وقتی که چین
در حال پیادهکردن 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 میگوید که این نگاه غربیها به چین یک نگاه نادرست است که اساسی در
واقعیت ندارد و آنها باید بهشکل دیگری به توسعه و پیشرفتهای چین نگاه کنند .در
همین شماره مطلب دیگری نیز درباره نوآوری در چین منتشر شده است .معموالً در
دهههای گذشته گفته میشد که چین خیلی در پی نوآوری نیست و قصدش بیشتر
کپیکردن از نوآوریهای کشــورهای دیگر است .اما در حال حاضر ،چینیها بهدنبال
ی دستوپای چین را
ق مؤلف در مقیاس جهان 
نوآوری اصیل رفتهاند و در نظر گرفتن ح 
هم در کپیکردن از هرجایی بسته است .مطلب جالب دیگری که در این شماره چاپ
شد درباره شکست استارتآپها است و نویسنده در پی جوابدادن به این سؤال بوده
است که چرا استارتآپها شکست میخورند.
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آخرین شماره بلومبرگ بیزینسویک روی جلد خود عکسی از جو بایدن گذاشته
اســت که ماسک زده و شــعاری را تیتر روی جلد کرده که برعکس شعاری است که
ســالهای پیش مارک زاکربرگ ،رئیس شرکت فیسبوک داده بود .زاکربرگ شعارش
ت کن و چیزهای دور و اطرافت را بشــکن» .منظورش این بود
این بود« :ســریع حرک 
که شرکتها و استارتآپهایی که مثل فیسبوک در زمینه فناوری و نوآوری فعالیت
میکنند باید سریع و پرشتاب و چابک حرکت کنند و ناگزیر در این رفتوآمدهای تند،
به چیزهایی میخورند و آنها را میشــکنند .اما سرعت پیشروی شرکتها بهاندازهای
است که به شکستن چیزهای دور و اطراف شرکتها میارزد .بهعبارت دیگر ،جلورفتن
شرکتها به هزینهها و خسارتهایی که ممکن است تحمیل کنند میارزد .اما شعار روی
جلد آخرین شماره بلومبرگ بیزینسویک برعکس است« :سریع حرکت کن و چیزها را
درست کن» .اولین نکته این تیتر این است که شعار صاحبان کسبوکار و شرکتهای
آمریکایی را به ســخره گرفته است و نکته دیگر این است که میگوید کار بایدن باید
درســتکردن وضعیت و بازگرداندن قطار به ریل باشــد و در مسیر پیشرفت ،بیش از
این که به خسارتزدن بیاعتنا و بیمالحظه نیاز باشد ،به درستکردن شرایط احتیاج
است .نویسنده این مطلب میگوید که جو بایدن در  100روز اول ریاستجمهوری خود
کارهای زیادی انجام داده که قابلتشویق است اما حاال نوبت کارهای سخت او فرارسیده
اســت .طرح جلد مســائلی همچون تنظیم رابطه با چین و روسیه و واکسیناسیون و
انرژیهای پاک و مهاجران مکزیکی را نشان میدهد که ازجمله این مسائل مهم است.
در این شــماره مطلب جالبی منتشر شده درباره اینکه شرکتهای آلومینیومسازی و
ســازندگان تلفن همراه مانند اپل تالش میکنند تا با انتشار دیاکسید کربن در جو
زمین مقابله کنند .الگوریتمهای تیکتاک 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 شرکتهای اوبر و لیفت که در دوران همهگیری ویروس
کرونا با تنگنا مواجه شدهاند و تالش این شرکتها برای حفظ رانندگانشان نیز از دیگر
موضوعاتی اســت که در این شماره بلومبرگ بیزینسویک به آن پرداخته شده است.
تالشهای کشــورهای بزرگ عضو پیمان پاریس برای اینکه از دوران همهگیری کرونا
که مصرف انرژی کاهش یافت برای مقابله با گرمایش زمین استفاده کنند نیز از دیگر
موضوعات این شماره است.

اکونومیست :رمزارز دولتی

نیوساینتیست :موفقیت در تندرستی و آگاهی است

حکومتها بعد از مدتها سرسختی در قبال ارزهای دیجیتال بهتدریج پذیرفتهاند که
خود دستبهکار شوند

کسانی که در مراقبتهای بهداشــتی و آگاهی از وضع سالمتی خود کوشاتر هستند
موفقتر خواهند بود

آخرین شماره هفتهنامه اکونومیست درباره رمزارزهای دولتی است و اصطالحی هم که
برای آن ابداع کرده «گاوکوین» است که ترکیبی است از دو کلمه بیتکوین و حکومت .در
واقع ،رمزارزها بعد از یک دوره طوالنی که بهشکل ارزهای جایگزین و یک حرکت رادیکال
و غیررسمی شناخته میشدند ،حاال کمکم دارند از سوی حکومتها به رسمیت شناخته
میشوند و حتی خود دولتها تالش میکنند که در این حوزه فعال شوند و ابتکار عمل را
به دست بگیرند .اکونومیست نوشته است که وارد شدن دولتها در حوزه ارزهای دیجیتال
ریسک بزرگی بههمراه دارد اما در هر حال ،این کار به ریسکپذیریاش میارزد .مطلب مهم
دیگری که در این شماره اکونومیست میخوانید ،مطلبی است با موضوع تکراری قانون کنترل
سالح در آمریکا و مشــکالت آن که البته چون بخش قابلتوجهی از مخاطبان این مجله
آمریکاییها هستند ،این موضوع برجسته شده است .سومالیلند هم از دیگر مطالب بخش
ابتدایی این شماره است .سومالی عم ً
ال دو دولت دارد و بخشی از این کشور که در هرجومرج
هم ب ه سر میبرد سومالیلند است که بهدلیل موقعیت خاص سیاسی آن در جهان ،مطلبی
دربارهاش کار شده است .یکی از گزارشهای جالبتوجه این شماره درباره پولیشدن برخی
از محتواهای رسانههای اجتماعی است .نویسنده میگوید که بیشتر محتواهای رسانههای
اجتماعی رایگان است و همه کاربران اینترنت به آن دسترسی دارند اما اگر پلتفرمها بخواهند
بخشی از این محتواها را پولی کنند ،استراتژی و روشهای کسبوکار رسانههای 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 میگوید که آلمان روی کاغذ کشوری است
که بهسوی سیاستهای سبز پیش میرود اما در عمل سیاستهایی که اعمال میکند چندان
پاک و سبز نیست .ممنوعیت رفتوآمد در ترکیه هم از دیگر مسائلی است که اکونومیست
به آن پرداخته و بررسی کرده که سیاست قرنطینه عمومی برای مقابله با همهگیری ویروس
کرونا در دولت اردوغان چطور پیش میرود .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 سازمانیافته آنالین .بهموازات اینکه اینترنت در کشورهای مختلف جهان
همهگیر میشود و نرخ استفاده از آن باالتر میرود ،مجرمان نیز بیشتر از آن استفاده میکنند
و همین مسئله باعث شده است که اکونومیست گزارشی از این قضیه منتشر کند.

مجله نیوساینتیست در شــماره آخر خود طرحی را درباره مراقبتهای بهداشتی و
سالمتی منتشر کرده است و اگر خیلی خالصه بخواهیم بگوییم ،نتیجه میگیرد کسانی
که به ســامتی خود اهمیت میدهند موفقتر هستند .نکته دیگری که در این گزارش
میخوانید این است که ممکن است افراد وضعیت سالمتی خوبی نداشته باشند یا دارای
نقطهضعفهایی در تندرستی باشند اما وقتی که از این مشکالت خود آگاه هستند ،خیلی
راحتتر میتوانند با مســائل کنار بیایند و همین قضیه به آنها در رسیدن به موفقیت
بیشتر کمک شایانی میکند .البته مطلب میگوید در زمانهای که همه دنبال بهرهوری و
تولید بیشتر هستند ،شاید زمان اختصاصدادن به وضعیت خود کار لوکسی به نظر برسد
اما امر الزمی است .گزارشی در همین شماره درباره وخیم شدن اوضاع ابتال به کووید ـ
 19منتشــر شده و هشدار داده است که برای مقابله با همهگیری باید نشانههایی مثل
افزایش تعداد مبتالیان را جدی گرفت و اگر این نشانهها کمرنگ شوند هم نباید دست از
احتیاطهای فردی برداشت .اخباری درباره تأثیرات جانبی واکسنهای کرونا هم در همین
شماره منتشر شده است و آخرین خبرهای واکسنهای 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 موفقیتهای ایالن ماسک در کسبوکارش اشاره میکند ،ازجمله اینکه موفق شده
در یک مناقصه برای فرودآوردن انسان بر سطح کره ماه ناسا را شکست دهد .این مطلب
میگوید که آیا بقیه ابرپولدارهای جهان از موفقیتهای ایالن ماسک دلخور خواهند شد.
مطلبی درباره ســرطان در آخرین شماره نیوساینتیست توضیح میدهد که سلولهای
ایمنی هوشمندی در حال آزمایش هستند که اگر بتوانند با موفقیت تولید شوند ،قادر
خواهند بود سلولهای سرطانی را که تومور ایجاد میکنند بکشند .آزمایش این سلولهای
ایمنی هوشــمند فع ً
ال در موشها موفقیتآمیز بوده است .تجربه زندگی در زیر یخهای
قطب هم از دیگر موضوعات این شماره است که گزارش جالبی دربارهاش منتشر شده .در
این مطلب تجربه دانشمندی بازگو شده که برای تحقیق درباره تغییر اقلیم ،دنبال گازهای
باســتانی متان بوده که زیر یخهای قطب حبس شدهاند .این گازها را از زیر یخها بیرون
میآورند تا با گازهای امروزی مقایسه کنند و بعد معین کنند که گرمایش زمین نسبت به
سالهای خیلی قبل چقدر باال رفته است.
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قاب ماه

خشونت بازتولید میشود اثر کاتازینا پیروگ

محکوم به مهاجرت اثر رسول پروریمقدم

جنگ و صلح اثر کامبیز درمبخش

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

فساد بیپایان اثر عمران عبداللهی

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

در جستوجوی آب اثر حسن کریمزاده

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

آهنگ جنگ اثر داریوش اللهیاری
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 .............................ایــدههــا .............................
[ این صفحهها به مرور ایدههای ناب اقتصادی میپردازد] .

[  6ایــده بزرگ  .1اقتصاد و بازار مالی ]

قهرمان یا ضدقهرمان؟

مایرون شولز با یک مدل اقتصادی جنگی تاریخی ایجاد کرد

مایرون شولز اقتصاددان و نوبلیست آمریکایی کانادایی است
نسیم بنایی
که در زمینه سرمایهگذاری در بازارهای مالی سابقهای بسیار
طوالنیمدت دارد و این ســابقه هم در عرصه نظریهپردازی
دبیربخشایدهها
گسترش پیدا کردهاست و هم در زمینه عملی .شولز یکی از
افرادی است که مدل بلک-شولز را توسعه دادهاند .پیش از آنکه به این مدل بپردازیم ،بد نیست
بدانید که شولز نقشی کلیدی در فروپاشی شرکت مدیریت سرمایه بلندمدت ،بازی میکرد که یکی
از بزرگترین فجایع سرمایهگذاری در تاریخ به حساب میآید .شولز در سازمانهای زیادی عضویت
دارد و اســتاد بازنشسته دانشگاه استنفورد هم به حساب میآید .شولز تحت تاثیر اقتصاددانهای
بزرگ میدان اقتصاد مالی ،یوجین فاما و مرتون میلر است .او از سال  1968مشغول به تدریس در
دانشگاه امآیتی شد و در آنجا با فیشر بلک و رابرت مرتون آشنا شد .این گروه پس از بازگشتن
شــولز به دانشگاه شیکاگو در ســال  1973و همکاری نزدیک او با فاما ،میلر و بلک پژوهشهای
بســیار عظیمی را در زمینه قیمتگذاری آغاز کردند .مدل بلک-شولز هم دقیقا در همین زمینه
قیمتگذاری احتمالی و گزینهای مطرح میشــود و کارش تعیین ارزش افزارهای مالی طی زمان
است .شولز و مرتون در سال  1997برای مدل بلک-شولز نوبل اقتصاد را دریافت کردند.
JJمدل بلک-شولز
مدل بلک-شــولز یک مدل ریاضیاتی برای دینامیک موجود در بازارهای مالی است که شامل
افزارهای سرمایهگذاری مشتقه هم هستند .در دل این مدل یک معادله دیفرانسیل به نام معادله
بلک -شولز وجود دارد که از آن میتوان فرمول بلک-شولز را به دست آورد .البته مدل بلک-شولز
با نام مدل بلک-شولز-مرتون هم شناخته میشود .این مدل یک تخمین نظری از قیمت اختیار
معامله به سبک اروپایی به دست داده و نشان میدهد 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

کتابشناسی
JJدسترسی سریع به مالیات و استراتژی
بوکار
کس 
سال2015 :

شولز در این کتاب به همراه مارک وولفسن ،مرل اریکسن و
میشل هانلن راهکارهایی را درباره نحوه توسعه کسبوکار از
زاویه تامین مالی و مدیریت مالی ارائه کردهاست .تاثیرگذاری
و میزان مفید بودن این کتاب به حدی اســت که بسیاری از
خوانندهها عنوان کردهاند که تنها با مطالعه بخشــی کوچک از آن توانستهاند به چند
راهکار مناسب برای کاهش هزینههای کسبوکار خود برسند ،که این هزینهها عمدتا
منظور به مسائل مالی است .البته ذکر این نکته هم اهمیت دارد که شولز این کتاب را
برای نظام اقتصادی بینالمللی نوشتهاست و محتوای آن محدود به هیچ کشوری نیست.

اختیارات معامله در سرتاسر جهان بخشید .معاملهگرانی که در
مایرون شولز
این بازارها حضور دارند به شکلی گسترده از این مدل استفاده
میکنند ،البته با تغییراتی جزئی در آن.
شولز در تابستان 1941در
مبنای قدیمیتر این مــدل پژوهشهایی بود که افرادی
اونتاریوی کانادا به دنیا آمد.
خانوادهاش یهودیتبارهایی
نظیر لویی باشلیه ،شین کاسوف و اد تورپ ،در این زمینه انجام
بودند که در دوران رکود
دادهبودند .فیشــر بلک و مایرون شولز در سال  1968نشان
بزرگبهاینمنطقهمهاجرت
کردهبودند .شولز که
دادند که بازبینی دینامیک پورتفو باعث میشود که بتوانیم
دانشآموزی خوب بود از همان
بازده مورد انتظار اوراق را کنار بگذاریم و از طریق آن به قضیه
روزهای ابتدایی با ضعف شدید
خنثی نسبت به ریسک برسیم .این گروه در دهه  ،70پس از
در بینایی دست و پنجه نرم
میکردامااینمسئلهنتوانست
اینکه سعی کردند این فرمول را روی بازارها پیادهسازی کنند
جلوی پیشرفت او در زمینههای
و به خاطر مدیریت ریســک ضعیف در معامالتشان متحمل
علمی را بگیرد و نهایتا در سال
زیان شدند ،سعی کردند در حیطه تخصصی خود که همان
 1962از دانشگاه مکمستر
کارشناسی اقتصاد خود را گرفت.
کار آکادمیک باشــد ،تمرکز کنند .پس از سه سال تالش و
در آنجا با آثار اقتصاددانهای
مطالعات جدیتر نهایتا به این مدل در سال  1973رسیدند
مشهوردنیانظیرجرجاستیگلر
و آن را در ژورنال اقتصاد سیاسی منتشر کردند .رابرت مرتون
و میلتون فریدمن آشنا شد و با
همینذهنیتبهدانشگاهشیکاگو
اولین کسی بود که مقالهای را درباره توسعه فهم ریاضیاتی از
رفت و توانست کارشناسی
مدل قیمتگذاری اختیار معامالت منتشر کرد و این مدل را با
یا ِی را
ارشد خود در رشته امب 
نام مدل «بلک-شولز» معرفی کرد.
در سال 1964و دکتری خود
را در سال 1969دریافت کند.
فرض اصلی مدل بلک-شــولز این است که بازارها دست
شولز با همکاری دوستان خود
کم دارای یک دارایی ریســکی هستند که معموال سهام نام
یعنی فیشر بلک و رابرت مرتون
معادلهای را توسعه داد که در
میگیرد و یک دارایی بدون ریسک دارند که معموال بازار پول،
نهایت در سال 1997منجر
نقد یا اوراق است .با گسترش این فرضیات راجع به داراییهای
به دریافت نوبل اقتصاد توسط
مختلف به ترکیبی از بازار میرســیم کــه در آن میتوانیم
او شد.
اینطور در نظر بگیریم که یک اوراق بهادار مشتقه در این بازار
ایجاد شود .این مدل را میتوان برای نرخها و نوسانات متغیر
گســترش داد .از آن میتوان 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
پیشفرضهای آن به لحاظ تجربی معتبر نیســتند .نسیم نقوال طالب یکی از منتقدان این مدل
است و ادعا میکند که مدل بلک-شولز صرفا بازتابی ضعیف از مدلهای گستردهای است که امروز
استفاده میشوند و قصد دارند تحلیل ناممکن دینامیک بازار را اندکی به سمت و سوی نظریههای
اقتصاد نئوکالسیک هل دهند .یکی از منتقدان دیگر این مدل هم ریاضیدان مشهور بریتانیایی،
یان استیوارت ،است که در کتاب خود با عنوان «در جستجوی امر ناشناخته» به بررسی معادالت
تاثیرگذار جهان پرداختهاست و عنوان میکند فرمول بلک-شولز «به شدت تاثیر رشد زیاد اقتصادی
را نادیده میگیرد و توان تحلیل معامالت عظیم امروزی جهان را ندارد ».به نظر استیوارت معامله
بلک-شولز یکی از عواملی است که تنها میتواند بیکفایتی سیاسی و ناکارآمدی تحلیل اقتصادی
که منجر به بحران مالی  2008شد را توجیه کند .البته به نظر استیوارت این معادله به خودی خود
مشکلساز نیست ،بلکه سوءاستفادهای که از صنعت مالی میکند بحرانساز میشود.

کادلو که خود را یک طرفدار عرضه ریگانی معرفی میکند بابت حمایتی که از کاهش مالیات و مقرراتزدایی کرده ،مشهور
است .به نظر او کاهش نرخ مالیات منجر به رشد اقتصادی و نهایتا افزایش درآمد مالیاتی میشود و علیرغم اینکه رشد
اقتصادی محدودیتهای خود را دارد در نهایت میتواند کسری ایجادشده را مرتفع کند.

ایـدههـا

[  6ایــده بزرگ  .2اقتصاد و مالیات]

اقتصاددان اقتصادنخوانده
ِ

الرنس کادلو از مجریگری تلویزیون تا مشاوره رئیس جمهوری
الرنس آلن کادلو که در مجامع عمومی با نام لری
کادلو شناخته میشــود بیش از اینکه 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 سالهای  2018و
 2021هم برگزیده شــدن او به عنوان رئیس شورای
ملی اقتصاد در دولت دونالد ترامپ در باال رفتن شهرت
جهانی او بیتاثیر نبود .کادلو ابتدا کار خود را به عنوان
یک تحلیلگر مالی در فدرال رزرو نیویورک آغاز کرد اما
پس از مدت زمان کوتاهی از دولت جدا شد و به عنوان
تحلیلگر مالی به شــرکتهای والاستریتی پیوست.
کادلو در سالهای جوانی خود عمدتا به سیاستمداران
چپگرا و جنبشهای اینچنینــی نزدیک بود و برای آنها فعالیت میکرد
اما در ســال  1981به 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
والاســتریت پیوست در شرکت ب ِر استرنز به عنوان اقتصاددان ارشد از سال
 1987تــا  1994فعالیت کرد .کادلو کــه خود را یک طرفدار عرضه ریگانی
معرفــی میکند بابت حمایتی که از کاهش مالیــات و مقرراتزدایی کرده،
مشــهور است .به نظر او کاهش نرخ مالیات منجر به رشد اقتصادی و نهایتا
افزایش درآمد مالیاتی میشود و علیرغم اینکه رشد اقتصادی محدودیتهای
خود را دارد در نهایت میتواند کســری ایجاد شــده را مرتفع کند .در سال
 1993که بیل کلینتون مالیــات را افزایش داد ،به نظر کادلو این کار منجر
به راکد کردن رشد اقتصادی میشد ،اما در اواخر دهه  90که اقتصاد آمریکا
با رشد قابل توجهی همراه شد ،کادلو این رشد را متاثر از کاهش مالیاتهای
دولت ریگان دانســت که تازه داشتند خود را نشان میدادند .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 نفهمیدهبودند .در سال  2007کادلو با جدیت عنوان
کرد که ایاالت متحده وارد رکود نمیشــود .نکته جالب این است که حتی
پس از اینکه رکود در آمریکا وقوع پیدا کرد ،کادلو کماکان عنوان میکرد که

الرنس کادلو
کادلو در تابستان  1947در
نیوجرسی به دنیا آمد و در
چند مدرسه مراحل ابتدایی
و متوسطه تحصیل خود را
گذراند تا نهایتا برای کسب
کارشناسی تاریخ وارد دانشگاه
روچستر نیویورک شد و در
سال  1969از این دانشگاه
فارغالتحصیل شد .در سال
 1971برای کارشناسی ارشد
وارد دانشگاه پرینستون شد،
اما پیش از تکمیل تحصیل
خود این دانشگاه را ترک کرد.
نکته جالب درباره کادلو این
است که او بدون هیچ مدرک
رسمی در زمینه اقتصاد ،یکی
از شناخته شدهترین مشاوران
اقتصادی آمریکا است.

کتابشناسی
JJجان اف کندی و انقالب ریگان

سال2016 :

کادلو در این کتاب توضیح میدهد که چطور جان اف کندی یکی از اولین
رئیسجمهوریهای آمریکا بودهاست که اقتصاد را از جانب عرضه رو به رشد
میبردهاست و گواه این ادعای او کاهش مالیات توسط کندی است .حتی امروز
هم دموکراتها این جنبه از کار کندی را نادیده میگیرند و به نظر کادلو جلوی
رشد اقتصاد آمریکا را میگیرند .پیوندی که کندی را به ریگان وصل میکند
همین کاهش مالیات است که در نهایت خود را در قالب انقالب ریگانی به شکلی کامل نشان میدهد.
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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 روبهرو بود ،اما
در نهایت با یک رکود وحشتناک آن را تحویل اوباما داد.
JJآینده آمریکا
زمانــی که کادلو بــه عنوان رئیسشــورای ملی
اقتصادی در دولت ترامپ برگزیده شد و بحران کرونا از
راه رسید ،او در گفتوگویی مشهور با سیانان دیدگاه
خود نسبت به آینده آمریکا را مطرح کرد که در ادامه
آن را میخوانیم« .مزایای بیکاری ایالتی همچنان ادامه
پیدا خواهد کــرد .این تاثیری بــر روی آن ندارد .بله
شــما درست میگویید .ما برای  ۴۰۰دالر در هفته  ۲۵درصد آن را پرداخت
میکنیم .به نظرم این موثر خواهد بود .ما منابع مالی بیشتری برای هدفمند
کردن این موضوع در نظر گرفتهایم .این یک موضوع ضروری است ما تالش
کردیم که به این توافق در مجلس تحت کنترل دموکراتها برسیم .ما دو یا سه
بار تالش کردیم .قرار بود که به طور کلی افراد  ۸۰۰دالر در مجموع کمکهای
ایالتی و فدرال دریافت کنند .اگر ما تا اول سپتامبر به این هدف برسیم .ما آماده
ایم که پرداختها را در ایالتها هدفمند کنیم .ما حتی سعی میکنیم که این
مبالغ را حتی بیشتر کنیم.
به نظرم کاهش مالیات تاثیرات زیادی بر روی اقتصاد دارد .ما نمیتوانیم
آینده را با توجه به شیوع ویروس پیش بینی کنیم .من وکیل دعاوی نیستم.
من تمام هفته در دفتر خود و شورای اقتصادی تالش میکنیم تا همه بتوانند
از کمکهای اضطراری استفاده کنند و منابع را هدفمند کنیم .ما تالش کردیم
با دموکراتها 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  ۴تا  ۵ماه 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 نمونهای از آن اســت .من این موضوع را درک میکنم .من یک
وکیل نیستم .من نمیتوانم سخنی در این رابطه بگویم .همان طور که بارها
گفته ام من این موضوع را درک میکنم .این آمار بســیار غم بار اســت .این
موضوع سبب شده اســت که ما تالش کنیم از طرف دستور اجرایی دولت
کمکها را برای بیکاران افزایش دهیم.
این به موضوع تغییر در مالیاتها مربوط نمیشود .این میتواند به منزله
چالشــی در دادگاهها 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 مالیاتها را به طور موقت تعلیق کند.

به طور کلی میتوان 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
میآید ،چیزی بین  60و 70درصد است.

[  6ایده بزرگ .3اقتصاد و سیاســتگذاری ]

مخترع خطرناکترین سالح اقتصادی
آرتور لفر با استفاده از بزرگان یک منحنی تاریخی ساخت
ایده آرتور لفر در اقتصاد ،منحنی معروفی اســت
که رابطهای را بین نرخ مالیات و درآمد حکومت نشان
میدهد و به «منحنی لفر» مشهور است .خود لفر معتقد
است که ریشــههای این منحنی در کتاب «مقدمه»
نوشته ابن خلدون و نظریههای جان مینارد کینز وجود
دارد .البته این منحنی ریشههای دیگری هم دارد که
لفر به آنها اشاره نکرده؛ فیلسوف و سیاستمدار مشهور
انگلیســی ،دیوید هیوم ،که رساله «در باب مالیات» را
سال  1756منتشــر کرد و آدام اسمیت هم ادعاهایی
مشــابه با ادعای این منحنی دارنــد .فرض کنید که
حالتهایی وجود دارند که در آنها درصد مالیات صفر و
 100است و آنها را «حالتهای مرزی» بنامیم .منحنی
لفر این فــرض را در خود دارد که در این دو حالت حکومت از محل مالیات
درآمدی کسب نمیکند .بنابراین یکی از کاربردهای این منحنی تعیین نرخ
مالیاتبندی مناسبی است که منجر کسب درآمد حداکثری از محل مالیات
شود ،و به طور خالصه قصد دارد تا کسب درآمد مالیاتی را بهینهسازی 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 میشود .بهینهسازی منحنی
لفر را نباید با «نرخ مالیات بهینه» اشتباه بگیریم.
منحنی لفر همواره شکلی ثابت ندارد .اینکه چه نرخی از مالیات بیشترین
درآمد مالیاتی را ایجاد کند کامال وابســته به قدرت جانب عرضه در کشــور
اســت« .دیکشنری اقتصادی پَلگریو» اینطور گزارش میدهد که مطالعات
اقتصادی گوناگون نشــانگر نرخ مالیات 70درصــدی به عنوان نرخ بهینه
هستند .اقتصاددانی به نام پل پکورینو هم در سال  1995مدلی را بر اساس
این منحنی ارائه کرد که نرخ مالیاتی حدود 65درصد را پیشبینی میکرد.
سینگ هم در مقالهای با مطالعه تاریخ اقتصاد آمریکا بین سالهای  1959و
 1991نرخ مالیات فدرال برای که در آ ن درآمد مالیاتی به حداکثر رسیده را
بین  32و  35درصد معرفی کرد .نرخ مالیات بهینه در کشــور سوئد توسط
«ژورنال اقتصاد سیاسی» در دهه  ،70همان حدود 70درصد معرفی شد .به
طور کلی میتوان 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 میآید،
چیزی بین  60و 70درصد است.
JJچاقوی دولبه
توضیح مختصــر و مفید اقتصاد جانب عرضه این اســت که به منظور
حداکثر کردن ســامت اقتصادی ،باید موانع سر راه تولید اجناس و خدمات
که همان جانب یا سمتِ عرضه مسئله هستند -حتیاالمکان از بین برود.همانطور که از ظاهر این قضیه مشــخص است ،این نگاه اقتصادی موافق
ت بر سر راه تولید و به طور
پایین آوردن نرخ مالیات ،کم کردن میزان مقررا 
کلی «دولت کوچک» است .اقتصاددانانی نظیر کار کِیس و ِری فِر در کتاب
«اصول اقتصاد» اینطور ادعا میکنند که «منحنی لفر بیانگر رابطهای بین

نرخ مالیات و درآمدهای مالیاتی اســت .اقتصاددانان
جانب عرضه از این منحنی برای پشتیبانی از این ادعا
استفاده میکنند که میتوان با کم کردن نرخ مالیات،
درآمدهای بیشتری را تولید کرد ،اما شواهد تجربی و
تاریخی این نظر را تایید نمیکنند .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  80میالدی شد».
داستان از چه قرار بود؟ منحنی لفر از سمت چپ به
راست با افزایش روبهرو میشود و پس از گذراندن نقطه
بهینه دوباره کاهش پیدا میکند .به عبارت بهتر زمانی
که از نرخ مالیات صفر به سمت راست حرکت کنیم با
افزایش درآمد روبهرو 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 روبهروییم .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
نکردن هزینههای دولتی بوده .او میگفت که منحنی
مشکل از کاهش پیدا
ِ
لفر ،یک ابزار نظری اســت و نباید در سیاستگذاریهایی که جنبه اجرایی
دارند به صورت «کلمه به کلمه» با آن برخورد کرد .استاکمن در کتاب «توفق
سیاست»چنین مینویسد:
«تمام دارودســته منتقدین درکی تختاللفظی و ابتدایی از منحنی لفر
دارنــد .جوری حرف میزدند که انگار توق دارند بالفاصله پس از کاهش نرخ
مالیات سمتِ عرضه ،همینطور درآمد از آسمان بر سرمان ببارد .از ماه ژانویه
سعی میکردم که برایشان توضیح دهم که این درکشان بسیار غلط است...
لَفر اشتباهی نکرده ،تنها به اندازه کافی منطق منحنیاش را بسط نداده».

آرتور لفر
لفر در اواسط تابستان،1940
یعنی همان سالهای اوج قسمت
اول جنگ جهانی ،در یانگزتاونِ
ا ُهایو به دنیا آمد .مادرش دستی
در فعالیت سیاسی داشت و
پدرش هم جایگاه اجتماعی و
اقتصادی خوبی از آن خود کرده
بود .در سال 1962از دانشگاه
معتبریِیللیسانساقتصاد
گرفت و در سالهای بعد برای
تکمیلتحصیالتخودبهغول
دیگری از دانشگاهها آمریکا
رفت :استنفورد .در سال1965
موفقبهکسبکارشناسی
ارشد امبیای شد و در سال
 1972یعنی دقیقاسالی که
بحران اقتصادی ساختاری شروع
به لرزاندن تمام دنیا کرده بود
دکتری خود را در رشته اقتصاد
گرفت .این روزها اگر میخواهید
نوشتههای او را هر از گاهی دنبال
کنیدحتماسریبه«والاستریت
ژورنال» بزنید.

کتابشناسی
JJترامپونومیکس (اقتصاد ترامپی)
سال2018 :

ترامپ ترکیبی از راهحلهای جمهوریخواهانه و دموکرات را برای اقتصاد
آمریکا ارائه کرد .از یک ســو مانند باقــی جمهوریخواهان به دنبال کاهش
مالیات و مقرراتزدایی بود ،اما از سوی دیگر مانند بسیاری از دموکراتها نوعی
محافظتگرایــی را در تجارت جهانی دنبال میکرد و از هزینه کردن بر روی
زیرساختها هم ترسی نداشت .همین مسئله باعث میشود که ترامپ به لحاظ
دیدگاههای اقتصادی جایگاهی ویژه در تاریخ معاصر آمریکا پیدا کند و لفر هم علیرغم سن بسیار باالی
خود به بررسی این جایگاه پرداختهاست.
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در مدل همپوشانی نسلی دیاموند ،تمایل افراد به پسانداز ،بیش از مقداری است که به لحاظ اجتماعی بهینه باشد.
ِ
ناکارایی دینامیکی میشود .دیاموند در سال ،1965مدل رمزی-کاس-کوپمانز را با یک عامل که
این مسئله منجر به
عمری محدود دارد ،گسترش داد.

ایـدههـا
[  6ایــده بزرگ  .4اقتصاد و جامعه ]

چهچیزی در رفتار اقتصادی مردم تاثیرگذار است؟
پیتر دیاموند پیشبینی افراد از رفتار دیگران را عاملی بسیار مهم در فعالیت اقتصادی میداند
پیتر دیاموند
 29آوریل ،1940پیتر دیاموند
در شهر نیویورک آمریکا به دنیا
آمد .پدربزرگ و مادربزرگ
او در ابتدای قرن بیستم به
آمریکا مهاجرت کردهبودند.
او کارشناسی خود را در رشته
ریاضی از دانشگاه ییل گرفت
و برای گرفتن مدرک دکتری
به دانشگاه مشهور امآیتی
رفت ،و نهایتا در سال1963
موفق به انجام این کار شد .در
سال ،2010نوبل اقتصاد را
به خاطر «تحلیلی که از بازار،
همراهبااصطکاکهایپژوهشی
ارائه دادهبود» دریافت کرد.
«پروفسورموسسه»باالترین
درجهای است که یک استاد
دانشگاه امآیتی میتواند
کسب کند ،و دیاموند در حال
حاضر با این درجه مشغول به
تدریس است .او در سال 2011
به دلیلدرگیریهایسیاسی
باجمهوریخواهان،عضویت
در هیئت رئیسه فدرال رزرو را
نپذیرفت.

کتابشناسی

پیتر آرتور دیامونــد ،اقتصاددانی آمریکایی
اســت که نامش بیش از هــر چیز به «تامین
اجتماعی» گره خورده .دیاموند که بیشــترین
حجم تحلیلهایــش را بر تامیــن اجتماعی
متمرکز ساخته بود ،در سال  2010موفق شد
همراه با دِیل مورتنسن و کریستوفر پیساریدیس
نوبل اقتصاد را دریافت کند.
دیاموند تاکنون سهم بسیاری در حیطههای
گستردهای از علم اقتصاد داشته که شامل بدهی
دولت و تجمیع سرمایه ،بازارهای سرمایهای و
تقسیم ریســک ،مالیاتبندی بهینه ،جستجو
و تطبیق بازارهــای کار و بیمههای اجتماعی
میشــود .یکی از حیطههایی که دیاموند در آنها سهم به سزایی
داشته ،مدل همپوشانی نسلی است .این مدل که  OLGهم نامیده
میشــود یکی از چارچوبهای اصلی تحلیلی در مطالعه دینامیک
اقتصاد کالن و رشــد اقتصاد است .پیش از مدل  ،OLGمدل رشد
نئوکالســیک رمزی-کاس-کوپمانز اســتفاده بیشتری داشت که
در آن ،افراد عمری بینهایــت دارند .در مدل  OLGهر فرد عمری
محدود دارد .چقدر محدود؟ آنقدر که با یک دوره زندگی فرد بعدی
همپوشانی 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 پسانداز،
بیش از مقداری است که به لحاظ اجتماعی بهینه باشد .این مسئله
ناکارایی دینامیکی میشود .دیاموند در سال  ،1965مدل
منجر به
ِ
رمزی-کاس-کوپمانز را با یک عامل که عمری محدود دارد ،گسترش
داد .در نسخه او ،چینش سیستم به گونهای است که افراد جدید به
صورت پیوسته به دنیا میآیند و پیرترها میمیرند .دیاموند چارچوب
کار خود را از پائول ساموئلسون گرفتهبود و ساموئلسون درباره مدلش
گفتهبود« :مدلی دقیق از مســئله مصرف-وام ».به نظر دیاموند ،از

JJنجات تامین اجتماعی :رویکردی متعادل
سال2002 :

تامین اجتماعی یکی از موفقترین برنامههای دولتی آمریکا است .این برنامه
تاکنون توانسته میلیونها آمریکایی را از فقر در سنین باال ،یا از کار افتادگی،
یا پس از مرگ نانآور خانواده ،نجات دهد .حتی جرج بوش هم گفتهبود که
«تامین اجتماعی یکی از بزرگترین دســتآوردهای دولت آمریکا ،و یکی از
عمیقترین تعهدات دولت به مردم آمریکا است ».این برنامه علیرغم موفقیت
بسیار زیادی که تا  10سال پیش داشت ،دو مشکل اساسی را هم در دل خود حمل میکرد :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 وظیفهای برای همه ما بدل بسازد.
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آنجایی که افراد در سطوح مطلوبیت مختلف ،به
دنیا میآیند ،نمیتوان به روشنی «رفاه اجتماعی»
را ارزیابی کرد .یکی از نتایج اصلی مقاله دیاموند در
این زمینه این است که تعادلی که مرکززدایی شده
باشد ،میتواند کارایی پارتو داشته باشد ،حتی اگر
پیش از آن ناکارا بوده باشد.
JJمدل نارگیلی
مدل نارگیلی دیاموند ،مدلی اقتصادی است .در
این مدل ،چگونگی عملکرد یک اقتصاد پژوهشی
کــه در آن تجارتکنندگان نمیتوانند به صورت
آنی شریکی برای خود پیدا کنند ،تحلیل میشود.
این مدل برای اولین بار در سال  ،1982از طریق مقالهای 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 میکند .این مدل تاکنــون به روشهایی گوناگون
تفسیر شدهاســت که از بین آنها بیشترین تفسیر درباره بازار کار
اســتفاده میشود .طبق این کاربســت ،آنچیزی که نرخ طبیعی
بیکاری نامیده میشود ،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 میشد .آنها این عقیده را داشتند
که مدل نارگیلی دیاموند توانی بالقوه برای توضیح منشا «ناکامی در
هماهنگی» ایجاد میکند ،و با استفاده از این مدل میتوان توضیح
داد که چرا بازارها در شفافسازی خود ناتوان هستند.
نام این مــدل ،از تصور اولیه دیاموند میآید .او یک جزیره را در
ن افرادی زندگی
نظر گرفتهبود ،که نماد اقتصادی بسته است ،و در آ 
میکنند که فقط نارگیل مصرف میکنند .نارگیلها از طریق «چیده»
شدن از درختان نخل ساحلی ،به دســت آمده و در واقع «تولید»
میشوند .به خاطر تابویی که در این جزیره وجود دارد ،شخصی که
نارگیلی میچیند نمیتواند آن را به تنهایی مصرف کند ،بلکه باید به
دنبال شــخصی دیگر باشد که او هم نارگیل چیده .این دو شخص
باید نارگیلهای خود را معامله کنند ،تا بتوانند آنها را بخورند .نکته
کلیدی در اینجا نهفتهاست که وقتی شخصی یک درخت نخل پیدا
میکند ،از آنجایی که باال رفتن از این درخت هزینهبر است ،تنها
در صورتی از درخت باال میرود 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،
آنگاه امکان معامله و مصرف نارگیل نیز به صفر رسیده و این عمل
صورت نخواهد گرفت .دیاموند بر همین اساس ،نتیجه مهم خودش
را میگرفت :پیشبینی افراد ،از رفتار اقتصادی دیگران ،نقشی اساسی
در تعیین نتیجه نهایی بازی میکند.

او در سال  ۱۹۸۶هدایت مکزیک را برای پذیرش موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت به عهده گرفت که پس از آن صادرات مكزیك تا
سال ۱۹۸۷هر سال ۲۷درصد افزایش یافت .اما مکزیک بدون وجود منابعی برای سرمایهگذاری در کارخانهها ،فناوری و امور زیربنایی
قادر به حفظ این افزایش قابل توجه در حجم صادراتش نبود.

[  6ایــده بزرگ  .5اقتصاد و اصالحات ]

تعدیل ساختاری با طعم مکزیکی
کارلوس سالیناس اقتصاد مکزیک را به جهان گره زد

کارلــوس ســالیناس دوگورتــاری اقتصــاددان و
سیاستمداری مکزیکی است که یکی از اعضای حزب
نهادگرای انقالبی این کشور بوده و در حدفاصل سالهای
 1988و  1994ریاست جمهوری این کشور را در دست
داشت .از دهه  90به این سو ،هیچ سیاستمداری به اندازه
او تاثیرگذار و مناقشــهبرانگیز نبودهاست .سیاستهای
تعدیل ساختاری اقتصادی و حرکت به سمت تجارت
آزاد در دوره ریاست جمهوری او به اوج خود رسید که در
همان زمان بحثهای فراوانی را پیرامون خود ایجاد کرد
که در ادامه یکی از این تحلیلهای قدیمی که در نشریه
سوث منتشر شد را با هم میخوانیم« .هرچند مکزیك
از نظر اقتصادی از امتیاز اســتراتژيك داشتن يك مرز
 ۳۲۰۰کیلومتری با بزرگترین بازار جهان برخوردار است ،اما سابقهای خونین
از عدم تفاهم ،بیاطمینانی 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 بیگانهستیزی سود جستهاند ،اما کارلوس
سالیناس رئیسجمهوری نســبتا جدید این کشور روشی کامال متفاوت در
پیش گرفتهاست .وی که با بحران اقتصادی شدیدی روبروست از ایاالت متحده
دعوت میکند تا نقش يك دوست و منجی را برای مکزیك بازی کند .اما این
رابطهای مخاطرهآمیز و یک بازی خطرناك است :اگر ساليناس نتواند معجزه
اقتصادی خود را محقق کند ،مقام او و اعتبار حزبش به خطر میافتد و درهای
گشوده شده بین مکزیک و آمریکا هم بسته خواهد شد .در ماه دسامبر سال
 ۱۹۸۸هنگامی که این فارغالتحصيلهاروارد قدرت را در مکزیک به دســت
گرفت ،ایاالت متحده مشعوف بود .سالیناس آدمی است که واشنگتن میتواند
با او معامله کند :او در مورد مسائل آمریکای مرکزی سکوتی دیپلماتیک اختیار
کرده؛ سالطین مواد مخدر و تولیدکنندگان ماریجوانا و هروئین را به زندان
میاندازد و مهمتر از همه اینکه سیاست اقتصادی سالیناس پای شرکتهای
فراملیتی آمریکا را به مكزيك باز میکند .اما این سوال باقی میماند که به قول
یکی از ناظران سیاسی «آیا ساليناس خود را مفت فروخته است؟» سالیناس
چاره دیگری جز محکمتر کردن ارتباط کشورش با ایاالت متحده فراراه خود
نمیبیند ،او به کشوری ریاست میکند که در بحران عمیق اقتصادی با 100
میلیارد دالر بدهی به سر میبرد و  ۶۰درصد از بودجه دولت آن صرف پرداخت
اصل و فرع بدهیهای خارجی و داخلی میشود.
JJناسیونالیسمسخت
طبق نخستین اظهارات دولت مردمی وی در ماه نوامبر ،عدالت و ناسیونالیسم
ستونهای اصلی برنامه مدرنسازی او بودند .اما معیار ناسیونالیستی بودن افراد
و برنامهها در مکزیک از دوران قبــل از انقالب مكزيك میزان دوری آنها از
ایاالت متحده بودهاست .در مکزیک ،کسانی که در حال کنار آمدن و سازش
با ارزشهای ایاالت متحده هستند ،مالینچيســتا نامیده میشوند که از نام
مالینچه ،معشوقه ژنرال کورتز گرفته شدهاست .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 نیافتهاســت .در ادامه
آن یادداشت قدیمی میخوانیم« :برای متقاعد کردن
جمعیتی با گرایش خشمگینانه ناسیونالیستی مبنی بر
اینکه وی مالینچهای در لباس مردان نیست ،ساليناس
باید بــه آنها بباوراند باز کردن درهای کشــور به روی
ســرمایههای آمریکایی :خوشامدگویی به شرکتهایی
مانند مک دونالد و سکوت اختیار کردن در مورد مسائل
سیاسی آمریکای مرکزی سیاستهایی هستند به نفع
کشور مکزیک ،و نه سیاستهایی که آمریکاییها او را
به پذیرش آنها وادار کرده باشــند ».کار در این زمینه
هنگامی آغاز شد که سالیناس در دولت قبلی به وزارت
برنامه و بودجه رسید .او در سال  ۱۹۸۶هدایت مکزیک
را بــرای پذیرش موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت به عهده گرفت که پس
از آن صادرات مكزیك تا ســال  ۱۹۸۷هر ســال  ۲۷درصد افزایش یافت .اما
مکزیک بدون وجود منابعی برای سرمایهگذاری در کارخانهها ،فناوری و امور
زیربنایــی قادر به حفظ این افزایش قابل توجه در حجم صادراتش نبود« :به
نظر میرسد که از طریق برنامه «برادی» سالیناس در مورد بدهیهای خارجی
کشورش مهلتهای بیشتری به دست آورده باشد ،اما منتقدین وی خاطرنشان
میسازند .این طرح سهم اندکی در تامین ساالنه  ۷میلیارد دالری که تخمين
زده میشود برای سرپا نگه داشــتن اقتصاد مکزیک الزم است داشته باشد.
نرخهای باالی بهره کمتر از آن بوده اند که بتوانند منابع کافی سرمایه گذاری
شده توسط مکزیکیها در خارج از کشور را به آن باز گردانند ،و این امر سبب
میشود 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 کوشــشهایی برای قطع خط قرمز دنبال شد :اینك تصاحب اکثریت
سهام شرکتها در مکزیک ،برای بیگانگان ممکن شدهاست و میتوانند سود
و فرآوردههــای خود را از مکزیک خارج کنند .در بــازده ماهه اول حکومت
ساليناس مكزيك  2.1میلیارد دالر سرمایه خارجی جذب کردهاست و با اینکه
ژاپن و اروپا برای ســرمایهگذاری در مكزيك اشتیاق نشان دادهاند ۶۵ .درصد
سرمایههای خارجی از ایاالت متحده وارد این کشور شدهاند».

کارلوس سالیناس
سالیناس در بهار 1948در
مکزیکوسیتیبهدنیاآمد.پدرش
رائول سالیناس اقتصاددان و
یکی از مسئوالن دولتی مکزیک
بود و در دورهای به عنوان وزیر
صنعت و تجارت این کشور
هم فعالیت میکرد و حتی در
دورهای میتوانست به رهبری
حزب در این کشور برسد اما
از این کار صرف نظر کرد.
سالیناس به دانشگاه خودگران
ملی مکزیک رفت و در آنجا
مطالعه در رشته اقتصاد را آغاز
کرد.برایتحصیالتتکمیلی
به دانشگاه هاروارد آمریکا
رفت و توانست در سال1973
در رشته مدیریت دولتی فارغ
التحصیل شود و پس از آن در
سال  1978دکتری خود را در
رشته کشورداری دریافت کرد.
سالیناس از سال 1982تا1987
دبیربرنامهوبدجهمکزیک
بود و در سال  1988تا 1994
به ریاست جمهوری این کشور
رسید.

کتابشناسی
JJدهه ازدسترفته

سال2013 :

سالیناس در این کتاب که متاسفانه تنها به زبان اسپانیایی منتشر شدهاست
به دهه پس از پایان ریاســت جمهوری خود ،یعنی از ســال  1995تا 2006
اشاره میکند .به نظر او طی این دهه علیرغم اینکه درآمد دولت مکزیک ،از
دریافت وجوه ارســال شده توسط مکزیکیهای خارج از کشور و فروش نفت
افزایش یافتهبود ،اما رشد اقتصادی این کشور کاهش پیدا کرد و در دورهای که
اقتصاد جهانی به لحاظ رشد رکورد میزد ،مکزیک مسیری دیگر رفت.
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جرجیوا که یکی از شناختهشدهترین چهرههای امروز اقتصاد جهان است بیش از هرکس دیگری همکاری و تعامل بینالمللی را
راهگشای عبور از بحرانهای جهانی میداند .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 کردهاست.

ایـدههـا

[  6ایــده بزرگ  .6اقتصاد و جهان ]

همکاری رمز اصلی موفقیت است
کریستالینا جرجیوا ،از بلوک شرق تا ریاست قلب سرمایهداری
کریستالینا جرجیوا
جرجیوا در تابستان  1953در
شهر صوفیه بلغارستان به دنیا
آمد .پدرش مهندس عمران
ناظر پروژههای راهسازی
دولتی بود و پدربزرگش یکی
از رهبران مشهور انقالبی
بلغارستان به حساب میآمد.
بلغارستان که در آن سالها
وجهه شورویگونه داشت
در پایتخت خود موسسهای
به نام موسسه آموزش
عالی اقتصاد کارل مارکس
داشت و جرجیوا هم در همین
دانشگاه کارشناسی ارشد خود
را در رشته جامعه شناسی و
اقتصاد سیاسی دریافت کرد
و در نهایت توانست در رشته
اقتصاد دکتری خود را دریافت
کند .پایاننامه او با عنوان
«سیاست حفاظت از محیط
زیست و رشد اقتصادی در
ایاالت متحده آمریکا» حتی
امروز هم خواندنی است و
منجر شد او در اواخر دهه
 80میالدی برای دورههای
تکمیلی به مدرسه اقتصادی
لندن و دانشگاه امآیتی راه
پیدا کرده و مطالعات خود را با
انتشار مقاالت علمی پرشمار
ادامه دهد.

کریســتالینا ایوانووا جرجیوا اقتصاددانی
بلغارستانی است که از سال  2019تا امروز به
عنوان رئیسصندوق بینالمللی پول فعالیت
میکند .پیش از اینکــه جرجیوا به این نهاد
بپیوندد در فاصله بین سالهای  2017و 2019
مدیر ارشــد گروه بانک جهانــی بود و مدت
کوتاهی هم پس از استعفای جیم یونگ کیم
به ریاست این نهاد رسید .جرجیوا در سالهای
 2014تا  2016هم معاونت کمیسیون اروپا را
تحت ریاست ژان کلود یونکر بر عهده داشت.
جرجیوا که یکی از شــناخته شــدهترین
چهرههای امروز اقتصاد جهان اســت بیش از
هرکس دیگری همکاری و تعامل بینالمللی
را راهگشای عبور از بحرانهای جهانی میداند.
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 کردهاست که در ادامه نظر او را راجع به این مسئله
یخوانیم:
م 
«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
گرفتهبود .صندوق بینالمللی پول پیشبینی کردهاست که تولید ناخالص
جهان با نرخ رشــد  5.5درصدی در سال جاری و  4.2درصدی در سال
 2022همراه خواهد بود .البته این مسیر عدم قطعیت زیادی دارد و بسیار
طوالنی اســت .عمده بخشهای جهان با کندی در حال تزریق واکسن
است ،حتی با وضعیتی که گونه جهشیافته ویروس در حال پخش شدن
است و چشمانداز بهبود در کشورهای مختلف از مناطق گوناگون در حال
واگرایی است».
JJیک بحران بزرگ
از نظر جرجیــوا در واقع اقتصــاد جهانی بر یک چنــد راهی قرار
گرفتهاست .پرسش این است :آیا سیاستگذاران برای جلوگیری از این
واگرایی بزرگ کاری خواهند کرد؟ همانطور که جلسات اخیر جی20
وزرای امور مالی و اقتصادی و رؤسای بانکهای مرکزی نشان داد ،ریسک
بزرگی که وجود دارد این است که گرچه کشورهای پیشرفته و تعدادی از
بازارهای نوظهور با سرعت بیشتری بهبود پیدا میکنند ،عمده کشورهای
در حال توسعه چند سال با این مشکل روبهرو خواهند بود .این مسئله
نهتنها تراژدی انسانی همهگیری را بدتر میکند ،بلکه وضعیت اقتصادی
کشورهایی که آسیبپذیرتر هستند را هم وخیمتر خواهد کرد:
«تخمین ما نشــان میدهد که تا پایان ســال  ،2022درآمد سرانه
تجمعی  13درصد پایینتر از پیشبینیهای پیش از بحران در کشورهای
ثروتمند و  18درصد در کشورهای کمدرآمدتر و  22درصد در کشورهای
درحال توسعه به استثنای چین خواهد بود .این آسیب پیشبینی شده

24

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و هشت ،خرداد 1400

به درآمد سرانه در بین مردم کشورهای بسیار
فقیر با شدت بسیار بیشتری تشدید میشود.
به عبارت دیگر ،همگرایی وضعیت کشورها
دیگــر نمیتواند بدیهی تلقی شــود .پیش از
بحران پیشبینی ما این بود که شکاف درآمد
بین کشورهای پیشرفته و  110کشور نوظهور
و در حال توسعه بین سالهای  2020و 2022
کاهش پیدا کنــد .اما در حال حاضر تخمین
میزنیم که تنها  52کشور از این جمع وضعیت
بهتــری پیدا کنند و  58کشــور 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
 2022یا حتی پس از آن میتوانند به پوشش گسترده واکسن دسترسی
پیدا کنند .بعضی از این کشورها به شدت از آسیب جدی بعضی بخشها
مانند توریسم و صادرات نفت متضرر میشوند و عمده آنها باید با فضای
اندکی که در بودجهشان وجود دارد دستوپنجه نرم کنند.
اقتصادهای پیشــرفته به طور متوسط در سال گذشته  24درصد از
تولید ناخالص داخلی خود را به کار گرفتند در حالی که در کشورهای در
حال ظهور این عدد به  6درصد و در کشورهای کمدرآمد به کمتر از 2
درصد میرسید .با بررسی گسترده کشورها متوجه میشویم که هرچه
این حمایت بیشتر بود ،مشاغل بیشتری هم حفظ شدند.
تا اینجای کار ،صندوق بینالمللی پول وارد کار شــده و به شکلی
یسابقه  105میلیارد دالر را صرف تامین مالی  85کشور جهان و فرصت
ب 
تنفس برای بازپرداخت بدهی فقیرترین اعضای این نهاد کردهاست .هدف
ما این است که  190کشور عضو خود را در سال  2021و حتی پس از
آن مورد حمایت قرار دهیم.
این کارها شامل مالیاتبندی 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 تالشهای چندجانبه نقشی حیاتی در ایجاد اطمینان از
این مسئله بازی خواهند کرد که بنگاههایی با سوددهی باال مالیات خود را
به بازارهایی بپردازند که در آن عملیات کسبوکار خود را انجام میدهند.
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 خیلیها اهمیت نداشته باشد،
اما در واقعیت تهدیدی برای اقتصاد جهانی و ثبات اجتماعی بینالمللی
به حساب میآید .در واقع اگر نهادهای بینالمللی و کشورهای ثروتمند
نقش خود را در بهبود کشورهای فقیر بازی نکنند ،یک فرصت تاریخی
بسیار مهم را از دست دادهاند».

 ...............................آینده ما ...............................

قانون صفرم بازار کار

عکس :رضا معطریان

فضای اقتصاد کالن بیشترین تاثیر را در اختالفات کارگران و کارفرمایان داشته است

كارگران تحت تاثیر تورم كاالهای مصرفی قرار دارند و كارفرمایان از ناحیه ركود و تورم تولید در مضیقه
هستند .هیچكدام از گروههای كارگری و كارفرمایی نیز در به وجود آمدن این دو بلیه اقتصادی نقشی
ندارند .آنها هردو قربانی اوضاع اقتصاد كالناند كه آن نیز گروگان سیاست شده است.

آینده ما

قربانیان رکود و تورم
چرا مذاکرات کارفرمایان و کارگران بر سر دستمزد ،چالشبرانگیز شده است؟
و اختالفهای زیادی همراه شد .تورم نقطه به نقطه به نزدیك  50درصد رسیده است و كارگران
از نظر معیشتی تنگناهای جدی را تجربه میكنند .كارفرمایان نیز با افزایش چشمگیر هزینههای
تولید و ركود ناشی از تحریمهای اقتصادی ،آستانه تحمل اقتصادی خود را در پایینترین حد ممكن
میدانند .در چنین شرایطی افزایش بیش از  30درصدی دستمزد برای كارفرمایان ،دشواریهایی
را به همراه دارد .این سختیها ممكن است به كارگران هم سرایت كند چراكه احتمال تعدیل نیرو
در برخی كارگاهها را افزایش میدهد .از ســوی دیگر كارگران نیز مطابق قانون كار انتظار دارند با
افزایش نرخ تورم و رشد قابل توجه هزینههای تامین سبد معیشتی خانوار ،درآمدشان افزایش یابد.
در نهایت پس از اتمام چانهزنیهاهیچكدام از این گروهها 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 .هیچكدام از گروههای كارگری و كارفرمایی نیز در به وجود آمدن این دو بلیه
اقتصادی نقشی ندارند .آنها هردو قربانی اوضاع اقتصاد كالناند كه آن نیز گروگان سیاست شده
است .بررسی تجربه سالهایی كه چانهزنی كارگران و كارفرمایان با كمترین چالش و در وضعیتی
عادی دنبال شد ،نشان می دهد كه حتی اگر تنها پای یكی از این بلیههای اقتصادی یعنی تورم و
ركود ،در میان نباشد ،امكان جلب رضایت طرفها فراهم میشود .در سالهای  1393و  1394كه
تورم روند نزولی را در پیش گرفته بود ،با وجود پابرجایی تحریمها 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 سالهای  1395و  1396نیز كه تورم تكرقمی در اقتصاد حاكم بود و با پایان
تحریمها ،شرایط برای رونق تولید فراهم شد ،رضایت همه گروههای 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 هزینههای تولید ،امكان تامین هزینههای كارگری را به كارفرمایان
میداد .در این دوره  4ساله قدمهایموثری برای جبران قدرت خرید از دست رفته طبقات حقوق
بگیر برداشــته شــد .قدرت خریدی که در دوره رکود تورمی ابتدای دهه  90از دست رفته بود تا
حدودی در ســال  96احیا شد .در سه ســال پایانی دهه  90اما 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 نشستهایشورای عالی کار
ناراضی خارج شدند.

ماههایپایانی سال سناریویی تکراری میان اقتصادگردانان به
محمدعدلی
راه میافتد .کارفرمایان و کارگران به عنوان دو رکن اساسی
دبیر  بخش آینده ما
در فعالیت اقتصادی با اختالف نظر جدی در زمینه تعیین
دستمزد مواجه میشوند .تشکلهایکارگری از ماههاقبل
چرا باید خواند:
اســتداللهایخود را آماده میکنند تــا طرف مقابل را به
افزایش دستمزد
افزایش بیشــتر نرخ دستمزد مجاب کنند .آنهابه پشتوانه
کارگران در سال
قانون کار میزان تغییرات هزینه تامین سبد معیشتی خانوار را
گذشتهبانارضایتی
در کنار نرخ تورم محاسبه میکنند تا حقانیت درخواستشان را
هردو گروه کارگری و
اثبات کنند .از سوی دیگر کارفرمایان برای مراقبت از افزایش
کارفرمایی همراه شد.
هزینههایشان در فعالیت اقتصادی به دنبال افزایش کمتر نرخ
شناخت اثرات این
دســتمزد هستند .آنهاسعی میکنند تبعات این پدیده را
تصمیم بر هردو گروه
یادآوری و خطر تعدیل نیروی کار از سوی کارفرمایانی را که
فعال در بازار کار کمک
توان پرداخت دستمزدها را ندارند ،بازگو کنند.
میکندتاوضعیت
این مجادله دوجانبه اما ریشــههایی فراتر از اختالفات
عوامل اصلی تولید در
كارگــری و كارفرمایی دارد .در شــرایط عادی این دو گروه
سال پیش رو مشخص
میتوانند مسائل صنفی خود را دنبال كنند و بر سر مسائل
شود.
مشترك به تفاهم برسند تا با افزایش رضایت طرفها ،تولید
ملی منتفع شــود .در سالهای اخیر اما فضای اقتصاد كالن ،فرصت چندانی به گروههای ذینفع
در بازار كار نداده است تا بر سر مسائل ثانویه مذاكره كنند ..آنهامعموال درگیر مجادالت بر روی
اختالفات اولیه بودهاند .اختالفاتی كه ناشی از چالشهای فضای اقتصادی ،سیاسی است و هیچكدام
از این گروهها در ایجاد آن نقشی نداشتهاند.
در طول دهه  90عموما شرایط اقتصاد كالن با آشفتگیهایی همراه بوده كه توافق كارگران و
كارفرمایان را دشــوار ساخته است .چانهزنیها برای دستمزد در اكثر سالهای این دهه با سختی
همراه بوده اســت .تحریمهای اقتصادی در دو نوبت جهش نــرخ ارز را در این دهه رقم زد و نرخ
تورم را به ركوردهای تاریخی رساند .در سالهای میانی دهه  90كه تورم روند نزولی را طی كرد و
تكرقمی شد ،تجربه خوبی از تعیین دستمزد كارگران به جا ماند اما در سایر سالها امكان تكرار
این تجربه فراهم نشد .در سال گذشته نیز چانهزنی بر سر دستمزد سال  1400كارگران با چالشها

تغییرات حداقل دستمزد کارگران در مقایسه یا نرخ تورم
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بررسی کارنامه رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار حکایت از یک رابطه خطی با نرخ دستمزد
دارد .این شاخص در سالهای زیادی رابطه همسویی با رشد دستمزد حقیقی داشته که نشان میدهد که
دستمزد حقیقی عمیقا متاثر از رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار است.

تولید گران
افزایش دستمرد چه اثری بر هزینههای تولید میگذارد؟
تعیین حداقل دستمزد و اثرات ناشی از آن در اقتصادهای
مختلف یک موضوع مهم اقتصادی است .دلیل اهمیت
مائده امینی
آن عکسالعمل بنگاهها جهت کاهش اشتغال و همچنین
خبرنگار بخش آیندهما
اثــرات تورمی آن در اقتصادها اســت .بنگاهها به دلیل
افزایش هزینه تولید همواره مخالف افزایش حداقل دســتمزدها هستند .تبعات افزایش
دستمزد اما در همه بنگاههای اقتصادی یکسان نیست .هزینه تمامشده بنگاههای بزرگ و
به خصوص دولتی عموما با افزایش دستمزد باالتر میرود .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  300هزار میلیارد تومان رسیده ،دامن بزند.
اگر بنگاه خصوصی اما بزرگ باشد ،افزایش دستمزد میتواند منجر به افزایش نرخ تمام
شــده خدمات و کاالهای تولیدی در این بنگاهها 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 اینباره 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 بنگاههای بزرگ وجود دارند که افزایش نرخ دستمزد و تورم در آنها
به این شکل بروز و ظهور پیدا میکند.
در بنگاههای کوچک اما ماجرا فرق میکند .بنگاههای کوچک اولین قربانیهای تورم
تولید به شــمار میروند چرا که با نخستین شوکها مجبور به تعدیل نیرو و در نهایت
تعطیل کسب و کار خود میشوند و این در حالی است که بررسیها نشان میدهد حدود
 90درصد کارگاههایمشمول قانون کار ،کارگاههایکوچکی هستند که کمتر از  10نفر
نیروی کار دارند و نســبت به نوسانات اقتصادی آسیبپذیری بیشتری دارند .همچنین
بانک مرکزی در آخرین گزارش خود در دوازده ماه منتهی به دی ماه  ،97شاخص بهای
تولیدکننده برای بخش هتل و رســتوران را  20.7درصد اعالم کرده که تقریبا یک دوم
بخش ســاخت و صنعت است .البته مرکز آمار ایران البته آمار بهروزتری ارائه داده که بر
اساس آن تورم ساالنه بخش صنعت  386درصد برآورد میشود.
اما سهم هزینههای نیروی کار از هزینههای تولید چقدر است؟ مطالعات وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی نشان میدهد که در دو دهه اخیر سهم نیروی کار از هزینههای تولید
روندی کاهشی داشته و به حدود یکسوم رسیدهاست اما در شرایطی که اقتصاد کشور
با ویروسهایی مثل تورم دورقمی ،تحریم ،اپیدمی کرونا و ...در نبرد است و رکود تورمی
گریبان بنگاهها را گرفته است ،افزایش سهم نیروی کار از تولید هرچند کمتر از سابق اما
باز هم میتواند آسیبهای جبرانناپذیری به کارگران و کارفرمایان وارد کرده و در نهایت
تولید کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
JJدستمزد ،بهرهوری و تولید ناخالص داخلی
وقتی افزایش در حداقل دســتمزد ،هزینه نیروی کار و لذا هزینه تولید را افزایش و
سود بنگاهها را کاهش میدهد ،میتواند اثرات معکوسی بر اشتغال و میزان ساعات کار
داشته باشــد که هریک به نوب ه خود میتواند سبب کاهش تولید ناخالص داخلی شود.
براساس دادههای مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی ،نتایج مطالعات در این زمینه
بیانگر آن هستند که افزایش در حداقل دستمزد ملی سبب بازتوزیع بهرهوری در میان
صنایع استخدامکننده کارکنان با سطوح مختلف مهارتی میشود .بر این اساس افزایش
در حداقل دســتمزد ملی منجر به کاهش نسبی بهرهوری در صنایعی که سهم نسبتا
بیشتری از کارگران کممهارت را استخدام میکنند (همچون خردهفروشی ،رستورانداری،

و عمدهفروشی) در مقایسه با صنایعی که سهم نسبتا بیشتری از کارکنان دارای مهارت باال
را در استخدام دارند (نظیر خدمات مالی ،بیمه ،حرفهای علمی) میشود .بنابراین تمرکز
صنایع هر یک از دو گروه مذکور در مناطق مختلف ســبب میشود که اعمال سیاست
حداقل دستمزد ملی پیامدهای متفاوتی داشته باشد .طبق تحقیقات پژوهشکده عالی
تامین اجتماعی ،در بررســی شاخص سهم کارکنان مزد و حقوقبگیر از شاغالن بخش
خصوصی و کل شــاغالن ،در استانهایی که از سطوح باالتری از این شاخص برخوردار
هســتند ،اثرات اقتصادی افزایش حداقل دستمزد از شدت بیشــتری برخوردار است.
دادههای طرح آمارگیری کارگاههای صنعتی 10نفر کارکن و بیشــتر در سالهای 83تا
 92از سوی پژوهشکده عالی تامین اجتماعی نشان میدهد افزایش سرانه هزینه جبران
خدمات کارکنان (افزایش حقوق ،دستمزد پولی و غیرپولی) موجب افزایش بهرهوری و
برعکس افزایش بهرهوری نیز موجب افزایش حقوق و دستمزد کارکنان شده است و این
نتایج اثر تهییجکننده رشد اقتصادی از طریق بهرهوری کارکنان را تأیید میکند.
اما در نهایت بررسی کارنامه رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار حکایت از یک
رابطه خطی با نرخ دستمزد دارد .این شاخص در سالهای زیادی رابطه همسویی با رشد
دستمزد حقیقی داشته که نشان میدهد که دستمزد حقیقی عمیقا متاثر از رشد تولید
ناخالص داخلی به قیمت بازار است .برای مثال در سال ،91زمانی که رشد تولید ناخالص
داخلی منفی 5.2درصد 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 بهمثابه جزو اصلی درآمد دهکهای کمدرآمد جامعه ،تحتتأثیر منفی قرار
میگیرد و حتی اگر به صورت اسمی زیاد شود به صورت حقیقی افزایش پیدا نخواهد کرد.
JJاثر حداقل دستمزد بر قیمت
اثر حداقل دســتمزد بر قیمتها از جمله بحثهایی 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 پیشبینی میکنند که بنگاهها در
پاسخ به افزایشهای حداقل دستمزد ،اشتغال را کاهش میدهند ،باعث شده تا ادبیات
تجربی گستردهای درباره تاثیرات اشتغالی حداقل دستمزد شکل بگیرد .اما نکته اینجا
اســت که تئوری همچنین پیشبینی میکند که هر گاه یک صنعت با شوک افزایش
هزینه ،همانند افزایشهای حداقل دستمزد مواجه شود آن را به قیمتها منتقل میکند.
در واقع اگر بنگاهها قادر باشند هزینههای باالتر مربوط به یک شوک حداقل دستمزد را به
قیمتها انتقال دهند ،نیازی به کاهش اشتغال وجود ندارد .بنابراین ،ارزیابی شواهد موجود
درباره اثرات قیمتی حداقل دستمزد ،ممکن است مسیری را برای اصالح پیشبینیهای
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 قیمتها دوگانه است؛ از طرفی
افزایش حداقل دستمزد ،دریافتکنندگان پایینترین دستمزدها را در برابر تورم حمایت
میکند و از طرف دیگر از طریق تاثیرگذاری بر دستمزدها و کسری بودجه عمومی ،ریسک
مارپیچ تورمی را تشدید میکند .به این دلیل دولتها با احتیاط بسیار با این معیار رفتار
میکنند .موضوع دیگری که محققان ژوهشکده عالی تامین اجتماعی به آن پی بردند
این بود که در نواحیای که تعداد بیشتری از کارکنان ،حداقل دستمزد دریافت میکنند،
افزایشهای قیمت نسبت به نتایج کلی بیشتر است .همچنین افزایش در حداقل دستمزد
میتواند بر ســایر ردههای مزدی ،به خصوص ردههای پاییــن مزدی اثر گذارد .این امر
میتواند انتظارات تورمی را در پی داشته باشد.
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سیاست حداقل دستمزد ،هزینههای بنگاه را بهشدت افزایش داده و درصورتی که این افزایش دستمزد با افزایش
بهرهوری همراه نباشد میتوان پیشبینی کرد که صنایع بزرگ از حالت رقابتی ،بهویژه در سطوح بینالمللی دور
میشوند و کمکم دومینوی ورشکستگی و رکود آنها آغاز میشود.

آینده ما

گره بیکاری
افزایش حداقل دستمزد چه تاثیری بر تعدیل نیروی کار دارد؟
پیــدا کردن یک رابطه مســتقیم و خطی بین نــرخ بیکاری یا
آمار اشــتغال و افزایش یا کاهش دســتمزد ،تقریبا ممکن نیست.
پیچیدگیهای بســیاری در این میان وجود دارد .براســاس نظریه
اقتصــادی متعارف انتظار میرود 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 دهههای 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  0.2-درصد برآورد میشود .بر اساس مطالعات انجام
شده در این گزارش ،در بعضی ســالها ،افزایش حداقل دستمزد
رســمی بر اشتغال گروه  10-14سالهها و اشتغال  15-25سال هها،
اثر مثبت معناداری داشته است اما این اتفاق لزوما تکرارپذیر نیست.

39

درصد
افزایش حداقل
دستمزد در سال
1400

از آنها نظرسنجی شده بود ،موافق این نکته بودند که تعیین حداقل
دســتمزد ،به افزایش بیکاری در کارگرانی کــه دارای مهارتهای
کمتریاند ،منجر میشــود .این در حالی اســت که براساس مدل
کینزی ،این تغییر در تقاضا برای کاالها و خدمات اســت که عامل
اصلی در نوسانات اشــتغال بهشمار میرود و افزایش و کاهش نرخ
دستمزد ،اثری بر سطح اشتغال نمیگذارد.
اقتصاددانهایی مثل «پژویان» و «امینی» در مطالعه تأثیر حداقل
دســتمزد واقعی بر اشتغال گروههای خاص به این نتیجه میرسند
که افزایش حداقل دســتمزد واقعی بر اشــتغال زنان و مردان در
گروههای سنی  ۱۰-۱۴و  ۱۵-۱۹ساله ،تأثیر منفی معناداری دارد.
اقتصاددانهایی مثل «فلیحی» و«ازوجی» در مطالعه تأثیر حداقل
دستمزد بر اشتغال جوانان در اقتصاد ایران به این نتیجه میرسند
که افزایش حداقل دستمزد واقعی ،تأثیر منفی بر کل اشتغال جوانان
( ۲۴ـ۱۵ .ساله) داشته ولی تأثیر معناداری بر اشتغال افراد ۲۵ساله
و بیشــتر ندارد ،ضمن آنکه منجر به افزایش عرضه نیروی کار نیز
میشــود .این دو پژوهشــگر بر این باورند که بین بهرهوری نیروی
کار و حداقل دستمزد واقعی در بخشهای اقتصادی و صنایع بزرگ
ارتباطی وجود ندارد و افزایش حداقل دســتمزد ،باعث میشود که
متوسط دستمزد و جبران خدمات در همه صنایع افزایش یابد.
بهعبارت دیگر با اتخاذ سیاست حداقل دستمزد ،نهتنها درآمد
کارگران با درآمد پایین بلکه دســتمزد همه کارگران افزایش پیدا

JJبررسی دو دیدگاه
«براساس دیدگاههای کالســیک و نئوکالسیک ،وقتی حداقل
دستمزد ،باالتر از نرخ تعادلی که حاصل از مکانیسم عرضه و تقاضا
در بازار است ،تعیین میشود میتواند منجر به کاهش نرخ اشتغال
شود ».براساس مقالهای که در سال  ۱۹۷۸در مجله Americam
 Economic Reviewبه چاپ رسید۹۰ ،درصد از اقتصاددانانی که
نرخ بیکاری  -درصد

14.2

13.5
12
9.7

12.1

12.4

12.2
11

10.7

10.6

10.4

93

92

12.3

11.9
10.4

10.5

87

86

11.3

11.8

11.5

14.3

12.8

16
13.5

12.5

14

13.1

12

10.3
9.1

10
8
6
4
2
0

99

98

97

96

95

94

91

90

89

88

نرخ بیکاری

28

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و هشت ،خرداد 1400

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

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

میکند و بنگاهها با افزایش حداقل دســتمزد مجبور میشوند که
دستمزد همه کارکنان را افزایش دهند و این افزایش در دستمزدها،
ارتباطی با بهرهوری آنها ندارد.
بنابراین سیاســت حداقل دستمزد ،هزینههای بنگاه را بهشدت
افزایش داده و درصورتی که این افزایش دستمزد با افزایش بهرهوری
همراه نباشــد میتوان پیشبینی کرد که صنایــع بزرگ از حالت
رقابتی ،بهویژه در سطوح بینالمللی دور میشوند و کمکم دومینوی
ورشکستگی و رکود آنها آغاز میشود و رکود تورمی بهشدت رشد
حداقل دستمزد حقیقی را تحتتأثیر قرار میدهد.
ســازوکار این تغییر هم آنگونه است که تورم از ارزش دستمزد
اسمی افزایشیافته میکاهد و قدرت خرید کارگران گیرنده حداقل
دستمزد را تحتتأثیر منفی قرار میدهد.
از ســوی دیگر ،رکود هم سبب بیکارشــدن کارگران کمدرآمد
میشــود .بهعبارت دیگر ،در شرایط رکود تورمی ،اثر منفی حداقل
دستمزد بر اشتغال تشدید میشود.
JJافزایش اشتغال غیررسمی در بنگاههای کوچک
شــاید میان افزایش نرخ دستمزد و نرخ بیکاری یا اشتغالزایی
ارتباط مســتقیم و قاطعی وجود نداشته باشد اما بیشک افزایش
دســتمزد با سازوکار کنونی میتواند شمایل بازار کار را تغییر دهد.
در اثـر افـزایش حداقل مزد رسمی ،ممكن است اشتغال غیر رسمی
(شـاغلین فاقـد پوشـش بیمـهای و حداقل مزد) گسترش پیدا کند.
از سوی دیگر ،دولتی بودن بخش عمدهای از صنایع مـــادر و بطور
لزایی در ایران از
ت اشتغا 
كلی اقتصاد ایران ،باعث میشود كه سیاس 
قوانین طبیعی در اقتصاد تبعیت نكند و ساز خودش را کوک کند.
بررسی نتایج یکی از تحقیقات منتشــر شده در نشریه اقتصاد
مقداری ،نشــان میدهد که بر اثر افزایش حداقل دستمزد ،اشتغال
نیروی کار ساده در بیشــتر بخشها کاهش خواهد یافت و هرچه
میزان افزایش حداقل دستمزد بیشتر باشد ،میزان کاهش اشتغال
نیروی کار ســاده نیز بیشتر اســت .یافتههای این پژوهش نشان
میدهند اگرچه افزایش حداقل دســتمزد باعث کاهش اشــتغال
نیروی کار ساده در تمام بخشها شده ،اما اشتغال نیروی کار ماهر
در بخشهای خدمات و کشاورزی زیاد شده است .البته روند افزایش
شــغل برای نیروی ماهر هم همگون نبوده و در بعضی از بخشها،
معکوس بوده است .برای مثال ،افزایش دستمزد ،برای نیروهای ماهر
در بخشهای انرژی ،تولید فلزات ،باالدســتی نفت و گاز ،صنعت و
صنایع غذایی و آشامیدنی کاهش شغل در دهههای اخیر به ارمغان
آورده است.
اما راهکار چیســت؟ با توجه به تأثیرگذاری متفاوت حـــداقل
دســـتمزد در هـــر یك از بخشهای اقتصادی و مناطق مختلف
كشور ،تعیین نرخهـای چندگانـه حـداقل مـزد بـر اساس كشش
اشــتغال در هر بخش یا منطقه نســبت به تغییرات دســـتمزد
مـیتوانـد 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 تصمیمگیرندگان و سیاستگذاران اقتصادی قرار گیرد که البته
این مهم نیز نیازمند بررســیهای چندجانبه است چرا که میتواند
مخاطرات بسیاری برای جامعه ایران مثل باالبردن لجامگسیخته نرخ
مهاجرت از شهرستانها به تهران را با خود به همراه داشته باشد.

مثلثنامتقارن
رابطه افزایش دستمزد کارگران با رفاه و فقر چگونه است؟
قیاس شــاخص رفاه با حداقل دســتمزد نشان میدهد که لزوما
افزایش حداقل دستمزد نمیتواند منجر به افزایش رفاه شود .بر اساس
دادههای گزارش پژوهشکده عالی تامین اجتماعی ،نسبت هزینههای
خوراکی به کل هزینههای خانوار یکی از شــاخصهای رفاه است که
کاهش آن در طــول دوره زمانی مورد نظر ،بیانگر بهبود رفاه خانوار
اســت .این نسبت از سال  1368مدام در حال کاهش بوده و در سال
 1386به کمترین میزان خود یعنی  22.4درصد رســیده است که
به معنای افزایش رفاه خانوار اســت .همچنین مقایسه رشد حداقل
دستمزد و رفاه خانوار در دورههای چهار ساله ریاست جمهوری بعد
از جنگ نشــان میدهد که رفاه خانوار ،متأثر از ارزش واقعی حداقل
دستمزد است .اما رابط ه یک به یکی میان این دو متغیر وجود ندارد .در
دوره دولت دهم که حداقل دستمزد  17درصد کاهش یافته است ،رفاه
خانوار نیز بعد از یک دوره طوالنی افزایش ،کاهش پیدا کرده است .اما
آیا واقعا رفاه خانوادهها در دهکهای مختلف درآمدی به میزان حداقل
دستمزد وابسته است؟

25.7
شاخص رفاه در
دولت یازدهم

JJمرور چند دهه رفاه
روند کلی رفاه خانوار تا پیش از ســال  ،95رو به بهبود بوده است.
تنها بازه زمانی که شــاخص رفاه خانــوار افزایش پیدا کرده (به این
معنی که خانوادهها از سطح رفاه پاییینتری برخوردار بودهاند) دوره
چهارســاله  88تا  91بوده است .میانگین شاخص رفاه در دولت نهم
 22.9بوده که در دولت دهم به  27.1رســیده 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 25.7
رسید تا وضعیت رفاه اندکی خانوار اندکی بهبود پیدا کند.

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و هشت ،خرداد 1400

29

آینده ما
میانگین این شــاخص در دولت پنجم  -سازندگی 34.7 -بود که
باالترین رقم در تمامی این سالها ( از  68تا  )64محسوب میشود.
خانوارها کمترین این شاخص را در سال  86تجربه کردند که رقم آن
به  22.4رسیده است یعنی بیشترین رفاه خانواده ایرانی در سه دهه
اخیر مربوط به سال  86بوده است.

34.7
باالترین شاخص
رفاه در دولت پنجم
(بیشترین کاهش رفاه
خانوار)

توسعه ،حداقل دستمزدهای باالتر با نرخهای کمتر فقر ،همبستگی
دارند .این تحقیقات همچنین نشــان میدهند که حداقل دستمزد
باالتر ،سهم فقیرترینها از جمعیت را تحت تأثیر قرار نمیدهند ،بلکه
سطوح باالتر جمعیت ک م درآمد را متأثر میسازند که نزدیک به خط
فقرهستند.
برای رفاه البته شاخصهای متعددی وجود دارد .اما در سادهترین
آن که شــاخص رفاه آمارتیا سن اســت ،درآمد و وضعیت توزیع آن
متغیرهای مهم در سنجش سطح رفاه هستند .عالوه بر دستمزد
از ّ
و میــزان قدرت خرید آن ،متغیرهایی نظیر ثبات شــغلی و کنترل
مخاطرههای شــغلی نظیر بیکاری و ازکارافتادگی هم بسیار مهماند.
یعنی خانوار باید نســبت به تأمین بلندمدت درآمد کافی ،اطمینان
خاطر هم داشته باشد.
براســاس مطالعات مختلفی که در سالهای اخیر در ایران انجام
شده ،فقر درآمدی مهمترین عامل در فقر چندبعدی است .بهویژه در
متغیر درآمد و مسکن بیش از  65درصد فقر را
مناطق شــهری ،دو ّ
تبیین میکنند .اساساً دلیل اصلی افزایش جمعیت زیر خط فقر این
اســت که الیههای پایین طبقۀ متوسط به انواعی از دالیل یا بخشی
از درآمدشــان را از دســت میدهند و یا افزایش درآمد آنها به اندازه
افزایش هزینههای زندگی نیســت و درنتیجه دچار فقر میشــوند.
وقتی از افزایش جمعیت زیر خط فقر بحث میشود ،یعنی الیههای
پایین طبقۀ متوسط دارد به زیر خط فقر سقوط میکند .رضا امیدی
کارشــناس رفاه بر این باور است که در سال  ،99برآوردهای مختلف
حدود  40درصد جمعیت را زیر خط فقر نشــان میدهد که عموماً
ناشی از شوکهای تورمی است که در سالهای اخیر رخ داده است.
تقریباً از سال  86تاکنون ،جز یکی دو سال ،روند فقر در ایران افزایشی
است و در برخی سالها با جهش مواجه بوده است .بنابراین یک بخش
به دستمزد پایه مربوط است و بخشی به وظایف دولت در حوزههایی
نظیر آموزش ،سالمت ،مسکن .دربارۀ دستمزد ،یک نکته که باید به
آن توجه داشت سهم پایین دستمزد یا هزینههای پرسنلی در ارزش
افزوده در کشور ما است.

JJمیتوان 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 نمیرسد .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 بخشهای کار
میکنند که تحت پوشش قانون حداقل دستمزد قرار نمیگیرند و این
یعنی یک بخش غیررسمی بزرگ میتواند اثر افزایش حداقل دستمزد
بر کاهش فقر را باال برد .از سوی دیگر افزایش حدالق دستمزد با نرخ
باال میتواند توسعه مشاغل غیر رسمی را زیاد کند و تعدیل بنگاهها
را باال ببرد .در ادامه این اســتدالل ،اگر کارگرانی که شغلشــان را در
نتیجه سیاست حداقل دستمزد باالتر از دست میدهند 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
جامعهای ساز و کار تعیین دستمزد به درستی طراحی نشده است و
در حوزه اشــتغالزایی آن اقدامات سازندهای نشده است میتواند در
هر دو صورت دهکهای بســیاری را به زیر خط فقر هول دهد؛ انگار
ش پژوهشکده
که میتوان مدام فقیرتر شد .اگر قرار باشد باز به گزار 
تامین اجتماعی رجوع کنیم ،خواهیم دید که مطالعات صورت گرفته
با استفاده از دادههای کشــوری ،به بررسی همبستگی بین حداقل
دســتمزد و فقر پرداخته نتیجه آن شــده که در کشورهای درحال

40

درصد
جمعیتکشورزیر
خط فقر زندگی
میکنند

مقایسه تغییرات قیمت دالر و تغییرات حداقل دستمزد کارگران
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
96

95

94

15%

14%

18% 25% 25% 17%

99

98

97

12% 139% 40% 71%

6%

20% 36% 21%

-3%

93

1%

90

89

88

9%

15%

22% 22% 20% 20%

92

91

10% 45% 66% 30%

2%

4%

87

3%

86

1%

85

84

3%

تغییرات قیمت دالر
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83

82

81

80

79

78

20% 27% 24% 23% 22% 25% 15%
5%

4%

1%

-3%

77

35% 34% -6%

تغییرات دستمزد

76

75

74

73

72

71

70

67% 36% 32% 30% 37% 30% 23% 18%
8%

46% 53% 10%

21%

5%

1%

-20%
تغییرات دستمزد
تغییرات قیمت دالر

بیش از  34درصد چهار دهک فقیر و بیش از  32درصد سه دهک متوسط ،از فعالین
بخش کارگری هستند .در مقابل ،هر چه به سمت دهکهایباالی درآمدی حرکت
میکنیم ،سهم حقوق بگیران بخش دولتی بیشتر میشود.

امتداد نابرابری
شکاف میان درآمدها و هزینهها روی کاغذ حدود  40درصد برآورد میشود
در 10سالی که گذشت ،رشد اقتصادی درمجموع نزدیک به صفر
درصد برآورد میشود .معنی این گزاره ،خلق نشدن ثروت ،اشتغال و
درآمد جدید در یک دهه اســت .محصول این شرایط ،افزایش فقر
درآمدی بیشتر خانوارهاست که در نهایت به افزایش شکاف درآمدی
میانجامد و افزایش پی در پی ضریب جینی  -به جز در بعضی سالها
ی عالی
خود صحه روشــنی بر این ادعاســت .سال گذشته ،شورا کار براســاس گزارش مرکز آمار ایران ،سبد هزینه خانوار هر خانواده
کارگری را شش میلیون و  895هزار تومان تعیین کرد .از سوی دیگر
امسال و بعد از چانهزنیهای بسیار حداقل دستمزد به چهار میلیون
تومان در ماه رسیده است و این اعداد راوی این حقیقتاند که هنوز
شاهد شــکاف حداقل  38درصدی درآمدی در دهکهای کمدرآمد
جامعهایم؛ شکافی که از انباشت تورمهای پیدر پی به وجود آمده و به
نظر میرسد دیگر ترمیم آن ساده نیست.مقایسه دستمزد کارگران
در سال  92و  99بههمراه قیمت کاالها در این دو سال نشان میدهد
علیرغم رشد  4.5برابری مزد کارگران طی این 7سال ،قدرت خرید
آنها  2.5برابر کم شــد و فاصله مزد با سبد معیشت از  1.2میلیون
تومان در ســال  92به  3.2میلیون در سال  99رسیده است .اما آیا
افزایش دســتوری دستمزد میتواند فاصله بین مزد با سبد معیشت
خانوار را کمتر کند؟
JJنابرابری صدها چهره دارد
بررسی آمارهای منتشر شده از مرکز آمار ایران نشان میدهد که
نیمی از جمعیت غیرفعال کشور را افراد با درآمد پایین (چهار دهک

اول) تشــکیل میدهند که فقر بیش از پیش آنها را تهدید میکند.
دهکهایــی که عمده شــاغالن در آنها از حداقلهای معیشــتی
برخوردار نیســتند و شکاف  38درصدی درآمدها و هزینهها در سال
جاری خود شاهد مثال این ادعاست .بررسیهای اطالعات موجود در
آمارهای وزارت رفاه و همچنین مرکز آمار نشــان میدهد  40درصد
شاغالن کشور ( 10تا  11میلیون نفر) حقوقبگیر بخش خصوصی یا
کارگران بوده و حدود 3.5میلیون نفر نیز در بخش عمومی و دولتی
حاضرهستند.
با وجود اهمیت بخش خصوصی در خلق اشتغال ،اوضاع از حیث
دستمزد متفاوت اســت .خانوارهای با سرپرست حقوقبگیر بخش
خصوصی (بخش کارگری) ،عمدتا در دهکهای پایین و میانی جامعه
متمرکز هستند؛ به گونهای که بیش از  34درصد چهار دهک فقیر و
بیش از  32درصد سه دهک متوسط ،از فعالین بخش کارگری هستند.
در مقابل ،هر چه به سمت دهکهایباالی درآمدی حرکت میکنیم،
ســهم حقوق بگیران بخش دولتی بیشتر میشود .کمتر از  2درصد
کارکنان دولت در چهار دهــک فقیر جامعه حضور دارند؛ در مقابل
نزدیک  20درصد خانوار با حقوق دولتی ،در ســه دهک ثروتمندان
جامعه حضور دارند .در دهک ثروتمند 21.5 ،درصد خانوار شــهری،
کارکنان دولتی هســتند؛ در مقابل این سهم برای فعالین کارگری
بخش خصوصی کمتر از  17درصد است.
اما نابرابری در دســتمزد صرفا به تفاوتهای کارمندی و کارگری
ختم نمیشود .نیروی کار در بخشهای مختلف اقتصاد دستمزدهای
متفاوتی دریافت میکنند و به نظر میرسد دغدغهای برای همسازی

6.895
میلیونتومان
ارزش سبد هزینه
خانوار هر خانواده
کارگری در سال 99

ضریب جینی (افزایش شاخص نشانه افزایش فاصله طبقاتی است)

41.56%
40.46%
39.88%

39.99%

1394

1393

40.45%
39.52%

40.04%

40.23%

41.91%

42.00%
41.00%
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38.34%

43.00%
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40.00%
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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

32

ی آمارهای منتشرشده از مرکز
سازی این حقوقها وجود ندارد .بررس 
آمار ایران نشــان میدهد که پایینترین 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 حداقلهای
حمایتی محروم کرده است .دستمزد بخش کشاورزی به طور متوسط
در ســال  585 ،97هزار تومان بوده است که این میزان حدود نصف
حداقل دستمزد مصوب در این سال است.
JJاما 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 مقالهای که در فصلنامه رفاه اجتماعی ،سال
نهم ،شماره  23منتشر شده است متغیر حداقل دستمزد توانسته است
بهطور معناداری باعث کاهش نابرابری درآمد شود .دادههای این مقاله
نشان داده است که تأثیرگذاری حداقل دستمزد بر ضریب جینی بین
0.017و 0.018بوده است .بهعبارت دیگر متغیر حداقل دستمزد در
اقتصاد ایران از متغیرهای کلیدی و اصلی تأثیرگذار بر توزیع درآمد
بوده است .ازاینرو ،سیاست افزایش حداقل دستمزدها میتواند موجب
کاهش معنادار نابرابری درآمد در کشور شود .شاخص سنجش نابرابری
را شاخص جینی یا ضریب جینی مینامند .این شاخص ،شاخصی
اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت  میان مردم است .باالبودن این
ضریب در یک کشــور معموالً بهعنوان شاخصی از باالبودن اختالف
طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور درنظر گرفته میشود.
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JJشکافی که تمام نمیشود
حداقل دستمزد در سال  58حدود  170درصد رشد داشت و موجب
شد تا شکاف بین دستمزد و معیشت کاهش یابد .اما پس از آن در بسیاری
از سالها نرخ واقعی رشد دستمزد منفی بوده ،یعنی نرخ دستمزد کمتر
از نرخ تورم رشــد کرده و قدرت خرید دستمزد مدام کاهش یافته است.
گاهی دولتها بهدلیل شدتیافتن بین شکاف دستمزد و معیشت ناگزیر
به ایجاد جهش در دستمزد پایه شدهاند ،اما بنا به استناد آمارهای مرکز
آمار ایران و بانک مرکزی در بلندمدت همواره این شــکاف وجود داشته
است .براساس آخرین گزارشهایی که نهادهای دولتی دربارۀ فقر در ایران
منتشر کردهاند ،بیش از  50درصد خانوارهای فقیر دارای سرپرست شاغل
هستند .اما دولتهای مختلف در سالهای صدارتشان چقدر به شکاف
بیــن درآمد و هزینهها اضافه کردهاند که جبــران این فاصله روز به روز
سختتر میشــود؟ به گزارش مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی،
رشــد دستمزد حقیقی  -دستمزدی که پس از کسر نرخ تورم محاسبه
میشود -در دوره دولت دوم احمدینژاد منفی 17درصد بوده است .در
سالهای پساجنگ اما یعنی در دولت ششم (دولت دوم مرحوم هاشمی
رفسنجانی) نیز رشد حداقل دستمزد حقیقی منفی 7.4درصد بوده است.
با تکیه بر آمار موجود میتوان گفت که بیشــترین رشــد دستمزد
حقیقی در دولت پنجم (دولت اول هاشــمی رفسنجانی) و کمترین آن
در دولت دهم (دولت دوم احمدینژاد) رخ داده است .این در حالی است
که دولت سیدمحمد خاتمی بهترین دوره را برای رشد دستمزد حقیقی
رقم زد و در دولتهای هفتم و هشتم شاهد رشد مثبت دستمزد حقیقی
بودیم.
اگر بخواهیم نگاهی جزئی به میزان رشــد دورهای حداقل دستمزد
حقیقی داشته باشیم ،باید گفت که در دولت پنجم و ششم (دولتهای
هاشمی رفسنجانی) رشد دورهای حداقل دستمزد حقیقی بهترتیب 65.2
و منفی  7.4بود .این رشــد در دولت اول خاتمی 11.8و در دولت دوم به
21.7رسید .دولت اول احمدینژاد نیز با رشد 2.5درصدی کار خود را آغاز
کرد اما این عدد در دولت دوم احمدینژاد به منفی 17درصد رسید .دولت
یازدهم به ریاستجمهوری حسن روحانی نیز رشد 18.2درصدی را به نام
خود ثبت کرده است.
اما درباره دستمزد اسمی ارقام متفاوتاند .دولت اصالحات توانست
8سال متوالی رشد 22و 23درصدی را برای حداقل دستمزد اسمی
 آنچه روی کاغذ به نیروی کار پرداخت میشود -ثبت کند.این رقمدر دولت اول احمدینژاد به 19.8درصد و در دولت دوم به 15.5درصد
رسید .حســن روحانی نیز در دولت اول ،موجب رشد 20.2درصدی
حداقل دستمزد شد.
بررسی آمار دهههای مختلف نشان میدهد که شکاف بین هزینهها
و دستمزد که نرخ دستمزد حقیقی آنرا بیشتر در ارقام خود نشان
میدهد ،همواره رو به افزایش بوده و تنها در بعضی دورهها روند دیگری
طی کرده است .در مجموع اما ،مقایسه حداقل دستمزد با نرخ برابری
دالر نیز نشــان میدهد ،درحالیکه طی ســال 89حداقل دستمزد
303هزار تومانی معادل 292دالر بود ،اما با احتساب میانگین قیمت
دالر در ســال 99یعنی 22هزار و  977تومان باید گفت که حداقل
دستمزد سال  99معادل 79دالر است .در واقع با وجود آنکه حداقل
دستمزد افزایش یافته است اما بهدلیل روند صعودی نرخ دالر ،قدرت
خرید مردم کاهش یافته است و مادام که شاخصهای کالن اقتصادی
اصالح نشوند و ساز و کار درستی برای تعیین دستمزد در نظر گرفته
نشود ،در بر همین پاشنه میچرخد.

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.

چرخه معیوب
افزایش دستمزد و نرخ تورم به یک مسیر نامتناهی تبدیل میشود
رویــه فعلی و مداوم افزایش دســتمزد که منجــر به افزایش
نقدینگی و افزایش تورم میشــود ،چرخهای به شدت معیوب و
مسموم است زیرا نهایتاً سبب میشود قدرت خرید حقوقبگیران
بیشتر کاهش پیدا کند .به طور مثال بیست سال پیش در دوران
اصالحات یک کارگر با حقوق  800هزار تومانی میتوانست با 50
میلیون تومان یک آپارتمان  60متری در میدان خراسان تهران،
بخرد .اما امروز قیمت همان آپارتمان  18برابر شده و حقوق کارگر
تنها  3برابر افزایش داشته؛ این مثال به تنهایی روشن میکند 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 میکنند که حقوقهایمیلیونی میگیرند اما
نمیدانند که این حقوقهایمیلیونی به همان میزان و بیشــتر،
قدرت خرید آنهارا کاهش میدهد و مخارجشان را افزایش داده
است .بنابراین این رویه که در سالهای 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 میتوان 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 ،حسابشدهتر عمل
میکرد .افزایش دســتمزد اما امروز در دید کالن موجب افزایش
نرخ فزاینده نقدینگی میشود و این افزایش نقدینگی خود را در
تورم و کاهش قدرت خرید حقوق بگیران ثابت از جمله کارگران
نشــان میدهد به عالوه این افزایش حقوقها ،نرخ بیکاری را نیز
باال میبرد .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 کام ً
ال برعکس .حقوق کارگر باید متناسب
با مخارج او ،افزایش یابد .اما چطور این مهم عملی میشود؟ تنها
در صورتی نائل شــدن به این هدف ممکن میشــود که اقتصاد
سامان پیدا کند .ســامت 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 بدهیهای معوقه ،همچنین انضباط مالی در سیستم
بودجه میشــود .افزایــش  50درصدی حجــم بودجه دولت در
مجلس و ارقام بسیار باال در بودجه نویسی ،در تورم تاثیر بسزایی
خواهد داشت.
افزایش بیمحابای مخارج دولت بدون شک بر افزایش نقدینگی
و تورم اثرگذار خواهد بود .این رویه قطعا در ماههای مرداد و شهریور،
تاثیر تورمزای 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  500هزار میلیارد تومان پــروژهی نیمهکاره
میدهد .با این حال مجلس خالف رای دولت ،تصمیم به تعریف

پروژههای تازهای کرده ،این اقدامات در نهایت به هدررفت منابع
و افزوده شدن مخارج دولت ،میانجامد .تبعات چنین تصمیماتی
که محدود به دید منطقهای است ،گردن اقتصاد را میفشرد و اثر
منفی بر تودههای مردم ،میگذارد .وقتی حجم پول پر قدرت وارد
اقتصاد میشود در شرایطی که کشور تحت تحریمهای بینالمللی
است ،باید قناعت پیشه کرد .بنابراین مسابقه افزایش دستمزد به
شکل و شمایل فعلی راه به جایی نمیبرد 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،
رانتخواران 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 ،میتواند شرایط سالمی را بر اقتصاد کشور حکمفرما کند.
به عالوه نه تنها افزایش دستمزد کمکی به افزایش تولید نمیکند
بلکه بنگاهها در این شــرایط ترجیحشــان بر استخدام کارگران
خارجی است 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 میافتد که متناسب
با ســبد معیشــتی کارگران و مخارج آنها ،تعیین شده و تغییر
پیدا کند .تنها آوردهی این طرز تفکر غیرکارشناسانه و غیرعلمی
در طول سالیان،گســترش فقر و افزایش بیکاری بوده است ما از
فقدان برخورد کارشناسی رنج میبریم اما اگر علمی و کارشناسی
با مشکالت برخورد کنیم به این معنی که با استخدامهای 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 توصیههای منطقی گوش دهیم تا
بتوانیم آشفتگیهای 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 بنگاههای اقتصادی
اتفاق بیفتد و ســوم ،هرگونه انحصــاری را از اقتصاد ایران به دور
بریزیم؛ چه انحصار بخش خصوصی ،چه دولتی و چه خصولتیها.
به نظر من یکی از انحصاراتی که در اقتصاد ایران مشــکلآفرین
است ،همین نهادهای بزرگی هستند که نه دولتی و نه خصوصی
هستند که بیشترین ضرر را هم به اقتصاد زدهاند .اینها نمیگذارند
خصوصی سالم در اقتصاد ما شکل بگیرد.
بخش
ِ

مهدی پازوکی
اقتصاددان

افزایش بیمحابای
مخارج دولت بدون
شک بر افزایش
نقدینگی و تورم
اثرگذار خواهد
بود .این رویه قطعا
در ماههای مرداد
و شهریور ،تاثیر
تورمزای 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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اگر نیروی استخدامی کارآیی و کارآمدی داشته باشد ،این افزایش تاثیر تورمی نخواهد داشت و
میتواند 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 میکند.

آینده ما

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

سید مرتضی افقه
عضو هیئت علمی دانشکده
اقتصاد دانشگاه اهواز

تنها راه حل این
مشکل ،از بین بردن
عوامل و ریشههای
حقیقی تورم است.
در کوتاهمدت نیز
بهتر است اگر
سیاست افزایش
حداقل دستمزد به
کار گرفته شد ،از
طریق کمکهای
بالعوض ،ارائه
سوبسیدهایی
بهتولیدکنندگان
در کنار
مصرفکنندگانو
مانعزدایی از تولید،
هزینههایجانبی
را بکاهیم
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تورم گرچه به خودی خود یک مفهوم اقتصادی است اما ریشههای آن
در ایران به شدت غیر اقتصادی بوده و با فرمولهای اقتصادی قابل حل
نیستند .در طی سه دهه گذشته بعد از جنگ ،ما راهکارهای اقتصادی
زیادی را به کار گرفتهایم اما نتوانســتیم ریشــه تورم را به خصوص از
مسیرهای درآمدی بخشکانیم .البته اکثر سیاستهای به کار گرفته شده
در این سالها به منظور کنترل تورم متمرکز بر حوزه سیاستهای پولی و
بازی کردن با نرخهای نقدینگی بوده است .در این شرایط مسئله افزایش
درآمد ،مســئلهای است که هرچند الزاما با تورم مرتبط نیست اما بر آن
تاثیرگذار و از آن تاثیرپذیر است .حداقل درآمد در کشورهای پیشرفته
توسط سندیکاهای کارگری و نه دولت مطابق با مخارج زندگی کارگران
و برای حمایت از نیروی کار مشخص میشود .همچنین افزایش حقوق
باید متناسب با بهرهوری 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 میکند .در کشور ما اما برخالف کشورهای توسعه یافته ،پیشنهاد
حداقلی حقوق و افزایش آن از سوی دولت مطرح میشود و تا امروز هم
همواره با آثار و ابعاد مختلفی چون افزایش هزینه تولید که خود عامل
تورم به حساب میآید ،رو به رو بوده است .این افزایش حقوق دستوری
در بخش دولتی نوعاً به دلیل استخدامهای ناشایست و برحسب روابط،
نیروی ناکارآمد و با بهرهوری پایین ،بازتاب این ساز و کار معیوب به ناچار
اثری تورمی برای جامعه به همراه دارد .اما در بخش خصوصی که معموالً
استخدامها براساس شایستگی نیروهای کار است ،افزایش اختیاری و نه
دستوری دستمزدها میتواند به افزایش هزینه تولید بنگاههابینجامد که
این مهم موجب موج بعدی تورم میشود.
بهرهوری چنان شاخص مهمی است که نرخ باالی آن میتواند اثر ضد
تورمی داشته باشد و افزایش دستمزد تنها در صورتی که برابر یا کمتر
از بهرهوری نیروی کار باشد ،به تورم نمیانجامد .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 ،گرهای است که هزینههای
تولید را برای او به شدت باال میبرد تا جایی که کارفرما تقریباً توان تقبل
و تامین این هزینهها را ندارد .این چالش که دامن کارفرما و کارگر را به
دلیل بیکفایتی در سیستم اداره کشور از سوی دولت و حاکمیت گرفته،
منجر به کاهش تولید ملی شده است .همین بیکفایتی و کاهش تولید
که ریشه در عوامل غیراقتصادی دارد ،به تولیدکنندگان بخش خصوصی
تحمیل میشود و نوعی سردرگمی جمعی شکل میگیرد .این بیتدبیری
سبب افزایش تورمی  -بیارتباط با تولیدات بخش خصوصی -و به طور
خاص مرتبط با کسری بودجههای دولت به علت هزینههایی که کمکی
به تولید نمیکنند ،میشود .این تورم و تحمیل تصمیمات دستوری به
بخش خصوصی در مجموع منجر به کاهش قدرت خرید کارگران و انتقال
بیکفایتی به هر دو بخش خصوصی و دولتی میشود.
تنها راه حل این مشکل ،از بین بردن عوامل و ریشههای حقیقی تورم
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است .در کوتاهمدت نیز بهتر است اگر سیاست افزایش حداقل دستمزد
به کار گرفته شــد ،از طریق کمکهای بالعوض ،ارائه سوبسیدهایی به
تولیدکنندگان در کنار مصرفکنندگان و مانعزدایی از تولید ،هزینههای
جانبی را بکاهیم .همچنین افزایش یکسان حقوق برای همه اقشار جامعه
با یک درصد واحد ،مسئلهای 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 میتواند 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 میکند ،میتواند به تحمیل
هزینه و اثر تورمی بر بنگاه اقتصادی ،ختم شود .جالب این است که خود
دولت نیز توان پرداخــت این هزینهها به نیروی کار در حال فعالیت را
ندارد و این هزینهها تنها و به ناچار به بخش خصوصی ،اجبار میشــود.
شانه خالی کردن دولت از قانونی که از سوی خودش وضع شده و بستن
قراردادهــای  89روزه 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 میکند؛
همگی نشانههای ناتوانی این سیاست در حمایت از اقتصاد تولیدکننده و
حقوق کارگر و عملی رندانه است 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 برونرفت از این چرخه معیوب اتخاذ کرده و تالش کند ریشههای
غیراقتصادی و اصلی تورم را فراتر از اصرار صاحبان نفوذ ،بسوزاند.
سالهاست که نرخ تورم با سرعت بیشتری از افزایش دستمزد ،افزایش
پیدا میکند؛ نتیجه هم این است که هر ساله تعداد بیشتری به زیر خط
فقر ریزش میکنند؛ آمارها هم نشان میدهد که تعداد خانوارهای زیر خط
فقر به شدت نگرانکننده 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 سیاستگذاران باید اولویتبندی کنند؛
آن هــا ابتدا باید با کاهش فرار مالیاتی گروههای مختلف و اخذ مالیات از
نهادها ،ارگانها و گروههایی که قب ً
ال معافیت مالیاتی داشتهاند ،منابع مالی
ت قائل
ایجــاد کنند و در مرحله بعد ،باید برای خرجکرد این منابع ،اولوی 
شــوند .اولویت اصلی باید باال بردن دستمزد به خصوص برای گروههایی
با پایینترین 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
ناتوان زیر خط فقر افزوده خواهد شد.
طبقات
ِ
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عکس :رضا معطریان

گاز اسیر بیبرنامگی و پوپولیسم

نقد و بررسی «سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور تا افق  »1420مصوب شورای عالی انرژی
بـهـانـه

سند بهرهوری انرژی جه مشخصهای 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

JJمقدمه
سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی کشور تا افق 1420در
تاریخ  21مهرماه  99در شورای عالی انرژی تصویب و با بیش
از پنج ماه وقفه در آخرین روز سال  99در  29اسفندماه ابالغ
شده است که خود جای تامل دارد .در این نوشتار این سند را
فرصت و بهانهای قرار دادهام که به برخی از مهمترین چالشها
و معضالت بخش انرژی و طبعا با تاکید بر گاز طبیعی بپردازم.

تحلیلگر ارشد حوزه انرژی
JJشورای عالی انرژی و وزارت انرژی
تاریخچه و فلسفه شورای عالی انرژی چیست؟ مطلعین از
ســاختار انرژی کشور میدانند که در بخش انرژی یک مشــکل بزرگ داریم و آن فقدان دستگاه
حاکمیتی یا حکمرانی است .شاید الزم باشد به طور کلیتر 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 تصدیگری و بنگاهداری دولتی بر حکمرانی ،دولتی داریم که در
وظایف اصلی خود یعنی حکمرانی که وظیفه اصلی دولتهای مدرن امروز جهان است ،بسیار ضعیف

چرا باید خواند:
اگر میخواهید
درباره آینده انرژی به
خصوص گاز کشور
بدانید ،خواندن این
مقاله به شما توصیه
میشود.

و ناکارآمد است .نگارنده قبال در نوشتههای خود این مشکل
را بسط دادهام و حتی مطرح نمودهام که به نظر من در ایران
دولتسازی مقدم بر خصوصیسازی است یعنی ما ابتدا باید
یک دولت حکمران که قادر به سیاستگذاری ،کنترل ،نظارت
و رگوالتوری اســت بسازیم و چنین دولتی است که میتواند
اوال یک جریان خصوصیسازی موفق را هدایت کند و ثانیا بعد
از خصوصیسازی بتواند میان منافع بخشخصوصی و منافع
عمومی و ملی ،سازگاری ایجاد کند و فعالیتهای خصوصی را
هدایت و نظارت نماید وگرنه نتیجه خصوصیسازی آن خواهد

شد که متاسفانه شده است.
اما در بخش انرژی مشــکل حادتر است و ما فاقد دســتگاه حکمرانی در بخش انرژی هستیم.
در بخشهای دیگر ســتادها یا بخشهای حکمرانی وجود دارد اما چنانچه اشاره شد به دلیل غلبه
تصدیگری و بنگاهداری موفق به حکمرانی در سطح مطلوب نیستند .ولی در بخش انرژی اص ًال چنین
ســتادی را نداریم .وزارت نفت و وزارت نیرو را داریم که هر کدام کار خودشان را انجام میدهند ،در
صورتی که امروزه در تمام جهان پیشرفته ،انرژی را به صورت یکپارچه حکمرانی میکنند ،حکمرانی

آکــادمـی
به مفهوم سیاستگذاری ،کنترل ،نظارت ،رگوالتوری و برنامهریزی است و اینکه دولت با ابزارهایی
که در اختیار دارد یک بخش را هدایت میکند که به سمت منافع ملی و برنامههای ملی ،هماهنگ با
سایر بخشها و در جهت توسعه ملی حرکت کند .این خأل حاکمیتی در بخش انرژی سالهای سال
است که مورد توجه قرار گرفته است و به همین دلیل میبینیم که دچار بحرانها و مشکالت زیادی
در بخش انرژی هستیم .در برنامه سوم عمرانی ،یعنی حدود  20سال پیش ،برای پر کردن این خأل
پیشبینی شــده بود که وزارتخانههای نفت و نیرو در هم ادغام شوند و وزارت انرژی تاسیس شود
لکن مجلس وقت در اواخر دوره  5ساله برنامه سوم ،در این مصوبه تجدید نظر کرد ،یعنی به این جمع
بندی رسیدند که مصلحت در ادغام این دو دستگاه نیست و مجلس اصالحیهای را داد که طبق آن
ی عالی انرژی را جایگزین تأسیس وزارت انرژی نمود .در واقع با این مصوبه یک شورای
تشکیل شورا 
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 جاهایی که خأل حاکمیتی و حکمرانی وجود داشته ،شوراهای
عالی جایگزین ستادهای حکمرانی شدهاند و تجربه چندان موفقی هم نبوده است و کماکان مشکل
دستگاه حکمرانی وجود دارد.
از آنجا که اخیرا در فروردین ماه سال  1400جمعی از نمایندگان طرحی را ارائه دادند که مجددا
بحث ادغام دو وزارت نفت و نیرو را مطرح کردهاند و در زمان نگارش این متن این طرح در حال بررسی
است ،خوب است نگاه دقیقتری به این مسئله داشته باشم .شورای عالی انرژی از حدود  20سال پیش
تاکنون موفق به پر کردن این خأل حکمرانی در بخش انرژی نبوده است .سالها بود که اص ًال جلسات
این شورا تشکیل نمیشد .در دوره ریاستجمهوری آقای احمدینژاد 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 سالهای خود به یاد این شورا افتاده است و سه چهار جلسه را تشکیل داده
و مصوباتی داشته است که بر مبنای اولویت و جهتگیری روشنی نیست.
با توجه به این که مسئله تاسیس وزارت انرژی مجددا در دستور قرار گرفته است بد نیست این
مسئله را کمی بازکنم که ببینیم مشکل کجا است .به نظر من مشکل اصلی در اینجا است که دو
وزارتخانه نفت و نیرو گرچه از نظر حکمرانی و از بُعد سیاستگذاری و الزامات اداره بخش انرژی کامال
با هم مرتبط هستند و به عبارتی بدون هم نمیتوانند بخش انرژی کشور را هدایت کنند ،اما از نظر
تصدیگری ،بنگاهداری ،تکنولوژی و نوع صنعت ارتباطی با هم ندارند بلکه شاید بتوان گفت که از هم
بیگانه هم هستند .اما متاسفانه در هر دو وزارتخانه و به خصوص در وزارت نفت بنگاهداری به شدت
بر سیاستگذاری غلبه داشته است و در واقع وزارت نفت شاید فقط اسم وزارتخانه را یدک کشیده،
ولی در واقع یک هلدینگ است که بخشهای مختلف صنعت نفت و گاز را تصدی و اداره میکند،
از باالدستی تا پاییندستی و تا محصوالت نهایی .در این شرایط اگر این ادغام انجام میشد ،هدف پر
کردن خأل حاکمیتی و حکمرانی بود در صورتی که در واقع دو بنگاه که از نظر بنگاهداری و تکنولوژی
ربطی به هم ندارند ،ادغام میشــدند و این نگرانی وجود داشت که مشکالت ناشی از ادغام و تحول
سازمانی به نوبه خود تا مدتها درصد ضعیف حکمرانی در این دو دستگاه را هم تحتالشعاع قرار دهد
و نهتنها هدف اصلی حاصل نشود بلکه از آن دورتر هم بشویم .و متاسفانه این وضعیت کماکان ادامه
دارد .راهحل این بوده است که باید برنامهریزی بلندمدت میشد که در هر دو وزارتخانه بخشهای
تصدیگری از بخشهای حکمرانی کامال جدا و تفکیک شوند و خصوصا وزارت نفت به عنوان یک
وزارتخانه و یک دستگاه حکمرانی خود را بتکاند و رابطهاش را با شرکتهای 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 بخشهای
ستادی و حکمرانی در دو وزارتخانه با شرکتهای زیرمجموعهشان و بخش تصدی و بنگاههایشان
هم از نظر حقوقی و هم از نظر سازمانی و اداری مشخص شد ،زمینه برای این ادغام فراهم میشد،
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 تصدیگری به شدت غلبه دارد و حتی این
وزارتخانه درگیر مسائل پیمانکاری هم هست ،یعنی سطحی پایینتر از بنگاهداری .بنابراین کماکان
همان مانعی که در  20سال 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
تکنولوژیهای مختلفی که دارند ،حتی هدف اصلی را تحتالشعاع قرار دهد.
با طرح این بحث هم میخواستم توضیح دهم کهشان نزول شورای عالی انرژی و مصوبهای که از
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آن صادر شده چیست که فع ًال سعی میکند خأل حکمرانی را در بخش انرژی پر کند ،ولی همانطور
که ذکر شد و در ادامه مطلب هم بیشتر مشخص خواهد شد ،چندان موفق نبوده است .این شورا به
صورت سازمانیافته 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 میخواستم نظر خود را در مورد ادغام این دو وزارتخانه که دوباره در مجلس مطرح
شده است توضیح بدهم که لزوما در شرایط فعلی ادغام این دو وزارتخانه ممکن است که مشکل را
حل نکند و باید برای مساعد شدن فراهم آمدن شرایط ادغام برنامهریزی 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  28تیرماه  1396هیئت وزیران مورد تاکید قرار گرفته
اما متاسفانه به اجرا درنیامده است.
JJسبد 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  70درصد انرژی اولیه کشور وابسته به گاز است و توجه به این مسئله مهم است
که از این جهت یکی از غیرمتنوعترین سبدهای انرژی دنیا را داریم .یکی از اصول راهبردی انرژی در
اغلب کشورهای توسعهیافته متنوعسازی 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 میکند؛ اما سبد انرژی ما در ایران متأسفانه بسیار
غیر متنوع است .ما بیش از  97درصد به نفت و گاز وابستهایم و در این میان هم در حال حاضر بیش
از  70درصد وابستگی به گاز داریم و نزدیک به  60درصد از این گاز نیز از میدان گازی پارسجنوبی
تأمین میشود و به عبارتی یک میدان و مخزن گازی بیش از  40درصد کل انرژی کشور را تأمین
میکند که مسائل امنیتی و پدافندی هم میتواند در آن مطرح باشد و باید به آن توجه کرد .نکته
دیگری که در این سند مشخص است ،سهم بخشهای مختلف در مصرف انرژی و گاز است که اگر
به اینها توجه شود ،به نوعی توسعهنیافتگی کشور را انعکاس میدهد .در اغلب کشورهای توسعهیافته
شاهد هستیم که بزرگترین بخش مصرفکننده انرژی بخش صنعت است ،ولی با توجه به آمار سال
 1397که در این ســند ارائه شــده ،در ایران شاهد هستیم که  18درصد از مصرف گاز سهم بخش
صنعت است و 28درصد 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 جاهای
دیگر اشــاره شده است که  32هزار روستا در حال حاضر از گاز برخوردار هستند و اظهارت مقامات
شرکت گاز نشان میدهد که در حال گازرسانی به چندین هزار روستای دیگر هم هستند .بارها در این
مورد گفتهام و در مقاالت مختلف نوشتهام که این کار بسیار غلطی بوده و هست .در بعضی از روستاها
قیمت تمام شده انشعابی که به پشت در منزل روستایی رسیده است ،با قیمتهای امروز سر به میلیارد
تومان میزند که شاید کل ارزش دارایی آن روستایی در این حد نباشد .هیچ مخالفتی نداریم با این
که روستاییان از رفاه در زمینه انرژی بهرهمند شوند؛ اما آیا راه این مسئله فقط رساندن گاز است؟ آیا
با این پولی که ما هزینه کردیم برای خطوط انتقال و شبکه گازرسانی ،آن هم در مناطق صعبالعبور
و مناطق روستایی که حتی بعضی از روستاهای ما دیگر کاربرد تولیدی ندارد و به ییالق تبدیل شده
اســت ،آیا با این پول نمیشد انرژی مطمئن و آسودهای را برای روستایی با هزینههای بسیار کمتر
مثال از طریق نصب پنلهای خورشیدی و توربینهای بادی و یا توسعه دادن سوختهای سنتی و
تبدیل آنها به بیوگاز تأمین کرد؟ شرکت ملی گاز ایران سالها پیش (شاید بیش از  10سال پیش)
در معاونت پژوهشی این شرکت نرمافزاری را توسعه داد که با دادن اطالعات جغرافیایی و مختصات به
این نرمافزار مشخص کنند که سوخت بهینه در هر منطقه چیست ،مثال نیروی خورشیدی بهتر است،
برقرسانی اقتصادیتر است یا گازرسانی یا اگر گازرسانی هم هست به چه صورت ،به صورت سی ان
جی یا خط لوله ،ولی متأسفانه به دلیل سیاستزدگی و نوعی پوپولیسم سیاسی که توضیح خواهم داد،
تمام اینها کنار گذاشته شد و هدف این شد که به هر کوی و برزن و هر روستای کوچکی ،علیرغم
اقتصادی نبودن گازرسانی کنیم! در صورتی که در یکی از سندهای راهبردی انرژی تأکید شده است
که باید اقتصادی بودن و منطق اقتصادی در انرژیرسانیها حاکم باشد.
چرا میگویم پوپولیسم سیاسی؟ به این دلیل که اصل مسئله این بوده است که وزیر میخواسته

«تفکیک کامل وظایف حکمرانی از تصدی و ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی در بخش انرژی
کشور بهویژه صنعت نفت» صراحتا در سند باالدستی تحت عنوان «سند ملی راهبرد انرژی کشور» مصوب  28تیرماه
 1396هیئت وزیران مورد تاکید قرار گرفته اما متاسفانه به اجرا درنیامده است.

از نمایندگان مجلس رأی اعتماد بگیرد و نمایندگان مجلس هم میخواستند با وعدههایی که به مردم
میدهند ،رأی بیاورند و وارد مجلس شوند ،بنابراین به مردم وعده دادند که ما برایتان گاز میآوریم.
رفاه گاز هم برای مردم ملموس بوده است ،چون اگر میگفتند ما برایتان یک انرژی مطمئن میآوریم،
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 میکنند ،در همه جا انتخاب بهینه مطرح است که در هر منطقهای
چه سوختی بهینه است .یکی از هزینههای 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 میبریم ،هم شبکه
ن مستلزم سرمایهگذاریهای زیرساختی مضاعف است و هم برای بخش حمل
انتقال گاز میبریم که ای 
و نقل مجبوریم که شبکه انتقال فراوردههای نفتی هم داشته باشیم که در این مورد هم معموال در
کشورهای پیشرفته دستگاههای حکمران سعی میکنند که شبکه را بهینه کنند و از هزینههای زیر
ساختی مضاعف اجتناب کنند.
الزم به ذکر است که تنوع بخشی سبد انرژی ،توجه به انرژیهای تجدیدپذیر ،تخصیص بهینه گاز
طبیعی تولیدی بر اساس جامعنگری در منافع ملی ،صراحتا در سند باالدستی تحت عنوان «سند
ملی راهبرد انرژی کشور» مصوب  28تیرماه  1396هیئت وزیران مورد تاکید قرار گرفته اما متاسفانه
به اجرا درنیامده است.
JJآمارهای مخدوش
نکته دیگر اشــکاالت بزرگ آماری است که میخواهم 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 کارهایی که باید انجام
شود ،این است که یک دبیرخانه مستقل داشته باشد و این دبیرخانه سامانهای 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 برنامهریزی کرد .سند تراز گاز مورد بحث در سال
 99در شورای عالی انرژی تصویب شده و خود این سؤال است که در مهر ماه  99آیا آمار سال  98در
دسترس نبوده است که سال  97را به عنوان آمار پایه گذاشتهاند .اما همان طور که در سند مالحظه
میشــود رقم متوسط گاز غنی تولیدی روزانه صنعت نفت در سال  1397حدود  744میلیون متر
مکعب در روز گزارش شده است ،در حالی که در تراز هیدروکربنی که وزارت نفت منتشر میکند و
نیز در سند تراز انرژی که وزارت نیرو منتشر میکند و اطالعاتش را از وزارت نفت میگیرد ،آمار گاز
غنی تولیدی یا خام (که در سند مورد بحث هم با همین عنوان آمده) ،در سال  1396مقدار 844.9
میلیون متر مکعب ذکر شده است .بر این اساس ،در سال  97میزان گاز تولیدی  100میلیون متر
مکعب در روز کمتر از سال  96بوده است که این خیلی جای سؤال و ابهام دارد .بخشی از گاز غنی
تولیدی کشور گاز همراه نفت است که حدود  100میلیون متر مکعب میشود و اگر فرض کنید که
تمام این  100میلیون متر مکعب کاهشیافته بود به  744میرسیم ولی میدانیم که این گونه نبوده
و گاز همراه حدود  65میلیون متر مکعب کاهش داشته و در مقابل در این سال چند فاز جدید پارس
جنوبی وارد مدار تولید شد ه و جایگزین کاهش تولید گاز همراه نفت شدهاند یعنی در بدترین شرایط
و با وجود این که تولید گاز همراه نفت از  100میلیون متر مکعب به  36میلیون متر مکعب (به دلیل
تحریمهای نفتی و این که ما نفت کمتری تولید کردیم) افت کرده ،باز هم در سال  97باید حد اقل
 855میلیون متر مکعب در روز تولید گاز میداشتیم ،حتی در بدترین شرایط اگر کل گاز همراه هم
قطع شده بود ،با احتساب افزایش تولید پارس جنوبی ما باید حدود  819میلیون متر مکعب تولید گاز
غنی میداشتیم ،پس این که چطور این عدد به  744رسیده است ،جای سؤال دارد .حاال اگر این را با
سند دیگری مقایسه کنید که تحت عنوان «برنامه اجرایی طرح جامع انرژی» در تاریخ  24فروردین
 1399توسط هیئت وزیران تصویب و در  27فروردین  1399یعنی تنها حدود  6ماه قبل از تصویب
سند تراز گاز ابالغ شده است ،میبینید که در آن سند تولید گاز غنی در سال 1396به مقدار 845
میلیون متر مکعب و در سال  97حدود  912میلیون متر مکعب در روز ذکر شده است که مالحظه
میشــود که چقدر با عددی که در ســند تراز گاز آمده مغایرت دارد .به هر حال شورای عالی انرژی
متشکل از عدهای از وزیران است و زیرمجموعه هیئت وزیران و دولت است و چگونه میشود در یک
سند که شش ماه قبل تر در دولت تصویب شده آمار تا  98ذکر شود و در سند شش ماه بعد شورای

نکتههایی که باید بدانید
[به دلیل غلبه تصدیگری و بنگاهداری دولتی بر حکمرانی ،دولتی داریم
که در وظایف اصلی خود یعنی حکمرانی که وظیفه اصلی دولتهای مدرن
امروز جهان است ،بسیار ضعیف و ناکارآمد است.
[اگر مقوله بهرهوری 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 کشورهای توسع هیافته شاهد هستیم که بزرگترین بخش
مصرفکننده انرژی بخش صنعت است ،ولی با توجه به آمار سال  1397که
در این سند ارائه شده ،در ایران شاهد هستیم که  18درصد از مصرف گاز
سهم بخش صنعت است و 28درصد سهم مصرف خانگی و تجاری است.

عالی انرژی آمار پایه سال  97باشد و این میزان مغایرت هم وجود داشته باشد؟ تولید گاز غنی سال
 98در مصوبه فروردین ماه دولت 1024میلیون مترمکعب ذکر شــده و برای سالهای  99و 1400
به ترتیب 1174میلیون متر مکعب و  1241میلیون مترمکعب پیشبینی شده است در حالی که در
سند تراز گاز ،تولید سال  1400به میزان  895میلیون متر مکعب در روز پیشبینی شده است که
در این مورد هم تفاوت شگرفی وجود دارد .مالحظه مغایرتهای بزرگی که بین سندی که در دولت
و در فروردین ماه تصویب شده با سندی که در شورای عالی انرژی که زیرمجموعهای از دولت است
و وزرای کلیدی مســئول بخش انرژی همگی در شــورای عالی انرژی هم حضور دارند و در مهرماه
تصویب شده است خود نشاندهنده نابسامانی در اطالعات و ارقام بخش انرژی و پیشبینیهاست و
این معضل بزرگی است که باالخره کدام یک از این آمار و ارقام درست است و باید به کدام اتکا کرد.
در آنجا تولید سال  99را  1174پیشبینی کرده است و در اینجا تازه در سال  1400میخواهد به
 895میلیون برسد .تمام اینها هم در ارتباط با تولید گاز غنی یا خام و تحت این عنوان است .به هر
حال اینها یا ناشی از اشکال در تعاریف است که استانداردسازی نشده یا خالفگویی و عدم شفافیت
دستگاههای گزارشدهنده است و در نهایت نمیتوان هیچ چیز از این سندها دریافت نمود چرا که
اختالفها کم نیست و بعضا به اندازه  4تا  5فاز پارسجنوبی 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
شرکتهای زیرمجموعه آن ممنوع شده است ،مطالبی روشن میشود .هماکنون اگر به سایت شرکت
ملی گاز ایران ،شرکت نفت و گاز پارس و سایتهای دیگری از این دست مراجعه شود تقریبا هیچ
آمار و ارقامی پیدا نمیشود؛ در صورتی که مثال روی سایت شرکت ملی گاز ایران به صورت ساالنه
گزارشهای آماری منتشــر میشد و حتی در بعضی سالها برای این که مردم را تشویق به کنترل
مصــرف کنند ،روزانه نمودار آمار مصرف گاز را نمایش میدادند ،اما حال هیچ آمار و اطالعاتی روی
سایتها پیدا نمیشود .چرا؟
مقایسه آمار تولید گاز غنی(خام) مندرج در سه سند(میلیون مترمکعب در روز)
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آکــادمـی
JJمشکالت میدان گازی پارس جنوبی
بحث دیگر مربوط به میدان پارسجنوبی است که بیش از  40درصد انرژی کل کشور و بیش
از  60درصد گاز کشور را تامین میکند .در مورد پارسجنوبی ،از ابتدا بسیاری از اساتید و خصوصا
مرحوم دکتر علیمحمد ســعیدی که فوق تخصص مهندسی میادین هیدروکربنی بودند عنوان
میکردند که توســعه میدان پارسجنوبی و حتی فازبندی میدان از ابتدا براساس مطالعات جامع
میدان صورت نپذیرفته است .مثال اول آقایان فکر میکردند که  5 ،4فاز بیشتر نیست ،بعد تا فاز
 10و  11رفتند و در نهایت اآلن رسیدیم به  24فاز .به یاد دارم که مرحوم دکتر سعیدی و خیلی
از متخصصین دیگر میگفتند این که شما به این صورت فازبندی کردهاید و فازهای اولیه را بردهاید
در ُقله میدان و فازهای بعدی در حاشیههای میدان قرارگرفته ،یک اشکال در فازبندی است و ناشی
از این بوده که چشمانداز 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 ،سالها پس از آغاز توسعه میدان اتفاق افتاده که در بسیاری از موارد مثل فازبندی ،کار از کار
گذشته بوده است.
بنابراین در فازهای اولیه که در بهترین نقطه میدان هســتند ،تا آینده دورتر هم مشکل افت
فشــار تولید نخواهیم داشــت؛ ولی در فازهای جدیدتری که به حاشیه میدان آمده ،مشکل افت
تولید خواهیم داشت .و متاسفانه امروز ما شاهد این مسئله در میدان گازی پارس جنوبی هستیم.
مشخصات فازهای مختلف پارس جنوبی روی سایت سازمان منطقه ویژه انرژی پارس موجود است
(که امیدوارم که بعد از این یادداشت برداشته نشود) ،وقتی تولید این فازها با تولید هدف مقایسه
میشود ،میبینیم که در فازهای  2و  4 ،3و  5که فازهای اولیه هستند حدود  95درصد هدف تولید
محقق شده است ،مثال در فازهای 4و 5حدود  93درصد ،در فاز 1حدود 95درصد و در فازهای 2
و 3حدود  96درصد.؛ اما در  7 ،6و  8این میرسد به  79درصد ،در  12میرسد به  78درصد ،در
 15و  16میرسد به  74درصد ،در  19میرسد به  68درصد .دقیقا همان اشکالی که به طراحی
این میدان گرفته میشد ،میبینیم که متأسفانه تحققیافته و نشان میدهد حرف متخصصینی که
مدیران غیرمتخصص وزارت نفت حاضر به پذیرش آن نبودند ،درست بوده است.
یک نکته دیگر هم مشخص میشود که چرا در فازهای جدیدتر شرکتهای خارجی ،حتی قبل
از برجام و افزایش تحریمها ،حاضر نبودند با همان فرمولی که در فاز  2و  3با توتال قرارداد بسته
شده بود قرارداد ببندند ،چون آنها میدانستند که این فازبندی اشکال دارد و فازهای حاشیهای که
میخواهند به آنها واگذار کنند خیلی زودتر از فاز  2و  3دچار مشکل افت فشار میشوند و متاسفانه
این که چرا شرکتها نمیآیند ،همه به حساب تحریمها گذاشته میشد .در نهایت همانطور که
در جدول مشخص است با مجموع فازهایی که تا پایان سال  97به بهرهبرداری رسیده (تا فاز 24
همگی وارد تولید شدهاند) ،باید در سال  99و سال  1400حداقل  773میلیون متر مکعب فقط از
پارس جنوبی تولید داشته باشیم و با احتساب این که پارس جنوبی حدودا  60درصد از تولید گاز
کشور را تأمین میکند ،باید در سال  1400بیش از  1280میلیون 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  1410قرار است به  1269میلیون متر
مکعب در روز برسد و بعد از آن هم قرار است که تولید سرازیر شود در حالی که در این فاصله فاز
 11هم باید با ظرفیت  56.6میلیون متر مکعب در روز به بهرهبرداری برسد و بسیاری از میدانهای
گازی دیگری که در حال توسعه هستند هم باید وارد تولید و بهرهبرداری شوند ،میدانهایی مثل
فرزاد ،بالل ،میدان گازی کیش و حدود  40میلیون متر مکعب در روز هم گازهای سوزانده وجود
دارد که قانون تأکید کرده که باید جمعآوری شود .این نشان میدهد که ما در چشمانداز با مشکالت
زیادی مواجه هستیم .طبیعتا این عددها را وزارت نفت داده است و وزارت نفت هم میداند که در
پارس جنوبی هدفهای تولید قابل تحقق نیست و عددهای محافظهکارانهای 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 میکنیم که تراز گاز کشور تا سال  1404منفی است ،به خصوص در پیک مصرف دچار
مشــکالت زیادی خواهیم بود .تمام اینها نشان میدهد که برنامهریزیها اشکال داشته است .ما
کشور را  70درصد وابسته به گاز کردیم؛ ولی توان تأمین آن را نداریم و در فصول مختلف نیروگاهها
باید دوباره روی سوخت مازوت و گازوئیل شیفت کنند و در نتیجه با مسائل آلودگی محیط زیست
هم مواجه هستیم.
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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 هزینههایی که انجام شده نیست و این
نوعی اتالف منابع ملی است.
JJصادرات و واردات گاز
اگر بخواهیم اشارهای هم به واردات و صادرات گاز داشته باشیم باید ذکر کنیم که با این چشمانداز،
اصوال پتانسیلی برای به دست آوردن بازارهای گازی جدید و ورود به آنها وجود ندارد و اگر بتوانیم
ن بازارهایی را که داریم حفظ کنیم ،خیلی کار بزرگی است .وزیر فعلی نفت در دوره قبلی وزارت
همی 
خود با تصور این که ایران تبدیل به یک صادرکننده بزرگ گاز خواهد شــد ،بحث  40میلیون تن
پروژه مایعسازی گاز برای صادرات را مطرح کرد که در نهایت فقط یک پروژه ایران الانجی باقی
ماند و میلیاردها دالر در آن هزینه شده و به هیچ نتیجهای نرسیدیم .نگارنده در همان زمان در اظهار
نظری به شورای اقتصادگفتم ونوشتم که این توهم است .همچنین علیرغم مخالفت بسیاری از
افراد که گفتند و نوشتند که پاکستان بازار هدف خوبی نمیتواند برای ما باشد و زمانی که هندیها
به عنوان مقصد اصلی صادرات خطلوله موسوم به صلح تصمیم به خروج از آن گرفتند ،مشخص بود
که پاکستان به تنهایی نمیتواند 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 میتواند 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 ،پاکستانیها به تعهدات خود عمل نکردند و متاسفانه در این دوره جدید وزارت
ایشان هم قرارداد پیگیری نشد و در مورد تعهدات پاکستانیها هم پیگیری حقوقی انجام نشد و حال
شاهد هستیم که همان حرفهایی را که منتقدان در آن دوره میزدند ،اآلن از زبان وزیر میشنویم
که پاکستان بازار خوبی نیست .به نظر من علت این است که به خوبی میدانند که با این روند ،گازی
نخواهیم داشت که بتوانیم به پاکستان تحویل بدهیم و میبینیم که صادرات به عراق هم اخیرا زیر
سؤال رفته است و بهانه پیدا شده که عراقیها پول ما را نمیدهند و بهتر است که ما گاز را قطع کنیم.
در سال  2026قرارداد ما با ترکیه به پایان میرسد و با این چشمانداز و وضعیتی که داریم پیش
میرویم و با توجه به منفی بودن باالنس عرضه و تقاضای گاز ،بعید است که ترکها 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 میکردیم و میتوانستیم آن قرارداد را
حفظ کنیم ،اما متأسفانه شرکت گاز و وزارت نفت به تعهدات خودشان در مورد ترکمنها عمل نکرد
و سعی نکرد راهی را برای بازپرداخت هزینه گاز ترکمنها پیدا کند و سرانجام ترکمنها گاز را قطع
کردند و این فرصت هم از دست کشور رفت ،در صورتی که راههای مختلفی برای حفظ این قرارداد
وجود داشت .حتی ترکمنها در مقطعی فرصت صادرات کاال و خدمات را برای ایران فراهم کردند که
میتوانست یک فرصت طالیی برای کشور باشد .گفتند که اگر پول ندارید در عوض بیایید در اینجا
پروژه اجرا کنید یا در عوض به ما کاال بدهید .حتی ما میتوانستیم از طریق پولهایی که در چین
داریم و با توجه به حسابهایی که چینیها با ترکمنستان دارند و حساب ما که در چین بلوکه شده،
راهی را پیدا کنیم که از طریق چینیها 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 میتوانستیم صادرات به ترکیه
و عراق را حفظ کنیم یا افزایش دهیم ،از دست دادیم.
JJارتقای بهرهوری 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 بهرهوری انرژی .شاخص شدت انرژی در ایران یکی از بدترینهای
جهان است و شاید هم بدترین جهان 30 ،سال است که ما داریم در این زمینهها صحبت میکنیم،
ولــی هیچ اتفاقی به طور جدی نمیافتد .البته افراد و بخش خصوصی تالشهایی میکنند ،اما در
سطح ملی به عنوان یک نهضت بزرگ اتفاقی نمیافتد .نگارنده قبال در همایشی در اتاق بازرگانی
نشان دادم که اگر بخواهیم شاخص شدت انرژی را در ایران نه به بهترینهای دنیا که کشورهایی مثل
ژاپن و اسکاندیناوی هستند بلکه به متوسط دنیا برسانیم ،به راحتی  40درصد پتانسیل بازیافت یا
ذخیره انرژی داریم ،یعنی اگر در حال حاضر بیش از  6میلیون بشکه معادل نفتخام انرژی مصرف

ما بیش از  97درصد به نفت و گاز وابستهایم و در این میان هم در حال حاضر بیش از  70درصد وابستگی به گاز داریم و نزدیک
به  60درصد از این گاز نیز از میدان گازی پارسجنوبی تأمین میشود و به عبارتی یک میدان و مخزن گازی بیش از  40درصد کل
انرژی کشور را تأمین میکند که مسائل امنیتی و پدافندی هم میتواند در آن مطرح باشد و باید به آن توجه کرد.

میکنیم ،چیزی حدود  2.5میلیون بشــکه معادل نفت خام میتوانیم ذخیره و صرفهجویی 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 بهرهوری از هزینه تولید
یک واحد جدید انرژی بسیار کمتر است .این همان حرفی که نگارنده سالها و بارها گفته و نوشتهام
و در این زمینه مطالعات بسیاری هم شده است .ما از طریق ارتقای بهرهوری انرژی و بهبود شاخص
شــدت انرژی ،میتوانیم انرژی را برای مصارف جدید ،برای نسلهای 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 پایینتر است .عالوه بر آن میدانیم که هر واحد کاهش مصرف انرژی متعاقبا
آالیندههای زیستمحیطی را هم پایین میآورد و کاهش آالیندهها در داخل و در سطح جهانی برای
ما فرصت ایجاد میکند و حتی ممکن است بتوانیم از کمکهای بینالمللی مربوطه هم بهرهمند
شویم .عالوه بر این بهرهوری ما را در اقتصاد افزایش میدهد ،قیمت تمام شده کاالهایمان را کاهش
میدهد و بسیاری امتیازات عالوه بر بحث انرژی هم دارد و فرهنگ بهرهوری را در کشور گسترش
میدهد ،ولی ما متأسفانه حرکت جدی نکردهایم .در جدول بزرگ شماره  2سند مورد بحث ،آمار 4
ماه پرمصرف سال آورده شده است که نشان میدهد که در بخش خانگی و تجاری در  4ماه زمستان
چه مشکالت بزرگی داریم و مجبوریم تزریق گاز به میادین نفتی را قطع کنیم ،حتی گاهی مجبور
میشویم صادرات را قطع کنیم و مشکل تعهدات قراردادی پیدا کنیم.
اگر در گوگل جستوجو کنید پیدا میکنید که وزیر فعلی نفت در سال  92و  93مطرح کردند
که ما میخواهیم  20میلیون بخاری گازی را عوض کنیم .برآورد شــده بود که  20میلیون بخاری
گازی در کشور وجود دارد ،راندمان و بازدهی این بخاریها  40درصد است که اتفاقا همگی هم در
پیک مصرف کار میکنند .در مورد یک تکنولوژی عجیب صحبت نمیکنم ،در مورد بخاری گازی
صحبت میکنم .در حال حاضر بخاریهای گازی که در دنیا وجود دارند ،راندمان باالی  95درصد
دارند و سیکل بسته هستند و دودکش هم ندارند ،یعنی تمام گاز را تبدیل به حرارت میکنند ،در
صورتی که بخاریهای گازی موجود در کشور  40درصد این گاز را تبدیل به حرارت میکند ،بقیهاش
دارد آلودگی زیستمحیطی ایجاد میکند و خفگیها و مرگ و میرهای زمستانی را به وجود میآورد.
اما هیچ اقدامی نشد و امروز چیزی از آن نمیشنویم .قانونی در کشور داریم با عنوان اصالح الگوی
مصرف انرژی که در در سال  90تصویب شده و ماده  12قانون «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای

نظام مالی در کشــور» مصوب اردیبهشت  94را داریم که البته خیلی جلوتر در سال  92در دولت
چیزهایی تصویب شده بود که در قانون رفع موانع تولید بار دیگر بر آنها تأکید شد .در آنجا 100
میلیارد دالر ظرفیت سرمایهگذاری در سال برای  Savingیا بازیافت انرژی از طریق ارتقای بهرهوری
پیشبینی شده است ،یعنی اگر یک سرمایهگذار بیاید بگوید آقای وزیر نفت ،من با هزینه خودم تمام
این بخاریها را عوض میکنم ،بخاریهای  40درصد راندمان مردم را جمع میکنم و بخاریهای 95
درصد راندمان به آنها میدهم ،ولی من و شما با هم بنشینیم گازی را که با این اقدام صرفهجویی
میشود محاسبه کنیم ،مثال با قیمتی که شما از ترکمنستان گاز وارد میکنید ،پول این گاز آزادشده
را در همان  4ماهی که اتفاق میافتد به من بدهید و من از این طریق سرمایه خودم را بازمیگردانم،
گذار سود میکند،
وزیر موظف است زمینه را فراهم کند .بنابراین شما میبینید که هم آن سرمایه 
هم اقتصاد ملی نفع میبرد ،هم آلودگی محیط زیست پایین میآید ،اما وزارت نفت همکاری نکرد و
چنان که ذکر شد امروز شما دیگر هیچ چیز از آن تعویض بخاریهای با راندمان نازل نمیشنوید .این
فقط نمونهای بود از این که ما چه کارهای عظیمی در بخش ارتقای بهرهوری انرژی میتوانیم انجام
بدهیم و این روند خطرناکی که در چند سال آینده با آن مواجه خواهیم بود را میتوانیم فقط با بحث
بهرهوری انرژی تغییر بدهیم و بتوانیم بازارهای صادراتی به دست آوریم و حتی شاید سرمایهگذاران
خارجی حاضر باشند که در بازیافت انرژی سرمایهگذاری 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 دورهای در شرکت صادرات گاز
(که اآلن منحل شده است) ،طرحی را تعریف کردند به نام  Savexو با بعضی شرکتهای سوئیسی
هم صحبت کردند که اینها بیایند در ایران برای بهرهوری انرژی سرمایهگذاری کنند و گاز آزاد شده
یا صرفهجوییشده را خودشان ببرند و سرمایهگذاری 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 میشوید.
بخش قابل توجهی از این سند صحبتهای بسیار ابتدایی در خصوص صرفهجویی انرژی است ،یعنی
انگار چرخ را از نو اختراع کرده باشند ،حرفهایی که  30سال است در کشور زده میشود در اینجا
تکرار شده و مسائلی مثل فرهنگسازی در زمینه بهینهسازی انرژی مطرح شده یعنی حرفهایی که
 25سال پیش زده میشد .در سال 1376زمانی که نگارنده رئیس مؤسسه مطالعات انرژی بودم و آن
موقع اص ًال کسی نمیدانست بهرهوری انرژی و صرفهجویی چیست باید فرهنگسازی میکردیم که
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فازها

سال بهرهبرداری

ظرفیت اسمی تولید

تولید سال 1396

نسبت تولید عملی به ظرفیت (درصد)

تولید سال 1397

نسبت تولید عملی به ظرفیت(درصد)

1

1381

28.3

26.69

94.3

27.07

95.7

2و3

1383

56.6

54.75

96.7

54.22

95.8

4و5

1384

56.6

54.04

95.5

52.7

93.1

6و7و8

1387

104

80.68

77.6

82.5

79.3

 9و 10

1387

56.6

54.07

95.5

51.58

91.1

11

بالتکلیف

56.6

.

12

1392

75

56.99

76.0

58.51

78.0

*13

1397

56.6

1.74

3.1

.

*14

1397

65.6

17.29

30.5

 15و 16

1393

56.6

32.61

57.6

41.88

74.0

 17و 18

1394

56.6

51.89

91.7

5145

90.9

19

1394

56.6

39.29

69.4

3835

67.8

 20و 21

1395

56.6

45.32

80.1

52.43

92.6

 22تا *24

1397

56.6

2.19

3.9

531.91

68.8

جمع

773.3

496.33

64.2

ماخذ :سایت سازمان منطقه ویژه انرژی پارس و گزارشات ترازنامه هیدروکربنی وزارت نفت
		
*فازهای  13و  14و  22تا  24در اواسط سال  1397به بهرهبرداری رسیده و در این سال به تولید کامل نرسیدهاند.
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آکــادمـی
این مفاهیم را جا بیندازیم .اآلن دوباره بعد از بیست و چند سال این حرفها در این سند آمده است
در صورتی که در همان مصوبه ابتدای سال  99دولت که قبال اشاره شد و در سندهای دیگری که
به آن اشاره کردم ،مطالب بسیار جلوتر و پیشرفتهتری از این سند ذکر شده است .یعنی آنچه که در
همان قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر ،در قانون اصالح الگوی مصرف انرژی سال  90و در جاهای
دیگر و قوانین برنامه تکرار شده است ،در سند تراز گاز به عنوان یک کشف جدید فهرست شده و
ذکر شده که در بخشهای مختلف چه کار میتوانیم بکنیم .حتی در سند مصوب فروردین  99دولت
شاخصهای ک ّمی و مشخصی برای کاهش شدت انرژی در نظر گرفته شده .اینها به نوبه خود نشان
میدهد 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 آسیبشناسی انجام داده که چرا مصوبات و قوانین قبلی
اجرا نشده و چرا باید در اینجا به صورت بسیار ابتداییتر مطرح شود.
آنچه در صفحه  9این سند آورده شده ما را به یک مورد کلیدی در زمینه ارتقای بهرهوری انرژی
متوجه میکند که موضوع راندمان نیروگاهی کشــور .در جدول صفحه  9در سال  1397راندمان
نیروگاهی کشور  37درصد ذکر شده و پیشبینی شده که در سال  1400به  39درصد و در 1405
به  42درصد و سرانجام در سال  1420به  50درصد 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  54درصد رسیده و در سیستمهای تولید همزمان برق و
حرارت ( ،)CHPصحبت از  75تا  80درصد است و آنگاه راندمان نیروگاهی ما  37درصد 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 آسیبشناسی کردهام که خواننده عالقهمند میتواند
به وبالگ من مراجعه کند .یکی از مهمترین دالیل همان است که ما دستگاه حکمرانی در بخش
انرژی نداریم و دستگاههای موجود ما آن قدر گرفتار امور روزمره ،مسائل تصدی و گرفتاریهای
تحریم و ...هستند که واقعا کار نمیکنند .ضمن این که به صورت ساختاری و اصولی بزرگترین
مشکل این است که دستگاههای تولیدکننده انرژی انگیزهای برای صرفهجویی و بهرهوری ندارند
و فقط زمانی یادشان میافتد که بهرهوری انرژی چیز خوبی است که اوج زمستان است ،کمبود
دارند و سر و صدا میشود که چرا نیروگاهها را سوخت مایع میدهید ،آلودگی زیاد شده است،
ولی بقیه ســال میگویند به هر حال ما گاز داریم و باید بفروشــیم ،یعنی به محض این که
مشکلی در باالنس نداشته باشــند ،بهرهوری را از یاد میبرند .در کشور دستگاههای بهرهوری
انرژی زیرمجموعه وزارت نفت و نیرو که تولیدکنندگان انرژی هستند ،قراردارند در حالی که باید
دستگاههای مستقلی وجود داشته باشد که زیر نظر بخش حکمرانی ،بهرهوری و شاخص شدت
انرژی را رصد کنند که این اتفاقها در کشور نیفتد.
نکته نهایی این که در مقابل کل مطالبی که در مورد بهرهوری انرژی در این سند صحبت
شده ،مسئولیت اجرای آن مشخص نشده است ،یعنی معلوم نیست کارهایی را که در این سند
گفته شده چه مرجعی باید انجام دهد.
JJتزریق گاز
ســند تراز گاز نشــان میدهد که در مورد تزریق گاز به میادین نفتی ،در سال  97حدود
33.1میلیون مترمکعب در روز تزریق گاز به میادین نفتی داشتیم که اهداف برنامه و نیاز مخازن
ما خیلی باالتر از این است .در صورتی که مسئوالن و دست اندرکاران صنعت نفت و وزارت نفت
مرتب شعار میدهند که ضریب بازیافت از میادین نفتی ما پایین است و دائما هم راهحل را این
میدانند که ما باید برویم شرکتهای موسوم به هفت خواهران نفتی را برگردانیم که این مشکل
را حل کنند ولی همه میدانند که یکی از مهمترین 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 بزرگترین مغبون منفی بودن باالنس گاز ،میادین نفتی بودهاند ،چون نه متولی دارند و
نه زبان دارند .به هر حال اگر گاز ترکیه قطع شود یکی داد میزند و به دادگاه بینالمللی شکایت
میکند و اگر گاز شهر یا کارخانهای قطع شود یکی صدایش درمیآید ولی میدان نفتی بیچاره
که ضریب بازیافتش دارد پایین میآید ،زبان فریاد ندارد و اولین جایی است که در زمانی که ما
گاز نداریم ،شهید میشود .من به یاد دارم که مرحوم دکتر سعیدی میگفت که ما باید روزانه
 500میلیون متر مکعب به میادین نفتی تزریق کنیم تا ضریب بازیافت مطلوبی داشته باشیم.
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اما برنامهریزی تلفیقی نفت این را نمیپذیرفت و میگفت که  250تا  300کافی اســت .حاال
شما حتی  250تا را مقایسه کنید با این سی و چند تایی که در نهایت انجام شده است .چطور
میشود که کسانی مرتب راجع به ضریب بازیافت و اهمیت آن صحبت کنند ،ولی با تزریق گاز
این برخورد را داشته باشند.
JJخوراک مجتمعهای پتروشیمی
خوراک یا ماده اولیه بخش عظیمی از کارخانجات پتروشیمی کشور گاز طبیعی و متان یا اتان
اکنون نیز بسیاری از پتروشیمیها به دلیل در اختیار نبودن گاز کافی زیر ظرفیت کار
است هم 
میکنند که نتیجه آن هم نوعی اتالف سرمایههای 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 پتروشیمیها به عنوان
مصرفکننده 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
مجتمعها کمتر شود .در مورد پتروشیمیهایی که خوراکشان میعاناتگازی است نیز در آینده
تهدیدهایی وجود دارد چون در مورد میعانات تولیدی میدان پارسجنوبی 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 میکنم و در پایان بر این
جمله تأکید میکنم که کشور راه نجاتی جز بهرهوری و بهبود شاخص شدت انرژی ندارد و در
غیر این صورت در آینده در کنار بحران آب و ســایر بحرانها باید شاهد بحران گاز هم باشیم.
دستگاههای متولی بهرهوری تاکنون امتحان خوبی در این مسیر ندادهاند و کارنامه مطلوبی ندارند.
اگر بخواهیم تحولی در کشور اتفاق بیفتد باید یک فکر اساسی در این زمینه انجام شود.
JJجمعبندی و نتیجهگیری
بررسی سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی کشور تا افق  1420مصوب شورای عالی انرژی
مسائل زیر را بازتاب میدهد:
 -1شورای عالی انرژی به عنوان جایگزینی برای ستاد حکمرانی بخش انرژی اشراف کاملی به
مسائل بخش ندارد ،اولویتهایش 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.
 -2در تهیه این سند توجهی به قوانین و مصوبات و اسناد باالدستی موجود در بخش انرژی نشده
است و گامی به جلو برداشته نشده است.
 -3آمار و ارقام بخش انرژی به شدت نامعتبر و قابل مناقشه و غیر استاندارد است.
 -4مصوبات شورا با این رویه موجب به وجود آمدن پدیده تعارض قوانین و مصوبات میشود که
موجب لوث شدن مسئولیت دستگاهها و استناد به مطلوبترین مصوبه برای شانه خالی کردن از
تعهدات خواهد شد ،کما این که همین مصوبه با حدود  6ماه فاصله زمانی ،تعارضات قابلتوجهی
با مصوبه هیئت وزیران (برنامه اجرایی طرح جامع انرژی مصوب  24فروردین  99هیئت وزیران)
دارد .الزم به ذکر اســت که سالها پیش در یادداشتی ذکر کردم که از شروط موفقیت شورای
عالی انرژی این است که دبیرخانه مستقلی داشته باشد ،دبیرش یک فرد جامعنگر و نخبه در
زمینه انرژی باشد که حکمش را از رئیسجمهور دریافت کند و آنچه در شورا مطرح میشود تنها
به پیشنهاد دبیرخانه باشد و در غیر این صورت میتواند مورد سوءاستفاده مدیران اجرایی برای
دور زدن مصوبات دیگری که مطلوبشان نیست قرار گیرد.
 -5این سند در مورد بسیاری از موارد و از جمله مسئله کلیدی بهرهوری انرژی نسبت قوانین و
مقررات و مصوبات قبلی بازگشت به عقب دارد.
 -6وابســته کردن بیش از حد سبد انرژی کشور به گاز ،اصولی ،منطقی ،راهبردی و بر مبنای
برنامه روشن نبوده است.
 -7اگر مقوله بهرهوری 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.
است ،در
 -8مهمترین عامل افزایش ضریب بازیافت میادین نفتی که تزریق گاز به میزان کافی 
معرض تهدید جدی قرار دارد.

در سال  ،۱۹۸۶دولت چین با ایجاد یک دفتر شورای دولتی برای شناسایی شهرستانهای فقیر ،خط
فقر ملی را معرفی کرد و بودجه ویژهای برای کاهش فقر اختصاص داد .طی این برنامه ملی و پس از
هفت سال ۸۰ ،میلیون نفر از فقر خارج شدند.

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

بـهـانـه

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

در آستانه ســال نو چینی (بهمنماه  )۱۳۹۹و به مناسبت صدمین
سال تاسیس حزب کمونیست ،ریشهکن شدن فقر در این کشور رسما
اعالم شد .بر همین مبنا ،چین نهتنها اولین دولت جهان است که هدف
راهبردی برنامه توســعه پایدار ســازمان ملل متحد را  ۱۰سال زودتر از
ضرباالجل تعیینشده به مرحله عمل رساند ،بلکه اولین کشور جهان
در طول تاریخ بشریت محسوب میشود که توانسته طی یک برنامه ملی
فقرزدایی و تنها طی چهار دهه بالغبر  ۷۷۰میلیون 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 رقابتهای جهانی توسط رسانههای بینالمللی
بازتاب یافته و توسط تحلیلگران 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 علیرغم
نرخ باالی رشد اقتصادی ،جزو کشورهای توسعهیافته جهان دستهبندی
نمیشود .دلیل دوم اینکه در مدلهای رایج فقرزدایی در جهان این پروژه
ملی یک نوآوری اجرایی و عملیاتی تلقی میشــود که پی بردن به ابعاد
حکمرانی ،مدیریت و سیاستگذاری توسعهای آن نیازمند توجه است که
باید به صورت عمیق و تحلیلی مورد توجه قرار گیرد.

اهمیت این دستاورد در زمینه فقرزدایی زمانی مشخص میشود که
شرایط و سرعت بیرقیب 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 بهدلیل سرعت تحوالت،
تفاوت درآمد بهخصوص بین جامعه شهری و روستایی بهشدت 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 بیعدالتی 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
کردهاند به یک عنصر مشترک که رمز موفقیت چین است ،اذعان دارند
و آن هنــر چینیها در مرحلهبندی و فازبنــدی روند تحوالت و صبر و
شــکیبایی آنان در ارتباط و ترکیب عوامل تا حصول به نتیجه است .در
مسیر فقرزدایی این خصلت برنامهریزان چینی بسیار خودنمایی میکند.
پس از اصالحات ساختاری در چین و طی چهل سال گذشته تفکر حاکم
بر شیوه غالب بر برنامههای ملی توسعه این کشور به دنبال افزایش رشد
اقتصادی سرمایهداری با شیوه سوسیالیستی بوده اما از زمانی که شکاف
توسعهای ،تفاوت طبقاتی و تبعیض منطقهای (شهری و روستایی) و تمایز

محمدحسین عمادی
سفیر و نماینده سابق ایران در
سازمان خواروبار جهانی فائو و
مدرس دانشگاههای چین

چرا باید خواند:
چینچگونهتوانسته
برنامه فقرزدایی خود
را عملیاتی کند؟ پاسخ
این پرسش را در مقاله
پیش رو بخوانید.
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آکــادمـی
جغرافیایی (شمال و جنوب) در آمار چین خود را نمایان کرد و به دغدغه
حزب کمونیســت و رهبران این کشور تبدیل شد ،مطالعه ،برنامهریزی
عملــی و فازبندی مبارزه با فقر آغاز شــد .چینیها 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  SDGsیک
همسویی مناسب و همافزایی اجرایی در این زمینه ایجاد کردند.
یکی از اولین شاخصههای 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 برنامههای توسعه روستایی دنبال شده بود
هماکنون نمیتوانست 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 توسعهای عمال باعث شده بود که توازن
منطقهای 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 -۱ :بهبود معیشت -۲ ،دسترسی به نهادهها و زیرساختهای
تولیدی و -۳دسترسی به بازار جهت دستیابی به ارزش افزوده .به منظور
رونق کسب و کار و درآمد روستاییان اقداماتی از سوی دولت برنامهریزی و
اجرا شد که نتایج آن بهتدریج ظاهر شد .البته این تحوالت با رشد اقتصاد
ملی در این کشور نیز همراه بود که باعث همافزایی این تحوالت شد .تاثیر
این تحوالت در کاهش شــمار فقرای روستایی بین سالهای  ۲۰۱۲تا
 ۲۰۲۰را میتوان در نمودار  ۲مشاهده کرد .برنامهریزی و اقدامات دولت
چین با هدف کاهش فقر روســتایی و پر کردن این شکاف توسعهای را
میتوان به ترتیب زیر بیان کرد و سپس به تحلیل آن پرداخت.
شــاید بتوان اقدامات و فعالیتهای چهار دهه گذشته این کشور را
در سه سطح تقسیمبندی کرد که به صورت هماهنگ با اهداف جهانی
(اهداف راهبردی ســازمان ملل موسوم به  )SDGsتنظیم شد .سطوح
برنامهریزی و اجرای عملیات فقرزدایی در چین را میتوان به -۱ :سطح
ملی -۲ ،ســطح منطقهای و  -۳ســطح محلی تقســیم کرد .علیرغم
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

رهایی ۷۷۰
میلیون نفر از فقر
توسط دولت چین
به این معناست که
بیش از  ۷۰درصد
از کل کسانی که
در کل جهان از فقر
رهایی یافتهاند
تنها در چهار دهه
گذشته و توسط
اقدامات دولت
چین ارتقا یافتهاند

نمودار -۱روند تغییر جمعیت فقر در چین بین سالهای۲۰۲۰-۱۹۷۸
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فقر در این کشور و شیوههای کامال عملی و اجرایی مبارزه با این پدیده
تمرکز کرده و در شیوه اجرای برنامه فقرزدایی از کلیه شیوههای ممکن
و روشهایی که آنها را به هدف میرساند بهره گرفتهاند .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 برنامهای که با این اصل در تضاد باشد مورد
توجه قرار نگرفت اما به منظور ترمیم شکاف منطقهای و پایداری توسعه
ملی به این تصمیم دشوار رسیدند که باید استانهای برخوردار و توانمند
این کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم به استانهای ضعیف کمک
و حمایت مالی کنند .در سطح استانی و محلی نیز مسئوالن این کشور
موظف به شناسایی دقیق فقرا ،ریشهیابی دالیل آن و بهبود معیشت آنان
با استفاده از منابع تخصیصیافته ملی و کمک استانهای برخوردار شدند.
در ســال  ،۱۹۸۶دولت چین با ایجاد یک دفتر شــورای دولتی برای
شناســایی شهرســتانهای فقیر ،خط فقر ملی را معرفی کرد و بودجه
ویژهای برای کاهش فقر اختصاص داد .طی این برنامه ملی و پس از هفت
ســال ۸۰ ،میلیون نفر از فقر خارج شدند .مقامات دولت مرکزی جهت
تعادل منطقهای ساز و کار پرچالشی را شروع کردند که مناطق پردرآمد
کشور (ساحل جنوب و شــرق) این امکان را فراهم میکرد تا از مناطق
فقیرتر (غرب و شمال) پشتیبانی کنند.
حذف هزینههای دانشآموزان مناطق روستایی از دیگر اقدامات دولت
چین بود .چین همچنین برنامه دیبائو ( )dibaoرا گسترش داد که یک
برنامه انتقال پول نقد بدون قید و شــرط برای فقیرترین مردمان چین
بود .تنها در فاز آخر فقرزدایی بهطور متوسط ساالنه بیش از  ۱۰میلیون
نفر از فقر مطلق خارج شــدهاند .وضعیت اقتصادی و اجتماعی مناطق
رهایییافته از فقر تغییرات بزرگی داشته است .تمامی افراد فقیر که تعیین
و هدفگیری 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  ۲هزار و  ۹۸۲یوآن (معادل  ۴۵۰دالر آمریکا)
در ســال  ۲۰۱۵میالدی به  ۱۰هــزار و  ۷۴۰یوآن (معادل  ۱۵۵۰دالر)
در سال  ۲۰۲۰تغییر کرد و به همین ترتیب توانایی رهایی از فقر بهطور
مداوم بهبود مییابد .در همین راســتا خدمات زیرساختی نیز ارائه شده
ب هنحویکه خان ههای فرسوده  ۷/۹میلیون خانوار و  ۲۵میلیون و  ۶۸۰هزار
فقیر نوسازی شد .یک میلیون و  ۱۰۰هزار کیلومتر راه روستایی ساخته
یا بازسازی شــده و  ۳۵هزار کیلومتر خطآهن افزوده شده است .تامین
برق از شبکههای روستایی در مناطق فقیرنشین به  ۹۹درصد رسیده و
درصد اتصال فیبر نوری و فورجی در روستاهای فقیرنشین از  ۹۸درصد
فراتر رفته است.
ابعاد مالی و منابع مورد اســتفاده دراین پــروژه نیز از اهمیت زیادی
برخوردار است .تا سال  ،۲۰۱۴مقامات چین  ۸۹.۶میلیون نفر فقیر۲۹.۵ ،
میلیون خانواده فقیر و  ۱۲۸۰۰۰روستای فقیر را شناسایی کردند .بودجه
ســاالنه برای کاهش فقر نیز دو برابر شد و به ۱۳۸میلیارد یوان معادل
 20میلیارد دالر در سال  ۲۰۱۹رسید .همانطور که در نمودار مالحظه
میشود از سال  ۱۹۸۰تا سال  ۲۰۱۸دولت 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 همزمان شد که بالغ بر  ۱۸تریلیون دالر هزینه بر دوش دولت چین
گذاشت اما این کشور بودجه فقرزدایی را به هیچ وجه کاهش نداد تا به

توسعه روستاها وظیفهای 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.

مرحلهبندی و زمانبندی انجامشده خود دست یابد.
رهایی  ۷۷۰میلیون نفر از فقر توسط دولت چین به این معناست که
بیش از  ۷۰درصد از کل کسانی که در کل جهان از فقر رهایی یافتهاند
تنها در چهار دهه گذشته و توسط اقدامات دولت چین ارتقا یافتهاند.
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 سیاستگذاران کشور خالی از فایده نباشد .برخی
از زوایا و ابعاد این تالش موفق ،روشهای بهکاررفته و دستاوردهای حاصله
را میتوان به شرح زیر بیان کرد:
ایــن تالش و اقــدام تاریخی نه بهصــورت یک جنبش
بشردوســتانه کوتاهمــدت یا یک حرکــت خیرخواهانه
محرومیتزدایــی ،بلکه در چارچــوب تخصیص حقوق
شهروندی و به صورت یک برنامه توسعه ملی و همهجانبه و پایدار صورت
پذیرفته که همگام با رفع فقر به رشد همهجانبه اقتصادی منجر شده و
نمایشگر مدل حکمرانی موفق و مدیریت هماهنگ دولت در صحنه جهانی
در مقایسه با دیگر کشورهای جهان (اعم از توسعهیافته و در حال توسعه)
در مقابله با پدیده فقر است.
شیوه اجرایی پروژه فقرزدایی ،همچون دیگر ابرپروژههای
توسعهای چین ،نیز از دالیل اصلی موفقیت برنامه فقرزدایی
است .هنر و معماری طراحی پروژه و مرحلهبندی آن قطعا
از اصلیتریــن دالیل پروژه ملی فقرزدایی اســت .مرحلهبندی اجرایی،
سطحبندی جغرافیایی برنامه از یک سو و انجام آزمایشی آن جهت برطرف
کردن نقایص عملی و اجرایی آن توسط دولت مرکزی و محلی چین از
مهمترین دالیل موفقیت و دستیابی این برنامه به اهداف تنظیمشدهاش
بود .تداوم و پیگیری برنامه در سطوح ملی و محلی و جدیت دولت مرکزی
در استفاده از این روش نظاممند توسط حاکمیت و دولت مرکزی چین از
دیگر دالیل موفقیت این برنامه بود که میتواند برای دیگر کشــورهای
درحال توسعه نیز مورد استفاده قرار گیرد.
دیــدگاه و چارچوب نظــری و متدولــوژی این حرکت
همانطور که در باال به آن اشاره شد بهصورت مدون تنظیم
و با دقت فازبندی و مورد آزمون قرار داده شده است .از نظر
ایدئولوژیک همانطور که به مناســبت صدمین ســال تاسیس حزب
کمونیست از سوی رئیسجمهور 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 نمییابد .این امر نه برتری سیســتم
سوسیالیستی چین را منعکس میکند و نه تفکر سوسیالیسم را .از نظر
مدیریت و متدولوژی اجرا نیز ابعاد مختلف این برنامه بهصورت مدون و
جامع پیشبینی شــده بود بهنحویکه در قالب طرح توســعه جامع و
بلندمدت تدوین شــده تا از طریق -۱ :بهبود معیشت -۲ ،دسترسی به
نهادهها و زیرساختهای تولیدی و -۳دسترسی به بازار جهت دستیابی به
ارزش افزوده ،بتوانند از نعمات آن در بلندمدت بهرهبرداری کنند .چنان که
رئیسجمهور این کشور شی جینپینگ 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.
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اراده ملی و عزم رهبران سیاسی و حزب حاکم دراینباره
نقش اساســی بازی میکــرد ،بهنحویکه شــخص
رئیسجمهور و دبیرکل کمیته مرکزی حزب در  ۸سال
گذشــته بیش از  ۵۰بار با هدف فقرزدایی از  ۱۴منطقه واقع در فقر
مطلق بازدید و وضعیت را بهدقت ارزیابی و بررسی و بازرسی کردهاند.
برای انجام این برنامه مسئوالن اصلی  ۲۲استان مربوطه (واقع در مرکز
و غرب چین) تعهدنامه فقرزدایی را با دولت مرکزی امضا کرده و متعهد
به انجام کلیه تعهدات شدهاند .سوابق نشان میدهد که تنها در  ۸سال
گذشته حدود  ۱۸۰۰نفر حین ارائه خدمات در امر فقرزدایی جان خود
را از دست دادهاند.
رسانههای ملی این کشور نیز در این مدت بهصورت منظم و فراگیر
بهدنبال انعکاس این برنامه و نقاط قوت و ضعف آن از ســوی رهبران
محلی و مردم بودند.
نکته آخر آنکه دولت چین و حزب کمونیست سعی
کردند تا از این اقدام موفق بهعنوان یک اقدام سمبلیک
جهت نشــان دادن موفقیتهای نظام حکمرانی این
کشور استفاده کنند .چنان که رئیسجمهور این کشور نیز در مراسم
تقدیر از دستاندرکاران این پروژه عنوان کرد که پیروزی همهجانبه
فقرزدایی چین کامال ثابت کرده است که حزب کمونیست چین قابل
اتکاترین نیروســت که مردم چین را به توسعه و پیشرفت رهبری
میکند .شاید بیرغبتی رسانههای 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 بهخصوص برای
کشورهای فقیر و توسعهنیافته آفریقایی بهعنوان یک الگو به منظور
رهایی از فقر و توسعه روستایی در این کشورها انجام شده و تعدادی
از دانشگاههای این کشــور از چند سال گذشته سعی در معرفی و
ترویج این الگو همراه با آموزش و کمکهای فنی گسترده کردهاند.
در همین راســتا شی جینپینگ اعالم کرد :چین ضمن گسترش
همکاری بینالمللی و انجام وظایف بینالمللی خود در این راستا ،تا
حد توان به کشورهای در حال توسعه کمک رسانده و یاریکننده
قوی در امور فقرزدایی جهانی بوده است .دستاوردهای چین در این
زمینه نهتنها 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 اینچنین تحولی را
بهخصوص در حوزه حکمرانی خوب میتوان در دیگر کشورهای در
حال توسعه یافت؟

4

5

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
نمییابد .این امر
نه برتری سیستم
سوسیالیستی
چین را منعکس
میکند و نه تفکر
سوسیالیسمرا

نمودار -۲کاهش جمعیت فقیر روستایی از سال  ۲۰۱۲تا ۲۰۲۰

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و هشت ،خرداد 1400

43

اگر از سال  1393که امضا شدن برجام قطعی شد نرخ ارز بهتدریج افزایش مییافت  ،آنگاه خروج ارز به
شکل مسافرت ،اقامت در خارج ،واردات کاالهای نهایی و حتی برخی اقالم واسطهای یا مواد اولیه کاهش
مییافت و سرمایهگذاری بیشتر میشد و سرمایهگذار یها ماهیت صادراتمحور پیدا میکرد.

آکــادمـی

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

بـهـانـه

سال  1397بود که رئیسجمهوری گفتند که برخی از اقتصاددانها سر قیمت ارز همیشه با ما چانه میزدند .ما برای آنها احترام قائلیم اما اقتصاد دانش پیچیدهای است؛ بعضیها
فکر میکنند اقتصاد کتاب است اما اقتصاد خیلی فراز و نشیب دارد .سرزعیم در این مقاله به این موضوع پرداخته است.

علی سرزعیم
اقتصاددان

چرا باید خواند:
افزایش نرخ ارز چه
تاثیری در اقتصاد
دارد؟ پاسخ را در این
مقالهبخوانید.

دو ســال قبل آقای روحانی در بازدید از وزارت اقتصاد و دارایی
گفتند کســانی میگفتند اگر نرخ ارز افزایش یابد ایران گلســتان
میشــود اما وضع موجود اقتصاد در سال  1397نشان داد که ایران
نهتنها گلستان نشد بلکه اقتصاد به خزان خود رسید .نتیجهای که
این بیان به ذهن متبادر میکند این اســت که نظریه افزایش نرخ
ارز از اســاس نادرست بوده است .البته سیاست ارزی همواره محل
مناقشه بوده و همواره اقتصاددانانی نیز بودهاند که از تثبیت و حتی
کاهش نرخ ارز دفاع کردهانــد .بااینحال مطالبه اکثر اقتصاددانان
جریان اصلی افزایش نرخ ارز بهموازات 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 بهیکباره
چهار برابر شود و اقتصاد دچار تحریم میشود آنگاه ایران گلستان
خواهد شــد! در ورزش وزنهبرداری نیز اگر روز اول وزنه سیصد
کیلویی را به کســی دهند نمیتواند بلند کنــد یا اگر هم بلند
کند آســیبهای جدی خواهد دید بلکه مربیان از وزنههای کم
شــروع میکنند تا به وزنههای سنگین برسند .به همین قیاس
ادعای اقتصاددانان این بود که وقتی برجام امضا شد اقتصاد باید
روند برونگرایی را شــروع میکرد بهجای اینکه یکبار دیگر در
مسیر همیشگی درونگرایی بیفتد .به همین دلیل توصیه میشد
بهموازات هموار شدن روابط سیاسی و بینالمللی با کشورها ،نرخ
ارز بهتدریــج  -نه یکباره چهار برابر -افزایش یابد تا شــرکتها
بهمرور زمــان رویه برونگرایی را در پیش بگیرند و خود را برای
تسخیر بازارهای همسایه آماده کنند.
هیــچ اقتصاددان معتقد به اقتصــاد آزاد نرخ تعیین نمیکند و
بهطــور قطعی درباره قیمتها نظر نمیدهد .اقتصاددانان معتقد به

نکتههایی که باید بدانید
[سیاست ارزی همواره محل مناقشه بوده و همواره اقتصاددانانی نیز بودهاند که از تثبیت و
حتی کاهش نرخ ارز دفاع کردهاند .بااینحال مطالبه اکثر اقتصاددانان جریان اصلی افزایش نرخ
ارز بهموازات افزایش تورم بوده است.
[اصول اقتصاد آزاد در همهجای 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 میشد بهموازات هموار شدن روابط سیاسی و بینالمللی با کشورها  ،نرخ ارز بهتدریج
تها بهمرور زمان رویه برونگرایی را در پیش
نه یکباره چهار برابر -افزایش یابد تا شرک بگیرند و خود را برای تسخیر بازارهای همسایه آماده کنند.
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اقتصاد آزاد همواره به همه سیاســتگذاران توصیههای مشخصی
داشتهاند که اوالً از سرکوب قیمتها بهویژه سرکوب قیمت ارز دست
بردارند و ثانیاً اجازه دهند که ساز و کار بازار ،قیمتها را تعیین کند.
ضمن آنکه اصول اقتصاد آزاد در همهجای 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 بخشهایی که
نباید ،دخالت میکند و در بخشهایی که باید دخالت کند ،حضور
کمرنگی دارد.
اگر از سال  1393که امضا شدن برجام قطعی شد نرخ ارز بهتدریج
افزایش مییافت ،آنگاه خروج ارز به شکل مسافرت ،اقامت در خارج،
واردات کاالهای نهایی و حتی برخی اقالم واســطهای یا مواد اولیه
کاهش مییافت و سرمایهگذاری بیشتر میشد و سرمایهگذاریها
ماهیت صادراتمحور پیدا میکرد.
متأســفانه این رویه عمل نشد و با کمال تأسف اقتصاد دوباره به
مسیر درونگرایی افتاد .نتیجه طبیعی این درونگرایی 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 ســالهای گذشته اقتصاد ایران را آسیبپذیر 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 بهشدت 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 میگفتند که
افزایش نرخ ارز سم مهلک اقتصاد ایران است اینک مشاهده میکنیم
که با افزایش شش برابری نرخ ارز باز هم اقتصاد ایران از هم نپاشید.
درواقع بخشــی از تابآوری اقتصاد داخل در برابر فشــار تحریمها
مرهون جهش نرخ ارز بود کــه واردات را گران و برای تولید داخل
اقالم رقیب واردات انگیزه ایجاد کرد .درعینحال مزیتهای نسبی
فوقالعادهای بــرای بخشهای صادراتی به وجود آورد .لذا اگرچه با
افزایش نرخ ارز کشور گلستان نشد اما آنطور که طرفداران سرکوب
نرخ ارز میگفتند کشور نیز از هم نپاشید و خزان نشد.
حال بیایید فرض کنیم تحریمها همین امروز متوقف شــود .آیا
دو تجربه تحریم کافی نیست که فردای پساتحریم دوباره سیاست
تثبیت نرخ ارز را دنبال نکنیم؟

چگونگی برنامهریزی عرضه و کنترل تقاضا و مدیریت دادوگرفت میان هدفهای سیاستی در این حوزه ،از چالشهای 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 درست در این زمینه احساس نمیکنند

هشدارها را بشنوید
تمنای باران یا سازگاری

بـهـانـه

برای مقابله با بحران آب چه باید کرد؟ چاره اصلی در اتخاذ و اجرای تغییر سیاستهای توسعهای 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.

لحظهای که باران فرومیبارد ،هر قطرهاش فرشتهای است
که بر زمین خشک و تفتیده ،در کام دانهای ،بوته خشکی
و درخت سوختهای و جان تشنه مزرعهای فرومیافتد و
رویش و خرمی و باغ و گل سرخ را نوید میدهد .در جهان
اســاطیر ،رودخانه همراه با دریاها ،مقدس و از گوهری
مینوی به رهمندند .تی .اس .الیوت ،شــاعر انگلیسی رود
را «خدای قهوهای نیرومنــد» خطاب میکند .در ادیان
انوش نوری اسفندیاری
آب نماد پاکی و باروری اســت ،در قــرآن آب مایه و بن
تحلیلگر حوزه آب
زندگی است و کرسی خداوند بر آن استوار .آب راز خلقت،
تولد ،مرگ ،رستاخیز و رستگاری است .یونگ روانشناس
سوئیسی آب را رایجترین نماد ضمیر ناخودآگاه میداند
چرا باید خواند:
بار دیگر هشدارها
و از همیــن رو دغدغه آب در ناخــودآگاه هر جامعهای
درباره آب و
همیشه جریان دارد و در هر زمان و مکانی این دغدغهها
خشکسالیهمچون
به صورتهای مختلفی بروز و ظهور پیدا میکند.
گذشتهشنیده
تا چند ســال پیش ،تقریباً روزی نبــود که خبر یا
میشود؛ در این مقاله
خبرهایی درباره خســارات باغات و مزارع در اثر کمآبی،
مخاطرات و آسیبها
خشــکی تاالبهــا و کاهــش رطوبت خــاک و ایجاد
بررسی شده است.
چشــمههای گردوغبــار ،تخریب تأسیســات و بناها و
زیرساختها در اثر نشست زمین ،آلودگی محصوالت در
اثر استفاده از فاضالبها و نارسایی کمی و کیفی تأمین
آب مراکز جمعیتی ،از کانالها و رسانههای مختلف کشور دریافت نشود .با بهتر شدن بارشها
این اخبار کمتر شده بود ،هنوز در نیمه بهار  1400به سر میبریم اما شواهد نشان میدهد
امســال نظیر سالهایمشابهی که سپری شد ،باید آمادگی داشت تا باز هم چنین اخبار
ناگواری ،خبرهای دیگر را تحت تاثیر خود قرار دهد.
JJهشدارها
چند ماه پیش از شروع سال جدید ،سازمان هواشناسی هشدارها و گزارشهایی مبنی
بر پیشبینی وقوع شرایط بحرانی آب در سال آبی  -1399در  1400کشور را به «کارگروه
ملی ســازگاری با کمآبی» ارائه کرد .از سوی این کارگروه ،هشدارهایی به بخش کشاورزی
داده شد تا کشاورزان از کمبارشی مطلع شوند و از آنها خواسته شود کشتهای کمآببر را
جایگزین کشتهای آببر کنند ،همچنین مشارکت شهرداریها 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  ۱۴۰۰خشکسالی بسیار وخیم و شدیدی در جنوب و شرق کشور حاکم خواهد بود.
سخنگوی شرکت مادر تخصصی آب و فاضالب کشور در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار
گروه اقتصادی خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اینکه بارشهایامسال نسبت به متوسط
 ۵۰ساله  ۴۵درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  ۷۰درصد کاهش داشته است

افزود :با کاهش بارندگیها هماکنون  ۴۵درصد سدهای کشور پر هستند درحالی که این رقم
در مدت مشابه سال گذشته  ۸۰درصد بوده و البته این روند به دلیل کاهش  ۵۰درصدی
ورودی سدهای کشور است .وی با بیان اینکه امسال به  ۷هزار روستا با تانکر آبرسانی خواهد
شد گفت :در زمان مشابه سال گذشته به  ۵هزار روستا با تانکر آبرسانی شده است که امسال
شاهد افزایش بیش از  ۲هزار روستا به آبرسانی با تانکر هستیم که البته اغلب این روستاها در
استانهای پهناور واقع شدهاند که آبرسانی به آنها زمانبر و هزینهبر است .وی اضافه کرد :با
کاهش بارندگیها ۱۵ ,درصد از منابع تولید آب در کشور کاهش یافته است که اگر بخواهیم
شــرایط امسال مانند سال گذشته باشد باید تا  ۱۵درصد از مصارف خود در همه بخشها
کاهش دهیم.
براســاس گزارش فروردیــن  1400مرکز پژوهشهایمجلس ،در ســال جاری وقوع
خشكسالی ،بحران کمآبی و تبعات ناشی از آن در بیشتر نقاط کشور مورد انتظار است .این
گزارش ابراز امیدواری کرده اســت که میتوان با اتخاذ اقدامات بهموقع ،آمادگی الزم برای
ســازگاری با خشكسالی در بخشهای مختلف را ایجاد نموده و با اعمال مدیریت صحیح،
تبعات و تنشهای اجتماعی ناشی از آن را کاهش داد .اما چقدر میتوان به این امیدواری دل
بست یا چگونه میتوان ابعاد مدیریت صحیح را تصور و تصدیق کرد؟
JJمخاطرات و زیانها
مخاطرات سنتی و تاریخی چرخه آب ،سیل و خشکسالی است که با تواتر و شدتهای
متفاوتی به جامعه و محیط طبیعی خسارت وار د میکند .از اینرو چارهاندیشی درباره آن،
جنبه بســیار مهمی از مدیریت آب هر جامعه رابه خود اختصاص میدهد .خشکسالیها
یکی از تغییرات معمول اقلیمی هســتند که بسیاری از مناطق خشک و نیمه خشک دنیا
را با شــدتهای زیاد هر چند سال یک بار در بر میگیرد .از این رو با توجه به در دسترس
بودن اطالعات اقلیمی ،بســیاری از شاخصهای خشکسالی متغیرهای هواشناختی را به
عنوان ورودی در نظر میگیرند .از بین متغیرهای هواشــناختی نیز بارش مهمترین متغیر
تعیینکننده در شرایط خشکسالی است .بارندگی مهمترین متغیری است که تغییرات آن
به طور مســتقیم در رطوبت خاک و جریانهایسطحی ،تغییرات مخازن زیرزمینی آب
وغیره منعکس میشــود .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
میشود .دوم اینکه خسارات و اثرات ناشی از خشکسالی فاقد ساختار مشخص بوده و نسبت
بهخسارات حاصل از دیگر خطرات طبیعی ،منطقه جغرافیایی وسیعتری را تحتتاثیر قرار
میدهد .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  2013چین ،باعث کاهش  2.3درصدی نرخ رشد اقتصادی این کشور
شد .خسارت خشکسالی ســالهای  2001و  2002کانادا پنج و هشت دهم میلیارد دالر
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آکــادمـی
برآورد و به عنوان بزرگترین سانحه طبیعی این کشور ثبت شد .ابعاد و تحمل خسارت و
تابآوری 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
میکشاند و قحطی و ناامنی را بر آنها حاکم میکند .بر اساس برخی تحقیقات انجام گرفته
در ایران در اوایل دهه  ،1380اثر مستقیم خسارت ناشی از کاهش هر  ۱میلیمتر بارندگی
برابر  ۹۸میلیارد ریال تخمین زده شد .با فرض آنکه تفاوت میزان آب استحصالی در ترسالی
در مقایسه با خشکسالی  ۱۳میلیارد متر مکعب باشد ،خسارت کاهش سطح زیر کشت ناشی
از آن برابر  ۱۲۷۴میلیارد ریال میشود .در برآورد خسارتها در ایران معموال کمبرآوردی به
چشم میخورد ،مثال در سال  ۱۳۸۷اقدامات دولت برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی
الیحهای در دو فوریت تقدیم مجلس کرد تا بر اساس آن مجوز برداشت  ۲۰هزار میلیارد ریال
از صندوق ذخیره ارزی را برخالف آثار تورمی آن به دست آورد درحالیکه معاون وزیر نیرو
خسارتهای ناشی از خشکسالی را تنها  ۱۵۰میلیارد 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  ۲هزار میلیارد تومان افزایش یافت .
خسارتها فقط شامل آســیبهای مالی نیستند و آسیبهای جانی ،محیط زیستی،
برهم زدن نظم اجتماعی ،پایمال شــدن حقوق افراد و آســیبهای اجتماعی را نیز درپی
دارند .معموالً در برآوردها به همه خســارتها توجه نمیشــود و اساساً اقدامات جبرانی و
یا پیشگیری دولتها در این زمینه ناکافی است .افزایش شدید خسارت مخاطرات چرخه
آب و یا جابهجایی تخصیص منابع آب محدود و پایمال شدن حقوق ایجادشده قبلی ،مانع
عمدهای در توسعه اقتصادی مناطق مختلف کشور ،به شمار میآید .اما به نظر میرسد 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 میرســد تداوم اســتفاده از منابع آب زیرزمینی مانع از تحقق کاهش شدید تولید
ناخالص شده است .بهعنوان مثال ،در دشت قزوین اضافه برداشت ساالنه بیش از ۲۰۰میلیون
مترمکعب بوده است .رقم متناظر در دشت رفسنجان بیش از  ۲۵۰میلیون مترمکعب برای
سال  ۸۲ذکر شده است .این رقم برای کل کشور در سال  ۸۶برابر با  ۴ /۸میلیارد مترمکعب
ذکر شده است .بنابراین توصیه میشود زمینه کاهش مصرف آب با تدابیری هوشمندانه و
اجتماعمحور فراهم شود تا پیامدهای خشکسالی به نقطه غیرقابل برگشت نرسد .به عالوه
تاثیرپذیری استانها از خشکسالی در تولید تا حدود زیادی به ترکیب تولید بخشها بستگی
دارد و مشاهده شده که استانهای با سهم نسبی باالی بخش صنعت مانند تهران ،خوزستان
و کهگیلویه و بویراحمد از خشکسالی آسیب کمتری میبینند .درحالیکه 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 میتواند کلیه مخاطرات و پیامدهای فوق را
تشدید کند.
JJسازگاری یا مقابله
اگرچه ایران کشوری است واقع در جغرافیای خشک و نیمهخشک ،اما هر از گاهی که
بارش خوبی اتفاق میافتد از تنش آبی و خشکســالی با عنوان «مســافر عبوری» ،شرایط
کوتاهمدت یا «میهمان» یاد میشــود .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 برنامهریزی منطقهای و اولویتبندی برای
طرحهایمخصوص هر ناحیه مفید است .الزمه این امر ،شناخت رفتار پدیده خشکسالی
در یک دوره طوالنی و تعیین نواحی خشکســالی ایران است .در این زمینه پژوهشهایی
انجام شــده است ،مثال در یکی از آنها بنابر بررســی دادههایماهانه بارش برای دوره 50
ساله از  -1961 2010ایستگاهای سینوپتیک ایران ،چگونگی خشکسالیهایبلندمدت
در مقیاس  24ماهه مشــخص شد که نتایج نشان داد خشکسالی در ایران از رفتار منظم
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فضایی و منطقی در درازمدت برخوردار است .در پژوهش یادشده روند محاسبهشده شمال
غربی  -جنوب شرقی بوده و  7ناحیه همگن خشکسالی بلندمدت در ایران تشخیص داده
شد که بر این اساس از نظر مدیریت ریسک و بحران خشکسالی در ایران به ترتیب ناحیه
 2 ،6 ،7 ،5 ،3 ،1و 4در اولویت قرار دارند .یااز ســوی مرکز ملی خشکســالی و مدیریت
بحران سازمان هواشناسی کشور رسما اعالم شده که94درصد مساحت کشور تحت تاثیر
خشکسالی بلندمدت است .یعنی حدود  ۱۱درصد مساحت کشور تحت تاثیر خشکسالی
خفیف ۴۲ ،درصد خشکسالی متوسط ۳۰ ،درصد خشکسالی شدید و  ۱۱درصد 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 گزارشهای خود تاکید دارد بیشترین حساسیت را باید نسبت
به خشکســالیهای بلندمدت داشته باشیم چون محو شدن آثار سوء این نوع خشکسالی
از طبیعت زمانبر است بنابراین مدیریت صحیح منابع محدود آب کشور یک امر ضروری
تلقی میشود .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 فعالیتها 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 کمآبی را جایگزین
«مقابله» با خشکسالی کرد .سازگاری به این معنا که سازوکار عبور از بحران آبی مدیریت
تقاضا است نه عرضه .در اینباره اردکانیان با اشاره ب ه کاهش بارندگیها و افزایش تبخیرها
در  50ســال اخیر ،گفت :در ادبیات برنامهریزیهای کشــور باید «سازگاری با کمآبی» را
جایگزین «مقابله با خشکسالی» کنیم وی توضیح داد که «جایگزینی سازگاری با کمآبی
به جای مقابله با خشکسالی به معنی مناسب بودن شرایط نیست ،به خصوص در شرایطی
که کاهش بارندگیها نهتنها در تأمین آب ،بلکه در تولید برق نیز تأثیرگذار خواهد بود ».به
اعتقاد وی« :با توجه به کاهش بارندگیها ،فضای جامعه برای اصالح روندهای غلط آمادهتر
از همیشه است و در شرایط کنونی ،نمایندگان مجلس ،استانداران و بهطور کلی جامعه ،برای
اجرای طرحهایی مانند مدیریت مصرف ،معیشتهای جایگزین و همچنین برنامهریزی متکی
بر آمایش سرزمین ،پیشگام هستند ».البته مسئوالن کشور در سالهای اخیر راهکارهای
مختلفی را برای مقابله با بحران برجسته کردند و به پای آن پول و امکانات فراوانی ریختند و
میریزند .راهکارهایی چون انتقال آب ،باروری ابرها ،حفر چاههایژرف و حتی میخواستند
تا واردات آب از دریاچه وان و تاجیکســتان پیش بروند .اما کم و بیش اکثر این راهکارها با
خطمشی «ســازگاری» تزاحم دارد و حتی میتوان گفت این نوع مدیریت به تشدید این
معضل دامن میزد .چراکه مســئولین ریشههایعواملی را که موجب تشدید بحران بودند
نادیده میگیرند و در بسیاری از موارد انگیزه و ابزارهای همراه کردن مردم با سیاستهای
کنترلکننده دولت وجود ندارد.
JJفرسایش ظرفیت امنیت آبی
چندین دهه است که منابع آب کشور به صورت بیرویه و ناپایداری مورد بهرهبرداری قرار
میگیرد .با تغییرات چشمگیر در روال حکمرانی آب از دهه  ،1340دست 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 رویههایی برای
برنامهریزی بخشی در نظام متمرکز دولتی ،استفاده از رویههای قضایی و بهکارگیری امکانات
اداری .یعنی در مقابله با مشکالت و چالشهایی که در این چند دهه بروز پیدا کرده ،تدابیر
اقتصادی و بازار و توافق ،همفکری و مشارکت عموم و پویش در شبکههای اجتماعی از سهم
ناچیزی برخوردار اســت .فاصله میان عرضه و تقاضای آب ،پیامدهای آلودگی منابع و افت
مداوم سطح آب زیرزمینی ،بهطور روزافزونی گستره و عمق بیشتری پیدا میکند.
شمار ساکنین کشــور ایراندر طول کمتر از یک قرن نزدیک به  8برابر و در نیم قرن
اخیر سه و نیم برابر شد .عمده افزایش جمعیت در مکانهای محدودی متراکم و از این بایت
فشــار زیادی به منابع طبیعی وار د میشود .سهم جمعیت شهری در طول  60سال از 32
درصد به  71درصد رسیده است .هماکنون متوسط نرخ رشد جمعیت شهری در کشور در
بعضی مناطق دورقمی شده است .بنیادهای اقتصادی کشور از دهه  1340تغییر پیدا کرد و

هماکنون شواهد بارزی چون خشک شدن باغات ،کاهش محصول ،تعداد شهرهای دارای
«بحران» و کوچ روستاییان نشان میدهد که خسارتهای اقتصادی کمبود آب با کیفیت مناسب
در بخشهای مختلف اقتصادی بسیار سنگین است.

درآمدهای نفتی در طرحهای عمرانی از جمله طرحهای 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 .قیمتگذاری غیر واقعی آب و انرژی در بخش
کشاورزی و عدم توجه به ارزش کمیابی آب و ارزش سرمایههای به کار رفته برای تامین و
انتقال آب ،از یک ســو منجر به افزایش کاذب تقاضا برای آب و از سوی دیگر راندمانهای
بســیار پایین در مصرف و هدررفت باالی آب شــده اســت .هماکنونتقاضای شتابان در
مکانهای نامناسب برای آب بسیاربسیار بیشتر از عرضه آن است و هزینههای تامین و انتقال
آب و ارائه خدمات اضافی در جایجای کشور(به لحاظ مالی ،اقتصادیو محیط زیستی) با
شیب تندی روند صعودی دارند که همین امر موجب گسترش محدودیتها و زمینهسازی
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 بهرهبرداری از منابع آب شد .چاههای
عمیق در ابتدا به صورت مکمل در کنار قناتها بودند؛ اما در مدتزمان کوتاهی جایگزین
ی ســفرههای آب زیرزمینی به وجود آوردند .مخازن
ی را برا 
ت بسیار 
آنها شــدند و مشکال 
گسترده آب زیرزمینی سراسر کشور در سالهای عادی بیش از نیمی از مصارف ساالنه و در
سالهای خشک اغلب مصارف را تامین میکنند .اما این مخازن راهبردی رو به زوال کامل
اســت .چون با استفاده از ذخایر انباشتشده در طول هزاران سال ،امکان جایگزینی آن در
حال از بین رفتن است.
در مورد منابع آب سطحی نیز ،جریان پایه رودخانهها تقریباً به طور کامل از طریق پمپاژ
و بندها و سدهای انحرافی و بخش مهمی از جریانهای فصلی و سیالبی از طریق احداث
سدهای مخزنی و خدشهدار کردن نفوذ آب در بستر رودها و جابهجایی بهناحق «حقابهها»،
مورد استفاده قرار میگیرد .معضل سامانههای توزیع آب سدهای مخزنی و اتمام شبکههای
آبیاری و یکپارچهسازی 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  25سال به جایی
نرسیده است.
بــه این ترتیــب در طول دهههای گذشــته ،اکثر حوضههای آبریز کشــور به صورت
گســتردهای وارد مرحله تنش شدید یا بحرانآبی شده و درصورت عدم توجه به مدیریت
تقاضا و مصرف ،تامین آب به شــکل گذشته برای آحاد مردم بسیار مشکل و با تنشهای
اجتماعی روبهرو خواهد بود .نکته قابل توجه آن اســت کــه در حال حاضر بدون در نظر
گرفتن نیازهای پایهای محیطزیست نسبت برداشت آب به منابع آب تجدیدشونده کشور
حدود  75الی 80درصد است .براساس یکی ازشاخصهای بینالمللی به نام نسبت بحران
آب (،)Water Criticality Ratioهر کشــوری که برداشت آب آن نسبت به منابع آب
تجدیدشــونده خود بیش از  40درصد باشد ،وارد مرحله بحرانی (از نظر این نشانگر) شده
است .عبور از مرز  40درصد برای کشور ایران در سالهای اخیر و به تازگی اتفاق نیفتاده بلکه
حتی در  40الی  50سال پیش هم کشور از آن عبور کرده بود.
کمی آب را مورد توجه قرا ر میدهد ،باید
در کنار شاخص فوق ،که فقط بعد مقداری و ّ
به زوال کیفیت آب نیز اشــاره داشــت .اگر میزان آب برداشتی کشوررا  90تا 100میلیارد
مترمکعب در ســال در نظر بگیریم ،حدود یک سوم آن به عنوان «آب برگشتی» به همراه
آالیندهها به منابع آب پذیرنده و طبیعت بازمیگردد .عالوه بر آلودگی آب به کود و سم در
ل میدهد) آلودگیهای فاضالب
بخش کشاورزی (که حجم بیشتر کل آب برگشتی را تشکی 
صنعتی و شهری نیز در طول چند دهه اخیر به طور فزایندهای به آن اضافه شده و مصرف
مجدد این فاضالبها در کشت سبزیجات و جالیز حاشیه شهرهای بزرگ خود به معضل
پیچیدهای تبدیل شده است.گرچه استانداردهایی نهچندان کافی برای کنترل آلودگی منابع
آب تعیین شدهاند ،اما انگیزه و امکانات مالی الزم و ضمانت اجرایی کارآمدی برای رعایت
آنها وجود ندارد.
در شــرایط عادی برداشت سرانه آب کشــور باالی  1200مترمکعب در سال است که
گرچه همه آن بهمصرف نمیرسد اما این نشانهای است که ایران را در شمار پرمصرفترین
کشورهای جهان قرار میدهد .چنین رکوردی اساساً با شرایط اقلیمی این کشور نمیتواند
ســازگار باشد و نیست .نشــانه دیگر ردپای آب یا آبرانه ( )WFیک فرد ،یك جامعه یا یك

فعالیت است ،یعنی مجموع حجم آب شیرینی كه برای تولید كاالها و خدمات مصرف شده
از سوی آن مصرفكننده ،جامعه یا فعالیت مشخص ،استفاده شده است .بر اساس مطالعاتی
که بر روی شــاخص آب مصرفی پایه کشورهای جهان در دوره  1997-2001انجام شده،
 WFجهانی  7450گیگا متر مکعب در سال است که به طور متوسط برای هر نفر 1240
متر مکعب در سال برآورد میشود . WFایران برای دوره  1475 ،1995-1999متر مکعب
در سال به ازای هر نفر برآورد شده است ،که حدود  20درصد از متوسط جهانی بیشتر است.
ایران عالوه بر برداشت بیرویه ازمنابع آب خود ،واردکننده آب مجازی (به صورت آب پنهان
در خالص واردات) است.جالب توجه است که علیرغم کاهش چشمگیر رشد جمعیت در
دهههایاخیر ،همچنان تقاضاهای شتابان برای مصرف بیشتر آب ،در کشور مشهود است.
تقاضای شتابان برای آب آن هم در مکانهای نامناسب ،بسیار فراتر از امکانات عرضه آن
است و این شکاف و پیامدهای خسارتبار و خطرآفرین آن ،به صورتهای مختلفی در کشور
ما ظاهر شده است .هماکنون شواهد بارزی چون خشک شدن باغات ،کاهش محصول ،تعداد
شهرهای دارای «بحران» و کوچ روستاییان نشان میدهد که خسارتهای اقتصادی کمبود
آب باکیفیت مناسب در بخشهای مختلف اقتصادی بسیار سنگین است .از آن سنگینتر،
تاثیر تخلیه ذخایر ثابت آب زیرزمینی و نشست زمین بر تخریب سرمایههای طبیعی (مانند
منابع خاک ،آبخوانها و تاالبها) و زیرســاختهای اقتصادی و اجتماعی اســت .این در
شرایطی است که تخصیص مجدد که در اسناد برنامه ششم با عنوان «آب قابل برنامهریزی»
از آن یاد شده ،باید به معنی بازبینی اساسی در سیاستگذاریهای کالن توسعه تلقی شود
اما نشده است .در حالی که ابعاد این تغییرات باید باعث کاهش چشمگیر کاهش برداشت
به میزان  11میلیارد مترمکعب در سال و مشاهده تغییرات اساسی در ترکیب «آبرانه» یا
«ردپای آب» در ایران شــود .این مهم فقط با صرفهجویی در مصارف شخصی یا در سطح
مزرعه ،کارخانه و شرکت نمیتواند حاصل شود و باید از آن فراتر رود و مسیر توسعه ملی و
منطقهای آینده کشور را دگرگون کند .قابل توجه است که این دگرگونی اختیاری نیست و
هماکنون اجبارا ً بهطور برنامهریزی و کنترلنشده است که به صورت تنگنا و مضیقه هر سال
اتفاق میافتد و ما شاهد پیامدهای به شدت خسارتبار و رو به گسترش آن در جایجای
کشور هستیم .توجه شود که خشک شدن تاالبها و دریاچهها آخرین زنگ خطر برداشت
بیرویه اســت که سالهاست به صدا درآمده و به آن توجه نشده است .فرونشست زمین و
گســترش بیابانها و کاهش رطوبت خاک و ایجاد چشمههای تولید گردوغبار و ریزگرد با
منشأ داخلی و پایمال شدن و از بین رفتن حقابههایکشاورزی و کوچ روستاییان به حاشیه
شهرها و مناطق مسکونی غیررسمی از نشانههای 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 فعالیتها
و مداخالت برای کاهش خطرات و آســیبهای ســیل ،تقویم خسارتها و صدمهها و در
حالت پیشگیرانه :بررسی احتمال وقوع آنها ،قرار دارد .اگر اقدامات قبل از وقوع باشد ،جنبه
هشدار ،برنامهریزی و مدیریت ریسک دارد .اما اگر در حین وقوع و غافلگیرانه باشد ،بیشتر
جنبه مدیریت بحران پیدا میکند .از نظر مدیریت بحران ،ســیل با سوانح طبیعی دیگری
چون زلزله و آتشفشــان در یک گروه قرار میگیرد .مدیریت سیل در حوزه مدیریت آب
در قلمرو مدیریت ریســک و خطرات طبقهبندی میشود ،مانند مدیریت خشکسالی .در
واقع مدیریت سیل روی دیگر مدیریت خشکسالی است .در مدیریت خشکسالی مقابله با
مزاحمتها 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 میآورد .طبق
تعریف نهاد مشترک هماهنگکننده 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 انسانها و توسعه اقتصادی -اجتماعی ،برای حفاظت مطمئن از
آلودگی به بیماریهای مرتبط و سوانح مرتبط با آب و حفظ اکوسیستمها در فضای صلح
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بازگشت
به سالهای سخت
بخش کشاورزی چه شرایطی را میگذراند؟

بـهـانـه

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 میگیرند.
میدانیم که فقطبا تمنا کردن از آسمان کارها سامان پیدا نمیکند و امنیت آبی حاصل
نمیشود .اما تاکنون عمدتا چنین عمل شده و هنوز در نظام برنامهریزی کشور به طور جدی
امنیت آبی در دستور کار قرار نگرفته و به آن توجه نمیشود .زیرا در عمل قضیهایبا چنین
درجه اهمیت عمدتاً در حد بهبود روشهای آبیاری ،جایگزینی پساب برای استفاده از صنایع
یا فضای ســبز و تا حدودی اصالح الگوی کشــت در کنار سیاستهای عمده «مقابلهای»
سبک و دستکم شــمرده میشود .شاید شرایط این سال آبی تلنگری دیگر باشد تا ورق
برگردد ،یعنی تصمیمات اساسی و جدیتری گرفته شود .البته نباید فراموش کرد که سراب
سیاستهای «مقابله با خشکســالی»  -یعنی دلگرمی به امکان انتقال آب از مسافتهای
طوالنی یا واردات آب و شیرین کردن آب دریا -قطعا در این تاخیر و تعللها نقش مهمی
دارد .هرچند که ثابت شده چنین سیاستهایی 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 بهطور ریشــهای درمان نمیکند .اما چرا همچنان در
سیاستها دست باالرا دارند؟ در حالی که چاره اصلی در اتخاذ و اجرای تغییر سیاستهای
توسعهای 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 سیاستهای گذشته و منفعالنه ،هر سال فرصتهای بیشتری از دست میرود و امکان
کنترل و بهبود اوضاع بیشتر از گذشته از دست میرود .ادامه سیاستهای مقابلهای و دادن قول
عرضه منابع آب جدید یک واکنش منفعالنه در مقابل شــرایط موجود است .هزینه تامین آب
اضافی سدهای در دست احداث  100برابر سدهای مخزنی نسل اول در کشور است .هزینههای
انتقال یا شیرین کردن آب از این موارد اگر بیشتر نباشد کمتر نیست .صعودی بودن هزینههای
تامین و انتقال آب جدید و ارائه خدمات اضافی اندک در جایجای کشور ارقام نجومی و غیرقابل
تصوری را روی میز تصمیمگیرندگان سیاسی میگذارد که در اجرا بسیار باالتر است .در چنین
شرایطی ،دستاندازی به حقوق مالکان متقدم مکرر اتفاق میافتد و این اتفاق به نابسامانی موجود
در حقوق بهرهبرداری از آب و افزایش مناقشات اجتماعی دامن میزند .قیمتگذاری غیرواقعی
آب و انرژی ،بهویژه در بخش کشاورزی و بیتوجهی به هزینه فرصت و کمیابی آب ،از یکسو به
افزایش بیرویه تقاضا برای آب منجر شده و از سوی دیگر توان شرکتهای عم ً
ال ورشکسته آب
را برای حفظ و نگهداری داراییهای موجود ،بیشازپیش کاهش داده است .در نتیجه چگونگی
برنامهریزی عرضه و کنترل تقاضا و مدیریت دادوگرفت میان هدفهای سیاستی در این حوزه ،از
چالشهای 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 نمیکنند و در نتیجه از آنها
بیبهرهاند .شــرایط طبیعی و اجتماعی کشور به حدی رسیده که در موارد زیادی انتخاب بین
بد و بدتر است .در نتیجه ایجاد موازنهها در دادوگرفتها اهمیت دارد .باید اطالعات قابل اتکا و
شفافی در این زمینه تولید شود و با گفتوگو بهتدریج اعتماد اجتماعی به وجود آورد .قولهای
بیمورد و پادرهوا ،فضای بیاعتمادی را در درازمدت تشــدید میکند .اطالعرسانی گسترده به
مردم و همراه کردن آنها از این زاویه مهم است که بدانند با قبول هزینهها چه منافعی را کسب
میکنند و موازنهها چگونه است و از همه مهمتر «انصاف» در تقبل هزینهها و در توزیع منافع
چگونه رعایت میشود.این باید به معنی تحول در سازماندهی و تشکیالت و فرآیندها و تغییر
ساختار مدیریت منابع و استفاده از سیاستها و ابزارهای بومیشده مناسب تفسیر شود .در این
مســیر که -از مهمترین نیازهای امروز بخش آب کشور است -سیاستهای «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 گذاشتهایم ،با این ذهن
مغشــوش و فراموشکار و بیاعتنا بهانتخابهایجدی و سرنوشتساز ،فعال چاره دیگری
مورد قبول قرار نگرفته است:
تمنا میکنم باران ببارد دشت خالی را  -بشوید شاید این باران تمام خشکسالی را...

در یک سال زراعی که بارندگی کم و خشکسالی اتفاق میافتد معنایش صرفا
کمبود بارش در کشور نیســت .این موضوع ابعاد گسترده و نگرانکنندهتر
دارد؛ آن ابعاد چیست؟ در این شرایط روستاییان چه راهی در پیش دارند و
چه باید بکنند؟ این مقاله را بخوانید.

بعد از دو ســال بــا بارندگیهای فراتر از
نرمال ،ســال زراعــی  1399-1400با
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
ش رو
کشــاورزی خبر از روزها و ماههای ســخت پی 
میدهند .در اخبار فروردین و اردیبهشتماه دائما این
تلنگر و نگرانی بازتاب داده میشد که با کاهش بارندگی
های تامین آب و خسارت به مزارع
و خشکسالی و چالش 
بویژه دیم و ...ماههای دشــواری را سپری خواهیم کرد.
هرچند بارندگیهای رگباری در اردیبهشتماه در برخی
از نقاط کشور اندکی از نگرانیها کاست اما کمبود بارش
در سال زراعی آنچنان زیاد است که بعید بود و انتظار هم
نمیرفت که بارندگیهای دومین ماه سال بتواند جبران
کمبود بارش یک ســال را بکند .اگر ســال زراعی آتی
( )1400-1401نیز بر روال کمبارشی و خشکسالی باشد
باید انتظار سالهای دشوارتری برای کشور داشت.
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محمدمهدی ضیاءنوشین
دکترای جغرافیا و برنامهریزی
روستایی

چرا باید خواند:
اگر به موضوع توسعه
پایدار و توسعه
روستایی و به شیوع
بازساخت روستایی
عالقهمندهستید،این
مقاله را بخوانید.

های خوب در
بعد از دو ســال بارندگی 
سطح کشور ،کشت دیم بیشترین ضربه
را خورده اســت .بخش مهمی از اراضی
زراعی کشــور به ویژه در مناطق غرب و شمال غرب
های
کشــور به صورت دیم کشت میشود و کشت دیم نیز جدای از دریافت بارندگی 
مناسب در پاییز حتما باید نزوالت جوی را از فروردین و اردیبهشت دشت کند .بنابراین
های بسیار ناچیزی در ابتدای
محصول دیم کشور در برخی از نقاط کشور که بارندگی 
سال  1400دریافت 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 کوهپایهها و نواحی
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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 شرب اهمیت دارد
اما بخش تولید نیز باید سهم خودش را دریافت کند.

میان کوهی و کوهســتانی (بسیاری از روستاهای غرب کشور در این مناطق استقرار
یافتهاند) که امکان کشــت آبی (به دلیل شیب زمین ،و عدم دسترسی به منابع آب
کافی) کمتر وجود دارد ،اختصاص به دیمزارها دارد .محصول این دیمزارها بعضا بخش
مهمی از اقتصاد خانوارهای روســتایی و معیشت آنان را تضمین میکند .ضمن آنکه
تغییرات آب و هوایی و کاهش منابع آبی ،زمینهســاز افزایش اراضی دیم کشــور از ۶
میلیون هکتار به حدود  ۸تا  ۱۰میلیون هکتاری این اراضی شــده است .این افزایش
تعداد بهرهبرداران کشت دیم در کشور نشان میدهد که کشت دیم نه صرفا به عنوان
نقش تعیینکننده در کمک به امنیت غذایی و تولید در کشور که به عنوان کمک به
معیشت بخش مهمی از تولیدکنندگان روستایی عمل میکند و احتماال در سالهایی
که با کاهش بارندگی مواجه هســتیم صاحبان کشتوکار دیم ،ضرر و زیان بسیاری
خواهند دید.
چند وقت پیش یکی از معاونین وزیر نیرو جمل ه کوتاهی در گفتوگوی
ویژه خبری شــبکه  2به زبــان آورد که مهم بود و بــه نوعی حکایت
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 نمیتوانیم ریســک کنیم ».معنای دیگر ریسک
نکردن این است که بخش کشاورزی و تولید روستایی نباید انتظار دریافت حقابه به
مانند سالهای زراعی  1397-1398و  1398-1399را داشته باشند .این عبارت کوتاه
های اخیر به شمار میرود.
به نوعی موضع رسمی تامینکنندگان آب کشور در طی دهه 
اولویت با تامین آب شرب شهرها است و بخش کشاورزی و شاغلیناش در سالهای
کمبارش ،باید مراعات و خویشــتنداری 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.
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وقتی سهم روستاییان و بخش کشــاورزی به دلیل مدیریت آب پشت
ســدها داده نشود یا بسیار تقلیل یابد ،کشاورزان پاییندست که به این
آبها وابسته هستند ،دچار خسارت زیادی خواهند شد .همانطور که
کشاورزان کرج و اطراف و اراضی پاییندست از آب رها شده از سد امیرکبیر کرج سهم
میبردند یا کشــاورزان غرب اصفهان از ســد زایندهرود بهره میبردند بهیکباره قطع
میشــود و معیشت و درآمدشان تحت تاثیر قرار میگیرد .وزارت نیرو نیز توجیهها و
نگرانیهای خاص خودش را دارد که ممکن است سال زراعی آتی ( )1400-1401نیز
با کمبود بارش و خشکسالی مواجه باشیم و باید آب ذخیره شده در پشت سدها با افق
بلندمدتتری مدیریت شود .به هرحال در هر نوع مدیریت و پیشبینی برای منابع آبی
های مختلف دیده شود و هیچیک نباید نادیده انگاشته شود.
کشور باید سهم بخش 
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در یک سال زراعی که بارندگی کم و خشکسالی اتفاق میافتد معنایش
صرفا کمبود بارش در کشور و از جمله مناطق روستایی کشور نیست .ابعاد
گســترده و نگرانکنندهتر است .یعنی کمبود آب شرب کالنشهرهایی
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 تاالبها ،دریاچهها ،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 معیشتشان تحت تاثیر قرار گیرد و هم
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سهم و حقابه آنان به نفع شهرنشینان و مصرفکنندگان شهری از دسترسشان خارج
میشود .در سالهای با خشکسالی شدید شاهد بودهایم که مسئولین استانی برای تامین
آب شرب شهرها عالوه بر حذف سهم آب کشاورزان از سدها و مدیریت آب سدها و افت
های اطراف شهرها و کشاورزان رفته تا
فشار آب در مصرف شهری ،به سراغ اجاره چاه 
بلکه بتوانند آب شرب شهری را بهموقع به دست مصرفکنندگان برسانند.
در خصوص اســتفاده از منابع حیاتی همچــون آب ،پای نظری ه بازی،
انتخاب عقالنی و سواری مجانی به میان میآید .براساس نظریه بازی و
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 نسلهای آتی) میشوند
که باور به مشارکت دیگران (کشاورزان مجاور و دیگر بهره برداران کشاورز در جایجای
کشور) داشته باشند .افراد وقتی به قافله مدیریت مصرف و صیانت از آب میپیوندند
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 میپرسند که چه کسی
به چه میزان در مصرف آب صرفه جویی میکند؟ اگر صرفهجویی کردم ،چه عاید من
میشــود؟ وقتی در مصرف آب رعایــت میکنم آیا دیگران (شهرنشــینان یا دیگر
بهرهبرداران کشاورز) نیز همین کار را میکنند یا اینکه من متضرر و مغموم میشوم؟
در اینجا گرفتار دامهای اجتماعی آنگونه که بوروثستاین مطرح میکند میشویم و
برونرفت از آن بسیار دشــوار و چاره کار تعمیق اعتماد و ایجاد سرمایه اجتماعی از
سطوح کالن حاکمیتی (باال به پایین) است .از طریق اتخاذ سیاستها و خطمشیها و
مجموعه اقدامات همســو و توامان در حوزه بهینه کردن مصرف آب در کشور ،کشت
محصوالت کمآببر ،بهرهگیری مناســب از تکنولوژی ،واقعی کردن قیمت آب شرب
شهری و نیز انجام ســرمایهگذاریهای زیرساختی در حوزه منابع آب و خاک کشور
میتوان امیدوار بود که در یک افق بلندمدت و بهتدریج بر مسائل فائق آمد .باید بین
وظایف حاکمیتی -دولتی با وظایف فردی تفاوت قائل شد .انجام سرمایهگذاریهای
های منابع آب از وظایف حاکمیت است و مصرف بهینه و فرهنگ
زیرساختی در حوزه 
های حاکمیتی باشــد،
مصرف آب که آن نیز میتواند متاثر از اتخاذ نوع تصمیمگیری 
امری فردی اســت .بر این اســاس مادامکه حاکمیت و دولت در معنای عام کلمه به
مسئولیتها و وظایف صیانت از آب و خاک خود به خوبی عمل نمیکنند ،نمیتوان
مردم یعنی مصرفکنندگان شهری ،کشاورزان و دیگر بخشهای مصرفکننده آب را
مذمت کرد.
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نکتههایی که باید بدانید
[هرچند بارندگیهای رگباری در اردیبهشتماه در برخی از نقاط کشور
اندکی از نگرانیها کاست اما کمبود بارش در سال زراعی آنچنان زیاد است
که بعید بود و انتظار هم نمیرفت که بارندگیهای دومین ماه سال بتواند
جبران کمبود بارش یک سال را بکند.
ی منابع آب از وظایف
[انجام سرمای هگذاریهای زیرساختی در حوز هها 
حاکمیت است و مصرف بهینه و فرهنگ مصرف آب که آن نیز میتواند متاثر
از اتخاذ نوع تصمیمگیری 
های حاکمیتی باشد ،امری فردی است.
[در سالهای با خشکسالی شدید شاهد بودهایم 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
چاهها 
ی اطراف شهرها و کشاورزان رفته تا بلکه بتوانند آب شرب شهری را
به موقع به دست مصرفکنندگان برسانند.
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آکــادمـی

سرگردانی توسعه
جایگاه آیندهپژوهی در نظام تدبیر ایران چیست؟

بـهـانـه

بارها شنیدهاید که میگویند نظام تدبیر و نظام برنامهریزی در ایران با مشکالتی روبهروست یا اینکه برنامهریزی در ایران کوتاهمدت و میانمدت است و مسکنی برای گرفتاریهای
روز .به این بهانه مقاله حاضر درباره جایگاه آیندهپژوهی در نظام تدبیر تاکید دارد و درباره آن میگوید .آیندهنگری باید مورد توجه نظام تدبیر کشور قرار گیرد ،نـــه از بـــاب
هـمصدایی با موجهای انتقاد بلکه بیشتر از باب هشدار به نظام تـدبیر در مواجهه با چالشهای آینده.

آینده چیست و کجاست؟ بعضیها آینده را با سرنوشت
ک زمان حال
یکی میدانند و میگویند همانطور که ی 
وجود دارد ،تنها یک آینده قابل تحقق است .این پندار
بــرای ذهنیتهای جبرگرا ،رضایتبخش اســت ولی
ضوابط مربوط به روششناختی علمی ،آن را برنمیتابد.
شیوه نگاه به آینده در طول تاریخ جوامع بشری متفـاوت
بـوده اســـت؛ زمانی اعتقاد بر این بود که آینده مانند
بایزید مردوخی
گذشته خواهد بود .از سالهای  1700مـیالدی ،بـاور
اقتصاددان
مسلط این بوده که آینده بهتر از امروز خواهد بود و در
دوران ما ،نگاه به آینده ،نگاهی مردد است .آیندهنگری
چرا باید خواند:
عبارت است از ارائه گزارههای خردمندانه درباره آینده
پژوهی
چرا آینده
و تفسیر این گزارهها بهگونهای کـــه بـه عمل آگاهانه
پژوهش
با
و
مهم است
در زمانهای حال و بــه فرآیندهای یادگیری جمعی
یک
م
کدا
آینده
درباره
و پاسخگویی به چالشهای آینده کمک کند .بـــرای
بشر
های
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نیسـت و میتوان گفـت بـرای کشـوری یـا بنگـاهی
میشود؟ در این مقاله
کـه چشماندازی برای آینده خود ترسیم نکرده است،
را
پاسخ این پرسشها
هیچ وضعیتی مناسب و هیچحالتی نامناسب به نظر
درخواهید یافت.
نمیرســد .امروزه ،دورنگری یکی از مزیتهای رقابتی
در کنار مزیتهای طبیعی بهحساب میآید ،زیرا توان
و تمایـل تصمیمگیران و مدیران به اتخاذ چشماندازی
بلندمدت از نیازها و امکانات مختلف ،چه در سطح کالن و ملی و چـه در سـطح خـرد
و بنگاه ،مزیتی رقابتی و آیندهساز است .تفاوت افقهای زمانی به هنگام اخذ تصمیمات
استراتژیک در زمان حـال ،بهشدت اثرگذار است .درحالیکه در بعضی از کشورها ،رشد
بلندمدت و جامعـه و اقتصـادی رو بـه رشـد در دورههای طوالنی هدف کلی است ،در
بعضی دیگر از کشورها منافع کوتاهمدت اهمیت دارد.
کمترین فایده آیندهنگری و داشــتن چشــمانداز آن است که وسیلهای برای تنظیم
امور و ترتیب اولویتهای مسائل در دستور کار آینده را فراهم میکند .رویدادهای آینده
متفاوتاند و تالشهای آیندهنگری زمینهای برای آگاهی ،آمادگی و یا مقابله با آن رویدادها
را به وجود میآورد .پارهای از رویدادها و تحوالت آینده قابلکنترل نیستند و غفلـــت از
اینگونه حوادث احتمالی آینده و عدم تدارک و برنامهریزی برای کسب آمـادگی و مقابلـه
در صـورت بـروز آنها ،نابخشودنی است .این تدارک و برنامهریزی اگر وظیفه هر فرد و
هر گروه از مردم نباشد ،بیتردید از وظـایف مهـم نظام تدبیر هم در سطح ملی و هم در
سطح محلی و هم بنگاهی است .آیندهنگری و تهیه چشمانداز آینده ،ازآنرو که روندها
و ســناریوهای ممکن و مطلوب آینده را ترسیم میکند ،موجبات آمادهسازی و تعیین
شیوههای برخورد با حوادث و اتفاقات احتمالی را فراهم میکند و انعطاف و بهرهبرداری
درست ،بهینه و بهموقع از منابع و فرصتها را که از رسالتهای هر «نظام تدبیر شایسته»
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است ،امکانپذیر میسازد .میان پیشبینی و آیندهپژوهی تقابلی وجود ندارد .اینها دو
نوع و نحوه نگاه به آینده هستند :پیشبینی بـــر این فرض استوار است که آینده ،ادامه
گذشته است و آیندهپژوهی میکوشد تا آینده را چون سرزمینی ناشناخته کشـف کند.
پیشبینی آینده را دنباله گذشته میداند و آیندهنگری متضمن این باور است که تنها با
ادامـه گذشـته نمیتوان آینده را شناخت .در آیندهپژوهی ،اندیشـه ناچـار اسـت پدیـدارها
را تـا ژرفای آنها تجزیهوتحلیل کند و البته در این کار نیروی تصور و خیالپردازی هم
نقشی دارد.
آیندهپژوهی اگر از قید فعالیتهای روزمره رها شــود ،یکی از عوامل اصلی برنامهها
خواهد بود .بـا اســـتفاده از آیندهپژوهی میتوان راهها و سیاستهای درستتری برای
برنامههای توسعه انتخـاب کـرد و افکـار را متوجـه آینـده ساخت .برنامهریزی در ایران
گرفتار مسائل فوری و محدود است .هر برنامه باید محرک تحول باشد و مراقبت نماید کـه
هیچیک از درهای آینده را به روی خود نبندد .برای آیندهنگری و تهیه چشمانداز آینده،
ما نیازمنـد طراحـی سـنتزی هسـتیم از علـوم اجتمـاعی ،فنـاوری ،اقتصاد ،استراتژی
کسبوکار و سایر بخشهای ذیربط بهصورت مؤثر و در جریان گفتمانی معنیدار و در
پیونـد با همدیگر .در آیندهپژوهی تالش میشود تا بـه کمک تحلیل روندهای گذشته
و بهرهبرداری از یافتههای علمی ،وقوع و تکرار چرخههای احتمالی بعضـی از رخـدادها
و تحوالت ،در چشــمانداز آینده مطرح شود تا در برنامهریزیها برای کسب آمادگی در
مقابل حوادث احتمالی ،تـدابیر و راهکارهایی در نظر گرفته شود .برنامهریزی و آیندهنگری
رابطهای دیالکتیکی باهم دارند :آیندهنگری ،پارادایم فنـی ـ اقتصـادی یـک دوره زمانی
نسبتاً طوالنی را در آینده تعریف میکند که برنامهریزیهای کوتاهمدت و میانمدت باید
روزکردن دورهای
از آن رهنمـــود بگیرنـد .بازخورد عملکرد برنامهها هم میتواند در به
ِ
چشــمانداز و آیندهنگری به کار آید .برنامههای میانمدتی که جهتگیریهای متفاوت
یا متباین با پارادایم چشمانداز بلندمدت اتخاذ میکنند ،مسـیر حرکـت بهسوی آینـده
منتخب را به انحراف کشیده و دستکم زمان و هزینه تحقق هدف را افزون میکنند.
در جهانی که همپیوندیها بهصورت روزافزون در حال گســـترش اسـت ،حاصـل و
نتیجهای کـه از ایـن همپیوندی فزاینده میتوان انتظار داشت ،بیشباهت به مسیریابی
حرکت دستههای پرنده در هـوا یـا مـاهیها 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 میدهد .تنها تفاوت در این است که پرنده یا ماهی بهطور غریزی عالئم را
دریافت میکند و ما انسانها با آگاهی و تصمیم .ویژگی جوامع انسانی در همه اقدامات و
فعالیتهای 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 فرصتهای
ناشــی از «تعامل» ،اصل سوم یعنی «نظم» مانع از این اتالف و اختالل میشود« .نظام
تدبیر» در جوامع انسانی ،ایـــن رســالت را بر عهده دارد .هدف از تمرکز بر روی «نظام
تدبیر» ،ثمربخش کردن تالشهای توسعه در کشور است .نظام تدبیر و اهمیت آن اقتصاد
کالسیک ،اصل محوری فعالیتها را عقالنیت اقتصادی میدانست درحالیکه اقتصـاد
سیاسـی جدیـد بیشتر بر عقالنیت تصمیمگیرندگان و دولتمردان متمرکز است ،یعنی بر

آیندهنگری عبارت است از ارائه گزارههای خردمندانه درباره آینده و تفسیر این
گزارهها بهگونهای کـه بـه عمل آ گاهانه در زمانهای حال و به فرآیندهای یادگیری
جمعی و پاسخگویی به چالشهای آینده کمک کند.

انتخابهای منطقـی سیاسـتمداران ،دیوانساالران و گروههای ذینفع تأکید میکند .این
بدان معناست که در حوزه تأثیرگذاری ،تنها عقالنیت اقتصادی فعـاالن اقتصادی (بازار)
نیست که سرنوشتساز است بلکه مجموعه آنچه با اندکی تسامح «نظام تدبیر» مینامیم
نقشآفرینی میکند .در اقتصاد رفاه هم دو اصل بنیادی مطرح است که به تحلیلی مشابه
آنچه در اقتصـاد سیاسـی جدیـد ارائـه میشود ،میرسد .در قضیه بنیادی اول اقتصاد رفاه،
همه عامالن اقتصادی در یک محیط رقابتی بهگونهای آزادانـه در جستوجوی بیشینه
کردن منافع خود هستند که درنتیجه همه بازارها به تعادل میرسند که تعادلی کارا و
بهینه اسـت و در این شرایط رفاه اجتماعی بیشینه میشود .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 قابلقبول نباشد (یعنی بعضی از افراد جامعه به علت
کارایی کمتر یا فقدان امکانات الزم برای بهرهمندی 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
تصمیمگیری 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 ،سنتها و روابط غیررسمی ،قوانین نانوشته و همه
رفتارها و پندارهای غیرقانونی است که ضمانت اجرایـی برای قانون و عرف ایجاد میکند و
برای عملکرد دیوانساالری یعنی روابط و مناسبات بین قوای سهگانه و نهادهـای دیوانی،
فرایندهای حکومتی برقرار میکنــد .نظام تدبیر عالوه بر تأمین نیازهای فعلی و آینده
شهروندان ،بـــرای تحقـق آینده ممکن و مطلوبِ تعریفشده در سند چشمانداز ،نقشه
راه مشخص میکند .در خصوص نقش و اهمیت عوامل مختلف در توسعهیافتگی جوامع،
مطالعات علمی وسیعی صورت گرفته اسـت.
آیندهنگری عالوه بر شــناخت آیندههای ممکن ،تالشــی است برای تعیین تکلیف
اقدامهای امروز ما .اگر تصویری برای آینده ترســیم شود ،مهمترین خاصیت این تصویر
این است که بدانیم در زمان حال چهکار باید بکنیم ،نه اینکه بعدا ً و در آینده قرار است
به کجا برسیم .هدف آیندهنگری ،پیشبینی آینده محتوم یا آینده برنامهریزیشده نیست
بلکه هدف کاربردی آن ،روشن کردن مسیر حرکتها و اقدامهای کنونی در پرتو آینده
ممکن اســت .در آیندهنگری فرض بر این اســت که آیندهها متعددند و ما در انتخاب
میان آنها ،کموبیش آزادیم .آیندهپژوهی در حقیقت اکتشــافی سیستماتیک از آنچه
ممکن است رخ دهد است .به این دلیل روشهای آیندهپژوهی برگرفته از علوم اقتصاد،
آمارشناسی ،روانشناسی ،تحلیل سیستمها و تحقیق در عملیات است .حوزه آیندهپژوهی
دربرگیرنده هردو رویکرد عینی و ذهنی و یا اکتشافی و هنجاری است .برنامهریزی اعم
از برنامهریزی شــخصی ،بنگاهی ،یا ملی ،جســتوجوی سیاستهایی است که بتواند
پیشبینیهای اکتشافی را هرچه بیشتر با پیشبینیهای هنجاری (آیندهنگری) هماهنگ
نماید .برنامهریزی در رابطه با آیندهنگری ،بهاصطالح مهندسی ،یک عالمت خطا (error
 )signalبه شــمار میآید که عدم تحققهای آیندهنگر و چشــمانداز را نشان میدهد.
ی و از آنها تبعیت
برنامهریزی فرایند تعیین سیاستهایی است که اگر بهدرستی طراح 
شود ،رویکرد پیشبینیهای امور را به وضعیت مطلوب خواهد رساند.
روشهای آیندهپژوهی ازنظر پیچیدگی ،نیازهای اطالعاتی ،سطح آموزش تحلیلگران
و وضعیت تکاملی روشها بسیار متفاوتاند .این روشها تا زمانی که شانس و احتمال در
تعیین آینده نقش دارد و انسانها تصمیم گیرند ،هرگز به کمال نمیرسند .باوجوداین،
ازآنجاکه در بهکارگیری روشهای آیندهپژوهی ،در جستوجوی کشف نحوه عملکرد امور
اقتصادی ،اجتماعی و سیاســی و همچنین مادی و مکانیکی هستیم ،درک و فهم نحوه
کارکرد این امور ،فرصتی را به وجود میآورد که ما از بدترین حالتهایی که آینده ممکن
است به وجود آورد ،اجتناب کنیم و امور را بهسوی بهترین حالتها راهبری نماییم .در
آیندهپژوهی تالش میشود تا به کمک تحلیل روندهای گذشته و بهرهبرداری از یافتههای
علمی ،وقوع و تکرار چرخههای احتمالی بعضی از رخدادها و تحوالت (مانند خشکسالی،
زلزله و سونامی) ،در چشمانداز آینده مطرح گردند تا در برنامهریزیها برای کسب آمادگی

در مقابل آنها ،تدابیر و راهکارهایی در نظر گرفته شــود .بخشی از تحوالت آینده ،قابل
پیشبینی و قابلکنترلاند لیکن در اغلب موارد به دلیل فشار امور جاری و روزمره ،توجه به
آینده و چارهجویی برای مهار و مدیریت پدیدههای آینده فراموش میشود (دیدمان کوری،
معمای مست و چراغبرق ،قانون گرشام برنامهریزی) .این دسته از وقایع آینده نیز موضوع
آیندهپژوهی نیستند و در قلمرو برنامهریزیها و پیشبینیهای کوتاهمدت قرار میگیرند.
وضعیت عمومی جهان ما بهگونهای دستخوش تغییر است که روندهای گذشته که
اســاس و پایه تخمینها و پیشبینیهای مرسوم برنامهریزی است ،برای آینده هرچند
کوتاهمدت و پنجســاله قابلاتکا نخواهد بود .امروزه جهان ما وارد مرحله «آشــوب» یا
«بحران» شــده و برخالف گذشــته که سیســتمهای اقتصادی اجتماعی ،در وضعیت
تعادلهای نسبی بودند و تنها استثناها «بحران» نامیده میشدند ،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 میکنند .در چنین شرایطی ،سه نوع نگاه
به آینده قابلتصور است:
 -1نگاه انفعالی ( )passiveکه آیندهپژوهی را تنها از وجه توصیفی انجام میدهد و
تفاوتی با برنامهریزیهای ابتدایی مبتنی بر تکرار گذشته ندارد.
 -2نگاه فعال ( )activeکه طی آن آیندهای برنامهریزیشده بر پایه روندهای رشدیافته
گذشته طراحی میشود که بهجز متغیرهای گذشته که با آهنگی مطلوب و احیاناً متفاوت
با آهنگ گذشته تغییر میکنند ،متغیر یا روند در آن مشهود نیست.
 -3نگاه آیندهســاز یا فرصتســاز ( )proactiveآینــدهای را تصویر میکند که
دربرگیرنده جریانها و حوزههای جدید برســاخته از جوانههایی است که درگذشته سر
برآوردهاند و احتماالً به روندهایی در آینده تبدیل میشوند.
آیندهپژوهی گرچه بر این اصل همچنان تکیه دارد که بهطور مستقیم خود را درگیر در
تهیه و تنظیم سیاستها نکند و بهجای آن تالشهای خود را مصروف طراحی و ساختن
آیندههای بدیل برای مبارزه با آفتهایی همچون حاشیهنشینی ،فقر ،گرسنگی ،بیسوادی
و ازخودبیگانگی روزافزون بنماید ،متأسفانه تالشهای مربوط به تجهیز منابع و نیروها
برای جنگها شامل منابع مادی و انسانی در صنعت و در کل اقتصاد ،ارتباط تنگاتنگی
را با آیندهپژوهی به هم زده بهطوریکه آیندهنگری اهمیت ویژهای در مراکز و حوزههای
نظامی بعضی از کشورها مانند آمریکا پیداکرده است .ذکر مسائل و موضوعات مبرمی که
باید در دستور کار آیندهنگری نظام تدبیر کشور قرار گیرنـــد ،نـه از بـاب هـمصدایی با
موجهای 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 چالشهای بزرگی در
آینده روبهرو خواهـد بـود کـه بـدون اصـالح و نوسازی این نظام تدبیر ،آرمان چشمانداز
 ،1404دستیافتنی نخواهد بود.

نکتههایی که باید بدانید
[بـرای کشـوری یـا بنگـاهی کـه چشماندازی برای آینده خود ترسیم
نکرده است ،هیچ وضعیتی مناسب و هیچ حالتی نامناسب به نظر نمیرسد.
[کمترین فایده آیندهنگری و داشتن چشمانداز آن است که وسیلهای برای
تنظیم امور و ترتیب اولویتهای مسائل در دستور کار آینده را فراهم میکند.
[رویدادهای آینده متفاوتاند و تالشهای آیندهنگری زمینهای برای
آگاهی ،آمادگی و یا مقابله با آن رویدادها را به وجود میآورد.
[آیندهنگری و تهیه چشمانداز آینده ،ازآنرو که روندها و سناریوهای
ممکن و مطلوب آینده را ترسیم میکند ،موجبات آمادهسازی و تعیین
شیوههای برخورد با حوادث و اتفاقات احتمالی را فراهم میکند.
[هدف از تمرکز بر روی «نظام تدبیر» ،ثمربخش کردن تالشهای 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

فرصت تاریخی
ایران و رویکرد جهانی حفاظت از محیط زیست

بـهـانـه

ایران در طول تاریخ معاصر در کدام توافقهای بینالمللی مرتبط با محیط زیست حضور داشته است و این حضور چگونه بوده است؟
در شرایط حاضر به چه توافقهایی باید پیوست و دلیل این حضور چیست؟ پاسخ را در این مقاله بخوانید.

فریدون مجلسی
دیپلمات سابق

چرا باید خواند:
اگر میخواهید درباره
حضور ایران در
کنفرانسها و مجامع
بینالمللیمرتبطبا
محیط زیست بدانید،
خواندن این مقاله به
شما توصیه میشود.
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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 دیوانساالری ایران
با ریشــه باســتانی ادامه حضور ایران را در عرصه بینالمللی حفظ
کــرده بود .ایــران در قدیمیترین کارگزاری بینالمللی ســازمان
پســت جهانی حضور داشته است .در زمانی که کشورهای مستقل
جهان انگشتشــمار بودند ایران با رعایت اصول روابط دیپلماتیک
حضور داشــت .با اینکه در جنگ جهانی اول بیطرف بود کوشید
در کنفرانس صلح پاریس که میراث امپراتوریهای آلمان ،اتریش و
مجارستان ،و عثمانی را قسمت میکردند سهمی برای خودش دست
و پا کند که نشد ،اما در شمار کشورهای تشکیلدهنده جامعه ملل
قــرار گرفت .در جنگ جهانی دوم که ایران حضوری محافظهکارانه
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 پیشقدم در مشارکت بینالمللی 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 اندازهای 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
جمعیتها را در حد منابع تثبیت میکرد .وقتی به هر دلیل جمعیت
بشر رو به افزایش میرفت ،وبا یا طاعون یا امراض عادی آن را به آن
ثبات تاریخی بازمیگرداند .اما علم انسان محدودیتپذیر نبود و به
اعتبار توسعه دانش پزشکی و داروسازی از بیماریها و مرگ و میرها
کاسته و بر عمر متوسط بشر و شمار انسانها افزوده شد .این افزایش
از آغاز تا پایان قرن بیستم جمعیت را از یک میلیارد نفر به  7میلیارد
نفر رساند .بدین ترتیب سهم سرانه آب و منابع طبیعی دیگری که
در دسترس بشر بود به یکهفتم کاهش یافت .بشر ناگهان دریافت
که با توسعه ماهیگیری عرصههای دریایی توان بازتولید را از دست
میدهند .بر ســر زمین جنگ درمیگیرد .در اروپا که توسعه زودتر
اتفاق افتاد تراکم جمعیت موجب روی آوردن به سرزمینهای دیگر
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و امپریالیســم قرن نوزدهم شــد .زمانی فرا رسید که مشکل رنگ
بینالمللی پیدا کرد .آنگاه کشــورها دور هم جمع شدند تا به حل
مسئله مشترک خود کمک کنند.
در آغاز دهــه  70میــادی گروهی از عالقهمنــدان 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 Growthنام داشــت که میتوان آن را به
محدودیتها یا «مرزهای پیشرفت» ترجمه کرد .خالصه این گزارش
بر مبنای مدلها و محاسبات کامپیوتری نشان میداد که پیشرفت
اقتصادی به دلیل کاهش منابع طبیعی نمیتواند 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 بینالمللی 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 انسانها همین یک زمین است که باید آن را حفظ
کرد .در سال بعد ،جنگ  1973اعراب و اسرائیل رخ داد که منجر به
قطع صادرات نفت شد .این اتفاق مانند ضربهای بر جهان غرب وارد
شد و آنان را نهتنها به یافتن راههایی برای کاهش وابستگی به نفت
خاورمیانه واداشــت ،بلکه اصوال وابستگی به سوختهای فسیلی را
که منابع آن کاهنده بود زیر سوال برد .سازمان بینالمللی انرژی که
همان سال تشکیل شد کشورها را به در پیش گرفتن صرفهجویی در
مصرف سوخت و باال بردن کارکردهای وسایل برقی تشویق میکرد
و خصوصا اســتفاده از انرژیهــای 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 گلخانهایِ
گاز دی اکســید کربن و آلودگیهای هوا ناشــی از مصرف فزاینده
ســوختهای فسیلی ،استفاده از انرژی خورشیدی که در سالهای
اولیه پرهزینه بود ،با تولید انبوه ســلولهای سیلیکون و پنلهای
آفتابی روزبهروز رنگ عمومیتر به خود گرفت و انرژی بادی نیز در
مناطق و دریاهای بادخیز با پروانههای آسیابی مهار شد .برای مثال
هماکنون کل انرژی کشــور ایسلند از گرمای درونی زمین و بخش
عمده انرژی دانمارک از انرژی بادی تأمین میشود.
جالب اســت که ایران در ایــن کنفرانسهــا و در تنظیم این
کنوانسیونها شرکت مستقیم داشــته است .یعنی از همان زمانی
که باشــگاه یا کلوپ رم تشکیل شد ،ایران سازمان حفاظت محیط

ایران نیز بهتنهایی مصرفکننده روزانه معادل چهار و نیم میلیون بشکه نفت است که به صورت گاز طبیعی و فراوردههای نفتی به مصارف
تولیدی و صنعتی و خانگی میرسد .مصرف انرژ یهای فسیلی ایران که با افزایش تولید محصوالت پتروشیمی و فوالد و سیمان و برق و
آلومینیوم و مس و صنایع دیگر از کشور صنعتی ترکیه و کشور بزرگ پاکستان نیز بیشتر است از سویی بر آلودگی هوا میافزاید.
ِ

زیســت خود را به عنوان یکی از نخستین ســازمانهای 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 نمیرسید .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 مستقیمتر به طبیعت مشی حفاظت از آن را در
پیش گرفتند.
اگر به فهرست کنوانســیونهای زیست محیطی مراجعه کنیم
با نام ایران و «کنوانسیون رامســر درباره تاالبها» آغاز میشود .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 تاالبهای ایران
به عنوان مناطق ممنوعه زیست محیطی بینالمللی بودم ،با ناآگاهی
از اهمیت چنان برنامههایی ،رنجیده بودم که چرا باید بخشهایی از
ســرزمینهای 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 میپرداخت که مجموعههای
ارزشمندی هم پدید آمد .هنوز چند سالی از آغاز کار سازمان محیط
زیست ایران نگذشته بود ،که سال بحرانی  1357و انقالب اسالمی
فعالیت آن سازمان را نیز کند کرد .اما تأثیرگذاری تبلیغی و فرهنگی
سازمان حفاظت محیط زیست از آنجا مشخص میشود ،که هرچند
در سالهای نزدیک به انقالب اسالمی شکل گرفته و ارتباطاتی در
سطوح باال داشت ،نهتنها 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 سالحهای جنگی
کشته شــدند .اما حضور ایران در کنفرانسهای بینالمللی و امضای
کنوانسیونها به طور منظم ادامه داشته است .با گذشت زمان توسعه
صنعتی در جهان و در ایران ابعاد گستردهای به خود گرفت که معادالت
پیشین را بهکلی بر هم زد .توسعه صنعتی یا معجزه چین آن کشور را
بهسرعت از صادرکننده نفت خام به بزرگترین واردکننده نفت خام
تبدیل کرد .افزایش مصرف نفت به عالوه مصرف باالی زغالســنگ
آلودگی هوای شــهرهای بزرگ چین را تا حد نفسگیر باال برد .چند
ســال پس از چین نوبت به توسعه صنعتی هند با همان مشخصات
رسید و هند نیز به فهرست واردکنندگان عمده سوختهای 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
مصرفکننده روزانه معادل چهار و نیم میلیون بشکه نفت است که به
صورت گاز طبیعی و فراوردههای نفتی به مصارف تولیدی و صنعتی
و خانگی میرسد .مصرف انرژیهای فسیلی ایران که با افزایش تولید
محصوالت پتروشــیمی و فوالد و سیمان و برق و آلومینیوم و مس و

صنایع دیگر از کشور
صنعتی ترکیه و کشور بزرگ پاکستان نیز بیشتر
ِ
است از ســویی بر آلودگی هوا میافزاید .سالها پیش کنفرانسی در
هوکایدوی ژاپن توصیههایی درباره لزوم کاهش آلودگیهای گلخانهای
صادر کرد .سپس در سال  2015/1394کنفرانس تغییرات اقلیمی در
پاریس منجر به صدور موافقتنامهای شد که مهمترین توافق زیست
محیطی در جهان در امری حیاتی تلقی میشود .این قرارداد در میان
شور و هیجان عمومی به امضای نمایندگان  195کشور رسید .قرارداد
پاریس به کشــورها مطابق معیارهایی اجازه میدهد که تا چه میزان
گازهای گلخانهای تولید کنند که خصوصا منظور دی اکســید کربن
اســت و کشورها تعهد میکنند سیاستهایی اتخاذ کنند که تا سال
 2030گرمایش زمین نســبت به سال اجرایی شــدن قرارداد یعنی
 2016از یک و نیم تا دو درجه بیشــتر نشود .تاکنون  147کشور به
آن پیوستهاند .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 ضمیمههای بعدی
اشاره شده است ،آن را نپذیرفت و توضیح دولت و مجلس نیز در باب
اینکه افزودن هر ضمیمهای مستلزم تصویب آن نیز خواهد بود ،آن را
در کنار الیحه معروف «افایتیاف» ،مســکوت گذاشته اند و تصور
میرود 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 کردهاند .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 گلخانهای به دلیل افزایش خشکسالی فزاینده
آســیب میبیند ،و طبیعتا نیازمند بهرهمنــدی 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.

طبیعتتعادلی
پایدار ایجاد کرده
بودکهجمعیتها
را در حد منابع
تثبیتمیکرد.
وقتی به هر دلیل
جمعیت بشر رو به
افزایش میرفت،
وبا یا طاعون یا
امراض عادی آن را
به آن ثبات تاریخی
بازمیگرداند.
اما علم انسان
محدودیتپذیر
نبود و به اعتبار
توسعه دانش
پزشکی و
داروسازی از
بیماریها و مرگ و
میرها کاسته و بر
عمرمتوسطبشر
و شمار انسانها
افزوده شد

نکتههایی 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 پیشقدم در مشارکت بینالمللی 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
گلخانهای به دلیل افزایش خشکسالی فزاینده آسیب میبیند .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 سازمانهای 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 انسانها همین یک زمین است که باید آن
را حفظ کرد.
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آکــادمـی

بازگشت به بازار
آینده نفت ایران بعد از برجام

بـهـانـه

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

برخورداری ایران از  151میلیارد بشــکه ذخایر نفتی
قابل استحصال (جایگاه سوم جهان) و نیز  33تریلیون
مترمکعب ذخایر گازی (جایگاه اول جهان) ،موقعیتی را
فراهم کرده تا بتواند با تابآوری باالی اقتصاد ایران در
مقابل تکانههــای بیرونی و نیز در نظر گرفتن ظرفیت
موجود در حوزههای اقتصاد سیاسی و نیز نفوذ همهجانبه
در منطقه و پتانسیل اســتفاده از آنها در دیپلماسی
رضا پدیدار
اقتصادی منطقهای ،موقعیت ممتاز جغرافیایی خود را
رئیس کمیسیون انرژی و
برای تبدیلشدن به هاب انرژی ترانزیتی منطقه تثبیت و
محیطزیست اتاق تهران
پایدار کند .صندوق بینالمللی پول در سال  2019رتبه
ایران را هجدهم ازلحاظ اقتصادی بر اساس رتبهبندی
چرا باید خواند:
تولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید) و در طرف
ایران
برخی معتقدند
مقابل ایران را ســی و پنجمین بازار بزرگ مصرف دنیا
تواند
به سرعت می
اعالم کرد و چشــمانداز مطلوب شهرنشــینی ایران را
در
را
جایگاه خود
مورد تأکید قرار داده و همچنین پایین بودن بدهیهای
بازارهای انرژی احیا
خارجی کشور را بهعنوان یک عامل تأثیرگذار در روابط
کند ،این تحلیل را
آتی اعالم داشته است .ذخایر هیدروکربوری مورداشاره
بخوانید.
بهعنوان بزرگترین پتانسیل و قدرت اقتصادی میتواند
بهعنوان مهمترین موقعیت ممتاز دوم جغرافیایی کشور
برای تبدیلشدن به یک کشور باوجود توان باالی ارائه
خدمات فنی  -مهندسی ،شــکلگیری 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
بهعنوان تأمینکننده مواد اولیه و واسطهای موردنیاز سایر صنایع (فلزات اساسی ،نفت،
گاز و پتروشیمی) فراهمآوری کند .با تحقق اهداف عالی کشور و پس از پایداری برجام
میتوان امیدوار بود که توســعه زنجیره تولید محصوالت صنعتی با توجه به مزیتهای
معدنی (فوالد ،آلومینیم ،مس ،سیمان ،کاشی و سرامیک) و نیز مزیتهای کشاورزی نظیر

نســاجی و چوب در کشور فعال شده و ایران را به مرحله رشد و شکوفایی خود نزدیک
کند .ایران باوجود بیش از  922شهرک و ناحیه صنعتی در کشور و نیز وجود  6شهرک
فناوری در راستای قابلیتهای فناورانه واحدهای تولیدی و صنعتی و همچنین وجود بیش
از  550شرکت دانشبنیان در حوزه شرکتهای دانشبنیان در بخشهای صنعت و بهویژه
صنایع نفت و گاز و صنایع وابسته به آن میتواند موقعیت و جایگاه خود را تثبیت کند و از
رشد اقتصادی متعارف بر پایه اسناد باالدستی کشور نظیر سند  1404و یا سند در دست
طراحی  1420برخوردار باشد.
براساس آخرین گزارش موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی و در صورت تحقق
قرارداد برجام ،رشد  300درصدی تعداد دانشآموختگان تحصیالت عالی و نیز افزایش
اســتعداد فارغالتحصیالن رشتههای فنی و مهندســی به میزان  120درصد طی دوره
دهســاله اخیر و کســب جایگاه دوم جهانی از منظر منابع علوم و مهندسی بهویژه رشد
باالی شرکتهای دانشبنیان ،پیشرفت قابلتوجه در علوم نانو ،زیستفناوری و انرژیهای
تجدیدپذیر را به نحو شایستهای در اختیـار داشته و میتواند مورد بهرهبرداری واقع گردد.
تولید و صادرات نفت خام و نیز ســایر فرآوردههای هیدروکربوری در صورتی میتواند از
زمینههای رشد فراگیر برخوردار باشد که آسیبشناسی صادرات کشور در چهار حوزه به
شرح شکل پایین صفحه موردتوجه جدی قرار گیرد.
عوامل فوق از مهمترین پارامترهای آسیبشناسی توسعه صادرات انرژی از سوی بانک
جهانی در سال  2018بوده است.
عالوه بر نکات پیشگفته توجه به قوانین ناظر بر جلب و حمایت از سرمایهگذاریهای
خارجی برای آینده نفت ایران بعد از برجام از دیگر نکات حائز اهمیت بوده که الزم است
بهطور موازی از سوی مسئوالن امر موردتوجه جدی قرار گیرد:
قوانین ناظر بر جلب و حمایت از سرمایهگذاری خارجی :با توجه به رشد مصرف نفت
خام در دهه پیش رو به تعبیری تا سال  ،2035قوانین فوق به دلیل رتبه پایین محیط
کسبوکار و سرمایهگذاری جهت تسهیل ورود سرمایهگذاران 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،

آسیب شناسی
توسعه صادرات نفتی
دسترسی به بازارهای
صادراتی
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عوامل محیطی مؤثر در
صادرات
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عوامل مؤثر بر تولید
صادراتی

زیر ساختهای پشتیبان
و ارتقای صادرات

فعال شدن قرارداد برجام میتواند مشکالت نوسازی فناوری در صنایع و در بخشهای مختلف اقتصادی در سطح
کشور را از طریق قراردادهای همکاری متقابل با کشورهای خارجی و مانعی به نام «جذب فناوری خارجی» را
بهطورکلی حلوفصل کند.

ژاپن و ترکیه را به دســت آوریم .عالوه بر آن توجه کافی به تدوین و اعمال مشوقهای
مؤثر و کارآمد و تسهیل فرآیندهای اداری برای جهتدهی ورود سرمایههای خارجی به
بخشها ،زیربخشها ،رشتهها و فعالیتهای اقتصادی بر اساس اولویتهای راهبردی و
بخشی صورت پذیرد .همچنین لزوم کارآمدی نظام حل اختالف سرمایهگذاری خارجی
و نظام انتقال سرمایه ،باوجود منسوخ شدن موافقتنامههای سرمایهگذاری مشخصشده،
چراکه ایران بیش از  60موافقتنامه با کشورهای دیگر به امضا رسانده که کارایی و عملکرد
آنها مشخص نیست .ضمناً بهخوبی میدانیم که رتبه ایران در شدت رقابت بازار داخلی
براساس بررسیهای انجامشده در سال  2019برابر  133بوده که باوجود بنگاههای مسلط
در بازار و اثربخشــی محدود سیاستهای ضد انحصار نیاز به تجدید ساختار و حمایت
دولت از ســرمایهگذار خواهد بود .براســاس گزارش بانک جهانی رتبه ایران در حمایت
از ســرمایهگذاران داخلی و خارجی در کل جهان برابر  126بوده 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 پارهای از موارد غیر مؤثر است.
در این زمینه سه مؤلفه زیر اثرگذار هستند:
الف  -عدم کارکرد مناسب دیپلماسی اقتصادی  -تجاری به دلیل حاکمیت تحریمها
ب  -نظام تصمیمگیری جزیرهای ،کوتاهمدت و فقدان رویکرد بلندمدت و سیستم نظارت
و پایش دقیق
ج  -هماهنگی پایین وزارتخانههای 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 بهدستآمده را در یک نظام تعریفشده و با بهرهوری عوامل تولید و محیطی
به مرحله انجام رسانده و بهطور اصولی عملی سازد .در این حالت توجه به نکات کلیدی
بهرهوری عوامل تولید از مرحله اکتشــاف ،تولید و فرآیند فروش میباید به شــرح زیر
موردتوجه قرار گیرد:
 1.1سهم پایین بهرهوری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی و صادرات نفت بهسرعت
تغییر کرده و به مرحله اجرایی و عملیاتی خود نزدیک شود.
 2.2وجود ظرفیت خالی در صنایع نفت و نیز ســایر صنایع وابسته به آنکه براساس
آخرین مطالعات انجامشده وجود بیش از  30درصد از ظرفیت ایجادشده بالاستفاده
در کلیه صنایع به دلیل افزایش قیمت تمامشده و درنتیجه کاهش رقابتپذیری در
بازارهای داخلی و خارجی شرایطی را حاصل آورده است که منجر به توقف روند
تولیدشده است.
 3.3روند کاهشی شاخص بهرهوری سرمایهگذاری تولید در یک دهه اخیر برای تمامی
دستاندرکاران حوزه نفت بهویژه سازندگان و پیمانکاران و مشاوران
 4.4به دلیل توقف تولید در طی حداقل دو سال اخیر ،مهارتهای حرفهای نیروی کار
برای کارگاههای صنعتی و تولیدی بهشدت کاهشیافته که در صورت توافق برجام
این سهم از فعاالن صنعتی در حوزه نفت که حدود  50درصد کل نیروی کار است
حداقل به عددی باالتر از  80درصد خواهد رسید.
 5.5میزان بهرهوری انرژی در ایران در ســال  2018حدود  45اســت که در مقایسه
با متوســط جهان  6.7بهمراتب پایینتر هست .گروهی از کارشناسان این میزان
بهرهوری را در سال  2021به کمتر از  3.5ارزیابی نمودهاند که با فعال شدن تولید
و صادرات نفت در ایران شاهد رشد تصاعدی این راندمان در کشور خواهیم بود.
 6.6شدت مصرف باالی انرژی در ایران ،بهویژه در دوران تحریم و شکسته شدن قرارداد
برجام افزایشیافته و طی یک دهه اخیر از ( 1.3بشــکه به میلیون ریال) در سال
 1385به ( 1.64بشــکه به میلیون ریال) و براساس گزارش بانک جهانی در سال
 2020به ( 1.85بشکه به میلیون ریال) رسیده است .برای آگاهی بیشتر ،شدت
مصرف انرژی در ایران  3.5برابر جهان 1.5 ،برابر عربستان و بیـــش از  2.5برابر
ترکیه است (سالنامه آماری انرژی بانک جهانی).
 7.7سهم باالی صنایع انرژیبر (بیش از  55درصد) در صادرات کشور که بهطور اصولی

انتقال یارانه به خارج از کشور است.
 8.8درزمینه لجستیک و حملونقل بهعنوان زیرساختها در تولید و انتقال نفت ،رتبه
ایران در شاخصهای عملکردی ،فرآیند ترخیص کاال ،زیرساختهای لجستیکی و
سهولت ارسال محمولههای بینالمللی در میان  160کشور جهان از سال 2015
تاکنون به ترتیب  64 ,71 ,63 ,79و در سال  89 ،2019بوده است.
9.9پس از اعمال تحریمهای نفتی در کشــور و براساس گزارش مرکز پژوهشهای
مجلس ،رتبه ایران در شــاخص تجارت فرامرزی در میان  190کشور جهان برابر
 123بوده اســت که نشــانگر هزینه و مدتزمان باالی واردات بهویژه کاالهای
واسطهای و سرمایهای و نیز صادرات درزمینه باال بودن مدتزمان موردنیاز واردات
جهت مطابقت اسناد و مطابقت مرزی به ترتیب  40و  141ساعت بوده است این
شرایط برای هزینههای باالی واردات و نیز صادرات برای هر کانتینر که عددی باالتر
از  450تا  550دالر است موجب گشته است که حجم بسیار باالیی از هزینهها به
دستاندرکاران تجارت و نیز درنهایت به مردم تحمیل گشته است.
 1010توافق برجام و آینده نفت میتواند موجب ارتقای تجارت و زیرساختهای پشتیبان
در کشور شود .در این زمینه ارتقای سرمایهگذاری و صادرات دو مقوله مهمی است
که میتواند در سرنوشــت اقتصادی کشــور مؤثر واقع گردد .پارهای از این موارد
بهعنوان مشکالت عادی و روزمرگی به شرح زیر است:
  عدم انســجام نهادی و فقدان متولی واحد سیاستگذاری و اجرایی در حوزه
تجارت خارجی.
  لزوم وجود فرماندهی واحد در تجارت خارجی کشــور برای انسجام در تحقق
خواستهها.
 نقشآفرینی شورای عالی صادرات غیرنفتی کشور که در حال حاضر غیرفعال
است.
 درهمتنیدگی دستگاههای مسئول در اجرای صادرات محصوالت بهویژه نفت.
  لزوم هماهنگی بیشتر وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت ،معدن و
تجارت در جلب و جذب سرمایهگذاری خارجی در جهت توسعه صادرات پس
از رفع بحران برجامی و تحقق خواستههای کشور در امر صادرات نفت و مواد
هیدروکربوری.
در این صورت میتوان گفت که توافق اصولی برجامی میتواند بخش مهمی از نکات
کلیدی و سردرگمیهای اجرایی و عملیاتی در کشور را سامان بخشیده و به فعالسازی
بنگاهی بینجامد .ضمناً توجه داشــته باشیم که هماهنگیهای صنعتی (Industrial
 )Coordinationو حمایت بخشی از خوشههای صادرات در بخشهای صادرات نفت
و مشتقات نفتی و نیز سایر اقالم صادرات غیرنفتی در این مقطع بسیار حیاتی بوده که
میتواند پس از کسب توافق و با انجام یک برنامهریزی منسجم جهت حضور بنگاهها در
زنجیرههای ارزش جهانی و زنجیرههای ارزش منطقهای پایدار و مؤثر واقع شــود .ضمناً
عدم حضور مؤثر واسطههای صادراتی و عدم موفقیت مدلهای کنسرسیومهای صادراتی،
شرکتهای مدیریت صادرات و خوشههای صادراتی در جهت توسعه صادرات یکی از موارد
مهم در این حرکت پویاست که اتاقهای بازرگانی در سراسر کشور میتوانند بهعنوان پلی
قوی بین عوامل صادرکننده و متقاضیان خارجی عمل کند.
عالوه بر آن فعال شدن قرارداد برجام میتواند مشکالت نوسازی فناوری در صنایع و
در بخشهای مختلف اقتصادی در سطح کشور را از طریق قراردادهای همکاری متقابل با
کشورهای خارجی و مانعی به نام «جذب فناوری خارجی» را بهطورکلی حلوفصل کند.
بهخوبی میدانیم که ضعف حمایتهای تجاریســازی فناوری یکی از مشکالت بزرگ
صنایع تولیدی در کشــور اســت که رتبه ایران در شاخص برند ملی در سال  2019که
از ســوی رتبهبندی فیوچر برند و از بین  75کشــور صورت گرفته است متأسفانه رتبه
 72را در بــر دارد ...لذا تحول در فرآیند صادرات نفت پس از برجام میتواند ضمن رفع
کمبودهای یادشده ،تحولی در این نمودار حاصل آورده و حوزه تولید و تجارت بهویژه در
کسبوکارهای کوچک و متوسط را رشد بخشد.
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آکــادمـی

دنیایدیپلماسی
اقتصاد در سایه سیاست به کجا میرسد؟

بـهـانـه

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

در تابستان سال  1396اولین 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 میدانست و ثانیاً وضع اقتصادی ناشی از برجام،
فعالیت دیپلماسی اقتصادی را ضروری میسازد .بنابراین
اصالحات از دو جهت صورت پذیرفت .از سویی فاصله
احسان شمس
سازمانی کارشناسی تا شخص وزیر به چهار نفر خالصه
استاد دانشگاه
شد (کارشــناس اداره ـ مدیر اداره ـ مدیرکل ـ معاون
وزیر) و پســتهایی مثل معاونت و قائم مقام در ذیل
ادارهکلها برچیده شد؛ از سوی دیگر ساختاری شبیه
چرا باید خواند:
اگر میخواهید درباره
ساختار وزارت امورخارجه در زمان پهلوی دوم (مشابه
دیپلماسیاقتصادی
ســاختار وزارت امورخارجه در ایاالت متحده) به وجود
و جایگاه آن بدانید،
آمــد .معاونت سیاســی احیا شــد ،معاونت حقوقی و
خواندن این مقاله به
بینالمللی به جای خود بازگشت و معاونت جدیدی به
شما توصیه میشود.
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 مرخصیها همگی لغو و اجرایی شدن ساختار
جدید به شدت تحتنظر قرار گرفت .در دورن واخ از آن واقعه به نام مهمترین دستاورد
وزیر در دوره دوم و در مقابل برجام که در دوره اول وزارت او رخ داد ،یاد میشد .اتفاقات
بعدی و از همه مهمتر 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 بینالمللی قدرت و روابط بینالمللی منجر به آن شد که توان ایجاد دیپلماسی
اقتصادی را نداشته باشیم.
JJبعد از برجام چه کردیم
درست است که ایاالت متحده از موافقتنامهای بینالمللی 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 میتوان گفت بهانههای الزم را برای طرف مقابل فراهم
کرد .باید توجه داشت که زمانی که صحبت از طرف مقابل میکنیم ،منظور مثلث اسراییل
 آمریکا  -سعودی است .مثلثی که با در اختیار داشتن قدرت نظامی -اقتصادی و نفت بهشدت میتواند ایران را از اقدامات خود متأثر نماید و سادهانگاری ،در مقابل آنان ،اشتباهی
استراتژیک محسوب میشود .اما اقدامات یا اهماالتی را که از سوی ما ،بهانههای الزم را در
اختیار طرف مقابل گذاشت ،میتوان به این شرح برشمرد:
پیروزی بر داعش بزرگترین پیروزی استراتژیک  -نظامی ایران در خاورمیانه بود .بر
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هیچکس نقش ایران و تمجید از آن پوشیده نیست .عراق و مناطقی از سوریه آزاد شده و
رهبران داعش یا کشته و یا مخفیاند .سازمان داعش از هم پاشیده و دیگر تهدیدی عمده
به حساب نمیآید .اما این پیروزی چقدر دور مینماید .با پایان یافتن داعش ،میبایست
از ظهور نظامی ایران در سوریه کاسته میشد .اما برعکس هر روز ،به اعتماد روسها ،بر
آن افزوده شــد؛ و این بهانه کافی برای اسراییل جهت افزایش موج تبلیغات ضد ایرانی
و حمالت بیســابقه به ســوریه را داد .اینکه واقعاً ایران در حال تجهیز ارتش سوریه به
سالحهای پیشــرفته بود یا نه ،بحثی جداست؛ اما باید به دو نکته در عرصه بینالمللی
توجه نمود .اول اینکه باید به دشمن هم احترام گذاشت و نگرانیهای امنیتی او را درک
و تحلیل کرد .دوم آنکه گاهی مخفیکاری و عدم نشان قدرت واقعی و ایجاد ابهام ،قدرت
بازدارندگی بیشتری دارد .همیشه قدرتنمایی عیان ،ایجاد امنیت نمیکند .قدرتنمایی
عیان ،تنها دشمنان پراکنده را به اتحاد با هم برمیانگیزد.
در قطعنامه  2231شورای امنیت سازمان ملل ،به وضوح ایران از آزمایش موشکهایی
با قابلیت کالهک هستهای منع شده بود .طبق تعریف بینالمللی از این نوع موشکها ،هر
موشکی که توان طی  700کیلومتر را داشته باشد ،در زمره این دسته قرار میگیرد .حال
به ادبیات و اعمال برخی در داخل توجه کنیم .برخی در منبر نماز جمعه میگویند ما با
هر بردی موشک تولید میکنیم .برخی میگویند برد فعلی موشکهای ما  2000کیلومتر
اســت و در صورت صالحدید افزایش مییابد .باید توجه داشــت که خود برنامه جامع
اقدام مشترک در ذیل این قطعنامه آمده است .زمانی میتوان از عناصر حقوق بینالملل
استفاده کرد ،که خود آنان را محترم بشناسیم .دهنکجی به شورای امنیت و یا نهادهای
ســازمان ملل ،ابتدا دهنکجی به خود دیپلماسی ایرانی است .اگر مراجع بینالمللی را
صالــح نمیدانیم ،مذاکره چه معنایی دارد و اگر صالح میدانیم چرا خود را در مقابل آن
قرار میدهیم؟ آیا بهراستی آزمایشی موشکی در فردای برجام ،تأمینکننده منافع ما بود
و یا تهدیدکننده آن؟
ً
همانطور که قبال نیز گفتم (مقاله «بحران یمن و ایران» در روزنامه شرق 27 ،اسفند
 ،)1396یمن بازیگر قدرتمند و ثابتی ندارد و صد البته عربستان آن را وانخواهد گذاشت.
برای کاهش تنش با عربستان ،میشد که با تالش در راستای کاهش بحران یمن به عنوان
میانجی هم از آالم مردم یمن کاست و هم طرف عربستانی را متوجه حسننیت 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 میرسد در ایران درک درستی از نظام اقتصادی اروپا وجود ندارد .اقتصاد اروپا
مبتنی بر بازار آزاد بوده و دولتها نمیتوانند شرکتی را مجبور به معامله با ایران نمایند.
انفعــال خود ما ،در ایجاد ارتباط با طرف اروپایی را نباید به گردن آنان انداخت .مطمئناً
شرکتهای اروپایی به معامالت با ایاالت متحده که  65برابر حجم معامله با ایران است،
توجه بیشتری دارند .در این دوره کدام اتفاق اطمینانبخش در راستای بهبود فضای کسب
کار ،جهت ترغیب اروپاییان به حضور در ایران انجام شده؟ در مورد قراردادهای نفتی که
میتوانست 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

درک رسمی ما از روابط بینالمللی ،برپایه عدم تعهد منفی و درک ما از قدرت و نظم بینالمللی
همچنان برپایه دوران جنگ است .در این تئوری روابط استراتژیک ،برای ما خطرآور و دلهرهآور
است (هم از چین میترسیم هم از روسها و هم غرب).

بسیار باالتر به شرکتهای بزرگ واگذار میکرد .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.
سرمایهگذاری بیش از اندازه بر چین و روسیه سرانجام ما را مأیوس خواهد کرد.
روسیه شریکی است که به تاکتیک بیش از استراتژی اهمیت میدهد و تاریخ ثابت
کرده که نمیتوان 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 میدهد.
ارزی که باید صرف تغییرات درونی اقتصادشود ،به علت امنیتی شدن فضا ،بیرون از
مرزها هزینه شــد .برجام باعث ورود ارز به حسابهای ایران شد ،اما این ارز به سفرههای
مردم وارد نشــد .نبود ارز ،بیثباتی اقتصادی به همراه دارد و بیثباتی اقتصادی ،بر دامنه
تنشهای اجتماعی میافزاید .روزی نیست که کارگران کارگاههای صنعتی ،در گوشهای از
کشور ،صدای اعتراض بر وضعیت بد معیشت خود نگشایند .چالشهای اجتماعی به مرور
در حال گرفتن رنگ تنش اجتماعی است .وانهادن مردم به حال خود ما را به بحران میبرد.
با توجه به همه این مسائل باید قضاوت کرد که ما هم در نقض برجام توسط ایاالت
متحده بیتقصیر 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.
JJنقد درک رسمی ما از روابط بینالمللی
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 جدالبرانگیز و ایهامگونه دارد و علمای
فلسفه و حکمت و کالم هنوز در معنای نظری عدالت به اتفاق نظر نرسیدهاند ،وای به حال
معنای عملی آن .این نگاه مکتبگرا در جهان متالطم امروزی باعث شده که در بسیاری از
بزنگاههای روابط خارجی ایران ،فرصتهای ملی از دست برود .شنیدهایم که مذاکرهکننده
ارشد و مسئول مستقیم پرونده هستهای 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 بینالمللی دانسته ،یا رئیس جمهوری دیگر
شــرط مذاکره با ایاالت متحده را توبه ترامپ میداند؛ آیا به راستی ترامپ میداند 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
بینالملل دارد .نگاهی که ایران را مســئول خوشبختی و سعادت دنیوی و اخروی همه
جهانیان میکند؛ و البته نگاهی که در جهان کنونی مختص ایران است .در مکتبیترین
نظامها ،مانند شــوروی سوسیالیســتی و چین کمونیســتی نیز چنین نگاه مکتبی و
غیرمنعطف به مسائل سیاســت خارجی دیده نمیشود .ذات روابط بینالملل 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 ایدئولوژیپذیر 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 میکنیم؛ زمانی روسها بزرگترین دشمن

نکتههایی که باید بدانید
[تغییر نقش دولتها در نظم جهانی نوین است .مفهوم دولت از حاکمیت،
به دولت  -خدمت و دولت  -رفاه تغییر یافته و دولتها تنها خود را موطف به
حفظ رفاه و آرامش مردمان خود میدانند و حق عدول از آن بر اساس قواعد
دموکراسی را ندارند.
[تنها خود ملتها حق تعیین سرنوشت خود را داشته و ما نمیتوانیم به
جای ملتی دیگر تصمیمگیری کنیم .دستگاه دیپلماسی ما باید این نکات
کلیدی را عیانتر بیان و تالشی مضاعف برای دوری از نگاه مکتبی به مفهوم
دیپلماسیکند.
[دیپلماسی یعنی توان حفظ یا افزایش منافع ملی بر اساس مذاکره با خصم
یا رقیب .بنابراین ذات دیپلماسی ایدئولوژیپذیر نیست زیرا منافع ملی
همیشه در حال تغییرند ،هرچند ممکن است ذات حکومت بر اساس مکتب
شکل گرفته باشد.

ایران بودند و اکنون متحدی اســتراتژیک محسوب میشوند که از تصویب قطعنامه در
شورای امنیت علیه ایران جلوگیری میکنند.
این نکته مهم تفاوت میان دیپلماســی ایران و عربستان را  -که هردو داعیه رهبری
جهان اسالم را دارند  -نمایان میکند .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 میداشت عهدنامه پاریس و گلستان و ترکمانچای
و هرات هرگز به وجود نمیآمدند و اکنون مرزهای ایران از چین تا قفقاز و شــامات بود.
این عهدنامهها هیچکدام عادالنه نیست ،اما تنها راه موجود آن زمان در حفظ مفهومی به
نام ایران بودند .نکته مهم دیگر ،تغییر نقش دولتها در نظم جهانی نوین است .مفهوم
دولت از حاکمیت ،به دولت  -خدمت و دولت  -رفاه تغییر یافته و دولتها تنها خود را
موطف به حفظ رفاه و آرامش مردمان خود میدانند و حق عدول از آن بر اساس قواعد
دموکراسی را ندارند .تنها خود ملتها حق تعیین سرنوشت خود را داشته و ما نمیتوانیم
به جای ملتی دیگر تصمیمگیری کنیم .دســتگاه دیپلماسی ما باید این نکات کلیدی
را عیانتر 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 مسالمتجویانه و مستمر ملتی برای ادامه حیات و پیشبرد منافع خود در صحنه
جهانی است و موصوف هیچ مکتبی قرار نمیگیرد.
از آنچه که گفته شد به خوبی پیداست که درک رسمی ما از روابط بینالمللی ،برپایه
عدم تعهد منفی و درک ما از قدرت و نظم بینالمللی همچنان برپایه دوران جنگ است.
در این تئوری روابط استراتژیک ،برای ما خطرآور و دلهرهآور است (هم از چین میترسیم
هم از روسها و هم غرب) .همچنان منبع قدرت را نه برپایه اقتصاد ـ مردم ،که برپایه نفوذ
پایداری میبینیم 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 بینالمللی همگی از عوامل تهدیدکننده استقالل
هســتند .دلیلی ندارد آژانس انرژی اتمی یا بانک جهانی یا  FATFبخواهند بر ما نظارت
داشته باشند .پس اگر از این دیدگاه به قضایای ایران با محیط پیرامون نگاه کنیم ،هزینه
هر قیمتی برای هستهای ،سوریه و یا یمن و فلسطین (یا آنگونه که اخیرا ً گفته میشود:
میدان) صحیح ،اخالقی و اصولی است ولو به قیمت نابودی اقتصاد بینجامد .اما با دید مردم
ـ اقتصاد یا دموکراسی  -اقتصاد ،به نظر بیالنها متفاوت است و ما به شدت در این محیط
بازندهایم .در عصر جدید مردم قدرتمند به کشورها قدرت میدهند و نه برعکس .دیدن با
این عینک سخنان دکتر ظریف از نوار منتشر شده اخیر را به شدت معنا میدهد .تکیه او
بر مردم به عنوان منبع قدرت و یا نگاه او به میدان و مسائل ایران بر این اساس نگاه یک
نابغه روابط بینالمللی است که در محیط سیاستزده ما مغفول ماند.
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آکــادمـی

مشکالت هنوز پابرجاست
حملونقل جادهای و تحریمها

بـهـانـه

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

یکی از مهمترین اهداف تحریمها ،هدف قرار دادن بخش
تولید در اقتصاد کشور است .بخش تولید که میبایست
بر بخشهای غیرمولد اقتصادی غلبه کند ،در این شرایط
فشــار زیادی را متحمل شده اســت .یکی از بخشهای
مهم در اقتصاد کشورها ،بخش حملونقل است و رابطه
نزدیکی بین حجم حملونقل و سطح فعالیت اقتصادی
در یک کشور وجود دارد ،بهطوریکه مقایسه امکانات و
آزاده داوودی
خدمات حملونقل در مراحل مختلف توسعه اقتصادی
پژوهشگر اقتصادی
در کشورهای مختلف ،این رابطه را تأیید میکند .ازاینرو
بخش حملونقل یکی از بخشهایی است که در تحریمها
چرا باید خواند:
مورد هدف قرار میگیرد .در این بین ،صنعت حملونقل
اگر میخواهید درباره
جادهای به دلیل آنکه سهم اصلی جابهجایی کاال و مسافر
شرایط حملونقل و
را در کشور برعهده دارد ،بهطوریکه بر اساس اعالم وزارت
ظرفیت آن در ایران
راه و شهرســازی ،در طی ده ســال گذشته سهم بخش
بدانید ،خواندن این
حملونقل جادهای از حمل حدود  75درصد حمل کاال و
مقاله به شما توصیه
 70درصد حمل مسافر بوده است و از سویی قریب به 85
میشود.
درصد از ترانزیت کشور از طریق این بخش صورت گرفته
اســت و همچنین جادهها متداولتریــن راه حملونقل
در ایران برای پاســخگویی به نیازهای وارداتی ایران توسعه داده شدهاند ،بنابراین بهعنوان
یکی از بخشهای اســتراتژیک و زیرساختی کشور تلقی میشود و میبایست چالشها و
محدودیتهای آن موردبررسی قرار گیرد و برای رفع آن سیاستها و راهکارهایی اندیشیده
شود.
در ابتدا باید عنوان کرد ،بهطورکلی در ایران مهمترین چالشهای بخش صنعت حملونقل
جادهای در حوزه مواردی مانند ســرمایهگذاری و تأمین مالی ،بهرهوری و راندمان سوخت،
زیرساختهای و ناوگان حملونقل ،سیاستگذاری و برنامهریزی پایدار و ...قابل اشاره است
که تحریمها بر این چالشها و محدودیتهایی افزوده اســت و وضع دور جدید تحریمها،
صنعت حملونقل جادهای را تحتتاثیر قرار داده است که در این خصوص میتوان به موارد
ذیل اشاره کرد:
محدودیت سرمایهگذاری و تأمین مالی درزمینه ایجاد زیرساختهای جادهای :بر اساس
شــاخصهای بینالمللی ایران به لحاظ ایجاد زیرســاختهای جادهای ایران در مقایسه با
کشورهای همسایه و منطقه از وضعیت مناسبی برخوردار نیست .بهعنوانمثال طول کل
بزرگراهها برای هر وسیله نقلیه در ایران  751کیلومتر است که در مقایسه با سایر کشورهای
همسایه و منطقه مانند ترکیه  2127کیلومتر ،هند  1280کیلومتر ،عراق  2227کیلومتر،
پاکســتان  2225کیلومتر ،عربستان ســعودی  3348کیلومتر ،نشاندهنده لزوم توسعه
زیرســاختهای جاده است .در این زمینه یکی از منابع تأمین مالی سرمایهگذاری خارجی
است که به علت وضع تحریمها امکان استفاده و برنامهریزی برای آن وجود ندارد .از سویی
تنگناهای ایجادشــده پیش روی اقتصاد ایران باعث شده میزان تخصیص بودجه کافی به
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زیربخشهای مختلف حملونقل از سوی دولت امکانپذیر نباشد.
افزایش هزینههای تأمین مالی و تهیه تجهیــزات ناوگان حملونقل :بخش قابلتوجهی
از ناوگانهای حمل بار و مســافر جادهای وارداتی اســت که حتی اگر کشور صادرکننده
تابع تحریمهای وضعشــده برای ایران نباشد ،مشکل اصلی درزمینه تأمین مالی خرید از
طریق سیســتم بانکی اســت .با توجه به خودداری بانکها از تخصیص اعتبار برای خرید،
شــرکتهای واردکننده باید از فاینانس شرکتهای سازنده استفاده کنند که این موضوع
هزینههای تأمین مالی آنها را افزایش خواهد داد .از سویی با وجود تحریمها ،امکان تحقق
واردات برخی اقالم ضروری بهمنظور استفاده از فناوریهای هوشمند برای کنترل ترافیک،
بهرهوری باالتر در سوخت و ...را با مشکل مواجه کرده است .این عوامل باعث شده است که
حتی برنامهریزیهایی صورت گرفته در جهت ارتقا و جوانســازی ناوگان در این بخش و
صرفهجویی سوخت با حمایت از صاحبان ناوگان سنگین ،از طریق خروج خودروهای فرسوده
و جایگزینی با خودروهای با تکنولوژی باالتر در  205هزار و  500دستگاه فرسوده در پنج
بخش کامیون ،کشنده ،کامیونت ،اتوبوس و مینیبوس ،از سوی دولت و صندوق توسعه ملی
که در اسفند  1396در شورای اقتصاد به تصویب رسیده بود به دلیل خروج آمریکا از برجام
و اجرای تحریمهای ثانویه در اردیبهشت  ،1397با چالشهای جدی در دو بخش نقلوانتقال
ارز و عدم تأمین قطعات روبهرو گردد .شرکتها و برندهای چینی فعال در صنعت خودروی
کشور به خاطر نگرانی از آثار تحریمهای آمریکا و برخالف تحریمهای سال  ،92-91اقدام
به توقف ارسال قطعات  CKDو سپس خروج از بازار ایران کردند که همین موضوع شوک
زیادی را به این صنعت که وابستگی آن به قطعات  CKDوارداتی بیش از  80درصد است،
وارد نمود .درنتیجه بهمرور شرکتهای تولیدکننده اقدام به کاهش ظرفیت خط تولید کردند
تا از این طریق تابآوری بیشتری را داشته باشند و بتوانند با مطالعه مجدد مسیرهای تأمین
کاال ،راههایی را برای واردات مجدد از طریق شرکتها 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 فرصتهایی که تحریمها در جهت ارتقای توانمندیهای بومی
ازنظر نیروی انسانی و تولیدات ملی ایجاد میکند بااینحال آسیبهایی جدی را در حوزه
حملونقل خصوصاً درزمینه قطعات و تجهیزات اولیه به همراه داشته است.
کاهش حمل بارهای ترانزیتی :با وضع تحریمهای جدید ،چند مشــکل درزمینه حمل
بارهای ترانزیتی ایجاد شــده است .نخست آنکه بعضی از صاحبان کاالها به خاطر نگرانی
از قرار گرفتن در لیســت تحریمها ،تمایل به حمل کاالیشــان از طریق ایران را نداشته و
بهنوعی سعی نمودهاند از مسیرهای دیگر حتی با قیمت باالتر کاالهایشان را جابهجا کنند،
بهطوریکه باوجود پتانسیل فراوان و مزیتهای زیاد مسیر ایران متأسفانه حملونقل ترانزیت
از این مسیر بسیار کمتر از سایر کریدورها ازجمله تراسیکا شده است .مشکل دیگر ،پوشش
بیمهای کاالهای ترانزیتی از خاک ایران اســت که صاحبــان کاال را با چالش عدم تمایل
شرکتهای بیمهای بینالمللی برای ارائه پوشش بیمهای مواجه کرده است .بخش دیگری از
مشکل ،بهدشواری نقلوانتقال پول میان صاحبان کاال و شرکتهای حملونقل برمیگردد
که این موضوع نیز مانعی بر سر راه ترانزیت محسوب میشود .همچنین کشورهای همسایه
که در سالهای گذشته از درزمینه ناوگان حملونقل سنگین از ما عقبتر بودهاند ،اکنون از

علیرغم پتانسیلها و مزیتهای حملونقل ریلی در کشور ایجاد زیرساختهای آن سرمایه و
زمانبر است میتوان در کوتاهمدت با رفع مشکالت ترانزیت جادهای از پتانسیلهای این بخش
در اقتصاد بهرهبرداری کرد.

جدول  :1شاخصهای بخش حملونقل جادهای ()1389-98
عناوین

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

1398

راههای تحت حوزه استحفاظی وزارت راه (هزار کیلومتر)

77.9

79.8

81.6

85.6

85.8

86.1

87.1

88

88.8

84

راههای ترانزیتی (هزار کیلومتر)

--

--

--

24

24.2

24.4

24.9

24.9

25.2

25.2

مجتمع خدماتی -رفاهی و تیرپارکها

331

404

457

482

543

603

651

705

746

789

کامیونهای عمومی جادهها (هزار)

306

348

378

395

423

353

360

338

358

343

متوسط عمر کامیونهای عمومی جادهای کشور (سال)

16.9

15.7

15.9

17.4

17.3

16.1

16.4

16.8

17.5

18.3

اتوبوسهای عمومی جادهای کشور (هزار)

17

18

19

20

21

16

16

15

15

14

متوسط عمر اتوبوسهای عمومی جادهای کشور (سال)

11.8

11.8

11.4

13

12.7

10.1

10.2

9.4

9.9

10.6

شرکتهای حملونقل بینالمللی باری در سطح کشور

689

720

745

861

862

943

707

847

867

914

شرکتهای حملونقل بینالمللی مسافری در سطح کشور

--

--

--

41

41

41

35

36

40

49

میزان کاالی جابهجاشده در سطح کشور (با بارنامه) (میلیون تن)

351

356

375

381

385

360

388

428

442

467

تعداد مسافر جابهجاشده در سطح کشور (سفرهای عمومی) (میلیون
نفر)

452

434

416

388

308

290

271

250

278

269

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

8164

9245

10753

11590

12340

10919

7816

9282

9097

6806

ایران سبقت گرفتند و توان رقابت ایران کاهش پیدا کرده است .مجموع این عوامل در دوره
تحریمها منجر به کاهش قابلتوجه حجم بارهای ترانزیتی شده است .در این خصوص الزم
به ذکر است از سال  1397تعداد سفر کامیون حامل کاالی ترانزیتی و میزان ترانزیت کاال
از کشور (توسط کامیون) کاهش محسوسی یافته است بهطوریکه از تعداد سفر از  433به
 321و میزان ترانزیت کاال از  9میلیون تن به  6.8میلیون تن در سال  1398رسیده است.
حمل هر تن بار ترانزیت در ایران تقریباً معادل یک بشکه نفت درآمدزایی دارد و ایران
پتانسیل  50میلیون تن ترانزیت کاال را داراست .از این منظر علیرغم پتانسیلها و مزیتهای
حملونقل ریلی در کشــور ایجاد زیرساختهای آن ســرمایه و زمانبر است میتوان در
کوتاهمدت با رفع مشکالت ترانزیت جادهای از پتانسیلهای این بخش در اقتصاد بهرهبرداری
کرد.
در خصــوص محدودیتهایی تحریم بر بخش حملونقل ایجاد کرده ،باید گفت پس از
برجام و کاهش محدودیتها و فشــار بر اقتصاد ایران ،این بخش تغییر محسوسی نداشته
اســت .در جدول ذیل برخی از شاخصهای مهم بخش حملونقل جادهای طی سالهای
 1389-98آورده شده است.
بنابرایــن ،در صورت کاهش فشــار تحریم بر اقتصاد ایران ،این بــار انتظار میرود که
راهکارهای ذیل در خصوص بهبود و برطرف ساختن چالشهای بخش حملونقل جادهای
در کشور در نظر گرفته شود:
JJایجاد زمینههای سرمایهگذاری و تأمین مالی درزمینه ایجاد
تهای جاد های
زیرساخ 
  تدویــن برنامهای جامع بهمنظور ســرمایهگذاری در حوزه حملونقل و نیز در زیر
بخشهای آن و عدم توسل به برخوردهای موردی و مقطعی
  پیشبینی صحیح بودجه پروژههای عمرانی با بهرهگیری از مدیران کارآمد و آگاه به
فنون و دانش مدیریت در تخصیص منابع سرمایهگذاری
  ارائه تسهیالت و تشویقهای مناسب جهت جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی
داخلی و خارجی (روسیه و ژاپن) جهت توسعه زیرساختهای حملونقل و ترانزیت
  رونق پایدار بازار سرمایه و استفاده از روشهای تأمین مالی ظرفیتهای شرکتهای
تأمین ســرمایه در تأمین مالی زیرساختها (صندوق پروژه) ،مشارکت پیمانکاران در بازار
بورس
   ایجاد صندوق تخصصی پروژه زیرساخت.

منبع :سازمان راهداری و حملونقل جادهای

JJتوسعه و نوسازی ناوگان حملونقل جادهای
  ارائه تســهیالت به شــرکتهای حملونقل بینالمللی با مالکیت ایرانی در جهت
نوسازی ناوگان حملونقل جادهای و ترانزیتی
  الزام دولت برای کارخانههای تولیدکننده خودرو در جهت دستیابی به استانداردهای
کمی و ایجاد زمینههای همکاری و کسب دانش تولید از کارخانههای خودروسازی
کیفی و ّ
دنیا
  بهکارگیری سیاســتهای تشویقی بهمنظور خروج ناوگان فرسوده و بهبود کارایی
وســایط نقلیه حملونقل جادهای از طریق تشکیل نهاد مستقل صندوق نوسازی و توسعه
ناوگان حملونقل با تفویض این اختیار به آن ،بخشودگیهای مالیاتی ،تشویق توسعه مراکز
تعمیر و نگهداری خودروها به کمک تسهیالت استقراضی توسط بانکها ،تشویق به اختیار
وسایط نقلیه پربازده از طریق کاهش گمرکی واردات موتورهای کمحجم و...
JJاستفاده از ظرفیتهای ترانزیتی جادهای
  شناســایی کریدورهای پرترافیک ترانزیتی و انجام اقدامات الزم در جهت تجهیز،
بهسازی و نوسازی آنها
  ایجــاد مزیتهای اقتصادی در زمان و هزینه از طریق آزادســازی و رقابتی کردن
تعرفههای ترانزیتی با کشورهای منطقه
  ایجاد هماهنگی بین سازمانهای ذیربط در امر ترانزیت و ایجاد سیستم یکپارچه
تبادل الکترونیکی و اطالعات گمرک و ارائه خدمات بهصورت شبانهروزی در پایانهها و بنادر
کشور
  توانمندسازی ایران در سطح بینالمللی از طریق بازاریابی مناسب و افزایش قدرت
سیاســی بهمنظور گســترش همکاریهای ترانزیتی منطقهای با سایر کشورها و تنظیم
موافقتنامهها و تفاهمنامه دو یا چندجانبه با کشورهای همسایه بهمنظور تضمین امنیت
تردد ناوگان ترانزیتی
  اســتفاده از نفوذ راهبردی روسیه در آســیای میانه و قفقاز جهت مهار طرحهای
ترانزیتیمنطقهای
  استفاده از دیپلماسی و تغییر زمینههای تنش به تفاهم در منافع مشترک منطقه
سیاستگذاری در جهت تجهیز امکانات ترانزیت جادهای مانند تیرپارکها و مجتمعهای
خدمات بینراهی در برخی از مســیرهای ترانزیتی و بررسی وضعیت راههای دسترسی به
برخی مبادی مرزی کشور.
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آکــادمـی

بازتاب اراده عمومی باید نهضت مطالبهگری 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 اولویتهای خطمشی خود بداند.

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

بـهـانـه

نهادهای مدنی برای مبارزه با فساد چه نقشی دارند و برای بهبود وضعیت شاخصهای ضد فساد چه راهکاری ارائه میدهند؟
پاسخ را در این مقاله بخوانید.

مقاومــت مدنی در برابر اینکه فســاد یک فرهنگ نشــود،
مسئولیت اجتماعی همگانی است .فساد اجتنابناپذیر نیست.
یادمان باشد که مسئله اصلی قوه مؤسس انقالب ایران ضدیت
با فساد هزارفامیل رژیم سابق بوده و قرار نبود اموال عمومی
و فرصتهای همگانی جوالن تطاول از شهروند بهتران شود.
این بیمــاری مزمن رانتیر از ســطح اداری گام فراتر نهاده و
تمام ساختارها را درگیر میکند یا اعتماد را از تمام سیستم
صالح نقرهکار
سلب مینماید .در این راستا به بازی گرفتن نهادهای مدنی
وکیل پایهیک دادگستری
برای مبارزه با فســاد در کشــور یک ضرورت راهبردی برای
بهبودی وضعیت شــاخصهای ضد فساد است .تجربه نشان
چرا باید خواند:
داده سیاســت پنهانکاری یا واگــذاردن مطلق امر نظارت و
اگر میخواهید درباره
پایش و دیدهبانی به بخش عمومی دولتی ،از عوامل مشدده
لزوم فسادستیزی
نهادینســازی فساد یا اســتثناپذیری آن در روند تعقیب و
در ایران بخوانید ،این
برخورد خواهد بود .نتیجه آنکه ذهنیت عمومی باور به مبارزه
مقالهبهشماپیشنهاد
با فساد در سطح حکمرانی را اطمینانبخش نپنداشته و خوره
میشود.
بیاعتمادی ریشه افکار عمومی را میخورد .مسئله سنجش
فساد و شاخصسازی 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 بهموقع و با کمترین هزینه عالج را جاری کرد؟ نشانههای
فساد اعم از اقتصاد و سیاســت انحصاری ،دولت رانتیر ،سطح پایین دموکراسی ،مشارکت مدنی
ضعیف ،شفافیت کم و دیوانساالری سنگین ،آزادی حداقلی رسانهای ،تبارگماری و حامیپروری،
بیثباتی سیاسی و تقنینی ،سطح پایین آموزش و اقتدارگرایی حکمرانی همه عالئم هشداردهنده
هستند که ذهن کنشگر خیر عمومی را برای اولویتبخشی برنامه بهبود ناظر بر فسادستیزی متمرکز
میکند .باری این عالئم باید دیده شود و دیدهبانی افشاگر و نه کتمانگر زخمها را به مردمان نشان
دهد ،اگرنه ســرطان فساد ،فراگیری و زمینگیری و فنا را بهمثابه سندرمی خزنده و پیشبرنده و
ویرانکننده عینیت میبخشد و عدالت توزیعی و مساوات و برخورداری همگانی را به قربانگاه تضاد
طبقاتی و فقر فراگیر میبرد .استفاده از رویکرد نشانگانی برای فساد ،با نگاه مسئلهمحور به اختاللها
یکرویه تجربه پسداده و نسبتاً قابلاتکا است .آنهم برای کشوری که رنجور سانسورها و کتمانها
و رتوشهای عدیده با خط قرمزهای موهوم منقطع از خیر همگانی است .نشانهگذاریهای روشنی
که بر روی قدرت ،رفاه ،دموکراسی و آزادی نشسته و چهره خیر عمومی را دژم و فسرده میسازند.
ایران قوی و امیدوار به آینده حتماً دشــمنی به قد و باالی اژدهای هفتســر فســاد ندارد و این
تشخیص باید به اقدام و درمان عاجل منتج شود.سندرمهای تبارساالر و رانتمدار و گردنکلفتهای
برآمده از سیستم ناکارآمد و سکوت مدنی دلخوش ندارند تبر و داس و هرسی در کار باشد و اگر
هم برخوردی باشــد تخممرغدزد را نشان داده و دزدیهای یقهسفیدها را در کشاکش آهای دزد
آهای دزد خود گم میســازند تا حواس افکار عمومی خرج همان آفتابهلگندزدهای خرد شود و
سیستماتیک یا کالن بودن فساد را نبیند .بقای دولت رانتیر بر همین مسلک استوار است .اینجا بحث
دیدهبانان مستقل مدنی جای خود را بیشتر نشان میدهد .اگر دیدهبانان دزد خوب و بد و خودی
60
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ناخودی نکنند و اگر مطلقاً مدنی و غیر وابسته به ساختار حکمروایی باشند و اگر در گرداب تعارض
منافع هضم نشوند میتوان امید بست که خصلت مدنی و مستقل زمینه شناسایی سندرمهای فساد
را فراهم نموده و جامعه با انذار و هشدار دیدهبانان مدنی حس آرامش در رصد فساد را خواهد داشت.
پیشنیاز این فرض ،به رسمیت شناختن حوزه عمومی مستقل است .دولتها باید مدنیها را به
رسمیت بشناسند و نخواهند عامل و مجیزگو و کارگزار آنها باشند .این ایده که حکمرانی پذیرا
و منعطف ،نهاد مدنی را تشخص و اعتبار بخشد و از نگاه انتظامی و مداخلهگرانه بپرهیزد و بگذارد
مستقلهای 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 دادهشده و همه برای
مقابله مجتمع شوند .اجماع ملی و نخبگانی برای فسادستیزی تنها در سایه ایده حکمرانی همکارانه
دولتیها-مدنیها به بار مینشیند .مدنیها اجازه نخواهند داد دولتها با استفاده از زور خود ،بیرق
مقابله با فساد را مستمسک تسویهحسابهای سیاسی کنند .اقتدار عمومی باید امانتدارانه خرج
فسادزدایی شود نه اینکه اهرمی برای موازنه سیاسی و تسویهحساب بینالجناحی شود .این خطر
و افت تنها با سمزدایی مردمنهادها ممکن است .تجربه ضعف استقالل قوای قضایی در برخورد با
فساد حلول و بروز مضاعف دارد .مشکالت برنامههای مبارزه با فساد در کشور از فرمان  8ماد های
مقام رهبری تا برنامه تحول آقای رئیسی در این نقطه عزیمت قابلتحلیل است .هرقدر دست و دیده
آنان در شفافیت و سوتزنان فسادستیز و نهادهای مستقل و رسانههای آزاد باز باشند و افشاگری
خیر عمومی تبار حمایت و تضمین شود میتوان به آتیه امیدوارتر بود .فراخوان مردمنهادها و جدی
گرفتن دیدهبانی آنها یک ژست مدنی نیست و باید بهصورت 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 بینالمللی و شفافسازی نقاط آسیبپذیر خصوصاً از جنس سیاسی آن که هماره
به حرکت ضد فساد ضربه زده ضرورت دارد .مأموریت نهاد مدنی مستقل در ایران میتواند 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 ریشهای به علت فقر و تالش هدفمند برای فقرستیزی است .حتماً مقابله با
فساد به شیوههای پیشگیرانه اولویت این فرایند است و سرچشمه را به بیل باید گرفت تا اینهمه
مشــقت فقر و نابرابری بر مردم تحمیل نشود .چه اگر منابع درست تقسیم شود و جلوی درزها و
دروازهها 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 مطالبهگری 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 اولویتهای خطمشی
خود بداند .خصوصاً مطالبهگری در کوران انتخابات مجال جدیتری دارد .این فرصتها 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 .روششناسی ارزیابی و مقابله و دیدهبانی فساد باید با اشتراک ایدههای
مدنی و توأم با یک نگاه ملی توصیف شــود و مردم در این مسیر همراهی بیطرفانه حکمرانی را
حس کنند .حکمرانی همکارانه و اعمال تصدی مشارکتپذیرانه تنها طریق رهوار ما برای ریشهکنی
اهریمن فساد در این کهن بوم و بر پاک است.

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

قیمتگذاری دستوری به مصرفکننده کمک کرده است؟

فرمان قیمتی

افزایش روزافزون دامنه کاالهای مشمول قیمتگذاری از سوی دولت مشهود است
و اکنون عالوه بر نرخگذاری فوالد و خودرو و سیمان و الستیک ،دولت بر روی موز
و ملون هم قیمت میگذارد.

روایت

حصار خوشخط و خال

گذاری دستوری ،پایههای اقتصاد را لرزان کرد؟

دولت چطور با قیمت

محبوبه فکوری
دبیر بخش روایت
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ی دســتوری ،راحتترین راهی که دولتها برای پوشاندن
قیمتگذار 
کارشکنیهای خود به سراغش میروند .آنها سهلترین گزینه را در میان
همه نابسامانیهای تصمیمات خود برمیگزینند و تصورشان بر این است
که میتوانند با امر و نهی ،مکانیزمهای اقتصادی را به تسخیر خود درآورده
و بر پایه توصیههای ایمنی ،تالش کنند تا بازارهای عمدتا دارای ذینفعان
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 برمیگردد و اینکه خود را متولی همه امور میداند
و در مقابل اعمالی که انجام میدهد ،پاسخگو نیست و به همین دلیل ،به
جای اینکه برنامهریزی دقیقی مبتنی بر آمار و دادههای حقیقی و واقعی در
اقتصاد و بخشهای مختلف تولیدی و تجاری داشته باشد ،رو به ابزارهایی
میآورد که حتی دیگر در عصر جدید ،به عنوان مسکن هم عمل نمیکنند؛
بلکه آثاری مخرب بر پیکره اقتصاد به جای میگذارند.
گذاری دستوری را شاید بتوان به
ســابقه ورود دولت به موضوع قیمت 
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 نهتنها کاالهای مورد نیاز ســفره مــردم را نرخگذاری کند ،بلکه بخش
عمدهای از این اقالم به صورت جیرهبندیشده در اختیار آنها قرار میگرفت
و اینجا بود که نهتنها طعم تسلط و تابع کردن تولیدکنندگان به مذاق دولت
گذاری دستوری ،اختالف
خوش آمد ،بلکه رانتهایی که در ســایه قیمت 
قیمت و فروش خارج از شبکه برخی از کاالها شکل گرفت نیز برای برخی
سوءاستفادهکنندگان از آن شرایط خوشایند شد .اما این سنت ناپسند ،بعد
از پایان جنگ تحمیلی نیــز ادامه یافت و در ادوار مختلف ،دولتها تالش
کردند تا بتوانند ســیطره خود بر اقتصاد را بیشتر کرده و خود را مالک آن
چیزی کنند که تولیدکنندگان و کارخانهداران با سرمایه خود بنا کرده بودند.
گذاری
به مرور ،هرچه که سالها میگذشت ،دامنه ورود دولت به قیمت 
کاالیی بیشتر و بیشتر شد؛ تا جایی که نهتنها کاالهای اساسی و مورد نیاز
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مردم را در بر میگرفت ،بلکه برخی از اقالمی را که شاید مصرف عامه مردم
گذاری خود قرار داد و البته بهانه اصلی هم آن بود که
نبود نیز تحت قیمت 
تولیدکنندگان قصد دارند از بازار و شرایط آن سوءاستفاده کرده و به همین
دلیل که مصرفکنندگان متضرر نشوند ،باید اسناد مثبته برای تعیین نرخ
از سوی تولیدکنندگان ارائه شود ،تا دولت بتواند در مورد آن تصمیم بگیرد.
اینجا بود که کمکم دولت به این نتیجه رسید که باید سازما نهایی هم
در کنار خود به عنوان بازوان اجرایی داشــته باشد تا بتواند به کمک آنها،
گذاری کاالها را انجام دهد و
چنبره خود را بر اقتصاد بیشتر کرده و قیمت 
به نحوی ،محاســبات را به ثمر برساند .اینجا بود که پای سازمان تعزیرات
گذاری باز
حکومتی و ســازمان حمایت از مصرفکنندگان را نیز به قیمت 
کرد.
بر همین اســاس تولیدکنندگان باید هرگونه درخواست خود را برای
تعیین قیمت ،به این سازمانها 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 نرخها عموما مطابق با فاکتورهای اقتصادی نیست ،بلکه بازار
سیاهی را در حاشیه کار آنها شکل میدهد که در نهایت ،سودی را نصیب
آنها نکرده و مصرفکنندگان را نیز از این رویه متضرر میکند.
گذاری
واقعیت آن اســت که دولت با هر شیو ه و مکانیزمی که قیمت 
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 میرود ،چراکه عموما هیچگاه بعد از اتمام
گذاری دستوری و اصرار دولت بر رعایت ضوابط نرخگذاری از
پروسه قیمت 
سوی تولیدکنندگان ،مصرفکنندگان در بازار منتفع نشدهاند؛ و این یعنی
گذاری کاال
همان بهانهای که دولــت به خاطر آن ،اقدام به ورود به قیمت 
کرده است.
نکته حائز اهمیت در این میان ،افزایش روزافزون دامنه کاالهای مشمول
گذاری است ،به نحوی که حتی اخیرا دولت عالوه بر ورود به عرصه
قیمت 
گذاری فوالد و خودرو و سیمان و الستیک ،به نرخگذاری کاالهایی
قیمت 
همچون ملون که مشخص نیست پایه و اساس ورودش چه بود ،وارد شده
و اقدام به نرخگذاری 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
گذاری را به عنوان یک سیاست بلندمدت در دستور کار
دولت نباید قیمت 
خود قرار دهد؛ بلکه باید این بازارها را هم به بازارهای رقابتی تبدیل کرده
گذاری
و حتــی اگر بنا بر انحصار موجــود وارد برخی از عرصههای قیمت 
میشود ،تالش کند تا این عرصهها را نیز با افزایش بازیگران و زمینهسازی
برای رشد و ارتقای آنها ،به بازارهایی شفاف ،غیررانتی و رقابتی تبدیل کند.
در غیر این صورت این راهی که دولت در نرخگذاری کاالها در نظر گرفته
است ،حتما به ترکستان است.

امروز عصر قیمتگذاری در بازار تمام شده است؛ به خصوص اینکه تمام طرحهای
توسعه که از سوی شرکتهای مختلف اجرایی میشود ،به پشتوانه قیمتگذاری شفاف
بورس کاال و قیمتگذاری رقابتی است.

حسین مدرس خیابانی ،سرپرست سابق وزارت صنعت ،معدن و تجارت در گفتوگو با «آیندهنگر»

پایان عصر دستور برای تعیین قیمت
قیمتگذاری دستوری موضوعی است که در اقتصاد ایران ریشه دوانده است و بسیاری از
مسئوالنی که زمانی از این ایده دفاع میکردند ،این دفاعیه را به زمانی نسبت میدهند که
شرایط خاصی بر اقتصاد ایران حاکم بود و اجرای این گونه سیاستهای مداخلهگرایانه را
ضروری میکرد؛ اما اکنون مکانیزم باید به شیوه دیگری پیش رود و دیگر شیوههای گذشته
نهتنها به کمک بازار و مصرفکنندگان نمیآید ،بلکه به نوعی مخرب شرایط بازار هم هست
و بیشتر رانتهایی را رواج میدهد که سود آن به عامه مردم نمیرسد؛ بلکه جیب برخیها
را پرپولتر میکند .اینجا است که باید از اجرای چنین سیاستهایی فاصله گرفت و شرایط
را به گونهای پیش برد که حتی در بازارهایی که نیاز به این دخالتها وجود دارد ،دولت صرفا
به صورت مقطعی و با مکانیزمهای بازار نسبت به تعادلبخشی آنها اقدام کند .حسین مدرس
خیابانی ،سرپرست سابق وزارت صنعت ،معدن و تجارت در این زمینه معتقد است دوران
قیمتگذاری دستوری و تثبیتی سپری شده و این سیاست صرفا در دهه  70که تعداد و تنوع
محصوالت مورد نیاز خانوارها کم بوده ،موضوعیت داشته است.
مکانیزمهای قیمتگذاری در اقتصاد ایران هنوز هم اجرایی میشوند و اتفاقا ظرف
سالهای گذشته ،هرچقدر که این موضوع عمق بیشتری در اقتصاد ایران پیدا میکند،
اثرات تخریبی آن هم بیشتر و بیشتر میشود .اکنون هم که کار از کار گذشته و دولت از
مرغ و گوشت و پیاز و تخممرغ گرفته تا گوجهسبز و ملون و موز قیمتگذاری دستوری
را در صدر سیاستهای 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 پیشــینهای از قیمتگــذاری دســتوری و ورود دولت به عرصه
نرخگذاریهای اینچنینی را مرور کنم .معموال دولت بر اســاس سوابقی که بنده در دوران
مسئولیت خود در وزارت بازرگانی در ذهن دارم ،در سه حوزه قیمتگذاری را صورت میداد؛
به این معنا که شأن قیمتگذاری دولتی یا دستوری در سه حوزه بیشتر وجود ندارد که یکی
شــامل قیمتگذاری دستوری کاالها و خدمات انحصاری است که طبیعی است در حوزه
خدمات پزشکی ،پست ،تلگراف و هواپیمایی و مواردی از این دست دولت تعرفههایی را وضع
میکند 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 مصرفکنندگان پایین نگاه دارد؛ پس دستور قیمتگذاری تثبیتی
را صــادر میکند؛ چراکه بازار در آنجا رقابتی نبوده و انحصار قیمت کاال را تعیین میکرده
اســت .یک شأن دیگری که دولتها برای قیمتگذاری دستوری اعالم میکنند ،آن دسته
از کاالهایی هستند که یارانه یا خدمات دولتی میگیرند .در چنین شرایطی دولت اقدام به
توزیع ارز ،زمین یا تسهیالت ارزانقیمت به بخشهای مختلف اقتصادی میکند و در قبال آن
تمایل دارد تا نرخ کاالهای تولیدشده با این خدمات یا ارز یارانهای را کنترل نماید .اکنون به
نظر میرسد که با اجرای خصوصیسازی و فضاهای توسعهای و ورود به بخشهای مختلفی
که عمدتا تولید کاال را در کشور رقابتی کرده است ،دوران قیمتگذاری تثبیتی و دستوری
بیشتر در دهه  70شمسی بوده چراکه میزان کاالهای تولیدی کشور به اندازهای نبوده است
که قابل رقابت باشــد؛ به همین دلیل دولت ورود پیدا میکرده 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 گونهای است که
میتواند نیاز کشور را تامین کرده و به نظر میرسد که قیمتگذاری عمده کاالها در فضای
رقابتی انجام میشود؛ اما اینکه این فضای رقابتی گاهی اوقات یک فضای شبهرقابتی دارد که

به ضرر مصرفکننده است و بازیگران بازار ائتالفهای جدیدی را بر علیه مصرفکنندگان
تشکیل میدهند ،به این مفهوم نیست که قیمتگذاری تثبیتی صورت گیرد ،بلکه دولت
میتواند با سایر روشها این وضعیت را مدیریت کند .به عنوان مثال با نظام تعرفهای قیمتها
را کنترل و از اهرمهای مالیاتی اســتفاده کند ،چراکه اگر اهرمهای مالیاتی منجر به وضع
مالیات به صورت تصاعدی بر قیمت کاال شود ،تولیدکننده اجازه به خود نمیدهد که خارج از
چارچوب قیمت خود را افزایش دهد .مثال واضح آن هم خودرو است؛ به این معنا که دولت
برای خودروهای تا قیمت  100میلیون تومان به فرض  5درصد مالیات بگیرد و اگر قیمت
خودرو به  200میلیون 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 ،دولتها با سیاســتهای
مالیاتی و تعرفهای قیمت را کنترل میکنند .این مقدمه را گفتم که به این نکته اشاره کنم
که شــأن دولت برای قیمتگذاری دستوری ،فقط محدود به این دو حوزه کاال و خدمات
انحصاری و کاالهایی است که به آنها ارز و یارانه تعلق میگیرد .امروز هم اگر دقت کنید ما
به برخی از کاالها ،ارز  4200تومانی ارائه میدهیم پس این حق را برای خود قائل هستیم
که او که از فضای شفاف ارز آزاد استفاده نمیکند ،کاال را به قیمت پایینتر از قیمت واقعی
آن دریافــت میکند؛ پس وقتی تولیدکنندهای یک کاال را به قیمت پایینتر از نرخ واقعی
خــود دریافت میکند ،باید قیمتگذاری محصول تولیدی آن هم پایینتر 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 ،قیمتگذاری دستوری است .امروز مشاهده میکنید که نانواییها و برخی
از اصنافی که هیچ پیشرفتی نکردهاند ،ناظر بر قیمتگذاری دستوریاند و دولت میتواند از
روشهای دیگری برای قیمتگذاری دستوری بهرهبرداری کند .سومین جایگاهی که دولت
شأن حضور به عنوان یک قیمتگذار را دارد ،آن دسته از کاالهایی است که دولت ترجیح
میدهد که باید از مصرفکننده در مقابل قیمت آن دفاع کند .این کاال حتی ممکن است
یدهد.
انحصاری نبوده و یارانه هم نگیرد؛ اما دولت تشخیص به حمایت از مصرفکننده م 
 به نظر میرســد که این قیمتگذاری دســتوری امروز پاشنه آشیل بسیاری از
فعالیتهای اقتصادی و اجرای طرحهای توسعهای شده است.

دقیقا همینطور است .امروز این مفهوم باید در کشور جا بیفتد که وقتی حرف از «تولید،
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روایت
پشــتیبانیها و مانعزداییها» به میان میآید ،یکــی از بزرگترین موانع در بحث تولید و
چالشهای پیش رو قیمتگذاری است و این جالب است که ما از مزایای خروج قیمتگذاری
دســتوری که شــاید مصداق بارز آن بورس کاال و قیمتگذاری فوالد و پتروشیمی است،
بهرهمند شدهایم و این میتواند الگویی برای همه کاالها باشد .واقعیت آن است که از وقتی
ماده  95قانون 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
قیمتگذاری کاالها در اختیار خود پتروشیمیها و فوالدیها است ،آنها سود میکنند و این
سود در قالب سرمایهگذاریهای جدید و اجرای طرحهای توسعهای بروز و ظهور مییابد 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 میرســد که اتفاقا امروز دولت از سودآوری
شرکتهای بزرگ بخش خصوصی نگران است.

این موضوع کامال اشتباه است .واقعیت آن است که امروز دولت به عنوان حاکمیت که
سیاستگذاری در بخش تولید را صورت میدهد ،از اینکه بنگاههای بزرگ اقتصادی بخش
غیردولتی ســود میکنند نباید بترسد ،بلکه باید تالش کند که بنگاههای 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 میدهند و هم به کل
اقتصاد ایران نفع میرسانند .امروز شرکتهای بزرگ فوالدی و پتروشیمیها از قِبل سودی
که ناشــی از فروش محصوالتشان بوده ،هم خرج توسعه خود و هم توسعه زیرساختهای
کشور کردهاند .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 سرمایهگذاری آن از
طریق شرکتهای 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 فوالدیها تعیین
شود ،حتما سودآوری از بین رفته و محلی برای مازاد درآمد وجود نداشت که در پروژههای
عمرانی ســرمایهگذاری شود .امروز تمام طرحهای توسعه که از سوی شرکتهای مختلف
اجرایی میشود ،به پشتوانه قیمتگذاری شفاف بورس کاال و قیمتگذاری رقابتی است .اگر
این روند برعکس شود ،کارخانهجات با توقف مواجه میشوند و نهتنها نمیتوانند روی پای
خود بایســتند ،بلکه اجرای طرحهای توسعهای نیز در آنها متوقف میشود و حتی اشتغال
خود را هم از دست میدهند.
برخی از نهادههای واحدهای تولیدی مثل برق و انرژی به کارخانهجات نیمهیارانهای
داده میشود و واحدهای تولیدی از آن بهرهمند میشوند .آیا کاالهای تولیدی آنها هم
باید مشمول قیمتگذاری دستوری شود؟

اوال که باید امروز اعالم کنیم که شــاید االن تنها مزیــت باقی مانده برای باقی ماندن
در فضای بیرحمانه تجارت دنیا در حوزه کاالهای صادراتی اصلی کشــور همچون فوالد،
پتروشیمی ،سیمان و برخی از صنایع انرژیبر ،عمدتا نرخ انرژی است؛ چراکه در سایر مولفهها
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 تحریمهای ظالمانه ،با واردات گران
مواجهیم و تکنولوژیهای ما نیز وارداتی و گران است .پس بیشترین مزیت رقابتی ما برای
حضور و ماندگاری در بازارهای صادراتی ،نرخ انرژی است .اینکه منت سر بنگاههای تولیدی
میگذارنــد ،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 بهرهور 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 خامفروشی به شمار میرود.
شما به نکته درستی اشاره کردید .البته دولت نمیگوید که انرژی را به واحدهای تولیدی
نمیدهد؛ بلکه خواستار اصالح قیمت آن است .فرض کنید که قیمت تمامشده برق مالک
محاسبه قرار گیرد؛ اگر این اتفاق رخ دهد صادرات بسیاری از کاالها از مزیت میافتد .یادمان
نرود که آن روزی که در مورد توســعه تجارت ایران صحبت میکردیم و مزیتهای رقابتی
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ایران را برمیشمردیم ،در کنار منابع طبیعی ،معادن غنی ،موقعیت ژئوپلیتیک ،صحبت از
منابع سرشــار انرژی هم به میان میآوردیم .در سایر کشورها نیز مزیت رقابتی مالک قرار
میگیرد مثل نرخ بهره یا سرمایهگذاری بر روی حمل و نقل ارزان؛ پس اینطور نیست که اگر
تجارت در کشوری رونق دارد دولت پشتیبانی نکند؛ بلکه حتما این پشتیبانی در بخشهایی
از اقتصاد شکل میگیرد .ما که با انرژی حمایت میکنیم و این حرف درستی نیست و اگر
بخواهیم از بنگاهها حمایت کنیم باید انرژی ارزان را به تولیدکنندگان ارائه دهیم .البته مردم
هم باید توجه داشته باشند که اکنون دامنه قیمتگذاری کاالها در ایران گسترده نیست؛
اما چون به کاالهای مهم مورد نیاز مردم خالصه شده ،خیلی اجرای این سیاست به چشم
میآید؛ در حالی که عمده کاالها در ایران از شــمول قیمتگذاری خارج هستند .ولی فکر
میکنم برای همین میزان اندک نیز اگر قصد داریم که در سال تولید ،پشتیبانی و مانعزدایی
کنیم این تعداد اندک هم از قید و بند قیمتگذاری دستوری رها میشوند.
یشــود؟ چراکه
اینجا یک ســوال پیش میآید ،منافع مصرفکنندگان چطور م 
درآمدی که قشر آسیبپذیر کشور دارند ممکن است کفاف این آزادسازی قیمتها را
ندهد.

بــرای این بخش از کار هــم راهحل وجود دارد؛ به این معنا که دولت باید در نقطه آخر
بایســتد و از مردم دفاع کند .امروز شــاید به دلیل داشتن چتر بیمهای در حوزه دارویی و
امکانات وسیع این بخش از تولید در تامین نیاز داخلی و بازارهای صادراتی ،ما میتوانیم این
محدودیت قیمتگذاری دستوری دارویی را به یارانههایی که به بخشهای بیمه میدهیم
منتقل کنیم؛ به این معنا که بیمهها بیایند و از مصرفکنندگان حمایت کنند ولی اجازه دهیم
که دارو در قالب یک قیمتگذاری 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
مییابد؛ اما باید توجه داشت که حتما باید چتر حمایتهای قوی بیمهای گسترانده شود تا از
مردم در شرایط جدید ،نهایت حمایت صورت گیرد.
 در تایید حرف شــما باید به این نکته اشاره کرد که قیمتگذاری دستوری باعث
شکلگیری بازار سیاه برای بسیاری از داروها شده است.

قیمتگذاری دســتوری عامل توقف توسعه شده و هم باعث ایجاد بازار سیاه شده که در
بسیاری از موارد ،نفع آن به مصرفکننده نهایی نخواهد رسید؛ مگر اینکه ما سیستم کوپنی
را به راه انداخته و نهاد ناظر را برای آن فعال کنیم .یکی از نکات قیمتگذاری دستوری هم
دقیقا همین است .بخش عمدهای از انرژی ،وقت و تمرکز دستگاههای نظارتی بر روی کاالهایی
قرار گرفته است که دولت در آنها قیمتگذاری دستوری صورت میدهد؛ یعنی انرژی از کشور
تلف میشــود؛ در حالی که این ســایه را باید از اقتصاد ایران برداشت؛ در یک کالم هرجا که
قیمتگذاری دستوری ریشه دوانده از نفع مصرفکنندگان و توسعه چشمپوشی شده است.
از سوی دیگر ،زنجیره قیمتگذاری دستوری کامل نیست و ما هم فرمولهای پیچیدهای را
برای حمایت از مصرفکنندگان به کار میگیریم در حالی که میتوان در حلقه آخر ایستاد و
از مصرفکننده دفاع کرد .اما اقدامی که اکنون رخ میدهد آن است که نهاده را قیمتگذاری
کرد ه اما قیمت محصول را رها کردهاند؛ یا یک جا محصول قیمتگذاری شده ولی نهاده آن
نرخگذاری نمیشود؛ در حالی که حرف من این است که اگر یک جا به این نتیجه رسیدیم
که در برخی از کاالها نمیتوانیم یارانه نقدی و مستقیم به مردم بدهیم ،کل زنجیره و نهادهها
را باید از قیمتگذاری رها کرده و در نقطه آخر باید برآورد قیمت تمامشده کاال را استخراج
کرده و مابهالتفاوت را دولت بدهد .هرجا دولت تشخیص دهد که باید به حمایت مصرفکننده
یا قشری بپردازد باید مابهالتفاوت از جانب دولت پرداخت شود؛ در حالی که گاهی بخشهای
مختلف اقتصادی این یارانه را میپردازند؛ این درحالی است که سهامداران بانکها ،شرکتهای
سرمایهگذاری و برخی از شرکتهای غیردولتی که بودجه دولتی نمیگیرند دارای شرکتهایی
هستند که تولید محصولی با قیمت دستوری میکنند؛ در حالی که باید به این سوال پاسخ داد
که سهامداران آنها چه گناهی کردهاند 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 میدهیم ،ممکن است
شاهد جابهجایی منابع باشیم؛ به نحوی که ما یارانه نقدی بابت خرید مرغ به مردم میدهیم؛ اما
در خانواده این یارانه صرف خرید سیگار میشود و جابهجایی منابع صورت میگیرد و منظور
یارانهدهنده محقق نمیشود.

در سرکوب قیمتی ممکن است در زمانی که حتی
اگر قیمتها کنترل میشود ،باز هم در نقطهای
متالطم گردد که خارج از کنترل دولت است .

گفتوگو با فرشاد فاطمی ،اقتصاددان

کالف سردرگم

دولت چگونه با اجرای سیاستهای قیمتگذاری
دستوری ،کالف اقتصاد را سردرگم میکند؟
قیمتگذاری دستوری موضوعی است که سالها اقتصاد ایران را درگیر خود کرده و
اجرای سیاستهای غلط آن توانسته ضربات سنگینی را بر تولیدکنندگان از یک سو
و مصرفکنندگان از سوی دیگر وارد آورد .در واقع ،دولت هرگاه که به دلیل اجرای
سیاستهای غلط خود ،در تله تورم گیر کرده ،تالش کرده تا به ظاهر برای حمایت از
مصرفکنندگان و حلقه نهایی ،سیاستهایی را در راستای قیمتهای تثبیتی اعمال
کند؛ در حالی که تجربه همه این سیاستگذاریها به خوبی نشان داده که نهتنها تیر
دولت به هدف نخورده ،بلکه خطا رفتن آن ،بخش دیگری از اقتصاد را زخمی کرده
و اتفاقا تبعات منفی آن ،به همان مصرفکنندگانی رسیده است که دولت داعیه آن
را دارد .فرشاد فاطمی ،اقتصاددان از سیاستهایی میگوید که به بهانه سیاستهای
قیمتگذاری دستوری ،تورم را بیش از هر زمان دیگری در اقتصاد ایران سنگینتر
میکند.
آقای دکتر ،تجربه سنوات گذشته همواره نشان داده که دولت در زمانهایی که قادر به
ت کاالهای مورد نیاز مردم و مصرفکنندگان در بازار نیست ،اقدام به اجرای
کنترل بازار و قیم 
سیاستهایی کرده است که عمال نرخگذاری دستوری را رواج میدهد اما در عمل نتیجه عکس
میدهد .اما اینکه چرا دولت علیرغم این تجربههای ناموفق ،مجدد به اجرای سیاســتهای
قیمتگذاری دستوری میپردازد ،سوال بزرگی است .به نظر شما فلسفه قیمتگذاری دستوری
از دیدگاه دولت چیست و دلیل درس نگرفتن از این تجربه چه میتواند باشد؟

اصل این داستان به وقوع تورم برمیگردد .به این معنا که اگر به صورت تاریخی به سالهایی
که دولت اقدام به اتخاذ سیاســتهای سختگیرانه قیمتی و نرخگذاری های دستوری در اقتصاد
میکند ،نگاه کنیم ،مشــاهده میکنیم از اواخر دهه  40که اقتصاد ایران کمکم تورمهای باالتر از
ده درصد را مشاهده کرده و تورمهای دورقمی در اقتصاد شروع شده است ،عمال دولت تصمی م به
اتخاذ سیاستهای قیمتگذاری دستوری گرفته است .در واقع ،زمانی که تورم رخ میدهد دولتها
به سراغ قیمتگذاری دستوری و کارهای تعزیراتی میروند و بدون توجه به اینکه چه عواملی سبب
شده تا تورم پیش آید ،اقدام به اتخاذ این سیاستها میکنند؛ در حالی که عامل اصلی شکلدهی
تورم ،یک پدیده پولی بوده و حاصل افزایش حجم نقدینگی است؛ پس دولتها تالش میکنند از
طریق نرخگذاری دســتوری ،جلوی افزایش تورم را بگیرند؛ در حالی که تجربه نشان داده که این
تالش همواره محکوم به شکســت است؛ همانطور که سابقه تاریخی شکستخورده 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 قیمتها از جای دیگری شعلهور
شده است ،این کمکها جوابگو نبوده است .واقعیت آن است که تورم از زمانی شکل میگیرد که
تها در اثر این عامل
پدیدههای پولی و افزایش نقدینگی شرایط را به نحوی پیش میبرند که قیم 
اقتصادی ،از نظر دور دولت مانده و اقتصاد ،به مرور مستعد وقوع تورمهای باال میشود؛ پس دولت
میخواهد با ابزارهای تعزیراتی و کنترلی ،بر اقتصاد نظارت کند که به نتیجه هم نمیرسد .اگرچه
بازیگرانی هم هستند که منفعت آنها در تورمهای باال است و از این عرصه سود میبرند ،ولی این
نافی اصل موضوع نیست که تورم از جای دیگری آغاز شده است و دولت عمال مطابق با اصطالحات
اقتصادی ،پیامآور را میکشــد؛ در حالی که پیام همچنان سر جای خود باقی است و عامل اصلی

که حاصل آن وقوع تورم است ،همچنان باقی میماند و کار را خراب میکند .پس با از بین بردن
کسی که پیغام میآورد ،موضوع سامان نمییابد؛ به این معنا که عدم تعادلی در متغیرهای پولی
رخ داده اســت .اما اینکه میفرمایید چرا دولت از این موضوع درس نگرفته ،باید آن را در فضای
تاریخی ریشــهیابی کنیم؛ به این معنا که سیاستهای اشتباه دولت که منتهی به رشد نقدینگی
میشــود ،همواره وجود داشته است و در ده ه  70همچون سالهای  69و  70که تورم  48درصد
رخ داده است ،دولت به دنبال تشدید قانون تعزیرات و استفاده از برخی ابزارها همچون راهاندازی
فروشگاههای زنجیرهای رفاه به عنوان یک راهحل دولتی برای مسئله بوده است؛ ضمن اینکه در دهه
 50شمسی 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 سالهای 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 سیاستهای خود دست کشیده است.
به هر حال روی آوردن به اجرای سیاســت قیمتگذاری دستوری ،ابزارهای کنترلی و
نظارتی خود را میطلبد که دقیقا دولت هم ،آنها را در اختیار ندارد؛ پس نتیجه آن تناقضات
قیمتی و شکل گرفتن بازارهای سیاه درست در مورد همان کاالهایی میشود 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 شعلهور شده و در حال سوختن است و
اکسیژن آن هم از جای دیگر فراهم شده؛ اما شما تالش میکنید که آتشی به آن بزرگی را با مادهای
که حتی ضدحریق هم نیست ،خنثی کنید .پس راهحل مسئله نخواهد بود .کنترل تورم هم درست
شبیه همان آتش است؛ پس راهحل 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 قیمتها
رو آورده است و به همین دلیل ،در سرکوب قیمتی ممکن است در زمانی که حتی اگر قیمتها
کنترل میشود ،باز هم در نقطهای 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
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روایت
در یک یا دو کاال صورت میگیرد ،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 میگیرد،
راهحل قیمتگذاری دستوری نیست؛ چراکه با مکانیزمهای 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 میشوند .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 شوکهای 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 میکند .پس دولت ایران باید در چنین مواقعی ،به صورت کوتاهمدت 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 پاسخگوی بازار باشد؛ به نحوی که وقتی که یک کاال فراوان
و ارزان اســت آن را از ســطح بازار خریداری و ذخیرهسازی کند و در زمانهایی که کاال با کمبود
مواجه است ،آن را وارد بازار و بازار را کنترل کند تا مشکل رفع شود .پس اینچنین سیاستهایی
هم ،برای درازمدت جواب نمیدهد و صرفا برای زمانهایی که برخی مشکالت خارج از عهده دولت
و غیرنقدینگی بروز میکند به کار گرفته میشود 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 قیمتگذاری دستوری
کاالها یاد میکند ،حمایت از مصرفکنندگان است؛ در حالی که تجربه نشان داده اجرای چنین
سیاستهایی نهتنها از مصرفکنندگان حمایت نمیکند ،بلکه با عدم برقراری توازن در قیمت،
کاال را در یک نقطه با نرخ فزاینده و در یک نقطه با کمبود مواجه میسازد .آیا اینجا باید دولت
در حلقه آخر بایستد و یارانه را مستقیم به مردم بدهد یا اینکه روش دیگری کارساز است؟

راهحل آن است که یک اتفاق رخ دهد؛ به نحوی که دولتمردان و سیاستگذاران قبول کنند که
نسبت قیمتها ،معرف کمیابی کاالها است و با دست بردن در نسبت قیمتها ،عالمت غلط به بازار
ندهند؛ چراکه اصوال دولت با دستکاری قیمتی این سیگنال غلط را به تولیدکننده و مصرفکننده
نسبت به کمبود یا وفور کاال میدهد .به عبارت دیگر ،دستکاری نسبت قیمتها ،عالمت کمیابی
یا زیادی کاال را به بازار ارســال کرده و عمال بازار را از کارکرد خود دور میکند .پس اگر قرار است
دولت مدخله کند ،باید مشخص کند که اثر مداخله او ،به چه ترتیبی است .دولت میتواند در بازار
مداخله کند ،ولی آن مداخالت باید محدود و حتیالمقدور از طریق مکانیزمهای 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 میشود به این ترتیب میکوشد که قیمتگذاری 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 سالهای گذشته دولت به وفور وارد عرصه قیمتگذاری دستوری شده و متاسفانه
ظرف یکی دو ســال گذشته ،دامنه این قیمتگذاری روز به روز گستردهتر شده است؛ یعنی
دولت به تازگی وارد نرخگذاری 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 نمیتوان پایانی برای
آن متصور بود.

دقیقا همینطور اســت .دولت اگر قیمتگذاری میکند ،هیچگونه 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 قیمتگذاری قلم و کاغذ مورد نیاز بچهها در مدارس هم وارد میشــود
و گاهی بر نرخگذاری اقالم خوراکی مورد نیاز ســبد مصرفی مردم تمرکز میکند .در حالی که به
نظر میرسد تنها ابزاری که دارد چکش است و همه مشکالت را هم به شکل میخ میبیند .این در
حالی است که تنها ابزار نباید قیمتگذاری دستوری باشد؛ مگر در مواردی که بازار انحصاری وجود
دارد که همانطور که قبال گفتم ،آن هم داستان خاص خود را دارد .پس اولین تالش دولت باید
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این باشد که بازار همان کاالهای انحصارگرا را هم به بازار رقابتی تبدیل کند ،نه اینکه تا ابد نسبت
به نرخگذاری آن اقدام کند.

آقای دکتر ،حتی همان بازار کاالهای به اصطالح انحصاری هم با قیمتگذاری دستوری
کنترل نمیشــود .نمونه آن هم بازار خودرو اســت .بازار خودرو یک بازار انحصاری است و
سیاستگذاری قیمتگذاری دستوری آنجا جواب نمیدهد

پاسخ به سوال شما را با یک پرسش آغاز میکنم .اصوال چرا باید انحصار در خودرو وجود داشته
باشد که دولت بخواهد در آن قیمتگذاری دستوری به عنوان یک کاالی انحصاری صورت دهد؟
یک وقتی هســت که کاالیی را قیمتگذاری میکند کــه انحصار طبیعی دارد و نمونه آن برق و
خدمات پستی و آب است که در مورد این نوع نرخگذاری ،ادبیات آن در دنیا وجود دارد؛ اما در مورد
یک کاال همچون خودرو ،از بازاری صحبت میکنیم که انحصار واردات آن در دست یک خانواده
بزرگ اســت و تولید آن هم در داخل کشور ،دچار مشکالت عدیدهای 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؛
یتواند این بازار را کنترل کند و ابزار آن را ندارد ،هرج و مرج در
پس به دلیل اینکه دولت خودش نم 
آن شکل میگیرد و مصرفکنندگان دستشان به کاال نمیرسد و تولیدکنندگان هم مدعی هستند
که کاالی خود را با ضرر فراوان میفروشند .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 تعرفهگذاری و واردات نمیشود ،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 هماکنون اینطور نیست و دولت
خودروسازان را تبدیل به یک عده انحصارگر در بازار کرده و حتی گاهی به آنها دستور میدهد تا
در یک سری جاهایی که اقتصادی نیست ،سرمایهگذاری کنند و در کشوری مثل ونزوئال ،کارخانه
بزنند .پس بازار خودرو ،زنجیرهای از عدم تعادلها است .البته باید به این نکته هم اشاره کنم که من
مطمئن نیستم اگر واردات خودرو را آزاد کنیم ،برای خودروسازان چه اتفاقی میافتد؛ ولی راهحل
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 مصرفکننده از نظر قیمت و کیفیت بتواند بهترین را دریافت کند و
دولت هم دغدغهای به نام تنظیم بازار خودرو نداشته باشد.

 باز هم این ســوال برای من مطرح اســت که به هر حال دولتمردان و وزرا برای اجرای
سیاستهای ناموفق قیمتگذاری دستوری هزینه باالیی میدهند؛ اما چرا حاضر نیستند که
دست از این سیاست بردارند؟ در حالی که آنها هزینه این قیمتگذاری دستوری را میپردازند
و مصرفکنندگان نیز همواره ناراضی از اجرای این سیاستها هستند؛ چراکه منفعتی نمیبرند؟

دلیل اصلی این است که فرآیند سیاستگذاری در ایران یادگیری ندارد؛ یعنی سیاستگذار
از گذشــته ایدهگیری نمیکند و همواره اشتباهات گذشته خود را تکرار میکند .به دلیل اینکه
سیاستگذاران ما مبانی اصلی اقتصاد را مبنا قرار نمیدهند و برخی اقتصاددانان نیز به آنها آدرس
غلط میدهند .اما اصل داستان این است که همانطور که در تعالیم دینی هم آمده ،کسی که
از اشتباهات گذشته درس نگیرد ،همواره امروز او از دیروز بدتر میشود .مگر کنترل قیمت موز
و پرتقال در گذشته چه دستاوردی برای ما داشته که مجدد تالش میکنیم 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 سیاستهای ضدتورمی برویم که البته به نظر میرسد راهحل اصلی
آن هم ،استقالل بانک مرکزی و اتخاذ سیاستهای مستقل از سیاست بودجهای دولت است .به
هر حال ،در دهه  70میالدی ،کشورهای زیادی تورم باال داشتند ولی اکنون همه یاد گرفتهاند که
تورم را کنترل کنند؛ در حالی که اکنون اگر کشوری تورم ده درصدی داشته باشد ،مورد شماتت
قرار میگیرد؛ چه برسد به تورم  50درصدی .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 گرفتهایم
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 نمیکنیم .تورم هم همان ماالریا و فلج اطفال
در اقتصاد است که در همهجای دنیا ،سرکوب شده است ،در حالی که ما بهجای درمان اصلی ،به
دنبال راهحلهای جایگزین رفتهایم.

 ................................راهربد ................................
معمای فریز ارزی
آیا وعده نهایی عملی میشود؟

بیش از هزار روز است که از اعالم دالر  4200تومانی میگذرد؛ دالری که به نام اسحاق جهانگیری گره خورده و او بارها گفته که این تصمیم سران قوا بوده است.
در این س ه سال خیلیها از ردپای این دالر در رانتپاشی و فساد گفتهاند و تصمیمگیران ب ه گفتهها بیتوجهی کردهاند.

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

عکس :علی حدادی اصل

پروندههای رانت و فساد زیادی به ارز  4200تومانی گره خورده است ولی همچنان اصرار زیادی
وجود دارد که بهدلیل مصلحتهای سیاسی و نگرانیهای معیشتی مردم ،تخصیص ارز بر مبنای نرخ
دالر  4200برای برخی کاالهای اساسی و دارو ادامه داشته باشد.

راهربد

ایستادگی بر سر رانت ارزی
معمای دالر  4200تومانی چیست؟
نماه  1397بود کــه دالر 4200
م فروردی 
بیســت 
لیال ابراهیمیان
تومانی اعالم شــد؛ شــامگاه دوشــنبه ،اســحاق
جهانگیری ،معــاون اول رئیسجمهــوری بعد از
دبیر بخش راهبرد
پایان جلسه فوقالعاده ستاد اقتصادی دولت برای
چرا باید خواند:
مدیریت بازار ارز ،گفت« :نرخ دالر از فردا برای تمام
اگر میخواهید
فعاالن اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و
ارز
سرنوشت
درباره
اداری آنان ،نیازهای خدماتی مسافران ،دانشجویان،
بدانید،
تومانی
4200
محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی
خواندن این پرونده به
خود به ارز نیاز دارند ۴۲۰۰ ،تومان خواهد بود».
شما توصیه میشود.
از فــردای آن روز بانــک مرکزی برخالف نظر
کارشناســیاش ،قیمت هــر دالر آمریکا را 4200
تومــان اعالم کرد؛ حاال بیش از هزار روز از آن تصمیم میگذرد و در این مدت بارها
از رانــت ارزی و ناکارآمدی این سیاســت و دالری که«دالر جهانگیری» نام گرفته،
گفته شــده است .با شدتگرفتن انتقادها و عمق اختالل ناشی از این سیاست ارزی
در اقتصاد کشــور ،بهتدریج بانک مرکزی و دولت سیاست کاهش فهرست کاالها و
خدمات مشــمول ارز  4200تومانی را اجرا کرده .هفتم مردادماه  ،1398اتاق ایران
هم بیانیهای علیه رانت ارزی منتشــر میکنــد و از دولت میخواهد تخصیص دالر
 4200تومانی را متوقف کرده و به ســوی اجرای سیاست ارز تکنرخی 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 نرخهای نیمایی و آزاد ،به گسترش رانت و فساد
در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاستگذاری دولت محترم ،منجر شده
است .افزایش محسوس واردات برخی کاالهای اساسی در سال  97نسبت به سنوات
گذشته و تفاوت در قیمت توزیع دولتی و آزاد اقالم مصرفی اساسی ،انعکاسی از فساد
شکلگرفته در اثر سیاستگذاری نامطلوب ارزی است».
اقتصاددانها و فعاالن اقتصادی زیادی از این سیاســت انتقاد کردهاند اما فشــار
سیاسی برای ثابت نگهداشتن قیمت و اصرار بر تامین تمام نیازهای خدماتی و تجاری
ارز ســرانجام باعث میشــود تا بانک مرکزی به جای نقش سیاستگذار و بازارساز،
در مقام مجری سیاســت ارزی ظاهر شود تا اینکه  31اردیبهشت  97اجازه افزایش
تدریجی و آرام قیمت رســمی دالر آمریکا صادر میشود و بانک مرکزی قیمت را در
آن روز  4205تومان اعالم میکند که روند اصالح قیمت تا  4412تومان در  14مرداد
 97ادامه مییابد و از آن روز تا امروز سیاست فریز قیمت رسمی دالر آمریکا اجرایی
میشود .یکی از معماهای اصلی مقاومتها و البیها برای فریزشدن نرخ رسمی دالر
آمریکاست که سرانجام باعث میشود تا ولیاهلل سیف ،رئیسکل وقت بانک مرکزی،
درخواست استعفای خود را تقدیم رئیسجمهور کند که سرانجام حسن روحانی هم
موافقت میکند .او در روز وداعش میگوید« :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 بهگونهای نشاندهنده اعتراض به مداخله دولت در سیاستهای
ارزی است .و حاال بهنظر میرسید سیف قربانی همین سیاستهای ارزی است؛ تنها
قربانی سیاستهای ارزپاشی که به اتهام اخالل در نظام ارزی باید پاسخگو باشد.
از طرفی دهم اردیبهشــتماه اســحاق جهانگیری با حضــور در کالبهاوس از
سرنوشــت دالر  4200تومانی میگوید« :فقط برای چندماه قرار بود ارز  4200باقی
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بماند .در مردادماه  97که رئیس جدید بانک مرکزی آمد ،جلســه ســران ســه قوه
تشکیل شــد .در آن جلسه بحث سیاستهای ارزی بررسی شد؛ باید تصمیم جدی
گرفته میشد .آنجا براساس اصرار برخی از سران قوای سهگانه ،تصمیم بر این شد که
ارز  4200بماند .در شــب تصمیمگیری ،اعضای جلسه شامل تیم اقتصادی دولت و
غیردولت بود ،در پایان تصمیمگیری ،اعضای دولت و برخی از مشاوران رسانهای آقای
رئیسجمهوری پیشنهاد کردند برای اینکه تصمیم نشست تحت عنوان تصمیم دولت
در جامعــه جا بیفتد ،جهانگیری آن را اعالم کنــد ،اما من مخالف بودم .دالر 4200
مصوبه جلسه ســران سه قوه است؛ اینکه آقایان در موردش اظهارنظر نکردهاند بعدا ً
بهخودشان برخواهد گشت».
بههرحال دالر  4200تومانی ماندگار شــد با همه نقدهایی که بر آن وارد بود؛ در
بیستم اسفندماه  1398مرکز پژوهشهای مجلس در شرایطی که الیحه بودجه سال
 1399با حکم حکومتی به شــورای نگهبان ارسالشــده ،در گزارشی که دیرهنگام
منتشر شــد ،عنوان کرد که تخصیص ارز بر مبنای دالر 4200تومانی ،برای واردات
کاالهای اساسی بدون استثنا حتی در ارتباط با دارو متوقف شود ،زیرا ادامه سیاست
توزیع دالر 4200تومانی ،که از فروردین ســال  97آغاز شده ،نهتنها به کاهش فشار
تورم منجر نشده بلکه بهدلیل 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 سهسال میگذرد و در این مدت پروندههای رانت و فساد
زیادی به ارز  4200تومانی گره خورده است ولی همچنان اصرار زیادی وجود دارد که
بهدلیل مصلحتهای سیاسی و نگرانیهای معیشتی مردم ،تخصیص ارز بر مبنای نرخ
دالر  4200برای 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
پایاندادن احتمالی به دوران حیات ارز  4200را در نیمه نخست امسال فراهم کند،
به این امید که در نیمه دوم ســال 1400دیگر ارز 4200تومانی توزیع نشود .اگرچه
بهنظر میرسد این وعده هم عملی نخواهد شد و با روی کارآمدن دولت جدید در نیمه
دوم ســال بعد ،دولتمردان باز هم بهدلیل مصلحتاندیشی سیاسی و به بهانه نگرانی
از به خطر افتادن معیشت مردم ،به ادامه تخصیص ارز 4200تومانی رضایت دهند و
همچنان بساط رانت ارزی پابرجا بماند .اما یک معمای اصلی در این سهسال همچنان
ن اینکه چرا اجازه اصالح نرخ رســمی دالر آمریکا داده نشد و چرا
بیجواب مانده و آ 
روند اصالح نرخ دالر  4200که  31اردیبهشــت  1397در بانک مرکزی شروع شد،
چند روز پس از وداع ولیاهلل ســیف و معارفه عبدالناصر همتی در 16مرداد ،1397
متوقف ماند؟ آنطور که جهانگیری در کالبهاوس از اصرار سران قوا میگوید ،باید
پرســید کدامیک از سران قوا اصرار داشــتند که نرخ دالر  4200بماند و چرا سران
قوا پس از آن با وجود گالیههای زیادشــان از دالر  4200حاضر به لغو آن نشــدند؟
البته قبل از این هم جهانگیری در دیماه ســال گذشــته درباره جلسه ششم مرداد
1397گفته بود؛ ابقای ارز  ۴۲۰۰تومانی تصمیم ســران قوا بود .او میگوید :همه در
روزهای سخت از مسئولیت شانه خالی میکنند و دنبال قربانی هستند و میخواهند
یک نفر مســئولیت را بر عهده بگیرد .شاید جهانگیری هم نباید بیش از این سکوت
کند؛ او میتواند مشروح مذاکرات جلسه ششم مرداد  1397را منتشر کند؛ جلسهای
که امضای خیلیها پای آن سند گذاشته شده است.

در سال  94دالر تا  3000تومان پایین آمد و آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی در جلسهای در اتاق شرکت کردند و دالر کاهش پیدا
کرده بود و ایشان صحبت کردند که زیر  3000تومان خیلی معنی ندارد؛ ولی همان زمان شنیدم که آقای روحانی نظرشان این بود که دالر تا
 2700تومان و حتی  2500تومان میتواند با تفاهم پایین بیاید.

ریشههای یک امتناع
سیاستهای ارزی در یک دهه چه مسیری را طی کرد؟
وقتی در سال  ،1392دولت یازدهم کار خود را شروع کرد ،دالر
حــدود  3500تومان بود و تا قبل از تحویلگیری دولت تا 3700
تومان هم باال رفته بود و حتی در مقطعی در دوره ریاستجمهوری
آقای احمدینژاد قیمت دالر به  4000تومان هم رسید؛ اما وقتی
در مــرداد  1392دولت یازدهم کار خود را شــروع کرد ،نرخ دالر
حدود  3500تومان بود .سال  1392خود دولت اعالم کرد حدود
 25درصد تورم را تا پایان سال داشته کمااینکه سال قبلش یعنی
 1391و در زمــان دولت آقای احمدینژاد 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 میافتد خصوصاً دولت یازدهم وعده برداشتن
تحریمها 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 میآید و اوضاع اقتصاد بهتر میشود خیلی جدیتر شد
و در پایان ســال  1392دالر تا  3200تومان هم کاهش پیدا کرد
در حالی که تورم آن ســال  20تا 25درصد بود .سال  1393که
سال مذاکره بود باز هم بین  15تا 20درصد تورم را تجربه کردیم
ولی مذاکره جدی بود اما اتفاقی نیفتاد و قیمت دالر بین  3000تا
 3200و  3300تومان بود و کم و زیاد میشد.
در ســال  1394بعد از اینکه در تیرماه بحث مذاکره و تفاهم
اتفاق افتاد من مســئولیت ریاســت اتاق ایران را داشتم و دالر تا
 3000تومان پایین آمد و آقای ســیف رئیس کل بانک مرکزی
در جلسهای در اتاق شرکت کردند و دالر کاهش پیدا کرده بود و
ایشان صحبت کردند که زیر  3000تومان خیلی معنی ندارد ولی
همان زمان شــنیدم که آقای روحانی نظرشان این بود که دالر تا
 2700تومان و حتی  2500تومان میتواند با تفاهم پایین بیاید اما
در دولت کسانی بودند که خیلی موافقت نکردند و بعد از اجرایی
شدن برجام در دیما ه باز هم همین قیمتها بود.
سال  1395هم ماه عسل برجام بود با هیئتها و رفت و آمدها
و بسیاری از امیدها باز قیمت دالر افزایش چندانی نداشت و بین
 3000تا  3300تومان بود .ســال  1394را با 15درصد تورم تمام
کردیم و سال  1395را با حدود بین  10تا 15درصد و سال 1396
که سال پایانی دولت یازدهم و ابتدای دولت دوازدهم بود تورم بین
 10تا 15درصد را داشــتیم .مجموعاً در پنج سال ،94 ،93 ،92
 95و  96اگر میزان تورم را جمع بزنیم چیزی در حدود 70درصد
به صورت غیر تصاعدی فقط سال به ســال  20 ،15و 25درصد
داشتیم که اگر بخواهیم تصاعدی حساب کنیم و هر سال نسبت
به سال قبل اضافه کنیم حدود صددرصد بود .یعنی در پایان سال
 1396عم ً
ال آنچه دولت در ســال  1392تحویل گرفته بود یعنی

دالر  3500تومان اگر تورم داخلی و خارجی را بر اســاس برنامه
ششم که یک اصل منطقی است میخواستیم محاسبه کنیم و به
قیمت تصاعدی که اندازه جمع تورم تصاعدی سالهای  1392الی
 1396است ،باید در حدود  80تا 85درصد نرخ ارز در این سالها
بر اساس تورم افزایش پیدا میکرد .یعنی اگر  3500تومان را پایه
بگیریم باید دالر به حدود  6600- 6500تومان میرســید اما در
پایان ســال  1396دالر حدود  3600تا  3700تومان بود که این
یک فنر فشردهای بود با دالرهای نفتی و با انتظارات بازار و ضمناً
تزریق ارز که بعدا ً 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 دولتها دیدیم قیمت ارز ثابت ماند و آمادگی جهش را
داشــت .همیشه در این طور مواقع یک اتفاق غیرقابل پیشبینی
یا یک اتفاق بزرگ میتواند این فنر را از جا دربیاورد که در ســال
 1391تحریم بانک مرکزی و اتفاقاتی که در دولت دهم رخ داد فنر
ارز را جهاند و از  1200تومان تا  3000و خردهای رفت.
این بار در فروردین ماه ســال  1397با خروج امریکا از برجام
این آمادگی وجود داشت ،جرقه هیزمی که آماده آتشسوزی بود
زده شــد و دالر یکدفعه افزایش پیدا کرد .به نظرم اگر ما از ابتدا
مابهالتفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی را محاســبه کرده بودیم و
یک قیمت تقریباً قابل قبول در جامعــه بود و دالر حدود 6600
یا 6700بود و چنین فنری فشرده نشده بود شاید با خروج امریکا
از برجام یک افزایش حداقلــی و آن هم در مدتزمان محدودی
میداشت و این طور جهش پیدا نمیکرد .هر وقت فنر جهش پیدا
میکند یک جای ثابت نمیایستد و اول کلی باال و پایین میشود

محسن جاللپور
رئیس سابق اتاق ایران

چرا باید خواند:
سیاستهای ارزی
دولت در یک دهه
گذشتهچهمسیری
را طی کرده است؟ این
مقاله را بخوانید.

نکتههایی 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 دولتها دیدیم قیمت ارز ثابت ماند و آمادگی جهش را داشت.
[صادرکنندهای که ارزش را به طور قانونی میبرد و به نرخی که در سامانه سنا و نیما بود
میداد ،نمیتوانست با صادرکننده کاذبی که هر قیمتی میخواست ارز را میفروخت 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 ارزانتر از قیمت حقیقیاش در بازار عرضه کردیم
که نهتنها نتوانستیم کنترل کنیم بلکه دو اتفاق بد هم افتاد :با پیما 
نسپاری جریان تعهد ارزی
صادرات که آورنده ارز بود را محدود کردیم و عم ً
ال ورود ارز را کم کردیم و از طرف دیگر با یک
قیمت غیر واقعی و ارزان مشتری و خریدار ارز در صف ایستادند.
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راهربد

اگر ما از ابتدا
مابهالتفاوت
نرخ تورم داخلی
و خارجی را
محاسبه کرده
بودیم و یک قیمت
تقریب ًاقابلقبول
در جامعه بود
و دالر حدود
 6600یا6700
بود و چنین فنری
فشرده نشده بود،
شاید با خروج
امریکا از برجام یک
افزایش حداقلی و
آن هم در مدتزمان
محدودی
میداشت و
اینطور جهش
پیدا نمیکرد
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و سپس در نهایت به جای خودش میرسد .این باال و پایینها در
همان وهله اول  7000الی  9000برد.
معتقدم اگر تصمیم درســتی در آن وهله هم گرفته میشــد
هرچند تصمیم درســت این بود که این مابهالتفاوت را به صورت
تدریجی با یک شیب مالیم در طول این پنج سال افزایش دهیم
اما آن مقطع که این تصمیم دیگر امکانپذیر نبود اگر در آن شرایط
تصمیم درستی گرفته میشد ،میتوانستیم مدیریت کنیم و قیمت
واقعی را در بــازار که همان حــدود  6800- 6700تومان بود و
حداکثر تا  7000تومان میآمد بر بازار داشته باشیم؛ اما تصمیم
بسیار نادرست دالر  4200تومانی و اینکه تنها یک نرخ داریم و
بقیه نرخها غیر قانونی است و غیر از این نرخ هر نرخی باشد قاچاق
ارز محسوب میشود 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 مهمترین این نبایدها این بود
که نباید آن زمان بر ارز قیمتگذاری میکردیم و نباید یک قیمت
غیــر واقعی را مطرح میکردیم .آن زمان ارز را به یک قیمت غیر
واقعی و ارزانتر از قیمت حقیقیاش در بازار عرضه کردیم که نهتنها
نتوانستیم کنترل کنیم بلکه دو اتفاق بد هم افتاد با پیمانسپاری
جریان تعهــد ارزی صادرات را که آورنده ارز بود محدود کردیم و
عم ً
ال ورود ارز را کم کردیم و از طرف دیگر با یک قیمت غیر واقعی
و ارزان مشــتری و خریدار ارز در صف ایستادند؛ چه آنهایی که
برای خروج سرمایه دنبال ارز بودند ،چه آنهایی که برای واردات
دنبــال ارز بودند و چه آنهایی که میخواســتند کاال یا جنس
ارزانی بخرند و ذخیره کنند و در موقع خودش بفروشــند .اصوالً
هر وقت کاالیی ارزان باشــد بازار هوشــیار است و حس میکند
پولها به آن طرف ســرازیر میشــود؛ پس آن تصمیم هم باعث
شــد ورودی به بانک مرکزی و در واقع ورود ارز به کشور کاهش
یابــد به دلیل محدودیتها که بعد از تصمیم دالر  4200تومانی
تصمیمات نادرست دیگری به تبع آن گرفته شد که از جمله شامل
محدویتهایی 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 گشایشها و تقاضاها غیر واقعی بود ولی چون
داشت کاالی ارزان عرضه میشد تقاضا را زیاد و عرضه را کم کرد
و این دامن زد به اینکه شرایط سختتر شود.
اینکــه بعد از آن ،همه اقتصاددانان و فعالین اقتصادی مطرح
کردند شکی نیست ،نوشتههای روزنامهها و مصاحبههای آن زمان
کام ً
ال مشخص اســت ولی به هر دلیلی دولت آن زمان روی این
پافشــاری کرد و هرچه جلوتر آمدیم این پافشاری بیشتر شد به
گونهای که هنوز هم بر این جریان مصر هســتند .اینکه آیا این
سیاســت ادامه خواهد داشــت یا نه حداقل تا پایان دولت آقای
روحانی ادامه خواهد داشت کمااینکه اخیرا ًآقای جهانگیری مطرح
کردند که امسال هم در بودجه هشت میلیارد دالر  4200تومانی 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 نمیگرفتند و از نظر صادرات
پیمانسپاری نمیکردند شرایط طوری بود که دالر در مجموعه
بانک مرکزی عرضه نمیشد.
تصمیم پیمانسپاری و تعهد ارزی جزو معلولهای این تصمیم
بــود و ناچار بودند این تصمیم را بگیرند؛ اما در مراحل متعدد در
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نیمه اول ســال  1397مصوبات بسیار نادرستی داشتند .یک بار
گفتند تا یک میلیون دالر آزاد ،بین یک تا سه 50درصد ،بین سه
تا 70 ،10درصد و بــاالی  10میلیون 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  1397به گفته
رئیس کل وقت سازمان توسعه و تجارت بیش از هشت هزار کارت
صادر شــد که اینها اص ً
ال صادرکننده نبودند و کسانی بودند که
میخواستند 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 عم ً
ال نهتنها
اینجا قانون را دور زدند ،بلکه با قیمتهای متفاوتی که در امکان
فروش ارز داشــتند بازار رقابت را برای صادرکنندگان واقعی هم
محدود کردند.
صادرکنندهای که ارزش را به طور قانونی میبرد و به نرخی که
در سامانه سنا و نیما بود ،نمیتوانست با صادرکننده کاذبی که هر
قیمتی میخواست ارز را میفروخت 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  1391بیش از  40و چنــد میلیارد دالر صادرات
داشتیم که نزدیک  48تا  50میلیارد دالر صادرات غیر نفتی داشتیم.
سال  1399با دالر  12 -10برابری سال  1391میزان صادراتمان
به 34میلیارد دالر کاهش پیدا کرده اســت و دلیل اصلیاش 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 میکنند با این قوانین و مصوبات غلط و پیدرپی و بسیار
متناقض محدودیتهایی 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 4200
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 پروندههایشان در جریان است را میبینید؛ بنابراین تقاضاهای
مصنوعی زیاد شد ،دونرخی و سهنرخی در بازار به وجود آمد و دولت
مجبور شــد خیلی از زمانها برخی از صادرات را به جهت وارداتی
که با ارز  4200بود محدود کند و مجبور شد بسیاری از کاالهای
وارداتی را محدود کند و غلط پشت غلط همانطور که یک دروغ
میتواند صدها دروغ دیگر را پشتش داشته باشد و یا یک کار غلط
میتواند صدها کار غلط را پشت خودش داشته باشد .خود من از
همان  23فروردین در سرمقالهای با عنوان «لطفاً فیل هوا نکنید»
این مطلب را تذکر و توضیح دادم و همه سالها مخالفت کردیم و
هنوز هم با این جریان مخالفیم و فکر میکنیم 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 میافتد.

ارز ترجیحی اختصاص دادهشده باید با نظارت و نظر شورا به کسی واگذار شود و میشد .باید کسانی که
ارز ترجیحی برای واردات کاالی اساسی گرفتهاند ،کاال به کشور وارد میکردند و این کاال باید در بازار توزیع
میشد .باید بر روی توزیعکننده نظارت دقیق انجام شود و عملکردش بهصورت شفاف بیان شود.

یکسانسازی ،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 میرسد .قطع کـــردن تخصیص ارزهای
ترجیحی ،یعنی پیمودن بیش از  90درصد راه یکسانسازی نرخ ارز.
سقف قیمتی ارز نیمایی هم باز و در حال نزدیک شدن به قیمت بازار
آزاد است .پس عم ً
ال بیشتر مسیر برای یکسانسازی نرخ ارز طی شده
است .در شرایط فعلی اقتصاد دولت جز یکسانسازی نرخ ارز چارهای
ندارد .البته اطالع ما مربوط به گزارشهایی است که رسانهها منتشر
میکنند .بر اســاس این گزارشها ،با اینکــه دولت مث ً
ال برای واردات
کنجاله سویا ارز  4200تومانی تخصیص میدهد اما کنجاله سویا االن
در بازار به قیمت ارز آزاد فروخته میشود حتی شنیدهها حاکی از آن
است که اگر نهاده دامی با قیمت ارز دولتی به دست تولیدکننده برسد
برخی از آنان ترجیح میدهند آن را در بازار آزاد بفروشند تا اینکه برای
مصرف دام استفاده کنند ،چون به خاطر تفاوت قیمتی ،درآمد هنگفتی
نصیب آنان میشود.
این نشان میدهد ارز  4200تومانی خیلی کارساز نبوده ،فقط رانت
زیادی ایجاد شده است .البته برخی کارشناسان به تجربه یکسانسازی
نرخ ارز در دولت اصالحات اشاره میکنند .اما در دهه  80دلیل اجرای
یکسانسازی 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 قویتر از حال حاضر
بود .به خاطر فساد گستردهای که در اقتصاد ریشه دوانیده است ،حتی
سیستم نظارتی از دوران جنگ هم ضعیفتر شده است.
دیگر تهدید هم برای کســانی که تخلف میکننــد و ارز دولتی
میگیرند اما کاال را با ارز آزاد میفروشــند ،فایده ندارد .بانک مرکزی،
اولین راهی که برای بازگرداندن ارز صادراتی در نظر گرفت ،اعالم لیست
کسانی بود که ارز را برنگردانده بودند اما عم ً
ال این اقدام راهی از پیش
نبرد .بنابراین تکنرخی شدن ارز ،بهترین راهکار برای ایجاد انگیزه در
صادرکنندگان غیرنفتی است تا ارز را برگردانند .وقتی صادرکنندگان
مجبور بودند ارز را با قیمتی پایینتر از بازار وارد ســامانه نیما کنند،
انگیزهای برای بازگرداندن این ارز نداشتند و قانون را دور میزدند .اما
با یکسانسازی نرخ ارز ،آنها میتوانند 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  4200تومانی اصرار دارد .مسئله اصلی
این اســت که ما از سال  1397به دلیل به هم خوردن تعادل اقتصاد
ایران و نوسانات ارزی درگیر توزیع ارز ترجیحی شدهایم که ماحصل
این کار ایجاد فســاد در کشور بوده است .باید نظام تخصیص ،توزیع
و نظــارت بهدقت کار خود را انجام دهد .نباید تخصیص ارز ترجیحی
بهصورت فردی و ســلیقهای اداره شود؛ اداره ایمن حوزه از فردی باید

به شورایی تبدیل شود .در نهایت این ارز ترجیحی اختصاص دادهشده
باید با نظارت و نظر شورا به کسی واگذار شود و میشد .باید کسانی که
ارز ترجیحی برای واردات کاالی اساسی گرفتهاند ،کاال به کشور وارد
میکردند و این کاال باید در بازار توزیع میشد .باید بر روی توزیعکننده
نظارت دقیق انجام شود و عملکردش بهصورت 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  4200تومانی برای واردات
کاالهای اساسی تالش زیادی کرد و از سال  97این برنامه را اجرا کرد
اما چون به نتیجه نرسید ،قصد یکسانسازی نرخ ارز را دارد .از طرف
دیگر چون سیستمهای نظارتی هم قوی و کارساز نیست ،دولت به این
جمعبندی رسیده که ارز دولتی را قطع کند .یکسانسازی به این معنی
نیست که قیمت ارز ک ً
ال به یک قیمت میرسد ،بلکه در یکسانسازی
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.
مث ً
ال کاالیی که مقصد صادراتی آن کشورهای اروپایی است ،قطعاً نرخ
هزینه حواله ارزی آن بیشتر از کشورهایی مانند چین یا روسیه است.
اما با یکسانسازی ،نرخها به هم نزدیک میشوند .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 میبیند
ارز را با نرخ واقعی میتواند وارد بازار کند ،انگیزه را به دست میآورد.
یکسانسازی نرخ ارز حتماً آثاری دارد .البته مشاهده میکنیم که
حتی کاالهایی که ارز  4200میگیرند هم قیمتی افزایشــی در بازار
دارند .ارز  4200تومانی به آن معنی مانع افزایش قیمتها نبوده است
اما حذف آن هم طبعاً موجب باال رفتن قیمتها میشــود .حتی به
لحاظ روانی هم یکسانسازی نرخ ارز موجب افزایش قیمتها میشود
و فشــار زیادی ممکن است بر مردم وارد شــود ،چون قرار نیست با
یکسانســازی نرخ ارز درآمد مردم هم تعدیل شود .نوع مدیریت باید
برای کاهش فشار بر مردم برنامههای دیگر را اجرا کند .با یکسانسازی
نرخ ارز جلو شــدیدتر شدن وخامت اوضاع در آینده گرفته میشود و
بازار از چندگانگی خارج میشود .نمیتوان گفت با یکسانسازی تمام
مشکالت حل میشود.

کامران ندری
عضو پژوهشکده پولی بانکی

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

نکتههایی که باید بدانید
[سقف قیمتی ارز نیمایی هم باز و در حال نزدیک شدن به قیمت بازار آزاد است .پس عم ً
ال
بیشتر مسیر برای یکسانسازی نرخ ارز طی شده است .در شرایط فعلی اقتصاد دولت جز
یکسانسازی نرخ ارز چارهای ندارد.
نسازی نرخ ارز جلو شدیدتر شدن وخامت اوضاع در آینده گرفته میشود و بازار از
[با یکسا 
چندگانگی خارج میشود .نمیتوان گفت با یکسانسازی تمام مشکالت حل میشود.
[یکسانسازی به این معنی نیست که قیمت ارز ک ً
ال به یک قیمت میرسد ،بلکه در
یکسا 
نسازی مهم نرخ حواله است .نرخ حواله همیشه کمتر از نرخ اسکناس بوده است.
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ت ارزی دولت ،برخی سیاستهای دیگر نیز بر ابعاد مشکالت اقتصادی افزوده
جدای از ناکارایی سیاس 
است .دولت برای حمایت از مصرفکنندگان داخلی و حفظ قدرت خرید جامعه ،سیاستهایی مانند
برخورد تعزیراتی با تولیدکنندگان و ممنوعیتهای صادراتی را به اجرا درآورده است.

راهربد

خطای سیاستگذاری
سیاست ارزی دولت پرهزینه بود

حسین سلیمی
عضو هیئت نمایندگان اتاق
ایران

چرا باید خواند:
سیاستگذاری
ارزی دولت برای ارز
ترجیحیناکارآمد
بود؛ دلیل این
ناکارآمدی را در این
یادداشت بخوانید.

طی یک دهه گذشــته ،اقتصاد ایران مســتمرا ً با کاهش ظرفیتهای
رشــد اقتصادی مواجه بوده اســت و بر همین اساس از یک سال گذشته
نیز برآوردها نشان میداد که در سال  ،1397رشد اقتصادی کاهش خواهد
یافت.
اقتصاد ایران در شرایطی ســال  1397را آغاز کرد که از مدتها قبل
با رشــد و انباشت نقدینگی مواجه شده بود .اگر نسبت نقدینگی به تولید
ناخالص داخلی را در نظر بگیریم ،این نســبت در سال  1390برابر با 58
درصد بود .به عبارتی به ازای هر  100واحد تولید ناخالص داخلی ،معادل
 58واحد نقدینگی در اقتصاد ایران در گردش بود .این نسبت در پایان سال
 1396به  103درصد رســید .مهمترین ریشههای رشد بیرویه نقدینگی
در اقتصاد ایران ،ناکارایی سیاســتهای مالی دولت و همچنین مشکالت
ساختاری نظام بانکی بوده است .در آغاز سال  ،1397رشد انباشته نقدینگی،
ظرفیت ایجاد بیثباتی را در اقتصاد ایران ایجاد کرده بود .البته الزم به ذکر
اســت که طی ســالهای  1393تا  ،1396با وجود رشد باالی نقدینگی،
به دلیل شــکلگیری انتظارات مثبت در جامعه و تا حدودی هم به علت
ســرکوب مالی ،در عمل آثار رشد نقدینگی بر قیمتها تخلیه نشده بود؛
ولی با شکلگیری انتظارات منفی و برخی خطاهای سیاستگذاری در سال
 ،1396از اواخر سال گذشته بهتدریج آثار انتقال رشد نقدینگی بر بیثباتی
قیمتها پدیدار شد.
مسئله بحرانساز دیگر ،سیاستهای ارزی منتهی به سال  1396بود.
طی سالهای  1394تا اواســط  ،1396نرخ ارز حقیقی در اقتصاد کشور
مستمرا ً کاهش پیداکرده بود .بهبیاندیگر ،اقتصاد کشور با پدیده سرکوب
نرخ ارز طی دوره  1394تا  1396مواجه بود .همین مسئله نیز عامل دیگری
بود که میتوانســت زمینه جهش نرخ ارز را در ابتدای سال  1397فراهم
کند .در ماههای پایانی سال  ،1396عالئم خروج آمریکا از برجام و همچنین
برخی عوامل داخلی دیگر منجر به شکلگیری انتظارات منفی نسبت به
چشمانداز 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 بهطور مضاعف افزایش یافت .از سوی دیگر ،رکود
بخش تولید نیز مانع از جذب نقدینگی در بخشهای تولیدی شــده بود.

نکتههایی که باید بدانید
[در شرایط تشدید نااطمینانیها ،تغییرات پیدرپی در مقررات و سیاستهای تجاری و ارزی،
تهای اقتصادی و تشدید فشار بر بنگاههای تولیدی است.
ش ریسک فعالی 
خود عامل افزای 
[دولت تصور میکرد با تخصیص ارز  4200تومانی برای واردات کاالهای اساسی میتواند
مانع از افزایش شدید قیمت کاالهای اساسی در بازار شود .از همان ابتدا نیز مشخص بود این
سیاست به نتایج مطلوب نخواهد رسید.
[مهمترین و پرهزینهترین خطای سیاستگذاری دولت در سال  ،1397سیاست ارزی بود.
یتواند تمامی نیاز
کنرخی کردن ارز و تثبیت نرخ  4200تومان م 
تصور دولت آن بود که با ت 
وارداتی کشور را پاسخ دهد و سایر تقاضاهای ارز را نیز میتواند سرکوب کند.
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بنابراین ،سال  1397در شرایطی آغاز شد که اقتصاد ایران همزمان با سه
پدیده نقدینگی انباشته ،بحران ارزی و رکود تولید مواجه بود.
در کنار مشکالت داخلی ،با خروج یکجانبهگرایانه آمریکا از برجام و با
تشدید تحریمهای غیرقانونی خارجی ،مشکالت و تنگناهای تجارت خارجی
و مبادالت بانکی افزایش یافت و دولت با شرایط بسیار دشواری مواجه شد.
مهمترین و پرهزینهترین خطای سیاستگذاری دولت در سال ،1397
سیاست ارزی بود .تصور دولت آن بود که با تکنرخی کردن ارز و تثبیت
نرخ  4200تومان میتواند تمامی نیاز وارداتی کشور را پاسخ دهد و سایر
تقاضاهای ارز را نیز میتواند ســرکوب کند .تصــور دولت آن بود که نرخ
 4200تومان میتواند بازار را به تعادل برساند .واکنش بازار به این سیاست،
نشاندهنده خطای محاسباتی دولت در فروردین  1397بود؛ خطایی که تا
امروز ادامه دارد و ممکن است تا نیمه دوم امسال هم طول بکشد.
انتظارات جامعه در آن مقطع بهگونهای شکلگرفته بود که تقاضا برای
دریافت کارت بازرگانی ،ثبت سفارش واردات و تخصیص ارز افزایش یافت
و همین عامل منجر به ناپایداری بازار شد .در ماههای بعدی ،دولت انعطاف
بیشتری در سیاست ارزی خود ایجاد کرد و اجازه ورود صرافیها به بازار و
همچنین اجازه خریدوفروش ارز بین صادرکنندگان و واردکنندگان به نرخ
توافقی را صادر کرد .با سیاستهای 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 میکرد با تخصیــص ارز  4200تومانی برای واردات کاالهای
اساسی میتواند 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 اینباره هشــدار داده بود .از ابتدا انتظار
میرفت که قیمت تمامشده 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 سیگنالدهی 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 سوءاستفاد ه و
رانتجویی گسترده شد .این واقعیتها ،هزینههای زیادی به کشور تحمیل
ت ارزی دولت ،برخی سیاستهای دیگر نیز بر
کرد .جدای از ناکارایی سیاس 
ابعاد مشکالت اقتصادی افزوده است .دولت برای حمایت از مصرفکنندگان
داخلی و حفظ قدرت خرید جامعه ،سیاستهایی مانند برخورد تعزیراتی
با تولیدکنندگان و ممنوعیتهای صادراتی را به اجرا درآورده اســت .در
شــرایطی که بنگاههای اقتصادی با افزایش هزینه تولید مواجه شدهاند،
قیمتگذاریهای دولتی و ممنوعیتهای صادراتی و برخوردهای تعزیراتی،
ناخواسته منجر به افزایش زیان بنگاهها و تعمیق رکود شده است.
این مسئله را نیز باید اضاف ه کرد که در شرایط تشدید نا اطمینانیها،
تغییرات پیدرپی در مقررات و سیاســتهای تجاری و ارزی ،خود عامل
ش ریسک فعالیتهای اقتصادی و تشدید فشار بر بنگاههای تولیدی
افزای 
است.

 ................................توسعه ................................
بانک مرکزی
قربانی خودی و غیرخودی
این بادها خبر از تغییر فصل نمیدهد

تورم درد آشنای تاریخ یکصدساله ایران است؛ یک
قرن مداخله در امر اقتصــاد ،دولتها در ایران برای
کنترل تورم را ه توصیهشده توسط توتالیتاریسم را
در پیشمیگیرند 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؛ عدهای معتقدند که دولتها
اســتقالل از بانک مرکزی گرفتهاند و در این میان
طبقهای بهرهمند از تورم ،از تغییر مداوم نرخ ارز ،از
ارزپاشی و رانتپاشی و تزریق نقدینگی؛ شاید بانک
مرکزی قربانی خود باشد و غیرخودها و هنوز با تمام
نقدها و وعدهها هیچ نشانی از بهبود اوضاع شنیده
نمیشود.

توسعه

ِ
سرنوشت ما
جانسختی تورم و
سقوط آزاد ریال و چشمانداز برساختهای طبقاتی
لیال ابراهیمیان
دبیر بخش توسعه

چرا باید خواند:
اگر میخواهید درباره
عملکرد بانک مرکزی
در ایران در حوزه
تورم ،نقدینگی و
سیاستگذاری بدانید،
این پرونده را بخوانید.

«نظام هدفگذاری
تورم» موفق نبوده؛
اصل اول این است
که برای کنترل
تورم بانک مرکزی
چاپ پول بدون
پشتوانهنداشته
باشد؛ اما چرخه
سیاستگذاری
معیوب است و
بانک مرکزی
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ی تکراری و قدیمی که از عمر آن
با ِر دیگر کابوس تلخ تکرار شــد؛ کابوس 
بیش از پنج دهه میگذرد .مرکز آمار ایران با ارائه گزارشی از نرخ تورم فروردین
امســال ،نرخ تورم ماهانه ،ســاالنه و نقطهای را به ترتیب  38.9 ،2.7و 49.5
درصد اعالم کرد .مقایسه نرخ تور م فروردین با اسفندماه سال گذشته ،نشان
میدهد که تورم رشد کرده و پیشبینی میشود نرخ تورم در اردیبهشتماه
از مــرز  50درصد هم گذر کند .وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی هم اعالم
کرده که نرخ تورم به مرز هشدار رسیده و مدتهاست که ارزش برابری ریال
با دالر و دیگر ارزها به پایینترین سطح تاریخی خود رسیده است .دهههاست
که اقتصاددانها میگویند و سیاستمداران چپ میشنوند؛ اما تورم چیزی
نیست جز «ظالمانهترین مالیاتها از فقرا به سود اغنیا»؛ این را «جا ن مینارد
کینز» گفته است .بهگفته کینز ،تورم ظالمانه است برای کسانی که درآمدشان
به گونهای است که چنانچه قیمت کاالها و خدمات باال برود ،قدرت خریدشان
کم میشود و متضرر میشوند .در اصل آنها درآمدشان ثابت است و هزینهشان
باال میرود .اما فقط کینز نیســت که از فساد ناشی از تورم میگوید؛ خواجه
رشیدالدین فضلاهلل همدانی وزی ِر خردمند غازانخان در کتاب «تاریخ مبارک
غازانی» بعد از توضیح کامل مفاسد ،راههای اصالح آن را هم گفته است :این
افزایش قیمتها و کم کردن هر روز عیار درهم و نقره و کم کردن از وزن آن
«صعبترین مصادره» است.
اقتصاد ایران ،بهخصوص در دوره معاصر همزاد تورم ،رکود ،شــوکهای
نفتی و بیماری هلندی بودهاســت و سالهاســت که دولتها با روشهای
«اداری» و «دســتوری» بهدنبال کنترل تورم هستند و خود دوست ندارند
واقعیت تورم را بپذیرند؛ سالهاســت که چنین رفتار میکنند و کسی هم
نمیخواهد بپرسد و بداند این الگو در کدام یکاز کشورهای جهان موفق بوده
که بر آن اصرار میورزید.
«هنری پرکت »،افســر مسئول امور سیاسی و نظامی سفارت آمریکا در
تهران در ســالهای  ۱۹۷۲تا  ۱۳۵۱( ۱۹۷۶تا  )۱۳۵۵و مسئول میز ایران
در وزارت امور خارجه ایاالت متحده در ســالهای پرالتهاب  ۱۹۷۸تا ۱۹۸۱
( ۱۳۵۷تا  )۱۳۵۹در بخشــی از خاطرات خود گفته است« :تورم هم کمکم
داشــت باال میرفت .واکنش شــاه در قبال این قضیــه هم واکنش معمول
تمامیتخواهها بود ،مهار قیمتها 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 قوطیهای حلبی مواد غذایی برچسب قیمتی تازه
زدهاند .صاحب مغازه گفت قیمت همه این اجناس را پایین آوردهاند و اگر به
حرفشــان گوش نکنی ،قلدرهایشان میآیند و لت و پارت میکنند .این بود
که به چارلی گفتم آنجا هیچ اقتصاددانی نیست که به شاه بگوید چطور باید
مهار توسعه بیحساب کشورش را در بخشهای نظامی و غیرنظامی به دست
بیاورد .گفت «عجیبه که یه کشــور اینقدر خوشبخت یه دونه اقتصاددان
نــداره ،عجیبه ».تورمهای دورقمی از اوایل دهه  50به اقتصاد ایران تحمیل
شده بود و محمدرضاشاه پهلوی در سخنرانی افتتاحیه مجلس شورای ملی در
مهرماه میگوید با عوامل افزایش نرخ تورم مبارزه و نظام یارانهای را در کشور
در همان ســال امیرعباس هویدا یک روز به
برقرار خواهد کرد؛ بهگونهای که 
مجلس رفت و گفت« :من امروز افتخار دارم اعالم کنم که با هواپیما از خارج
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تخممرغ وارد کردهایم ».عبدالمجید مجیدی ،رئیس سازمان برنام هوبودجه در
سا ل  1351تا  1356در بخشی از خاطراتخود میگوید« :برخورد صحیح
با مسئله وجود نداشت و سعی میشد راهحلها از یک طریقی پیدا بشود که
خیلی قابل توجیه نبود .بهعنوان مثال ،همین مسئله تورم قیمتها بحثی که ما
داشتیم که خیلی ایجاد ناراحتی هم کرد و خیلی هم عصبانیت ایجاد کرد ،این
بود که من بهعنوان مسئول سازمان برنامه و بودجه میگفتم که آقا اگر شما
میخواهید قیمتها باال نرود ،جلوی تورم را بگیرید .یعنی دولت کمتر خرج
کند .آنجایی است که دولت دیگر پول میریزد توی بازار و در نتیجه قیمتها
میرود باال .اگر شما واقعاً نگران باالر فتن قیمتها هستید دولت نباید اینقدر
پول بریزد توی بازار .در نتیجه با آمار نشان میدادم 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 اینقدر قیمتها باال رفته
و تورم ایجاد شــده .این بحث را متاسفانه کسی گوش نمیداد و به دعوا و به
بغض و ناراحتی کشیده میشد؛ برای اینکه این الزمهاش این بود که بعضی از
طرحهای عمرانی یک خرده جلویش گرفته شود یا اینکه بعضی بودجههای
جاری وزارتخانهها میبایســتی محدود میشد یا اینکه بعضی از برنامههایی
که دستگاههای دولتی داشتند ،بایستی این را یک مقداری تعدیل میکردند.
چون نمیخواستند [هزینهها را محدود] بکنند در نتیجه میرفتند دنبال یک
راهحل دیگری و میگفتند ،نخیر اینکه باز تئوری اقتصادی برای ما میگوید.
میشود رفتش کسی که گرانفروشی میکند را گرفتش انداختش توی زندان
یا نمیدانم مامورین کنترل قیمت بگذاریم که اینها اینقدر گران نفروشــند
به مردم ».نگرانی از تورم تازگی نداشــت و شــاه تنها یک راه درباره کنترل
«اعمال زور»؛ در کنفرانس رامســر و البته یکسال قبل از آن
تورم بلد بود:
ِ
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 سالهای بعد از انقالب
هم ادامه داشت.
JJدردی بهقدمت نیم قرن
اخیرا مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی در گزارشی درباره عملکرد
بانک مرکزی نوشته است« :از سال  1351تاکنون قدرت خرید ریال که بانک
مرکزی براساس قانون ،موظف به حفظ ارزش آن بوده 3320 ،مرتبه ضعیفتر
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 یکپنجم شده
اســت .یعنی هر  5دالر در ســال  ،1398قدرت خریدی معادل یک دالر در
سال  1351داشته است ».ایران جزو شش کشوری است که پس از ونزوئال،
زیمبابوه ،آرژانتین ،ســودان جنوبی و سودان تورم باالی  25درصد را تجربه
میکند .بهگفته عباس آخوندی ،وقتی میانگین تورم کشوری برای  52سال
کمی بیش از 18درصد است ،یعنی تورم  52ساله آن  546845درصد است.
تورم در ایران قدمتی پنجاه ساله نه ،عمری صدساله دارد و این در یکصد
سال گذشته معضل کشــورهای متعددی بوده است .برخی کشورها بسیار
جدیتر از ســایرین با این پدیده روبهروبه بودهاند :یونان ،آلمان ،یوگسالوی،

این گره را باید در ماهیت طبقاتی گروههایی یافت که در سالهای بعد از انقالب به قدرت رسید هاند.
ً
ی آنها یکی از ابزارهای کسب منافع
این طبقات همواره از تورم بهرهمند شدهاند و اساسا تورم برا 
هنگفت سوداگرانه بوده و استمرار منافع آنان نیز درگرو استمرار تورم است .

مجارستان ،زیمبابوه ،شیلی ،آذربایجان ،بالروس ،برزیل ،پرو ،اسلوونی و ونزوئال
نمونهای از کشــورهایی هســتند که تورمهای باالی  1000درصد را تجربه
کردهاند .در مجارســتان باالترین نرخ تورم ثبتشده در سال  1946هر 15
ســاعت یک بار قیمتها دو برابر میشد .اما خیلی از این کشورها اصالحات
متعددی را برای کنترل تورم شروع کردند؛ طوریکه در بیست سال گذشته
تنها دو کشور زیمبابوه و ونزوئال با ابرتورم روبهرو بودهاند و میانگین تورم جهانی
به  2.1درصد رسیده است .اگرچه ایران در یکصد سال گذشته هیچگاه ابرتورم
را تجربه نکرده  -بزرگترین تورم ثبت شــده مربوط به سال  1322و برابر با
 110درصد است -اما معضل اساسی در اقتصاد ایران ،پایدار بودن تورمهای
رقمی ناپایدار
دورقمی است؛ از سال  1355تا امروز تنها در  4سال تورم تک ِ
بــوده ( 1395 ،1369 ،1364و )1396؛ بهطوریکــه پس از ثبت تورم 6.9
درصدی در ســال  ،1364تورم  23.7درصدی در ســال  1365ثبت شده و
تورم  9درصدی سال  1369نیز با تورم  20.7درصدی سال  1370بیاثر شده
اســت .در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس محور اصلی آسیبهای بانک
مرکزی از ســال  1351به بعد دستهبندی شده است؛ این آسیبها در حوزه
مقرراتگذاری و نظارت ،سیاستگذاری 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 خیلیها اصالح
این مشکالت را در گرو «اصال ح ساختاری» میبینند .تخصیص ضد توسعهای
منابع یکی از پیامدهای تورم است .تورم با ایجاد نااطمینانی در اقتصاد و از کار
انداختن مکانیسمهای تصمیمگیری بلندمدت ،باعث میشود منابع در اقتصاد
به سمت فعالیتهای کوتاهمدت و حوز ه مبادلهگری سوق پیداکند و در نتیجه
تولید توسعهمحور در اقتصاد شکل نمیگیرد.
البته هستند در این میان کسانیکه صرفاً با اشاره به تحریمهای اقتصادی
پس پشت این تحوالت اقتصادی
یا با تأکید بر رشد نقدینگی ،عوامل
طبقاتی ِ
ِ
ایران بعد از انقــاب را نادیده گرفتهاند .معموالً
اقتصاددانان جریان غالب بر
ِ
افزایش مداوم حجم نقدینگــی در اقتصاد ایران بهعنوان علت تورم در ایران
تأکید دارند .به این ترتیب ،بیانضباطی مالی بخش دولتی و عدم اســتقالل
بانک مرکزی را عوامل شکلگیری و استمرار تورم در ایران میدانند و به تبع
ی را
آن اتخاذ سیاستهایی مانند استقالل بانک مرکزی و نیز انضباط بودجها 
راهکار مبارزه با تورم میدانند.
باید به این نکته تاکید شــود که استمرار و جانسختی تورم در ایران در
خالل مناسبات طبقاتی شکلگرفته در سالهای بعد از انقالب نیز ریشه دارد
و ناشــی از قدرتگیری بلوک طبقاتی ویژهای در پی انقالب  1357نیز بوده
است .تورم ،بهویژه در ســالهای بعد از جنگ ،یکی از عوامل شکلگیری و
تقویت قدرت طبقات حاکم در ایران و تقویت بورژوازی ســوداگر مالی بوده
اســت .ازاینرو ،این طبقات با گذشت زمان بهشکل ارادی به انحای مختلف
تالش میکردهاند قدرت اقتصادی و مالی خود را با اســتمرار تورم به طرزی
فزاینده تحکیم و تقویت کنند .ازهمینروست که مقابله با تورم در ایران امروز
در گر ِو امحای قدرت طبقاتی این گروههای ذینفع نیز هســت؛ این طبقات
همواره از تورم بهرهمند شدهاند 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
ده ه اخیر بوده اســت .اما تورم را از ســویه دیگر هم بررسی میکنند؛ اینکه
شکاف بیشتر درآمدی ،اثر تورم است که در نتیجه آن دارندگان داراییهای
ســرمایهای میتوانند انباشت سرمایه خود را گاه باالتر از تورم شاخصبندی
کنند و ارزش مطلق آن را حتی بیشــتر از تــورم افزایش دهند و در مقابل
افرادی که از این داراییها محروم هستند باید در طول زمان سهم بیشتری از
درآمد خود را صرف به دســت آوردن این داراییها کنند .عالوه بر این زمانی

که قدرت چانهزنی گروههای مختلف در اقتصاد یکسان نباشد ،گروههایی با
قدرت چانهزنی باالتر امکان افزایش درآمدها و دستمزدهای خود را در شرایط
تورمی خواهند داشت اما گروههایی که فاقد این قدرت به صورت سازمانیافته
باشــند ،نمیتوانند درآمدهای خود را به نسبت تورم افزایش داده و درنتیجه
شکاف درآمدی بین گروهها افزایش یافته که میتواند به تشدید شکاف قدرت
نیز منتهی شــود .عالوه بر این تورم هزینههای دولت را افزایش میدهد در
حالی که درآمدهای دولت با وقفه افزایش مییابد و درنتیجه کسری بودجه
دولــت را بیش از پیش خواهــد کرد که این خود به افزایش بیشــتر تورم
میانجامد .درنهایت تورم با افزایش فعالیتهای غیرمولد میتواند به افزایش
فســاد نیز بینجامد .درنتیجه تمامی این پیامدها تورم درنهایت آسیبهای
روانــی و اجتماعی برای جامعه نیز به دنبال دارد .در واقع در دیدگاه اقتصاد
متعــارف ،اصلیترین عامل ایجاد تورم (و در برخی دیدگاهها تنها عامل آن)
نقدینگی است .در این نگاه استدالل میشود ،زمانی که نقدینگی در اقتصاد
افزایش مییابد ،اگر تولید به تناسب آن رشد نکند ،افزایش نقدینگی به تورم
میانجامد .در اقتصاد متعارف ،افزایش نقدینگی معلول افزایش بدهی دولت و
بدهی بانکها به بانک مرکزی است و راهحل نیز در کنترل هزینههای دولت و
کنترل تسهیالت اعطایی بانکها دیده میشود .برای همین توصیه میشود که
دولت با کاهش هزینههای عمومی کسری بودجه خود را کنترل کند و بانکها
نیز با افزایش نرخ بهره منابع و مصارف خود را متعادل نگه دارند؛ اما نگاهی به
بودجه سال  1400نشان میدهد که عملی شدن آن شاید کاری دشوار باشد
و برای همین هم استقالل بانک مرکزی همیشه خدشهدار شده است .آنچه
مهم است اینکه تورم افسارگسیختهی کنونی گرچه با نیازهای مالی و کسری
بودج ه 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 میبرد .بحران
مالی کنونی در دل بحرانهای متعدد ساختاری جای دارد و بهویژه در مقطع
کنونی متأثر از عوامل سیاسی و ژئوپلیتیک است .از این رو چشمانداز گذر به
بحرانی مهارناپذیر در کوتاهمدت کام ًال محتمل است .عالوه بر آن در شرایط
بحرانی کنونی ،سلبمالکیتشدگان نیز احتماالً فقط نظارهگر نخواهند بود و
چهبسا دیر یا زود واکنش نشان دهند.
 JJچه باید کرد؟
«نظــام هدفگذاری تــورم» موفق نبوده؛ اصل اول این اســت که برای
کنترل تورم بانک مرکزی چاپ پول بدون پشــتوانه نداشته باشد؛ اما چرخه
سیاستگذاری 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
بحرانهای اجتماعی و سیاسی استقالل این نهاد کنار زده میشود و بدهی
دولتها با پول بانک مرکزی تامین میشود و درنهایت تورم مهلکی بر اقتصاد
تحمیل میشود 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 سیاستهای
تعدیل اقتصادی و توصیههای شوکدرمانی و خیلی توصیههای شبیه این به
نتایجی ضد آنچه توصیهکنندگان مدنظر دارند ،رسیده است و همینها عاملی
بر دوام وضعیت امروز اقتصاد ایران بودهاند .پاســخ واقعی به مســئل ه تورم را
اگرچه در عوامل کوتاهمدت جستوجو میکنند اما باید این گره را در ماهیت
طبقاتی گروههایی یافت که در سالهای بعد از انقالب به قدرت رسید هاند .این
ی آنها یکی از ابزارهای
طبقات همواره از تورم بهرهمند شدهاند و اساساً تورم برا 
کسب منافع هنگفت سوداگرانه بوده و استمرار منافع آنان نیز در گرو استمرار
تورم است.

زمانیکهنقدینگی
در اقتصاد افزایش
مییابد ،اگر تولید
به تناسب آن رشد
نکند ،افزایش
نقدینگی به تورم
میانجامد .در
اقتصاد متعارف،
افزایشنقدینگی
معلول افزایش
بدهی دولت و
بدهی بانکها به
بانک مرکزی است
و راهحل نیز در
کنترلهزینههای
دولت و کنترل
تسهیالتاعطایی
بانکها دیده
میشود
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توسعه
[ نگاه کارشناس ]

یدرپی
کهای پ 
شو 

بانک مرکزی :استقالل یا عدم استقالل؟

مرتضی افقه
اقتصاددان

چرا باید خواند:
اگر میخواهید
درباره عملکرد بانک
مرکزی و تاثیر آن بر
سنجههایاقتصادی
بدانید ،این مقاله را
بخوانید.

استقراض از مردم
نیزکهمناسبترین
روش تأمین
کسری بودجه
در اقتصاد تلقی
میشود به دلیل
کاهش درآمدهای
مردم طی سه
دهه گذشته و یا
بهصرفه نبودن
سودهای اعطایی
به اوراق بدهی در
مقایسه با سود
بازارهای دیگر،
البااستقبال
معمو ً
مردم مواجه
نمیشد
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یکی از سؤاالت مهمی که ذهن بسیاری از افراد جامعه را به خود
مشــغول کرده این است که« :چرا مشــکالت اقتصادی کم یا حل
نمیشوند؟ و چرا بهرغم برخورداری از منابع انسانی ،طبیعی و مالی
وسیع و قابل توجه ،در بسیاری موارد این مشکالت وخیمتر شدهاند؟»
بدون تردید برای مشــکالت اقتصــادی و اجتماعی دالیل داخلی و
خارجی بسیاری وجود دارد که میتوان بیان کرد اما هنر متخصصین
اقتصادی و اجتماعی آن است که بتوانند مهمترین و تأثیرگذارترین این
عوامل یا به واقع موانع شناسایی آنها را اولویتبندی کنند.
سالهاست که کشور از مشکالت و معضالت اقتصادی و اجتماعی
مزمن و متعددی رنج میبرد و در این مدت ،اقتصاددانان داخلی هرآنچه
فرمول و تئوری و نسخه در انبان ذهنی خود داشتهاند برای حل این
مشکالت به کار گرفتهاند ،اما امروز نهتنها این مشکالت کاهش نیافتند
بلکــه تقریباً در اغلب قریب بهاتفاق این شــاخصها و متغیرها وضع
وخیمتر شد .شــاید بتوان ادعا کرد که مهمترین دلیل این ناکامیها
فقدان تحلیل درســت اغلب سیاستگذاران 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 سیاستگذاریها و تصمیمات اقتصادی که نسبت
به این واقعیات ساختاری و ریشههای غیراقتصادی مشکالت اقتصادی
بیاعتنا بودهاند ،این مشــکالت نهتنها کاهش نیافتهاند بلکه شدیدتر
هم شــدهاند .همانگونه که بارها تأکید کردهام ،بسیاری از مشکالت
و معضالت کشــور که عمدتاً نمود اقتصادی دارند دارای ریشههایی
غیراقتصادی هستند و بنابراین با فرمولها و نسخههای صرفاً اقتصادی
اقتصاددانان تأثیرگذار بر
قابلحل نیستند .برخالف تصور بسیاری از
ِ
تصمیمگیران و تصمیمســازان کشور ،متغیرهایی که در تئوریهای
اقتصادی (و براساس واقعیات کشورها و جوامع مبدأ) بهدرستی ثابت
یا تقریباً ثابت فرض میشــوند ،در کشورهای پیرو و مقلد الزاماً ثابت
نیســتند .با این وصف ،این اقتصاددانان کــه بیاعتنا به این واقعیت
چنین تئوریها و نســخههایی را به سیاستگذاران و مجریان به نام
تئوریهای علمی تحمیل میکنند ،نتایجی خالف انتظا ِر تئوریهای
به کار گرفتهشده به بار میآورند؛ نتایجی که در بسیاری موارد وضع را
بدتر و حل آن را پیچیدهتر کرده است .یکی از مصادیق این تقلیدهای
غیرعلمی ایران است که در شرایط فعلی بسیاری از متغیرهای ثابت
فرض شده تئوریهای اقتصادی ،نهتنها ثابت نیستند بلکه متغیرهایی
فعال و بهمراتب تأثیرگذارتر بر شاخصهای اقتصادی کشورند .شاید
مهمترین متغیر غیراقتصادی تأثیرگــذار بر متغیرهای اقتصادی که
معمــوالً در تئوریهای وارداتی و تقلیدی جایگاهی ندارد ،بینشها و
نگرشهای ایدئولوژیک حاکم بر همه تصمیمات ازجمله تصمیمات
اقتصادی کشور است .این بینش و نگرش غیرتولیدی و غیرتوسعهای،
خود منشــأ بســیاری از بیثباتیهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی
داخلی و خارجی بوده است .در چنین ساختاری ،یا باید همچون یک
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دولت تمرکزگرا (همچون کشورهای سوسیالیست) ،همه امور اقتصادی
به دست دولت و حاکمیت انجام گیرد ،و یا اگر آنگونه که بعد از پایان
جنگ ،گرایش برنامهریزان و تصمیمگیران و مجریان بر بهرهگیری از
مکانیزم بازار آزاد و بهکارگیری سرمایههای بخش خصوصی در داخل
و خارج قرار گرفت ،الزم بود پیشنیازها و بسترهای ورود و مشارکت
سرمایهگذاران بخش خصوصی چه در داخل و چه خارجیها (اعم از
شرکتهای خارجی یا سرمایهداران ایرانی مقیم خارج) فراهم گردد.
اولین و مهمترین پیشنیاز برای سرمایهگذاران ،خوشبینی نسبت به
آینده سرمایهگذاری خود است .اولین عامل تأثیرگذار بر این خوشبینی
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
پیشنیاز حیاتی برای مشارکت ســرمایهگذاران بخش خصوصی در
داخل و خارج ،در تمامی ســالهای پــس از اتمام جنگ ،تنشهای
سیاســی داخلی ،و بیثباتی در قوانین ،در مدیران و مجریان مانعی
جدی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی و نیز تنشهای 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
سالهای ریاســت جمهوری آقای خاتمی اگرچه تنشهای سیاسی
داخلــی در اوج خود بود اما به دلیل سیاســت تنشزدایی این دوره،
سطح ســرمایهگذاریهای داخلی و خارجی در اوج خود بود و نتایج
مثبت آن در شاخصهای اقتصادی این دوره نمود یافته است .با این
وصف ،در اغلب سالهای دیگر ،بهخصوص در دوره آقای احمدینژاد
تنشهای خارجی به اوج خود رسید بهگونهای که در اواخر دوره ایشان
در سال  91کشور در آستانه بحران تحریم و حتی جنگ قرار گرفته
بود .در دوره روحانی بهرغم کاهش تنش با کشورهای غربی به دلیل
توافق برجام ،با روی کار آمدن ترامپ تنش سیاسی خارجی مجددا ً به
اوج خود رسید که تأثیرات شکنندهای بر متغیرهای اقتصادی داشته و
همچنان تداوم دارد .با این وصف ،همانگونه که ذکرشده ریشه اغلب
تنشهای داخلی و خارجی در بینشها و نگرشهای ایدئولوژیک حاکم
بر نظام ارزشــی تصمیمگیران و تصمیمسازان است .بدیهی است که
در چنین شرایط بیثباتی ،سرمایهگذاران بخش خصوصی داخلی یا
خارجی تمایل چندانی به مشارکت در فعالیتهای اقتصادی نداشته
و بنابراین سیاستهای اقتصادی لیبرالی و مبتنی بر مکانیزم بازار آزاد
کماثر یا بیاثر خواهند بود .به همین دلیل در اغلب سالهای سه دهه
گذشته عمده سرمایهگذاریها یا دولتی بودهاند و یا با حمایت رانتی
دولت همراه بودهاند؛ هرچند این سرمایهگذاریهای مستقیم دولتی
یا حمایتها از ســرمایهگذاران خصوصی بــا اتکا به درآمدهای نفتی
امکانپذیر بوده است .با این توضیحات ،مشخص میشود که چرا در
چنین بستر ضدتولیدی و ضدتوسعهای ،فرمولها و نسخههای اقتصادی
تجویزشــده از طرف اقتصاددانان بیاثر یوده و یا آثاری کوتاهمدت و

بخش قابلتوجهی از شکست سیاستگذاریها به دلیل تقلید مطلق از تئوریها و فرمولهایی 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 ،کمحاصل و بعضا زیانبار بوده است.

کمدامنه داشتهاند .حاصل آنکه تالشهای اقتصاددانان در طی سه دهه
گذشته نهتنها شرایط را بهتر ننموده بلکه در بسیاری موارد شاخصها
و متغیرهــای اقتصادی و بهتبــع آن اجتماعی و فرهنگی را وخیمتر
نمودهاند .با این وصف ،این گروه از اقتصاددانان بیاعتنا به این ناکامیها
همچنان بر نظرات شکستخورده خود در بافت ناسازگار با تئوریهای
بــازار آزادی خود اصرار میورزند .بنابرایــن میتوان گفت که عمده
نسخههایی که تاکنون برای حل مشکالت اقتصادی کشور تجویزشده
ریشــه در کجفهمی تصمیمگیران و تصمیمســازان و یا مشــاورین
اقتصادی آنان داشته است .بهعبارتدیگر ،بخش قابلتوجهی از شکست
سیاستگذاریها به دلیل تقلید مطلق از تئوریها و فرمولهایی 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 ،کمحاصل و بعضاً زیانبار بوده است.
ازجملهسیاستهاییکهاقتصاددانانکشوربیتوجهبهساختارهای
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی متفاوت از کشورهای مبدأ
بسیار تأکید کردهاند ،سیاستهای پولیای است که برای مهار تورم
توصیه نمودهاند .سالهاســت که اقتصاددانان کشور مسئله افزایش
نقدینگی را بهعنوان علت تامه و اصلی تورم کشــور مفروض دانسته
و در تمامی این مدت بانک مرکزی را زیر فشار گذاشتهاند 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 پیششرطهای
حل مشــکالت اقتصادی کشور دانســتهاند .اگرچه استقالل بانک
مرکزی در شــرایطی که یک کشور با ثبات (از جنبههای مختلف)
و در حالت تعادل نسبی میتواند بیاعتنا به نیازهای مالی دولت به
تنظیم متغیرهای پولی برای مهار بحرانهای اقتصادی ازجمله تورم
و کمک کند ،اما در شرایط فعلی کشور (با توصیفاتی که بیان شد)،
بانک مرکزی هرگز نمیتواند مستقل باشد .عمده دلیل همان است
که در سطور باال به آن اشاره شد .حاکمیت نگرشهای ایدئولوژیک
بر تصمیمات بهخصوص بر تخصیص منابع بودجهای کشــور و نیز
برخی تقلیدها از دیگر کشــورهای موفق اقتصادی ،باعث شــده تا
بخش قابلتوجهی 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 ردیفهای هزینهای به بودجهای ساالنه کشور
است؛ ردیفهایی که به دلیل حمایتهای جدی افراد یا دستگاههای
صاحب نفوذ و نیز به دلیل ارتزاق تعداد بســیار زیادی شاغل از ق َِبل
این ردیفهای بودجهای ،بهسادگی قابلحذف نیستند .این حجم از
هزینههای غیرمولد در شــرایط وجود و وفور درآمدهای نفتی ،فشار
کمتری به بخش درآمدی بودجه وارد میکرد اما با کاهش درآمدهای
نفتی در مقاطعی از ســه دهه گذشــته ازجمله در ســال  1365و
نیمه دوم دهه هفتاد شمســی به دلیل کاهش شدید قیمت نفت و
بهخصوص از سال  97به اینسو به دنبال تشدید تحریمها ،دولت را
با کسری شدید بودجه مواجه میکردند .در چنین شرایطی ،بهترین
راه ،کاهش ردیفهــای ناکارآمد و غیرمولد هزینهای در بودجه بود
اما به دلیل چســبندگی این ردیفهای بودجهای ،دولت بهناچار به
استقراض برای جبران کسری روی میآورد .معموالً سه روش عمده
استقراض برای تأمین کسری بودجه دولتها شناختهشدهتر است:
اســتقراض از خارج ،استقراض از مردم ،و استقراض از بانک مرکزی.
به دلیل وجود تنشهــای خارجی بهخصوص از اواســط دهه 80

شمســی به اینسو ،امکان استقراض از خارج میسر نبود .استقراض
از مردم نیز که مناســبترین روش تأمین کسری بودجه در اقتصاد
تلقی میشود به دلیل کاهش درآمدهای مردم طی سه دهه گذشته
و یا بهصرفه نبودن ســودهای اعطایی به اوراق بدهی در مقایسه با
سود بازارهای دیگر ،معموالً با استقبال مردم مواجه نمیشد .تنها راه
باقیمانده در بسیاری سالها ،استقراض از بانک مرکزی بود .از آنجا
که به دلیل بیتدبیریهای گذشته بخش قابلتوجهی از مشکالت
اقتصادی و اجتماعی حلنشده و بهصورت متراکم باقیماندهاند ،بستر
تنشهای سیاسی و اجتماعی ناشی از مشکالت اقتصادی همیشه
فراهم بود و در چنین شــرایطی دولتها را در اضطرار برای تأمین
فوری کسری بودجه قرار داده است .در چنین شرایطی بانک مرکزی
هرگز قادر نخواهد بود بیاعتنا به بحرانهای اقتصادی ،سیاســی و
اجتماعی اقداماتی مستقل از خواست و نیاز دولت برای کنترل شرایط
سیاسی و اجتماعی داشته باشد .بنابراین ،اگرچه بسیاری از تئوریها
و سیاستهای رایج در ادبیات علم اقتصاد در شرایط و ساختارهای
مناسب خود ،مفید و اثرگذار هستند اما درصورتیکه پیشنیازهای و
مفروضات غیراقتصادی الزم برای کارکرد تئوری در جوامع (حتی در
خود کشورهای مبدأ) وجود نداشته باشند ،بهکارگیری این تئوریها
و نســخهها نتایجی معکوس یا کماثر خواهد داشت .به همین دلیل
بهترین راه این اســت که سیاســتگذاران و مشــاورین اقتصادی،
بهجای تقلیدهای کورکورانه و مخرب از سیاستهای اقتصادی دیگر
کشورها ،با شناخت از ساختارهای غیراقتصادی حاکم بر کشور ،این
تئوریها را متناسب با مفروضات داخلی بومی نموده یا خود متناسب
با این ساختارها تئوریسازی نموده تا مشکالت اقتصادی در مسیر
حل یا کاهش قرار گیرند .تجربه ســه دهه پــس از جنگ مملو از
چنین تقلیدهای کورکورانهای از سیاستهای 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 مهمتر انســانی کشور نداشته است .سیاستهای تقلیدی
خصوصیســازیهای ناموفق ،ناکامی در گســترش کماثر مناطق
و بنادر آزاد ،یا اصرار بر سیاســتهای پولی از طریق استقالل بانک
مرکزی و دهها سیاست دیگر پس از پایان جنگ که به اصرار بخشی
از اقتصاددانان بیاعتنا به تأثیر ساختارهای غیراقتصادی اعمال شد،
مؤید این ادعاست.

بهترین راه
این است که
سیاستگذاران
و مشاورین
اقتصادی ،بهجای
تقلیدهای
کورکورانه
و مخرب از
سیاستهای
اقتصادی
دیگر کشورها،
با شناخت از
ساختارهای
غیراقتصادی
حاکم بر کشور،
این تئوریها
را متناسب با
مفروضات داخلی
بومی نموده یا
خود متناسب با
این ساختارها
تئوریسازی
نموده تا مشکالت
اقتصادی در مسیر
حل یا کاهش قرار
گیرند

نکتههایی که باید بدانید
[عمده نسخههایی که تاکنون برای حل مشکالت اقتصادی کشور تجویزشده ریشه در
کجفهمی تصمیمگیران و تصمی 
مسازان و یا مشاورین اقتصادی آنان داشته است.
[در شرایط فعلی بسیاری از متغیرهای ثابت فرضشده تئوریهای اقتصادی ،نهتنها ثابت
نیستند بلکه متغیرهایی فعال و بهمراتب تأثیرگذارتر بر شاخصهای اقتصادی کشورند.
یسازیهای ناموفق ،ناکامی در گسترش کماثر مناطق و بنادر
[سیاستهای تقلیدی خصوص 
آزاد ،یا اصرار بر سیاستهای پولی از طریق استقالل بانک مرکزی و دهها سیاست دیگر پس از
پایان جنگ که به اصرار بخشی از اقتصاددانان بیاعتنا به تأثیر ساختارهای غیراقتصادی اعمال
شد ،مؤید این ادعاست.
[بهترین راه ،کاهش ردیفهای ناکارآمد و غیرمولد هزینهای در بودجه بود اما به دلیل
چسبندگی این ردیفهای بودجهای ،دولت بهناچار به استقراض برای جبران کسری روی
یآورد.
م 
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توسعه
[ نگاه کارشناس ]

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

اقتصاد ایران ،اقتصادی تورمی است با نرخ متوسط  20درصد
در طی چهار دهه اخیر؛ بیماری مزمنی كه قدمت آن حداقل
به اواسط دهه پنجاه خورشیدی و افزایش جهشی قیمت نفت
بازمیگردد .اینكه چرا تورم با ساختار اقتصاد ایران عجین شده،
دالیل گوناگون و بسیار مهم اقتصادی و اقتصا ِد سیاسی دارد
كه در این نوشته به نگرشهای غلط به مبانی اقتصادی و نیز
ناكارآمدی بانك مركزی بهعنوان مهمترین نهاد پولی كشور
یشود.
اشاره م 

آن هم عمدتا در اقدامی انفعالی و ناگهانی میشود .البته خطای فكری خود را نمیپذیرد و گناه را به
گردن واسطهها و دالالن میاندازد .چنان كه رئیس بانك مركزی سال گذشته در یادداشتی در باره
افزایش نرخ دالر به  20هزار 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 میشود ،حتما پایینتر است»
(رســانهها .) 99/4/1 ،جالب است بدانیم همایشان حدود یك سال و نیم قبل از آن و در پاسخ به
افزایش نرخ دالر به حدود  14هزار تومان نیز گفته بود« :تالش میکنیم که نرخ ارز به ارزش ذاتی
خود بازگردد .نرخهای فعلی ،قیمت واقعی و ذاتی ارز نیست» (رسانهها.)98 /10/18 ،
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 میشود .یا بهعبارتی «مطلوبیت امری ذهنی است که به
ارزیابی یا ارزشگذاری بازیگران اقتصادی در بازار بستگی دارد و بنابراین ذاتی خود کاال یا خدمت
نیست ».تمثیل «قیچی» که «آلفرد مارشال» آن را بهکار برده ،اشاره به همین معادله است و اینكه
«تعیینکننده نهایی قیمت ،نسبت بین عرضه و تقاضا است»« .ساموئل بیلی» در «رساله انتقادی
درباره ماهیت ،اندازهگیری و علل ارزش» ( )1825كه از نظر شومپیتر از شاهکارهای علم اقتصاد
است ،عنوان میكند كه ارزش اقتصادی ،عرصه ارزیابی نسبی است و مفاهیم و مقادیر مطلق در
آن جایی ندارند .او میگوید مفهوم ارزش (اقتصادی) هنگامی مطرح میشــود که اشــیا از جهت
رجحان یا مبادله مورد مقایســه با یکدیگر قرار میگیرند .ارزش (اقتصادی) یک شیء در مقایسه
معلوم میشــود .این موضوع در اقتصاد اتریشــی چنین صورتبندی شده است كه فارغ از میزان
هزینه تولید« ،فایده کاال» برای مصرفکننده است كه قیمت آن را تعیین میكند .بر این اساس
آنچه قیمت ارزهای خارجی و از جمله دالر را تعیین میكند 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 مصرفكننده
یگیرد.
شكل م 

JJالف -كنترل قیمتها
متاسفانه سالهاست که حكومتها در میهنمان «زور» و «تعزیر» و راهحلهای اینچنینی را راه
مقابله با مشكالت اقتصادی و ازجمله افزایش قیمتها میدانند .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 هزینههای خود دولت است شانه خالی كنند و سرکوب قیمتها و قیمتگذاری
را راهكار حل معضل جلوه دهند .رفتاری كه رشد تولید و گردش آزاد اقتصادی را ناممکن کرده و
سبب ضرر و زیان شدید بنگاههای اقتصادی و صنعتی و مقرون به صرفه نبودن فعالیتهای سالم
و مولد اقتصادی شده است.
«لودویگ فون میزس» ،اقتصاددان برجسته اتریشی این رفتار دولتها را چنین تشریح میكند:
«دولتها پس از آنكه با عرضه پول ،موجب تورم میشوند و داد مردم از افزایش قیمتها درمیآید،
معموال به سیاســت مهار قیمتها متوسل میشوند .این سیاست ابتدا در یك كاال و رفتهرفته به
بسیاری از كاالها و حتی نرخ دستمزد و نرخ بهره و كل نظام اقتصادی تسری مییابد» (سیاست
اقتصادی ،لودویگ میزس).

ناكارآمدی بانك مركزی :چنان كه در اساسنامه این نهاد آمده است بانك
مركزی «تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور» است و رسالت اصلی آن
این است كه «با اجرای سیاستهای پولی و اعتباری شرایط مساعد برای
پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامههای مختلف اعم از برنامههای

حسین حقگو
تحلیلگر مسائل اقتصادی

براساس تمام نظریات اقتصادی معتبر ،علت
چرا باید خواند:
تــورم افزایش حجم نقدینگی و این نیز خود
اگر میخواهید درباره
ناشی از عدم تراز هزینه  -درآمد دولتهاست.
علت اقتصادی و
این ناترازی خود را در قالب افزایش پول و شــبه پول نشــان
اقتصاد سیاسی تورم
میدهد كه تورم را بهدنبال میآورد .در این شرایط بدیهی است
بدانید ،خواندن این
نهادههای تولید یعنی مواد اولیه و تامین مالی و دستمزد و...
مقاله به شما توصیه
گران شده و این نیز به افزایش قیمت محصوالت و نارضایتی
میشود.
مصرفكنندگان منجر میشود .اما حكومتها بهجای 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 رسیدهاند ،به
راهحلهایی پناه میبرند كه اقتصاد و زندگی مردم را با رنج و سختیهای بسیار مواجه میکند و بنیان
تولیــد و كار مولــد و خالقانه را از بین میبرد .این به اصطــاح راهحلها كنترل قیمتها و ثابت
نگهداشتن نرخ ارز است.

1

JJب -لنگر كردن نرخ ارز برای كنترل تورم
در این مسیر حكومتها سعی میكنند با تعیین دستوری نرخ ارز و پایین نگهداشتن 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 كوتاهمدت جواب میدهد ،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
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نکتههایی که باید بدانید
[نهفقط ارز بلكه هیچ كاالیی «ارزش ذاتی» ندارد و این ارزش در رابطه
با عرضه و تقاضا و انتخاب خریداران تعیین میشود .مطلوبیت امری ذهنی
است که به ارزیابی یا ارزشگذاری بازیگران اقتصادی در بازار بستگی دارد و
بنابراین ذاتی خود کاال یا خدمت نیست.
[بانک مرکزی بهعنوان نهاد اصلی و حیاتی ثبات پولی كشور ،عمدتا
دنبالهرو سیاستهای مالی و جبرانكننده كسری بودجههای شدید دولت به
واسطه ناترازی دخل و خرجهاست.
[اگر بهدنبال کاهش تورم هستید گزینههای زیادی ندارید ،شما کسری
بودجه زیادی دارید و برای تامین مالی خود پول چاپ میکنید و به خلق پول
مشغولید؛ بنابراین برای کاهش تورم ،یک راه ،کاهش هزین ههای دولت است،
که به نظر برای شما کار بسیار سختی است.

در درازمدت ،آثار فقر موجب میشود سرمایههای فرهنگی و اجتماعی نیز دچار شکست و فرسایش شوند.
وقتی طبقه متوسط ضعیف شود ،از تعداد تولیدکنندگان و مصرفکنندگان سرمایه فرهنگی کاسته میشود.
سرمایه اجتماعی هم دچار فرسایش میشود و اعتماد عام مردم نسبت به همدیگر کاهش مییابد.

تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد .در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل
موازنه پرداختها به همراه رشــد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاستهای پولی از
اهداف مهم آن به شمار میرود ».متاسفانه اما سالهاست كه چنین نیست و این نهاد اصلی
و حیاتی ثبات پولی كشــور بنابر موارد فوقالذكر عمدتا دنبالهرو سیاســتهای مالی و
جبرانكننده كسری بودجههای شدید دولت به واسطه ناترازی دخل و خرجهاست .در
خصوص دالیل ناكارآمدی این نهاد از جمله میتوان به موارد زیر اشاره كرد:
مشكالت ساختاری در شــورای پول و اعتبار كه قدرتمندترین ركن سیاستگذار،
مقرراتگذار و نظارتی بر بانك مركزی اســت .مشكالتی همچون تعارض منافع ،سلطه
سیاســتگذاران مالی بر سیاستگذاران پولی در تركیب اعضای شورا ،ابزار ناكافی شورا
برای اعمال قدرت ،عدم شفافیت در عملكرد شورا بهطوریكه از ابتدای تاسیس این نهاد
تاكنون هیچگاه خالصه مذاكرات آن منتشر نشده است .همچنین باید به عامل مهم تبعیت
سیاستهای پولی از سیاستهای ارزی كه در فوق عنوان شد در سیاستگذاریهای بانك
مركزی اشاره كرد.
راهكارهای حل مشكل :با تشخیص صحیح علل درد ،درمان بیماری آغاز
میشود .اینكه چگونه میتوان سرعت خلق پول و نقدینگی -كه اكنون به
بیش سه هزار و پانصد هزار میلیارد تومان (بیش از  30درصد رشد نسبت
به سال گذشته) رسیده است -را كاهش داد و در مقابل تورم سدی محكم ساخت؟
«توماس سارجنت» برنده جایزه نوبل اقتصاد در گفتوگویی با یك نشریه تخصصی
اقتصادی كشورمان (تجارت فردا ،شماره  ،373شهریور  )99بخشی از نامه «جان مینارد
کینز» به وزیر اقتصاد فرانســه در سال ۱۹۲۳را در اینباره ذكر میكند كه در آن آمده
اســت« :اگر بهدنبال کاهش تورم هستید گزینههای زیادی ندارید ،شما کسری بودجه
زیادی دارید و برای تامین مالی خود پول چاپ میکنید و به خلق پول مشغولید؛ بنابراین
برای کاهش تورم ،یک راه ،کاهش هزینههای 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 مقالــهای 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 بهعنوان راههایحل مسئله اشاره میكند .اینكه
«این كشورها تنها زمانی توانستند بر تورم فائق آیند که انتظارات مردم را مدیریت کنند.
مدیریت انتظارات هم با پیشبینیپذیر شــدن اقدامات دولت ،پرهیز از تغییر سیاست
ناگهانی و کنترل کسری بودجه و حتی ایجاد توازن بودجه انجام شد».
بهگفته 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 ،بانكها ،بخشهایی از جامعه و« ...كه هركاری در
توانشان هست انجام میدهند تا خود را با شرایط وفق دهند».
بهنظر میرسد گره خوردن تورم باال در اقتصاد كشورمان با وضعیت نامناسب حكمرانی،
اقتصاد بســته و نفتی و مداخلهگرایی دولتها و ...كار را بسیار دشوار و وجود اراده قوی
حاكمیتی را برای درمان این درد مزمن و تاریخی از طرق اعتمادسازی ،سیاستگذاری
پولی و كنترل انتظارات تورمی و استقالل بانك مركزی ضروری میسازد .نكته كلیدی
همراهی نفعبرندگان از این چرخه نابودگر توان ملی است كه بهگفته 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 امكانپذیر .چنان كه
میزس میگوید« :تورم مكافات الهی نیست ،تورم بالی آسمانی نیست یا مرضی نیست
كه مانند طاعون فرود آمده باشــد .تورم نوعی سیاســتگذاری است .اگر كسی تورم را
شــر میداند ،باید جلو چاپ پول را بگیرد .باید بودجه دولت متوازن شود و( »...سیاست
اقتصادی ،لودویگ میزس).
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[ نگاه کارشناس ]

تورم چه بالیی بر سر
زندگی فقیران میآورد؟
سرنوشتی که جامعه انتظار میکشد

اگرچه امروزه در بســیاری از کشورهای
جهان« ،تورم» اقتصادی رخت بربســته
است ،در طول نیم قرن گذشته ،اقتصاد
ایران همواره با معضلی به نام تورم دست به گریبان بوده
است و وضعیت این آســیب بهگونهای است که برای
محاسبه آن الزم نیست به آمار و ارقام رسمی مراجعه
کرد؛ کافی است روزانه قیمت برخی از کاال و خدمات و
خالد توکلی
تغییرات قیمتی آن یادداشت شود .این بدان معناست که
جامعهشناس
تورم به طور محسوســی در زندگی مردم حضور دارد و
مردم آن را با تمام وجود حس میکنند .تورم ،عالوه بر
چرا باید خواند:
گرانــی ،پیامدهای اجتماعی گوناگونــی نیز دارد؛ هم
تورم چگونه
زندگی افــراد را تحت تأثیــر قرار میدهــد و هم بر
جامعه
ساختارهای
ساختارهای اجتماعی مؤثر واقع میشود.
و سرمایه اجتماعی
«فقر» یکی از پیامدهای تورم و در حقیقت یکی از
را تهدید میکند؟
مهمترین آسیبهایی است که زندگی اجتماعی مردم را
مقاله
پاسخ را در این
در سطوح و به شیوههای مختلف و پیچیده تحت تأثیر
بخوانید.
قرار میدهد؛ 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 میکند ،تورم نقش اساسی در ایجاد این
جهنم دارد و زندگی آنها را بیش از پیش دشوار میسازد .در واقع به همین دلیل است
که رفع فقر یکی از اهداف اصلی توسعه اقتصادی بهشمار میآید .البته ،برخی بر این باورند،
اگر فقیران دسترسی به منابع بانکی و وام داشته باشند ،تورم از جهاتی میتواند به نفع
فقیران باشد .مشکل اما آنجاست که دسترسی فقیران به منابع بانکی چندان آسان نیست
و بخش فراوانی از آنها نمیتوانند از این منابع استفاده بکنند.
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با توجه به اینکه در وضعیت تورمی هزینهها افزایش پیدا میکنند کسانی
که در شرایط فقر به سر میبرند ،نمیتوانند پابهپای باالرفتن هزینهها ،درآمد
خــود را افزایش دهند و قدرت خرید خود را باال ببرند؛ در نتیجه فقیران،
فقیرتر میشوند و ترجیحات مصرفی و سبد خرید آنها کاالهای کمتری را دربر میگیرد.
از یک جهت ،کاهش قدرت خرید فقیران بدان معناســت مصرف کاالهایی که در زمره
کاالهای فرهنگی قرار میگیرند ،کاهش مییابد .این امر میتواند پیامدهای فرهنگی و
اجتماعی فراوانی برای جامعه در پی داشته باشد.
عــاوه بر این ،اهمیت و اولویت کیفیت کاالهــای مصرفی جای خود را به کمیت
کاالهای موجود در ســبد مصرف میدهند ،مهم آن است نیازهای مادی برآورده شود و
دیگر نیازها بهتدریج اهمیت خود را از دست میدهند یا اگر اهمیت هم داشته باشند امکان
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توسعه
تهیه و خرید کاالهایی که بتوانند آن نیازها را برآورده سازند ،دشوار خواهد بود .این عدم
امکان خرید کاالهای فرهنگی و باکیفیت ،آنگاه برای فقیران ناخوشایندتر است که کمکم
به فقر عادت کنند و زنجیرهای بهوجود آید که مرتباً فقر گسترش یابد و تمامی جنبههای
مختلف زندگی و حتی زندگی نسلهای آینده را شامل شود.
اگر فقر توسعه یابد بهتدریج از پدیدهای که معلول دیگر پدیدههاست به علت
مســائل اجتماعی دیگری مانند بیکاری ،خشــونت در خانواده ،گسترش
بیماریهای مزمن ،سوءتغذیه و ...تبدیل میشود .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 بهوجود آورد که فقیران عامل گسترش
مسائل و مشکالت اجتماعی در جامعه هستند و از سوی دیگر بدبینی نهادهای نظارتی
نسبت به آنها رواج یابد ،تا آنجا که برای بسیاری از آسیبهای اجتماعی ،انگشت اتهام به
سوی آنها دراز شود.
این در حالی است که ممکن است اقشار کمدرآمد و محروم در ارتباط با آسیبهای
اجتماعی ،خود قربانی ساختارهای معیوب و ناعادالنه باشند و نقشی در ایجاد و گسترش
مسائل اجتماعی نداشته باشــند .در چنین وضعیتی ،جرایم یقهسفیدان نادیده گرفته
میشود و بهگونه تحقیرآمیزی  -حتی در رسانهها و در فضای عمومی  -بدون تعارف و
به صریحترین روش ممکن ،فقر و فقیران را علتالعلل تمامی مشکالت میدانند و با آنها
برخوردهای قانونی و غیر قانونی میشود .به عبارت دیگر کنترل اجتماعی رسمی و غیر
رســمی دست به دست هم میدهند و کمدرآمدها را از هر جهت در منگنه میگذارند.
نظریهپردازان و تحلیلگران مســائل اجتماعی هم گاه و بیگاه از تأثیر فقر بر گسترش
انحرافات و آسیبهای اجتماعی سخن بهمیان میآورند و متوجه نیستند که با این کار از
یک سو روح و روان فقیران را میآزارند و از سوی دیگر با توجه به نظریه «برچسبزنی»
آنها را به سوی انحرافات اجتماعی میکشانند .نگاه بدبینانه نسبت به فقیران بیش از هر
چیز دیگر جهنم فقر را غیرقابل تحملتر میکند و به شکلگیری باورها ،تصورات قالبی و
پیشداوریهایی منجر میشوند که امکان عزت نفس و اعتماد به نفس الزم برای تغییر
را از فقیران سلب میکند.
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تورم معموالً با نوســانات قیمت کاالها و خدمات همراه اســت .این عامل
موجب میشود سالمت و امنیت روانی از کسانی که درآمد کم دارند ،سلب
شود .اقشار کمتر برخوردار به طور روزانه و عینی میبینند ارزش کاالها و
خدماتی که به آنها نیاز دارند و یا برای خرید آنها برنامهریزی کردهاند ،افزایش چشمگیری
دارد و خریدشان بیش از پیش ناممکن میشود ،به لحاظ روانی و ذهنی دچار استرس و
تشویش میشوند یا به خیالبافی روی میآورند .امروزه ،بسیاری از افرادی که نتوانستهاند
شغل و درآمدی حداقلی داشته باشند ،به دنبال گنج هستند و هرچه افراد فقیرتر شوند
برای دسترسی به ثروتهای کالن یکشبه بیشتر وسوسه میشوند.
عــاوه بر این ،نگرانی برای از دســت دادن قدرت خرید یا کاهش ارزش نقدینگی و
پساندازی که دارد نیز میتواند روح و روان فرد  -بهویژه پدران و مادران فقیر -را مشوش
کند .به همین دلیل است که در چنین وضعیتی ،آمار بیماریهای روانی مانند افسردگی،
اضطراب ،انزوا ،بدبینی و ...افزایش مییابد .با توجه به نتايج مطالعاتی که در کشور انجام
گرفته اســت ،این گونه میتوان نتیجه گرفت که ميزان شيوع اختاللهای روانپزشکی
نگرانکننده و روند آن رو به افزايش است .آمارها نشان میدهد حدود  ۲۳درصد جمعیت
کشور به نوعی دچار اختالالت روانی هستند و در شهرهای بزرگ این آمار بیشتر است.

4

یکی از پیامدهای منفی تورم این اســت که بر ساختار طبقاتی جامعه تأثیر
میگذارد و آن را دگرگون میکند .با توجه به اینکه تورم موجب میشود فقر
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 طبقهای پایینتر بکشاند و از سوی دیگر ممکن
است تحرک طبقاتی رو به باال باشد و بهیکباره افراد طبقات پایین را به طبقات باال برساند.
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نوکیسههاتمایل به خودنمایی دارند و با این کار آسیبهای فراوانی برای جامعه بهویژه
در حوزه اقتصاد ایجاد میکنند .در یک اقتصاد عادی ،قواعد مشــخصی برای دستیابی
به ثروت وجود دارد و بدون رنج گنج ،میســر نمیشود .در دوران تورم این قاعده منتفی
میشــود و بســیاری از افراد ،بدون این که تالش مفید و محسوســی داشته باشند ،به
ثروتهای کالن و هنگفتی دست مییابند و برخی دیگر صرفاً از سر بدشانسی یا اندکی
تعلل به خاک سیاه میافتند و تمامی یا بخش مهمی از ثروت خویش را از دست میدهند
و به طبقهای پایینتر سقوط میکنند.
در چنین وضعیتی ،کسانی که به طبقات پایینتر آمدهاند ،به لحاظ فرهنگی و سطح
انتظارات منطبق با طبقه متوســط به رفتارهایشان شکل و جهت میدهند اما به لحاظ
مادی دارای امکانات طبقه پایین هستند .فرد در این حالت که از قابلیتهایش بهره گرفته
نمیشــود ،دچار تعارضات درونی و رفتاری میشود ،بدین گونه که اگر بخواهد نیازهای
خود را بر اساس طبقه متوسط تنظیم کند توانایی مادی برآورده کردن آن را ندارد و اگر
ن رفتار کند آنگاه ممکن است دچار تعارض درونی شود و از وضعیت
بر اساس طبقه پایی 
زندگی خود احساس نارضایتی داشته باشد.
افراد کمدرآمد از این جهت که خود را با افراد طبقات باالتر و بهخصوص نوکیســهها
مقایسه میکنند ،احساس غبن میکنند و بر این باورند که سرشان کاله رفته است .بدین
گونه که ثروتشــان به جیب و به کام ثروتمندان و نوکیســهها رفته و تمام شده است.
حسرت روزهای گذشته و فرصتهای از دست رفته ،افراد فقیر و کمدرآمد را آزار میدهد
که اگر در فرصت مناســب ،تصمیم مناسب میگرفت و فرصتسوزی نمیکرد االن وی
نیز در زمره ثروتمندان قرار داشت و از امکانات مادی مناسبی برخوردار بود .ممکن است،
اطرافیان و اعضای خانواده در مورد اینکه چهکســی در پدید آمدن اوضاع فعلی تقصیر
اصلی را دارد ،دچار اختالف میشوند و روابط خانوادگی را با اختالل مواجه میسازد.
در درازمدت ،آثار فقر موجب میشــود ســرمایههای فرهنگی و اجتماعی نیز دچار
شکســت و فرسایش شوند .وقتی طبقه متوسط ضعیف شود ،از تعداد تولیدکنندگان و
مصرفکنندگان سرمایه فرهنگی کاسته میشود .سرمایه اجتماعی هم دچار فرسایش
میشود و اعتماد عام مردم نسبت به همدیگر کاهش مییابد .فقدان این سرمایهها بیش
از هرجا بر روند و برنامههای اجرایی توسعه تأثیر دارد و مانع به ثمر رسیدن آنها میشود.
تأخیر در اجرای برنامههای توسعه نیز بیش از هرچیز دیگر بر وضعیت محرومین و فقیران
تأثیر منفی دارد و محرومیت و زندگی دشوار آنها را تداوم میبخشد .بدیهی است امروزه
بســیاری از نظریهپردازان بر این باورند که بدون سرمایه اجتماعی و فرهنگی ،توسعه با
مشکالت عدیدهای مواجه خواهد شد.

نکتههایی که باید بدانید

[اگر فقر ،برای فقیران ،جهنمی سوزان ایجاد میکند ،تورم نقش اساسی در
ایجاد این جهنم دارد و زندگی آنها را بیش از پیش دشوار میسازد .به همین
دلیل است که رفع فقر یکی از اهداف اصلی توسعه اقتصادی بهشمار میآید.
[تورم معموالً با نوسانات قیمت کاالها و خدمات همراه است .این عامل
موجب میشود 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
م 
یگذارد و آن را دگرگون میکند .با توجه به اینکه تورم موجب میشود فقر
مطلق و شدید در جامعه گسترش یابد ،ممکن است طبقه متوسط را تضعیف
کند و افراد وابسته به این طبقه را به طبقهای پایینتر 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 بهوجود آورد که فقیران عامل گسترش مسائل و مشکالت
اجتماعی در جامعه هستند و از سوی دیگر بدبینی نهادهای نظارتی نسبت
به آنها رواج یابد.

اصطالح «درآمد غیرعملیاتی» از دید حسابداری فقط سرفصلی برای نشان دادن و ثبت بخشی از درآمد بنگاهها
است که ارتباط مستقیمی با فعالیت اصلی آنها ندارد .اما در اقتصاد ما این سرفصل غوغا میکند! درواقع بخش
مهم درآمد بسیاری از بنگاهها در اقتصاد ناسالم ما ذیل این سرفصل طبقهبندی میشود.

[ نگاه کارشناس ]

تجارت ارزی ممنوع

وظیفه دولت در بازار ارز و اقتصاد ملی چیست؟
امروزه در بسیاری از کشورها نرخ ارز یکی از متغیرهای
خیلی مهم اقتصادی تلقی میشود .زیرا جریان صادرات
و واردات کشــور ،بهدنبال آن رونق یا افول بخشهای
مختلف اقتصاد کشــور تحتتأثیر آن است.بهویژه در
کشور ما بهدلیل اهمیت باالی تجارت خارجی ،وابستگی
اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی و وابســتگی واحدهای
تولیدی به واردات مواد اولیه و واسطهای ،تأثیر نرخ ارز
ناصر ذاکری
جدی و
بر همه ابعاد زندگی اقتصادی جامعه بســیار ّ
عمیق است .ازاینرو عملکرد دولت بهعنوان بزرگترین
کارشناس اقتصادی
عرضهکننده ارز (درآمد حاصل از فروش نفت) در عرصه
چرا باید خواند:
اقتصاد ملی بسیار مهم و تعیینکننده است .به بیان دیگر
که
سیاست ارزی
سیاست ارزی که دولت بهکار میگیرد ،میتواند بهخوبی
گیرد،
ی
دولت بهکار م
اقتصاد را در مسیر موردنظر دولتمردان هدایت کند.
مسیر
در
چه تاثیری
حال ســؤال این است :آیا دولت از این ظرفیت خود
اقتصادی کشور دارد؛
یعنی امکان سیاستگذاری مقتدرانه ارزی برای هدایت
این مقاله را بخوانید.
اقتصاد در مســیر رونق و برآورده ساختن اهداف کالن
توسعه همهجانبه کشور استفاده میکند؟ در اینجا باید
به نقش مخرب دو آفت توجه داشــت :از یکسو دولت ممکن اســت بازار ارز و امکان
قیمتگذاری در این بازار را بهعنوان یک منبع درآمد برای خود تلقی کند ،و بهاصطالح
رویکرد درآمدی به این میدان داشتهباشد .از سوی دیگر چون تعیین نرخ برابری ارز با پول
ملی رانتهای کالنی را بهصورت پیدا و پنهان در اختیار برخی فعاالن اقتصادی قدرتمند
قرار میدهد ،همواره میتوان انتظار داشت که با نفوذ اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع
جریان قیمتگذاری ارز از خدمت اقتصاد ملی درآمده ،و در خدمترانتخواران قرار گیرد.
در حالت اول یعنی وقتی دولت با رویکرد درآمدی با بازار ارز روبهرو میشود ،درواقع
بــا افزودن بر نرخ ارز و تحمیل تورم به اقتصاد ملی ،اقدام به کســب درآمد برای تأمین
هزینههای جاری و عمرانی خود میکند .به بیان دقیقتر ناکامی دولت در میدان گردآوری
درآمد مالیاتی با تحمیل نرخ باالی ارز به اقتصاد ملی جبران میشود .در حالت دوم نیز
تغییر نرخ ارز نه با رعایت مصالح ملی ،بلکه با هدف تأمین منافع نامشروع برخی گروهها
انجام گرفته ،و رانت عظیمی را نصیب آنان میکند.
مخرب ،چهارنعل تاختن اقتصاد
یکــی از مهمترین آثار منفی انتخاب این دو رویکرد ّ
ملی در مســیر بیماری و دوری از ســامت اســت .در چنین اقتصادی عناوینی چون
«تولیدکننده»« ،واردکننده» و «صادرکننده» از معنای واقعی خود تهی میشــوند .زیرا
بسیاری از فعالیتها فقط با هدف دسترسی به رانت ارزی صورت خواهدگرفت.
با مروری بر عملکرد دولتها در میدان سیاستگذاری ارزی ،میتوان چنین برداشت
کرد که هرچند متولیان امر گاه تصمیمات درســتی برای مدیریت و ساماندهی بازار ارز
گرفته ،و گامهایی برای اصالح امور برداشــتهاند ،اما همواره اثر منفی و مخرب دو آفت
مورداشــاره در این میانه حاضر و ظاهر بودهاست .گزافه نیست اگر گفتهشود طی چند
دهه گذشته در اقتصاد ما فقط دو معبر اصلی برای شکلگیری ثروتهای نجومی وجود
داشتهاســت :اول تجارت امالک بهویژه با استفاده از رانت تسهیالت کالن بانکی ،و دوم
برخورداری از رانت ارزی و شیوه نامطلوب قیمتگذاری ارز.
بازگرداندن سیاســتهای ارزی به مسیر درست با هدف استفاده از این ظرفیت برای

رونق و ثبات بخشیدن به اقتصاد ملی جز از طریق شناخت این دو آفت و کنار گذاشتن
مخرب ممکن نیست.
این دو رویکرد ّ
در این راستا اقدامات زیر ضروری است:
جدی گرفتن برنامــه انضباط مالی و جلوگیری از تخصیصهای
دولت باید با ّ
 1نابجای بودجه برای اهداف غیرتوسعهای ازجمله پرداختهای غیرموجه و بدون
نظارت به اشخاص حقیقی و حقوقی ،هزینههای 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 کاستهشود.
ق ذخیره ارزی گامی مثبت در این مسیر بودهاست .طبعاً باید این
 2تشکیل صندو 
جریان تقویت و نگاه دولتیان به درآمدهای نفتی اصالح شود.
بیتردید شاخصهای اقتصادی را نمیتوان با دستور جابهجا کرد .نرخ ارز تحت
 3تأثیر مســتقیم عوامل عرضه و تقاضا در بازار تعیین میشــود؛ و اگر دولت در
دستکاری خود زیادهروی کند ،طبعاً نمیتواند انتظار توفیق داشتهباشد .این زیادهروی را با
وضعیتی میتوان مقایسه کرد که شاعری برای شعر خود قافیهای بسیار دشوار برگزیده و
در همان مصرع دوم گرفتار شود .بااینحال در اقتصاد ما هم تقاضا و هم عرضه ارز بهنوعی
از واقعیت فاصله دارد .در یک اقتصاد سالم تقاضای ارز توسط مصرفکنندگان واقعی یعنی
مســافران و واردکنندگان کاال و خدمات انجام میگیرد .اما بخشی از تقاضای موجود در
اقتصاد ما ناشی از بیاعتمادی صاحبان نقدینگی به پول ملی است .بدینترتیب واقعیتی به
نام دالرهای خانگی شــکل میگیرد .در مورد جانب عرضــه ارز هم میتوان اثر چنین
پدیدهای 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 سیاستهای ارزی است.
ویژگی سیاست ارزی موفق این است که فعاالن اقتصادی نگرانی چندانی بابت
 4نوسانات نرخ ارز نداشتهباشند ،و بهجای کسب درآمد از طریق تجارت ارز ،به فکر
افزایش درجه کارآمدی واحد تولیدی خود یا افزایش شناخت خود از بازارهای جهانی با
هدف کســب سود بیشتر باشند .ازاینرو دولت میتواند 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
 5و ثبت بخشی از درآمد بنگاهها است که ارتباط مستقیمی با فعالیت اصلی آنها
ندارد .اما در اقتصاد ما این ســرفصل غوغا میکند! درواقع بخش مهم درآمد بسیاری از
بنگاهها در اقتصاد ناسالم ما ذیل این سرفصل طبقهبندی میشود .بهعنوان نمونه سود یک
انبوهساز در صنعت ساختمان نه از طریق بهکارگیری مدیریت کارآمد برای خلق ارزش
افزوده ،بلکه از طریق تبدیل به احسن نقدینگی در قالب امالک و مستغالت و بهرهمند
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
میشود .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 خردمندانهای برای افزایش «سود عملیاتی» خود داشتهباشند.
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توسعه
[ نگاه کارشناس ]

ابزار مستقیم و غیرمستقیم کدام است؟
تحلیل رهیافت جدید سیاست پولی در ایران

JJعملیات بازار باز و تسهیالت قاعدهمند
عملیات بازار باز به مجموع ه اقداماتی گفته میشــود که بانک مرکزی جهت هدایت نرخ سود
ش قطعی
بازار بینبانکی به سمت نرخ سود هدف انجام میدهد .این مجموعه اقدامات ،خرید و فرو 
یا اعتباری اوراق بدهی دولتی را شامل میشود که بانک مرکزی از طریق آنها نقدینگی مورد نیاز
بازار بینبانکی را تنظیم میکند .همانطور که در نمودار  1نشان داده شده است ،نرخ سود در بازار
بینبانکی تحت تاثیر میزان عرضه ذخایر قرار دارد .به عنوان مثال ،کسری ذخایر باعث افزایش نرخ
سود در بازار بینبانکی میشود .در صورتی که بانک مرکزی کسری منابع و انحراف نرخ سود بازار
ی کند ،عملیات بازار باز را به صورت خرید اوراق بهادار دولتی
بینبانکی از نرخ سود هدف را پیشبین 
از بانکها انجام میدهد و کســری ذخایر را تامین و به این صورت ،از انحراف نرخ سود جلوگیری
میکند .اینکه بانک مرکزی از خرید اعتباری یا قطعی استفاده کند به تحلیل بانک مرکزی از عامل
ایجادکننده کسری ذخایر در بازار بینبانکی بستگی دارد .در صورتیکه 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 میکند.
در کنار عملیات بازار باز ،بانک مرکزی از ابزار تسهیالت قاعدهمند (مساعدتهای آماده) برای
کنترل نوسانات احتمالی نرخ سود در بازار بینبانکی استفاده میکند .تسهیالت قاعدهمند دو ابزار
اعتبارگیری قاعدهمند و سپردهگذاری قاعدهمند را برای بانکها و موسسات اعتباری شامل میشود
که هرکدام با نرخهای متفاوتی اعمال میشــوند .در اعتبارگیری قاعدهمند ،بانکها و موسســات
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نمودار -1عرضه و تقاضای ذخایر در بازار بینبانکی

نرخ سود اعتبارگیری

نرخ سود تعادلي

JJمقدمه
یکی از کلیدیترین وظایف بانکهای 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 .بانکهای مرکزی از قدیماالیام راهبردهای مختلفی را
جهت دســتیابی به این مهم بهکار گرفتهاند ،لیکن تجربیات
گوناگون حاصلشده ،اغلب آنها را به این درک رسانده است
محمد نادعلی
که دستیابی به نرخ تورم پایین و باثبات غالباً از مسیر استفاده
مدیر اداره عملیات بازار باز
از ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی امکانپذیر است .بانک
بانک مرکزی
مرکزی ایران نیز با تجربهاندوزی از تجارب داخلی و خارجی
چرا باید خواند:
در زمینه راهبری نظام پولی و اعتباری ،در چارچوب رهیافت
اگر میخواهید درباره
جدید سیاست پولی ،اســتراتژی خود را از مدیریت کلهای
عملیات بازار و جزئیات پولی (همچون نقدینگی و پایهپولی) به سمت مدیریت نرخ
و چگونگی کارکرد آن
سود بازار بین بانکی تغییر داده و به جای استفاده از ابزارهای
بدانید ،خواندن این
مســتقیم سیاســت پولی ،از ابزارهای غیرمستقیم همچون
مقاله به شما توصیه
عملیات بازار باز و اعطای تسهیالت قاعدهمند ،در حال استفاده
میشود.
اســت .به عبارت دیگر ،بانک مرکزی در راســتای نوسازی
چارچوب سیاستگذاری پولی ،استراتژی خود را از مدیریت
کلهای پولی (همچون نقدینگی و پایهپولی) به سمت مدیریت نرخ سود بازار بینبانکی تغییر داده
و استفاده از ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی را به جای ابزارهای مستقیم در پیش گرفته است.
ت پولی است
در این چارچوب جدید ،عملیات بازار باز مهمترین ابزار غیرمستقیم در اجرای سیاس 
که در کنار ابزارهای دیگری همچون تسهیالت قاعدهمند ،کنترل بانک مرکزی را بر نرخ سود بازار
یدهد.
بینبانکی افزایش م 

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 ،سپردهگذاری قاعدهمند به بانکها و موسسات
اعتباری این امکان را میدهد که مازاد منابع خود را در نرخ سود کف نزد بانک مرکزی سپردهگذاری
کنند .نرخهای اعتبارگیری و سپردهگذاری قاعدهمند داالنی را تشکیل میدهد که سقف آن نرخ
اعتبارگیری قاعدهمند و کف آن نرخ سپردهگذاری قاعدهمند است .به این ترتیب ،داالن نرخ سود
دامنه نوسانات نرخ سود بازار بینبانکی را محدود میکند.
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JJزیرساختهای حقوقی و فنی اجرای عملیات بازار باز
بانــک مرکزی به اســتناد بندهای (الــف) و (ب) ماده ( )10و بندهــای ( )5و ( )6ماده ()13
قانون پولی و بانکی کشور مصوب  ،1351بند ( )9مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ
 1397/07/10و بند (م) تبصره ( )5قانون بودجه ســال  ،1398دستورالعمل «انجام عملیات بازار
باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه» را در تاریخ ( 1398/01/27به همراه اصالحات آن در تاریخ
 )1398/10/03به تصویب شورای پول و اعتبار رساند .متعاقب این امر ،کمیته اجرایی عملیات بازار
باز در تاریخ  1398/06/31با هدف فراهمسازی بسترها و الزامات مورد نیاز جهت اجرای عملیات بازار
تشکیل شد و بسترهای سختافزاری و نرمافزاری مورد نیاز برای اجرای عملیات بازار باز فراهم شد.
به منظور آزمایش زیرساختهای فراهمشده از جمله سامانه معامالتی نامک ،هماهنگی بین شرکت
سپردهگذاری 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  1398/07/15تعداد محدودی
اوراق بدهی دولتی (اسناد خزانه اسالمی) از یکی از بانکهای عضو بازار بینبانکی خریداری کرد و

بانک مرکزی در راستای نوسازی چارچوب سیاستگذاری پولی ،استراتژی خود را از مدیریت کلهای
پولی (همچون نقدینگی و پایهپولی) به سمت مدیریت نرخ سود بازار بینبانکی تغییر داده و استفاده از
ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی را به جای ابزارهای مستقیم در پیش گرفته است.

همان اوراق در تاریخ  1398/07/16به بانک مزبور فروخته شد .پس از حصول اطمینان از عملکرد
سختافزارها و نرمافزارهای تهیهشده و وجود هماهنگی الزم بین ارکان مختلف بانک مرکزی با سایر
دســتگاههای ذیربط (شرکت فرابورس و شرکت سپردهگذاری مرکزی) بانک مرکزی جمهوری
یماه  ،1398برای اولین بار معامله اوراق بدهی دولتی با بانکها
اسالمی ایران روز شنبه مورخ  28د 
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 پنجشنبه  26دیماه 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 بینبانکی محدود نمیشــود و قراردادهای توافق بازخرید
(ریپو) با توجه به مزایای متعددی که دارند ،نقش قابل توجهی در معامالت مربوط به عملیات بازار
ایفا میکنند .از طرف دیگر ،اجرای تسهیالت قاعدهمند نیز به ابزارهای جدید نیاز داشت تا به بانک
مرکزی اجازه دهد نرخ سود سقف و کف را در بازار بینبانکی برقرار کند .الزم به توضیح است که
ابزارهای جدید باید به گونهای تعریف شوند که با موازین شرعی مطابقت داشته باشند .از این رو،
مطالعات و بررســیهای 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
 1398/09/13مطرح شــد و در همان جلســه نیز به تصویب شورای فقهی بانک مرکزی رسید.
همچنین این شورا در جلسه بیستم مورخ  1398/10/11سپردهگذاری بانکها نزد بانک مرکزی در
قالب عقد ودیعه را مجاز دانست.
شورای پول و اعتبار پس از ارائه گزارش بانک مرکزی در خصوص نیازمندیهای عملیات بازار،
استفاده از ابزارهای جدید «توافق بازخرید منطبق بر شریعت» ،معاوضه ارزی ،عقد «ودیعه» و وکالت
عام را در تاریخ  1398/11/29برای انجام عملیات بازار توسط بانک مرکزی مجاز دانست .همچنین
در این جلسه به بانک مرکزی اجازه داده شد نسبت به سپردهگیری از بانکها و موسسات اعتباری
در قالب عقد ودیعه و وکالت عام با نرخ سود حداقل  10درصد و نسبت به اعطای اعتبار در قبال اخذ
وثیقه در قالب عقود توافق بازخرید ،معاوضه ارزی و وثیقهگیری با نرخ سود حداکثر  23درصد اقدام
کند (جدول  1ابزارهای در دسترس بانک مرکزی را در اجرای عملیات بازار باز و همچنین تشکیل
داالن نرخ سود نشان میدهد).
جدول  -1ابزارهای سیاستگذاری و عملیاتی بانک مرکزی به منظور انجام عملیات بازار
ابزارهای سیاستگذاری

ابزارهای عملیاتی

عملیات بازار باز

خرید و فروش قطعی اوراق بدهی دولتی
خرید و فروش اعتباری بر اساس توافق بازخرید اوراق بدهی دولتی

اعتبارگیری قاعدهمند در
نرخ سود سقف

توافق بازخرید اوراق بدهی دولتی
وثیقهگیری ارز و طال

سپردهگذاری قاعدهمند در
نرخ سود کف

سپردهپذیری بر اساس عقد ودیعه
توافق بازخرید معکوس اوراق بدهی دولتی

JJسازوکار اجرایی عملیات بازار باز
اقدامــات فوقالذکر به بانک مرکزی امکان داده تا عملیات بــازار باز را برای اولین بار در دوران
فعالیت خود اجرا کنــد .از تاریخ  1398/11/02عملیات 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 پیشبینیهای صورت گرفته از ورود و خروج ذخایر بازار
بینبانکی (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 بینبانکی به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی اطالعرسانی میشود .پیرو
اطالعیه مزبور ،بانکها و موسسات اعتباری میتوانند به منظور مدیریت نقدینگی خود در حراج مورد
نظر شــرکت کرده و پیشنهادهای خود را (حداکثر  3پیشنهاد) در فرمهای طراحی شده حداکثر

تا ساعت  10:00صبح روز سهشنبه همان هفته و از طریق سامانه بازار بینبانکی به بانک مرکزی
(اداره عملیات بازار باز) ارســال کنند .اداره عملیات بازار باز پس از دریافت سفارشهای بانکها و
موسسات اعتباری ،براساس حجم تزریق/جمعآوری نقدینگی مورد نظر خود سفارشها را بررسی
و اسامی بانکها و موسسات اعتباری برنده در حراج را مشخص و از طریق سامانه بازار بینبانکی به
آنها اعالم میکند .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 میگیرد.
JJجمعبندی
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که عملیات بازار باز بر اساس تعریف نرخ سود سیاستی و
دامنه نرخ سود (کریدور نرخ سود) انجام میشود .بانک مرکزی جهت دستیابی به نرخ سود سیاستی
مورد نظر با اجرای عملیات بازار باز در صورت کمبود یا مازاد منابع در بازار بینبانکی ،اوراق بدهی
دولتی را از طریق خرید و فروش قطعی و یا استفاده از توافق بازخرید (رپو) با بانکها مبادله میکند.
از طــرف دیگر اگر به هر دلیلی بانک نتواند در طول روز در بازار بینبانکی از طریق عملیات بازار
بــاز و یا از بانکهای دارای مازاد منابع ،وجوه مورد نیاز خود را تأمین کند ،بانک مرکزی به عنوان
آخرین تأمینکننده نقدینگی بانکها* ،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 میشــود .از طرف دیگر در این چارچوب بانک مرکزی به منظور برقراری
حداقل نرخ سود در بازار بینبانکی (کف دامنه نرخ سود) ،به صورت نامحدود از بانکها در نرخ کف
یکند.
سپردهپذیریم 
عملیات بازار باز به عنوان رویکرد نوین سیاســتگذاری پولی در ایران به دنبال مدیریت نرخ
سود بازار بینبانکی است تا از این طریق زمینه دستیابی به هدفگذاری تورمی را فراهم سازد .این
عملیات از دیماه سال  1398اجرا و به مرور ابزارهای آن تکمیل شده و از نیمه دوم سال 1399
با بســط ابزارها ،به صورت گسترده مورد استفاده سیاستگذار پولی قرار گرفته است .در کنار این
اقدامات مجموعه سیاستهای مکملی همچون تغییر نحوه محاسبه و اجرای نسبت سپرده قانونی
بانکها ،تغییر رویکرد اعطای اعتبار بین روز به بانکها ،تکلیف بانکها به نگهداری حداقل  3درصد
از ســپردههای خود به شــکل اوراق مالی اسالمی دولت و کنترل مقداری ترازنامه بانکها 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 14-22درصد و جلوگیری از نوسانات ناخواسته و شدید در
نرخ سود بازار بینبانکی
مدیریت نرخ سود بازار بینبانکی 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 سپردهپذیری منابع مازاد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی توسط بانک
مرکزی در نرخ کف داالن نرخ سود (طی سه مرحله این نرخ از  10درصد به  14درصد رسیده است)
امکان اعطای تسهیالت به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در سقف داالن نرخ سود و با
اخذ وثیقه (با نرخ  22درصد ،سررسید  2تا  14روزه)
تامین نیاز نقدینگی کوتاهمدت بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی با استفاده از ابزار توافق
بازخرید (ریپو) ( حراج هفتگی ،سررسید دوهفتهای ،نرخ حوالی  20درصد و متناسب با شرایط بازار)
تسهیل مدیریت نقدینگی کوتاهمدت بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و مدیریت موثر
کها
اضافهبرداشتبان 
وثیقهدار کردن تعامل اعتباری میان بانکها و بانک مرکزی (فراهم کردن امکان وثیقهگیری
برخط از بانکها)
ایجاد تقاضای موثر برای اوراق بدهی دولت از طریق اجرای عملیات بازار باز و نیز الزام بانکها به
نگهداری حداقل معادل  3درصد از مانده کل سپردههای خود به صورت اوراق بدهی دولت (نتیجه
آن برگزاری  42مرحله حراج اوراق دولت و تامین مالی حدود  126هزار میلیارد تومانی کســری
بودجه دولت بدون استفاده از منابع بانک مرکزی بوده است).
* Lender of last resort
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توسعه
[ نگاه کارشناس ]

چرا فقر پایان ندارد؟
بایدها و نبایدهای نهادهای رسمی

مهدی معتمدیمهر
کارشناس مسائل اجتماعی

«دریغا که فقر
چه بهآسانی
احتضار فضیلت است
به هنگامی که تو را
از بودن و ماندن
چاره نیست،
بودن و ماندن
و رضا و پذیرش»

احمدشاملو

چرا باید خواند:

 JJچیستی فقر
اگر میخواهید درباره
«فقر مفهوم گسترده و وسیعی دارد که در قالبهای
تاثیرشاخصههای
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بروز مییابد» 1و بازگوکننده
اقتصادی مانند رکود،
شرایطی است که حکایت از نوسانات عظیم و تهدیدآمیز
تورم ،بیکاری و غیره
علیه زیســت جســمانی ،فضیلتهای اخالقی و تعادل
بر روند گسترش فقر و
اجتماعــی دارد« .فقر» موید «عدم برخورداری نســبی
تبعات فقر بدانید ،این
یا مطلق شــهروندان از امکانات مالی ،ضرورتهای بقا،
مقاله را بخوانید.
استانداردهای خدمات اجتماعی و رفاهی و عدم دسترسی
به نیازهای اساسی مانند سرپناه ،خوراک کافی ،پوشاک،
بهداشت ،درمان و آموزش» 2است.
«فقــر» یک وضعیت حاد و الگوی نامتوازن طبقاتی
اســت که متاثر از ســاختارهای ریشهدار «فســاد» و «تبعیض» رفتار میکند و بر کلیت
گستره حیات سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی هر جامعهای اثرگذار است و متناسب با کیفیت
توســعهیافتگی و بنیانهای ناظر بر «خیر عمومی» و شــاخصهای مرتبط با «حکمرانی
مطلوب» عیان و سنجیده میشــود« .فقر» عالمت شکاف دولت ـ ملت ،نشانه نابرابری و
نمودار انباشت مطالبات پاسخ دادهنشده در طول دههها و سدههاست 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 میدهد.
JJآیا ایران کشوری فقیر و ایرانیان ملتی فقیرند؟
پاسخی کوتاه و یکسره برای این سوال بزرگ و بنیادین وجود ندارد .از یک سو ،افزون بر
شیوع الگوهای مصرف مسرفانه که میتواند نشان از سطحی از برخورداری و رفاه تلقی شود،
کشور ما منتفع از باالترین سرمایه انسانی و بیشترین زیرساختهای صنعتی و نیروگاهی در
کل منطقه اســت و در میان پانزده کشور ثروتمند جهان قرار دارد که بهرهمند از باالترین
ذخایر انرژی نفت و گاز و منابع معدنی مانند روی و آهن و مس است و با دسترسی به هزاران
کیلومتر آبهای آزاد و بنادر کشتیرانی واقع در آبراههای بینالمللی 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 میدهد و واجد باالترین ظرفیت مدیریتی و سیاسی بر حوزه
امنیت خاورمیانه قلمداد میشود.
اما از ســوی دیگر ،منابع آب و خاک و جنگلهای ایران در طول چهار دهه گذشته به
شدت آسیبدیدهاند ،تقلیل منابع آب زیرزمینی منجر به گسترش خشکسالی در بیش از
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ن زیست محیطی در قامت تهدیدی جدی و فراگیر ،عیان
دوسوم اراضی کشور شده و بحرا 
شده است ،روند شاخصهای سرمایه اجتماعی ،تنزلی و ادامهدار به نظر میرسد ،ارزش «پول
ملی» به حدود یک چهار هزارم پیش از بهمن  1357سقوط کرده و تورم و بیکاری و رکود
و فساد و تبعیض ،بخشی الینحل و انکارناپذیر از ساختار اقتصاد ایران را نمایان میسازد 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 میشود که تقریباً معادل
دستمزد پرداختی در کشورهای فقیر و قحطیزده آفریقایی است.
شاید منصفانهترین و واقعبینانهترین پاسخ به پرسش یادشده در صدر این بخش (آیا ایران
کشوری فقیر و ایرانیان ملتی فقیرند؟) این باشد که ایران و ایرانیان ،دارای ظرفیتهای بالقوهای
در مسیر توسعه و رشد اقتصادی هستند که نهتنها محقق نشده ،بلکه به مثابه میراثی ارزیابی
میشود که در سراشیب غارت و انهدام قرار دارد و ثروتی است که در روند مخاطرهآمیز اسراف
و تعدی و تفریط و حیف و میل ،هر لحظه با سرعتی بیشتر از قبل به هدر میرود.
 JJتاثیرپذیری 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 میکنند .این معیار کلی در عموم وجوه نابرابریهای اقتصادی
و سیاسی و عدم برخورداری از امکانات رفاهی در حوزههای بهداشت و آموزش دیده میشود.
گسترش یا مهار فقر ،تاثیر مستقیم و انکارناپذیری بر میزان و کیفیت آسیبپذیری یا بهبود
زیست طبقات فرودست دارد و حتی به نظر میرسد که رابطهای 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 ،نمیتوان متوقع تقویت فرآیند دموکراسی یا بروز کماالت
اخالقی و معنوی بود.
JJتبعیض و فقر
«فقر» محصول جداییناپذیر و سرنوشت محتوم «تبعیض» در ساحتهای اقتصادی و
سیاسی و اجتماعی است ،اما میتواند متمایز از آن نیز مورد ارزیابی قرار گیرد .در یک نگاه
کلی و بنا بر تجربه بالواسطه چهار دهه اخیر ،به نظر میرسد که با یقین بیشتری میتوان
گفت که «تبعیض» به مراتب مخربتر از «فقر» عمل میکند و نهتنها مراتب زیست انسانی،
بلکه زیرساختهای اقتصادی و بنیانهای سرمایه اجتماعی را تحت تاثیر قرار میدهد .یک
جامعه مبتال به تبعیض ،به مراتب بیش از یک جامعه فقیر ،در معرض تهدیدات ساختاری و
ابتال به ناامیدی اجتماعی و بیاعتمادی عمومی قرار دارد« .فقر» ساختاری است که به عدم
تمکن و عدم دسترسی به نیارهای اساسی میانجامد و «تبعیض» افزون بر تمام پیامدهای
یادشده ،زمینههای فساد و انحطاط را در ساختارهای اقتصادی و حتی سیاسی و فرهنگی
فراهم میکند و رشد میدهد.
JJسازوکارهای رسمی حمایت از محرومان
نخستین وظیفه دولتها و نهادهای حاکمیتی ،حمایت از مردم در برابر تهدیدهای جاری
یا قابل پیشبینی علیه تمامیت جسمانی و امنیت سیاسی و اقتصادی است .تجربه معاصر
ثابت میکند که این رسالت اساسی ،نه با «شعار» محقق میشود و نه با «امنیتی کردن»
فضای جامعه و تحمیل جو پلیسی بر مناسبات میان حاکمیت و شهروندان .این چشمانداز

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 میکنند.

متعالی ،با تدوین و طراحی سازوکارهای رفاهی در ساختار بودجه ،تدابیر مالیاتی ،پیشبینی
برنامههای واقعبینانه توسعهای ،رشد کارآمدی سازمانهای تامین اجتماعی ،ارائه الگوهای
موثر بر تقویت نظام خدمات اجتماعی و توزیع عادالنهتر فرصتهای سرمایهگذاری و متناسب
با مشارکت شهروندان در سرنوشت سیاسی و اقتصادی خویش مقدور میشود و مالزمهای
تردیدناپذیر میان کاهش شاخصهای «تصدیگری دولتی» با فرآیند «فقرزدایی» و توفیق
سازوکارهای حمایتی نهادهای رسمی در مواجهه با فقر و بیعدالتی و تبعیض وجود دارد.
پرداخت سوبسید و ارتقای استانداردهای حقوق اساسی کار از جمله دستاوردهای مترقی
مبارزات حقوق بشری در طول یکصد سال گذشته به شمار میروند که بیانگر ظرفیت و
رسالت نهادهای حاکمیتی در حمایت از شهروندان در رویارویی با فقرند .اما تجربه کشورهای
شبهدموکراتیک و توسعهنایافته نشــان میدهد که در غیاب نهادهای ناظر جامعه مدنی،
ردیفهای پرداخت سوبســید در قانون بودجه ،عم ً
ال به امکانی برای حیف و میل منابع و
یا حتی برخورداری از فرصتهایی برای انحــراف ارقام پولی و اعتباری از مدارهای قانونی
انجامیده است .واقعیت بغرنج آن است که به هیچ بهانهای نباید پرداخت سوبسید به فقرا و
حمایت از تولید ملی را از عهده دولتها خارج کرد .لیکن از سوی دیگر ،این وظیفه راهبردی
و زیربنایی ،بدون ارائه برنامه و پیشبینیهای دقیق کارشناسی به سامان نمیرسد .از این رو،
هم پرداخت یارانه و هم تدوین برنامه ،دو ماموریت توامان و تعطیلناپذیر دولتها در راستای
بسط عدالت اجتماعی ،مهار فقر و حمایت از محرومان قلمداد میشوند.
آیه  25سوره حدید ،رسالت پیامآوران الهی را نه در «استقرار عدالت» بلکه در انگیزش
مردم (اعم از تمام طبقات و گرایشها و معادل با شــهرون ِد منهای هرگونه تعلقات نژادی،
جنسیتی یا عقیدتی) به استقرار عدالت میداند که در عبارت «لیقومالناس بالقسط» تجلی
یافته است .شاید بتوان از این آموزه عقالنی و رحمانی قرآن کریم الهام گرفت و فریضه اصلی
دولتها را فراتر از ترویج الگوهای آمرانه سوسیالیستی و «دولتی کردن اقتصاد» تعریف کرد
و به رسالت حاکمیت در ایجاد زمینههای رشد ظرفیتهای ملی برای استقرار عدالت و مهار
فقر و نابرابری توجه داشت .این هدف شریف ،با ایجاد «ساختار» و «برنامهای» میسر است که
دولتها در قبال دستیابی به آن «ساختار» و «برنامه» مسئولیت دارند.
نظامهای سیاســی موظف به تقویت نهادهای عمومی و کمک به موجودیت مستقل و
توانمند ساختارهای عمومی از دو بخش دولتی و خصوصی هستند .شوراها و نظام مدیریت
شورایی که در بافت شهرداریهای همتراز و بلکه قدرتمندتر از هر دستگاه حاکمیتی تجلی
مییابند ،اثرگذارترین بخش نهادهای عمومی هســتند که عالوه بر ارائه خدمات عمومی،
زیادهخواهیهای دولتی و بخش خصوصی را از هردو سو کنترل میکند.
«اوقاف» به مثابه پرسابقهترین نهاد عمومی کشور و بنیادهایی مانند بنیاد مستضعفان،
کمیته امداد ،بنیاد شهید و نظایر آن از جمله نهادهای عمومی ایران قلمداد میشوند که در

نکتههایی که باید بدانید
[«فقر» یک وضعیت حاد و الگوی نامتوازن طبقاتی است که متاثر از
ساختارهای ریشهدار «فساد» و «تبعیض» رفتار میکند و بر کلیت گستره
حیات سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی هر جامعهای اثرگذار است و متناسب
با کیفیت توسعهیافتگی و بنیانهای ناظر بر «خیر عمومی» و شاخصهای
مرتبط با «حکمرانی مطلوب» عیان و سنجیده میشود.
[در غیاب آزادی و به ویژه در شرایطی که نهادهای اقتدارگرای سیاسی
و نظامی بیش از سایر بخشها 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 یکصد سال گذشته به
شمار میروند که بیانگر ظرفیت و رسالت نهادهای حاکمیتی در حمایت از
شهروندان در رویارویی با فقرند.

سایه عدم شفافیت اصل  44قانون اساسی و تمایالت روزافزون حاکمیت به مداخله بیشتر
در اقتصاد و برخورداری بیشتر از منابع مالی و اعتباری ،عم ً
ال از ماهیت ذاتی خویش به دور
افتاده و به عنوان جزیی از بخش دولتی در معنای عام آن و یا زائدهای نامعین و ناپاسخگو
در ساختار کالن اقتصادی کشور ،امکان بروز یا نقشآفرینی فوقالعاده محدود یافتهاند؛ کما
اینکه 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.
JJجامعه مدنی و مهار فقر
حمایت نظامهای رسمی از مردم در برابر فقر ،بخشی از «راهحل» است که بدون تن دادن
به الزامات بخش دیگر آن به مثابه حمایت نهادهای جامعه مدنی (چه در عرصههای اجرایی
و چه در حوزههای نظارتی) به سرانجامی نمیرسد .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 میشوند و به عنوان امکانی
برای سلطه بیشتر اقلیت محض ثروتمندان و برخورداران بر اکثریت قریب به اتفاق محرومان،
یکنند.
تجاهرم 
ً
بخش خصوصی کارآمد که واقعا مستقل از دولت باشد ،اگرچه میتواند در مسیر رشد
تولید و رونق اقتصادی و افزایش اشتغال و رفاه و در راستای بهرهمندی افزونتر 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 سازمانهای مردمنهاد در
حوزههای خیریه و زیستمحیطی و احزاب ،سندیکاها و رسانههای مستقل در عرصههای
سیاسی و اجتماعی ،معنا و کارایی پیدا میکند .از این رو ،به نظر میرسد که پاگرفتن و رشد
«خصولتیها» که ذاتاً ماهیتی رانتی و مفسدانه دارند و تقلیل ظرفیتهای بخش خصوصی
واقعی ،نباید اموری اتفاقی یا از سر سهلانگاری 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 بیعدالتی و فقر و تبعیض و فساد.
ســازمانهای مردمنهــاد حمایتکننده از مردم در مواجهه با فقر و دیگر آســیبهای
اجتماعی مانند اعتیاد یا انواع بیماریهای پرهزینه و خاص ،اصلیترین امدادگران دولتها در
ایفای این وظیفه سنگیناند و هیچ دولتی حتی ثروتمندترین دولتهای جهان هم به تنهایی
توان پاسخگویی به این رسالت عظیم را ندارد ،اما رشد و کارآمدی این نهادهای غیرسیاسی،
منوط و مرتبط با گشــایشهای سیاسی و فرصتهای دموکراتیک رقم میخورد .در هیچ
جامعه بسته یا در هیچ ساختار غیردموکراتیکی نمیتوان انتظار نقشآفرینی عمدهای از سوی
مردمی ولو غیرسیاسی را داشت.
نهادهای
ِ
طبقه متوسط عالوه بر شاخصهای اقتصادی نظیر میزان درآمد و دستمزد ،براساس تابعی
از مطالبات سیاسی و زمینههای آرمانی نیز ارزیابی میشود .به عبارت دیگر ،تضعیف طبقه
متوســط و رشد محرومیت و فقر در کشور ،افزون بر عوامل و پیامدهای اقتصادی آن ،واجد
ریشههای سیاسی است که همسو و متناسب یا تقلیل مناسبات دموکراتیک عمل میکند .از
همین روست که امروزه« ،آزادی» نهتنها از «نان شب» واجبتر است ،بلکه میزان برخورداری
از آزادیهای اساسی ،اصلیترین پیشنیاز عدالت و متضمن سفرههای مردم است.
در غیاب آزادی و به ویژه در شرایطی که نهادهای اقتدارگرای سیاسی و نظامی بیش از
سایر بخشها 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 پیشبینی است.
پینوشت و منابع

 .1شایان مهر ،علیرضا ،جلد پنجم «دائرهالمعارف تطبیقی علوم اجتماعی» ،انتشارات کیهان،
چاپ اول ،1385 ،ص 202
 .2احمدی ،بهمن و قبیتی ،فهیمه« ،مفاهیم اساسی در علوم اجتماعی» ،نشر بقعه ،چاپ
اول ،1386 ،ص .48
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اصطالح «درآمد غیرعملیاتی» از دید حسابداری فقط سرفصلی برای نشان دادن و ثبت بخشی از درآمد بنگاهها
است که ارتباط مستقیمی با فعالیت اصلی آنها ندارد .اما در اقتصاد ما این سرفصل غوغا میکند! درواقع بخش
مهم درآمد بسیاری از بنگاهها در اقتصاد ناسالم ما ذیل این سرفصل طبقهبندی میشود.

توسعه
[ نگاه کارشناس ]

فساد پاشنه آشیل سیاستهای اقتصادی
اقتصاددانها در یکنظرسنجی از عوامل موثر بر تورم میگویند

حدود ســهسال است که بین عده کثیری از اقتصاددانهای
داخل و خارج از کشــور دربــاره عوامل تاثیرگــذار بر تورم
یعقوب اندایش
گفتوگویی صورت گرفته اســت؛ اقتصاددانها از طیفهای
استاد اقتصاد دانشگاه اهواز
مختلف نظرات خود را به بحث و گفتوگو گذاشتهاند .تمام
عوامل و گزارههای مختلف از مباحث آنان در قالب چهار دسته
از عوامل تورم و یک دسته شیوه کلی حل تورم (کال  33سوال یا گزاره) استخراج شد و در مرحله
بعد در یک پرسشنامه از  31نفر از این اقتصاددانها خواسته شد نظر خود را درباره هرکدام از عوامل
و گزارهها در قالب  5طیف لیکرت ارائه کنند .این طیف پاسخ شامل اصال موافق نیستم (نمره صفر)،
کمی موافقم (نمره  ،)1در حد متوسط موافقم (نمره  ،)2باالتر از متوسط موافقم (نمره  )3و کامال
موافقم (نمره  )4بود .پس از پاسخ ،نمرات پاسخدهندگان برای هر سوال جمع زده شد و بر حداکثر
نمره هر سوال ( 124نمره) تقسیم شد تا درصد توافق پاسخدهندگان روی هر گزاره حاصل شود و
در جدول شماره  1نتایج نظرسنجی گزارش شد.
روی  24گزاره از  29گزاره عوامل تورم ،توافق بیش از  50درصدی وجود داشت و بر  10گزاره
نتایج نظرسنجی در خصوص برخی از گزاره های مطرحشده در مورد عوامل تورم
و مباحث مرتبط با آن -مشارکتکنندگان شامل  31نفر از اقتصاددانان ایرانی
داخل و خارج از کشور

درصد توافق

1.1

افزایش نقدینگی به دلیل افزایش پایه پولی با منشأ کسری بودجه دولت (به دلیل کاهش
درآمدها) و استقراض

87

1.2

افزایش نقدینگی با منشأ کسری بودجه (به دلیل افزایش هزینهها) به دلیل افزایش
دستمزد

43

1.3

افزایش نقدینگی از منشأ سودهای موهومی بانکها در سالهای  91تا  96به دلیل
جلوگیری از ورشکستگی و مطالبات معوق

60

1.4

افزایش نقدینگی به دلیل افزایش پایه پولی ناشی از خرج ریالی دالرهای بلوکهشده

65

1.5

افزایش نقدینگی حاصل از عملیات سیستم بانکی و موسسات به دلیل نظارت ضعیف
بانک مرکزی

69

1.6

افزایش نقدینگی با منشأ مطالبات معوق و مشکوکالوصول بانکی چه مطالبات دولتی و
چه غیر دولتی و ارائه تسهیالت برای کاهش آن

58

1.7

افزایش نقدینگی با منشأ سرعت کند محو پول و فاصله دورهای زیاد محو و خلق پول چه
ناشی از چکهای برگشتی و چه مطالبات معوق

42

1.8

رشد نسبت شبه پول به پول در سالهای  92تا  96و سپس تبدیل شبه پول به پول

61

1.9

وجود شکاف نرخ بهره و تورم (در سالهای  92تا  96نرخ سود باالی سپردهها نقدینگی
را در حسابهای بلندمدت محبوس کرده و در  2سال اخیر با نرخ بهره بانکی پایین نسبت
به تورم قسمتی از این نقدینگی آزاد شده و به تورم تبدیل شده است)

60

شماره سوال

هم توافق بین  68تا  87درصدی وجود داشت که به ترتیب اهمیت (توافق بیشتر) عبارتاند از:
 .1افزایش نقدینگی به دلیل افزایش پایه پولی با منشــأ کســری بودجه دولت (به دلیل کاهش
درآمدها) و استقراض .2حکمرانی ضعیف ،فساد ،عدم پاسخگویی و شفافیت ،و ارجحیت تصمیمات
سیاسی بر اقتصادی .3رشد اقتصادی منفی ناشی از فشار هزینه تحریم .4هم از سمت عرضه و هم
تقاضا بر تورم فشار وارد شده است .5دخالتهای حاکمیت در اقتصاد ،تثبیت قیمتها ،برخوردهای
تعزیراتی .6پایین بودن رشد اقتصادی به دلیل امنیت پایین اقتصادی و ریسک باالی سرمایهگذاری
.7عدم استقالل بانک مرکزی  .8وجود انحصارات اعم از دولتی و شبهدولتی و فضای ضعیف رقابتی
 .9افزایش نقدینگی حاصل از عملیات سیســتم بانکی و موسسات به دلیل نظارت ضعیف بانک
مرکزی .10وجود تورم انتظاری ناشی از ناتوانی بانک مرکزی و دولت در کنترل تورم.
در ارتباط با راهحلهای کلی حل تورم بلندمدت هم دو گزاره با توافق  86و  77درصدی همراه بود
که عبارتاند از .1:بدون اصالح سیاسی و حکمرانی خوب نمیتوان با راهحلهای اقتصادی تورم را
زیر  5درصد تثبیت کرد .2.فساد پاشنه آشیل همه سیاستهای اقتصادی از جمله سیاستهای
مقابله با تورم است که باید برچیده شود.
نتایج نظرسنجی در خصوص برخی از گزاره های مطرحشده در مورد عوامل تورم
و مباحث مرتبط با آن -مشارکتکنندگان شامل  31نفر از اقتصاددانان ایرانی
داخل و خارج از کشور

درصد توافق

1.1

وجود تورم انتظاری ناشی از ناتوانی بانک مرکزی و دولت در کنترل تورم

68

1.2

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

1.3

قسمتی از تورم کنونی را میتوان حاصل سیاستهای کنترل قیمت گذشته دانست

52

1.4

تورم اخیر بیشتر ناشی از سیاست خارجی کشور است.

65

1.5

هم از سمت عرضه و هم تقاضا بر تورم فشار وارد شده است

77

1.6

فشار هزینه سمت عرضه بیشتر از تقاضا بر تورم اثرگذار بوده است

60

1.7

فشار سمت تقاضا بیشتر از سمت عرضه بر تورم اثرگذار بوده است

49

شماره سوال

عوامل تورم خاص  3سال اخیر ایران (دسته سوم :سایر)

عوامل تورم خاص  3سال اخیر ایران (دسته اول :مالی و پولی)

عوامل تورم خاص  3سال اخیر ایران (دسته دوم :سمت عرضه اقتصاد)

86

1.1

رشد اقتصادی منفی ناشی از فشار هزینه تحریم

80

1.2

رشد اقتصادی منفی ناشی از خروج سرمایه به دلیل افزایش نرخ ارز

60

1.3

رشد منفی اقتصادی ناشی از فشار هزینه دستمزد

31

1.4

رشد منفی اقتصادی ناشی از محدودیت واردات کاالهای سرمایهای و واسطهای (تحریم)

56

1.5

رشد منفی اقتصادی در بخش غیر سوداگری به دلیل بازدهی بیشتر سوداگری

53

1.6

افزایش شاخص قیمت واردات به قیمت صادرات و افزایش قیمت کاالهای سرمایهای و
واسطهای (تحریم و کاهش درآمد ارزی نفت)

60

1.7

کاهش بهرهوری جاری سرمایه حاصل از افزایش شدید قیمت کاالی سرمایهای وارداتی

44
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عوامل بلندمدت تورم
1.1

پایین بودن بهرهوری نیروی کار

58

1.2

وجود انحصارات اعم از دولتی و شبه دولتی و فضای ضعیف رقابتی

73

1.3

حکمرانی ضعیف ،فساد ،عدم پاسخگویی و شفافیت ،و ارجحیت تصمیمات سیاسی بر
اقتصادی

81

1.4

دخالتهای حاکمیت در اقتصاد ،تثبیت قیمتها ،برخوردهای تعزیراتی

74

1.5

پایین بودن رشد اقتصادی به دلیل امنیت پایین اقتصادی و ریسک باالی سرمایهگذاری

74

1.6

عدم استقالل بانک مرکزی

74

شیوه کلی حل مشکل تورم
1.1

بدون اصالح سیاسی و حکمرانی نمیتوان با راهحلهای اقتصادی تورم را زیر  5درصد
تثبیت کرد

1.2

فقط با اتکا به سیاستهای پولی و کنترل کسری بودجه میتوان تورم را در بلندمدت در
زیر  5درصد تثبیت کرد و به سایر متغیرهای اقتصادی و غیر اقتصادی مربوط نیست

86
31

1.3

با اتکا به سیاستهای پولی و کنترل کسری بودجه در کنار سیاستهای اقتصادی طرف
عرضه و اصالحات اقتصادی میتوان تورم را در بلندمدت در زیر  5درصد تثبیت کرد.

65

1.4

فساد پاشنه آشیل همه سیاستهای اقتصادی از جمله سیاستهای مقابله با تورم است
که باید برچیده شود.
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 ...................................نگاه ...................................
فریادرس

بخش خصوصی برای عمل به مسئولیت اجتماعی ،واکسن کرونا وارد میکند

عکس :فرزانه چخماق ساز

نگـاه

نجاتدهنده در بخشخصوصی ،بیدار است

*

تالش برای واردات شش میلیون دوز واکسن کرونا به ایران
زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

چرا باید خواند:
واردات واکسن
کرونا توسط بخش
خصوصیچگونه
انجام می شود؟ چه
موانعی وجود دارد ؟

کندههایبزرگ چوب روی هم چیده شــدهاند ،در زمینی بزرگ
میسوزند و دود غلیظی را به هوا میفرستند .آدمهایسفیدپوش که
صورتهایشان زیر نقاب ماسکهایپزشکی پنهان شده ،بین چوبهای
متراکم و درهم فرورفته راه میروند .هر چهارنفر ،گوشهایاز جسدی
را گرفته و آن را به آتش ســوزان زیر کندهها میسپارند .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
شبکههایاجتماعی دست به دست میگردد .مثل گزارشی از زنی در
ایتالیا که میگفت ماههاست منتظر تحویل جنازه همسرش است .چرا؟
چون آرامستانها 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 گلهایرنگی تزیین شده است.
نزدیک به دو ســال از خیزش کرونــا در چین میگذرد .این روزها
جهان درگیر انواع دیگری از این ویروس کشنده است .پس از کرونای
چینی ،نوبت به کرونای انگلیســی ،برزیلی ،هندی و آفریقای جنوبی

نکتههایی که باید بدانید
[با اوجگیری کرونا ،تعداد کشتههایروزانه این ویروس در کشور به بیش از  400نفر 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  4200تومانی برای خرید واکسن اقدام میکنند.
[براساس اصل  29قانون 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  12اردیبهشتماه سال  ،1400یک میلیون و  175هزار و  54دوز واکسن به جمعیت ایران
تزریق شد و به این ترتیب 1.27 ،درصد از کل جمعیت کشور واکسینه شدند.
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رسیده تا از میلیاردها ساکن سیاره خاکی قربانی بگیرد .واکسن کرونا
به عنوان تنها امید بشر برای رهایی از کابوس همهگیری 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  20درصد نرسیده است .نام ایران در فهرست کشورهایی قرار
اند.
دارد که بخش عمدهایاز جمعیت آن ،محروم از واکسن مانده 
با اوج گیری کرونا ،تعداد کشــتههایروزانه این ویروس در کشور
به بیش از  400نفر هم رســید و پس از تعطیالت عید ،تعداد بیماران
بستری در بخشهایویژه به بیشترین میزان رسید اما دولت نتوانست
به برنامهریزیها 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 فروردینماه اعالم شــد چهار واکسن کرونا در ایران تولید میشود
که در مرحله تســت انسانی است .کووایران ،فخرا ،کووپارس و واکسن
انستیتو پاستور ایران ،واکسنهایایرانی است که هنوز مراحل آزمایشی
را طی نکرده است .بدتر اینکه دولت نتوانست با توجه به محدودیتهای
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  30فروردینماه تنها  500هزار دوز واکســن در کشور
تزریق شــد .حیدر محمدی در اینباره گفت« :تاکنون ( 30فروردین
 ۵۲۰ )1400هزار دوز «اســپوتنیکوی» وارد کشور شده ۶۵۰ ،هزار
دوز واکســن چینی ۷۰۰ ،هزار دوز واکسن آسترازنکا و  ۱۲۵هزار دوز
واکسن بهارات هند وارد کشور شده است که تاکنون حدود  ۵۰۰هزار
دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است .به طور کلی کواکس قرار
بود  ۱۶میلیون و  ۸۰۰هزار دوز واکسن به ما بدهد ،اما فعال فقط ۷۰۰
هزار دوز به ما دادهاند یا مثال بهارات هند قرار بود طبق قرارداد به ما ۲.۵
میلیون دوز واکسن بدهند ،اما فقط  ۱۲۵هزار دوز دادند .در عین حال
روسیه برای واکسن اسپوتنیک از قرارداد  ۱۰میلیونی  ۲میلیون دوزش
را نهایی کرد که از آن هم فعال  ۵۲۰هزار دوز به ما دادهاند» .همه این
شرایط دست به دست هم داد تا بخش خصوصی برای واردات واکسن
دست به کار شود.
JJماجرای واردات
در  19دی ماه بود که با دستور رهبر معظم انقالب ،واردات واکسن
کرونای انگلیسی و آمریکایی به کشور ممنوع اعالم شد .پس از آن ،در
 28اسفندماه سازمان غذا و دارو در فراخوانی از شرکتهایواردکننده
خواســت برای واردات واکسن کرونا از منابع معتبر اقدام کنند .از این
تاریخ بود که شــرکتهایبخش خصوصی وارد کارزار واردات واکسن
کووید  19شــدند .بیش از  40پروفرما یا پیشفاکتور به سازمان غذا و
دارو رفت و از این بین ،تنها  35شرکت مجاز به آغاز مذاکرات برای خرید
واکسن شدند و در نهایت مجوزهای الزم برای واردات توسط سه شرکت

براساس سند واکسیناسیون کشور پیشبینی شده بود تا پایان سال  ،99یعنی
دو ماه و نیم پیش از نگارش این گزارش ،نزدیک به یک میلیون و  300هزار نفر
از مردم کشور واکسینه شوند.

در بخش خصوصی صادر شــده است .این سه شرکت با استفاده از ارز
نیمایی به جای ارز  4200تومانی برای خرید واکسن اقدام میکنند و
قرار است در ازای عمل این شرکتها به مسئولیت اجتماعی ،کارگران و
کارکنان واحدهای تولیدی و بنگاههایاقتصادی ثبتنامشده در سامانه
اتاق بازرگانی تهران ،براساس اولویتهایستاد کرونا واکسینه شوند.
هرچند معادله واردات واکســن توســط بخش خصوصی ،ساده به
نظر میرسد اما از روز نخست ،با نقدهایی از سوی مسئوالن در وزارت
بهداشــت روبهرو شده اســت .از جمله این نقدها ،تالش برای فروش
واکســنی گرانتراز قیمت واقعی اســت یا نقض قوانینی که دولت را
مسئول واکسیناسیون سراسری مردم معرفی میکند.
JJواکسن پولی
اســتراتژی بهره گیری از ظرفیت بخــش خصوصی برای تامین
واکســن از خارج از کشــور ،غیرقانونی و غریب است؟ براساس اصل

 29قانون 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 میشود .به این معنا که همه افراد جامعه حق استفاده از
آن را دارند و باید در دسترس آنها قرار بگیرد .به همین دلیل دولت
باید نســبت به تامین واکسن کرونا در کوتاهترینزمان ممکن اقدام
کند و بخش خصوصی میتواند به عنوان همکار دولت در این شرایط
سخت وارد کار شده و واکسن وارد کند.
نقش حمایتی بخش خصوصی زمانی پررنگ میشود که بدانیم
فعاالن بخش خصوصی واکســنهایوارداتی را در گمرک به وزارت
بهداشــت تحویل میدهند چراکه امکانات نگهداری از واکسنها در
اختیار این وزارتخانه است .با این وجود تناقضهاییکه درباره پولی
یا پولی نبودن واکسن کرونا در گفتههایمسئوالن اعالم شده ،باعث

 20نکته درباره واردات واکسن کرونا توسط بخش خصوصی
1

بخش خصوصی قرار است دو نوع واکسن وارد کند .واکسن آسترازنکا و واکسن اسپوتنیک وی .ترجیح ما واکسن استراتزنکاست چراکه یخچالی نگهداری میشود نه فریزی .غیر از این ،قیمت واکسن
آسترازنکا مناسبتراز اسپوتنیک وی است اما بخش خصوصی برای خرید هردو سفارش ثبت میکنند.

2

قیمت ارزی هر واکسن استرازنکا  5تا  6یورو و قیمت هر واکسن اسپاتنیک  10تا  12یوروست.

3

واکسنهایوارداتی بخش خصوصی در گمرک به وزارت بهداشت ،معاونت بهداشتی یا ستاد کرونا تحویل داده میشود.

4

در نوبت اول 100 ،هزار دوز واکسن وارد میکنیم و محمولهها در نوبتهایبعدی بزرگتر میشود.

5

هیچ واکسنی از بازار سیاه تهیه نمیشود .واکسنهاییکه وارد میکنیم ،سفارش کشورهای دیگر به کارخانههایتولیدکننده است .کشورهایی که از برنامه واکسیناسیون عقب افتادهاندو امکان
دریافت واکسنهاییرا که سفارش دادند ندارند .تاریخ مصرف واکسنهایکرونا به طور معمول شش ماه است.

6

تا نیمه اردیبهشت ماه  6500شرکت برای دریافت واکسن وارداتی بخش خصوصی ثبت نام کردند.

7

الگوریتمی که اولویت واکسیناسیون در شرکتها را تعیین میکند توسط ستاد ملی کرونا تهیه میشود.

8

فرایند ثبت سفارش و تخصیص ارز خارج از کنترل بخش خصوصی است که ممکن است زمانبندی اعالم شده را تغییر دهد.

9

با در نظر گرفتن ظرفیت مناسب برای انبار و تزریق ،بخش خصوصی میتواند در هر هفته  200تا  250هزار دوز واکسن وارد کند .در واقع میتوانیم یک میلیون دوز در ماه و  6میلیون دوز واکسن
کرونا در شش ماه وارد میکنیم.

10

میتوان  6میلیون دوز واکسن در یک ماه وارد کرد اما امکاناتی مثل انبار و نیروی انسانی کافی برای تزریق مسئلهساز است .ظرفیت جذب در کشور و ظرفیت انتقال پول در میزان واردات
اثرگذار است.

11

دولت پیشتر برای دریافت حدود  17میلیون دوز واکسن در کواکس ثبت نام کرد اما به دلیل تحریم ،نتوانست پول قابل قبول در سیستم بانکی را پرداخت کند.

12

برای واکسیناسیون جمعیت هدف در کشور به  120میلیون دوز واکسن نیاز داریم که حداکثر  2میلیارد دالر هزینه دارد.

13

سازمان بهداشت جهانی توصیه کرده سازندگان واکسن کرونا تنها با دولتها وارد مذاکره شوند .براساس مقررات بینالمللی واکسن را به هیچ شخصی نمیدهند .دولت و وزارت بهداشت میتوانند به
بخش خصوصی ماموریت خرید بدهند .ما مدارکی از مراجع قانونی در کشور میگیریم که به بخش خصوصی اجازه میدهد واکسن بخرد .همچنین دولت در فرایند خرید مباشرت و در مراحل بعدی
از جمله تزریق نظارت میکند .در اینجا صرفا از انعطاف بیشتر بخش خصوصی برای خرید و مذاکره استفاده میکنیم.

14

واردات واکسن توسط بخش خصوصی با ارز نیمایی انجام میشود که همقیمت ارز آزاد است .دولت واکسن را با ارز  4200تومانی وارد میکند که بسیار محدود است .این ارز به واردات دیگر داروها
هم به سختی تخصیص داده شده و ممکن است در مورد داروهای دیگر هم دچار کمبود شویم.

بخش خصوصی تجربه خرید واکسنهایدیگر را در کارنامه دارد .واکسنهایهپاتیت ،مننژیت و ...توسط بخش خصوصی وارد میشود و معاونت بهداشتی وزارت بهداشت با مناقصه از شرکتهای
15
واردکننده این واکسنها را میخرد.
16

بخش خصوصی واکسن کرونایی را که از کارخانه خارج شده نمیخرد .واکسنهایخریداری شده از کارخانه به محل سفارت ایران میرود و همه نظارتهایالزم انجام میشود.

17

براساس مقررات بانک مرکزی امکان خرید ارزی برای واردکنندگان با ارز صادرکنندگان فراهم شده است .خرید با این ارز برای واردکنندگان آسانتراست و برای خرید واکسن هم از ارز صادرکنندگان
یکنیم.
استفاده م 

18

تا امروز  49شرکت برای واردات واکسن درخواست داده و تایید هم شدند .شرکتها باید در ادامه پروفرما ارائه کرده و ثبت سفارش کنند.

19

کارفرمایان هزینه تزریق واکسن را پیش از تزریق به حساب واردکننده یا اتاق بازرگانی واریز میکنند .هزینه خرید واکسن با کارفرمایان است نه کارگران.

20

به طور قطع تزریق در محل شرکتها انجام نمیشود .اسامی افراد در اولویت به مراکز مشخص اعالم میشود ،در سامانه ثبت میشود و احتماال از مسیر داروخانه واکسنها توزیع میشود.
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نگـاه
پویش نفس به کار خود ادامه میدهد

نفس ،نفس میکشد

پویش نفس تنها ده روز پس از اعالم رسمی همهگیری کرونا در ایران و روز  12اسفندماه سال
 ،98کار خود را آغاز کرد .این پویش در نخستین روزهای فعالیت ،دو هدف عمده برای خود تعریف
کــرد .هدف اول پویش ،جمعآوری کمکهاینقدی ،کاالیی و خدماتی بنگاهها برای حمایت از
کادر درمان و تامین اقالم مورد نیاز بیمارســتانها بود .همچنین اعضای پویش تالش کردند به
عنوان هدف دوم ،حمایت از کسب وکارها را با انتقال مشکالت آنها از طریق اتاقهایبازرگانی به
سازمانهایدولتی مربوط در اولویت قرار دهند.
پویــش نفس در آغاز کار ،کارگروههایمختلفی برای پیگیــری موضوعات مربوط به کرونا و
بنگاههایاقتصادی تشکیل داد .در کارگروه تشکلها ،مسئله جلب مشارکت تشکلها و شرکتهای
عضو در آنها برای برآورده کردن نیازها و هماهنگی بیشتر آنها دنبال شد .از طریق این کارگروه
برای اطالع رسانی و آگاهی بخشی بیشتر به شرکتها برای حفظ ارزشمندترین دارایی آنها یعنی
نیروی انســانی تالشهاییانجام شد و اینکه چطور فعالیت شرکتها با حفظ سالمت کارکنان و
جامعه ادامه پیدا کند .در کارگروه استارتآپها ،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 استارتآپها
از جمله مباحث مطرحشده 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 میشود،
تا آسیبها 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 بیمارستانها ارتباط گرفت تا نیازها را شناسایی کرده و بعد برای تامین این
آن با کمک شرکتها و تشکلها 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 همهگیری کرونا ،پویش نفس به فعالیتهایانساندوستانه
خود ادامه میدهد .این پویش از منابع جمع آوریشده برای تهیه و توزیع تبلت برای دانشآموزان
در مناطق کمبرخوردار و تهیه تجهیزات مورد نیاز بیمارستانها در موجهایبعدی 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 زمزمههایی که پیرامون پولی شدن واکسیناسیون
کرونا ،مطرح میشــود ،بــا بیان اینکه در این خصوص دو مســئله
مطرح اســت که باید از یکدیگر تفکیک شود ،گفت« :در برنامه ملی
واکسیناسیون گروههای 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 نمیکنند تا طبق سند ملی واکسیناسیون واکسن را
دریافت کنند ،ادامه داد« :این افراد برای دریافت واکسن کرونا به خارج
از کشور مراجعه میکنند 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 شرکتها با ارز نیمایی ،واکسن
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وارد کنند تا افرادی که نمیتوانند طبق ســند ملی واکسیناسیون،
منتظر دریافت واکسن باشند از واکسنهایوارد شده توسط این افراد
استفاده کنند و پول آن را نیز پرداخت کنند».
رییسی گفت «بعید میدانم که مردم از این موضوع استقبال کنند
و این موضوع حتما باید از سیاستهای وزارت بهداشت جدا شود چرا
که طبق سیاستهای 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 ،میتواند با پرداخت
هزینه زودتر این واکسن را دریافت کند».
JJچرا بخش خصوصی باید به میدان بیاید؟
مرکز پژوهشهایمجلس در  15اردیبهشــتماه ،در گزارشــی
اثربخشی ورود بخش خصوصی به واردات واکسن کرونا را بررسی کرد
و در آن به تناقضگوییهایمسئوالن 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 میتواند به عنوان
بازوی حمایتی دولت واکسن وارد کند چراکه دولت ،به دلیل تاخیر
در دسترســی به واکسنهایکواکس و عدم تولید واکسن داخلی ،از
برنامهریزی واکسیناسیون کرونا عقب افتاده است.
براساس اطالعاتی که در این گزارش اعالم شده تا  12اردیبهشت
ماه سال  ،1400یک میلیون و  175هزار و  54دوز واکسن به جمعیت
ایران تزریق شــد و به این ترتیب 1.27 ،درصد از کل جمعیت کشور
واکسینه شــدند .این درحالی است که براساس سند واکسیناسیون
کشور پیشبینی شده بود تا پایان سال  ،99یعنی دوماه و نیم پیش
از نگارش این گزارش ،نزدیک به یک میلیون و  300هزار نفر از مردم
کشور واکسینه شــوند .مردمی که  700هزارنفر از کادر بهداشت و
درمان و  600هزار نفر از ســالمندان ،معلوالن جســمی و حرکتی و
جانبازان را شــامل میشدهاند .اختالف قابل توجه بین برنامه وزارت
بهداشت و واکسیناسیون انجامشده باعث شد ایران حتی از کشورهای
همســایه در واکسیناسیون عقب بماند .براســاس گزارش سازمان
بهداشت جهانی ،ایران با واکسیناســیون  1.27دوز به ازای هر 100
نفر جمعیت ،در بین کشــورهای منطقه مدیترانه شرقی ،در جایگاه
سیزدهم ایستاده است.
یزنیم؟
JJواکسن م 
تالش بخش خصوصی برای واردات واکسن منوط به همکاریهای
بیشــتر وزارت بهداشت و ســازمان غذا و داروست .بخش خصوصی
میگویــد به دلیل عدم وجود زیرســاختهایالزم بــرای دریافت
همه واکســنهایسفارش دادهشده 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 ســابقهایدیرینه در بخش خصوصی و در بین
بازرگانان دارد .تجربههاییمثل پویش نفس در یک سال اخیر گویای
باور بخش عمدهایاز فعاالن بخش خصوصی به این شعر سعدی است
که میگوید «عبادت به جز خدمت خلق نیست  -به تسبیح و سجاده
و دلق نیست».
*برگرفته از شعر فروغ فرخزاد

اکنون جهان با کمبود واکسن روبهرو 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 اردیبهشتماه برای ما بهتر از خردادماه بود.

بوروکراسی فرصتها را میکشد
 6نکته درباره تالش بخش خصوصی برای واردات واکسن کرونا

شرکت درمانآرا یکی از سه شرکتی است که
مجوز مذاکره برای واردات واکسن را از وزارت
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 ارگانهاییبه غیر
از دولتهاست ،مثل فروشندگان بینالمللی .بخش خصوصی
نریمان صدری
ایران میتواند از مسیر ارتباطات سنتی با این فروشندگان
مدیرعامل شرکت درمانآرا
واکســن تهیه کند .ما مجوزها را گرفتیم تا از طرف وزارت
بهداشــت برای خرید واکســن اقدام کنیم امــا به دلیل
بوروکراسی در دستگاههایمتولی ،فرایند خرید واکسن توسط بخش خصوصی به کندی پیش
رفته است .بوروکراسی اداری سنگین در همه دستگاههایدولتی کشور وجود دارد و مشکل امروز
و دیروز نیست .کاری که در کشوری مثل سوئیس در  24ساعت انجام میشود ،در ایران  24ماه
زمان میبرد.
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واکسیناســیون کرونا در همه کشورهای جهان توســط دولتها انجام شده و
میشــود .ایران هم از این قاعده مستثنی نیست .اینکه بخش خصوصی برای
واردات واکســن اقدام کند ،یــک پدیده تازه در جهان اســت .بنابراین بعضی
نگرانیهایمسئوالن در وزارت بهداشت طبیعی است .بعضی شرکتهایغیرحرفهایوارد عمل
شدند و نظارت و نگرانی هم حق وزارت بهداشت است .اکنون جهان با کمبود واکسن روبهرو 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 اردیبهشتماه برای
ما بهتر از خردادماه بود.
بسیاری از کارخانههایتولیدکننده واکســن کرونا در ایران نمایندگی دارند و
مشکلی در ارتباط با این شرکتها و کارخانهها نداریم .از جمله این شرکتها،
شرکت آسترازنکاست که نماینده رسمی در ایران دارد و پیش از همهگیری کرونا
و تولید واکسن کرونا هم با شرکتهایایرانی همکاری میکرد.
بخش خصوصی نســبت به بخش دولتی چابکتراســت و میتواند سریعتراز
فروشندگان بینالمللی واکســن تهیه کند .بخش خصوصی در ارتباطات خود
کاغذبازی کمتری دارد .شرکتهایبخش خصوصی تحریم نیست .ضمن اینکه
بازرگانی بینالمللی یک کار تخصصی است و از عهده نهادهای دولتی خارج است .میبینیم که
برای تهیه واکسن خارجی توسط دولت ،این سفرا هستند که به عنوان مذاکرهکننده با دولتهای
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 دورهایکه بحث واردات واکســن توسط بخش خصوصی مطرح شد ،شاهد
ایجاد بعضی هجمهها علیه این حرکت بودیم .البته هجمهها و حملهها اثری بر کار
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 میخواهد کار ما انجام نشود.
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متاسفانه کمتر کسی میخواهد بپذیرد که مشکل از اشخاص نیست واز جای دیگری است .در
دولت ایران کاغذبازی و دیوانساالری ،فارغ از اینکه چه فردی به عنوان رییس و وزیر در رأس
قرار بگیرد ،روند انجام هر کاری را ُکند میکند .اندازه و تعداد نیروهای هریک از ســازمانهای
دولتی در چند ســال گذشته چند برابر شده است که سازمان غذا و دارو هم مستثنی از دیگر
بخشهایدولت نیست.
امیدها به واکسیناسیون کرونا در ایران رو به افزایش است و این امیدواری ،نه ناشی
از اقدامات و فعالیتهایخاص در داخل ،بلکه ناشی از افزایش تولید واکسن در
جهان است .به نظر من ،بخش خصوصی میتواند با توجه به صرف انرژی و هزینه
بسیار و حمایتهایاتاق 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 میتواند 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 میکند .اما وجود چنین عواملی نافی حرکت بخش خصوصی و عمل این بخش به مسئولیت
اجتماعینیست.
نتیجه هرچه شود ،تالش بخش خصوصی برای واردات واکسن ،حرکتی درست است .شرکتهای
بخش خصوصی از ماههاینخست همهگیری کرونا در کشور وارد کارزار شدند .شرکت درمانآرا
هم در کنار دیگر شرکتهایبخش خصوصی تجربه عمل به مسئولیت اجتماعی را در این دوره
دارد .حتی پیش از اثبات اثر رمدسیور ،شرکت درمانآرا با کلید زدن پالسمادرمانی جان دهها
مریض مبتال به کرونا را نجات داد .به نظر من راهحل برای برونرفت از مشکالت کنونی ،یادگیری
روشهایموثر در مدیریت بحرانها و اعتماد بیشــتر بخش دولتی به بخش خصوصی است.
بخش خصوصی به حرکتهایبیشتری مشابه مطالبهگری آقایان خوانساری و ریاحی در موضوع
واکسن نیاز دارد .حرکت بزرگان اتاق بازرگانی ،مصداق بارزی از عمل به مسئولیت اجتماعی است.
این حرکت در دورهایآغاز شده که دولت نتوانسته به آنچه باید عمل کند .احساس مسئولیت
بخش خصوصی نسبت شرایط کشور را باید تقویت کرد ،حتی اگر نظام دیوانساالری در کشور،
سرعت بخش خصوصی را کند و موفقیت آن را کم کند.

6

نکتههایی 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 چابکتراست و میتواند سریعتر
از فروشندگان بینالمللی واکسن تهیه کند .بخش خصوصی در ارتباطات
خود کاغذبازی کمتری دارد.
[شرکتهایبخش خصوصی تحریم نیست .ضمن اینکه بازرگانی
بینالمللی یک کار تخصصی است و از عهده نهادهای دولتی خارج است.
[نتیجه هرچه شود ،تالش بخش خصوصی برای واردات واکسن ،حرکتی
درست است .شرکتهایبخش خصوصی از ماههاینخست همهگیری کرونا
در کشور وارد کارزار شدند.
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نگـاه
گفتوگوی «آیندهنگر» با ناصر ریاحی ،رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو

ِ
تقویتجمهور

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 گفتوگو با «آیندهنگر» از لزوم عمل شرکتها به مسئولیت اجتماعیشان در این زمانه میگوید .ریاحی باور دارد این
حرکت بخش خصوصی تالشی برای تقویت اجتماعی است نه کاری برای تضعیف دولت.

پس از اعالم خرید واکسن کرونا توسط بخش خصوصی ،در رسانههایرسمی و مجازی
در اینباره بحث شد .بعضی گفتههایمســئوالن دولتی هم درباره شرکتهایخصوصی
متقاضی مجوز ،تند بود.

بله ،حرفهاییمطرح شد .البته خود وزیر بعد هم اعالم کرد که منظور من شما نیستید و
شرکتهایغیرمعتبری که درخواست دادند ،منظور است.
پای این شرکتهاینامعتبر چطور به ماجرا باز شده است؟

بعد از تصمیم نهاد ریاســت جمهوری درباره صدور مجوز واردات واکسن کرونا برای بخش
خصوصی ،حتی تعدادی از شرکتهایغیردارویی برای دریافت مجوز نامهنگاری کردند .سازمان
غذا و دارو هم مجوزها را صادر کرد اما هیچیک از این شــرکتها نتوانستند واکسن وارد کنند.
این شــرکتها در پروفرما قیمتهایباالیی پیشنهاد کردند اما چیزی که ما اعالم کردیم برای
یک نوع واکســن  10تا  12یورو بود .در نهایت خود این شرکتها دریافتند که واردات واکسن
با آنچه پیشبینی کرده بودند عملی نیست و گرفتار میشوند .بنابراین حذف شدند و تنها 35
شرکت برای واردات واکسن کرونا باقی ماندند .بسیاری از این شرکتها ،شرکتهایفوریتیاند
که میتوانند واکسن وارد کنند اما در حجم بسیار کم .نکته دیگر اینکه واکسن محصولی نیست
که این شرکتها بتوانند وارد کنند .شرکتیهایفوریتی به طور معمول از عمدهفروشانی خرید
میکنند که کاالها را در انبار نگه میدارند .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 کارخانهها واکسن را میخرند؟

ممکن است این سه شرکت هم از عمدهفروش 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
میکنیم .اگر شرکتی ریگی به کفش دارد ،زیر بار بازرسی نمیرود .ما
در چند مورد هم پروفرما گرفتیم که به دلیل عدم آمادگی سیستم از
بین رفت .در آن موارد هم کارخانه تایید میکرد که یک عمدهفروش
میزان مشــخصی واکســن از ما طلب دارد و در تاریخ مشخصی
میتوانم آن را تحویل دهم.
فکر میکنید روند همکاری مسئوالن در وزارت بهداشت
با شرکت های بخش خصوصی بهبود پیدا کند؟

با روشنگریهایخوبی که رسانهها 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 میتواند واکســن وارد کند و کسانی که عجله دارند
و میخواهند برای واکسن کرونا به خارج سفر کنند ،در داخل
این واکسنها را بخرند .این درحالی است که این تصمیم بسیار
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اشتباه است و عوارض اجتماعی بدی به همراه دارد .هر نوع تبعیض در تزریق واکسن میتواند
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 اولویتهایستاد کرونا هم در نظر گرفته میشود .بعد
از اولویت گروه یک که کادر درمان و سنهایباالست ،نوبت به  65سالهها و پس ازآن باالی 60
سال میرسد و افرادی که بیماری زمینهایو خاص دارند در اولویت قرار میگیرند .پس از این
گروه هم مشاغل پرخطر در اولویت قرار میگیرند اما تشخیص اینکه کارمندان بانک از معلمها یا
پلیسها از قاضیها 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
گروههایدیگری تزریق شود .زنجیره ابتال با تزریق هرچه بیشتر میشکند 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 ،نمیتوانیم درباره قیمت نهایی اظهارنظر کنیم.
هنوز نمیدانیم چه هزینههاییدر انتظار است .آیا وزارت بهداشت پس از
دریافت محموله از ما ،ترخیص از گمرک و نگهداری در انبارهای معتبر،
خود فرایند تزریق را اجــرا میکند یا نظارت میکند و ما باید هزینهای
پرداخت کنیم و اینکه گمرک هزینه ترخیص را چقدر حســاب میکند.
این هزینهها هنوز مبهم است بنابراین ،قیمت ارزی واکسن را اعالم
کردیم که برای واکســن استرازنکا  5تا  6یورو و قیمت
هر واکسن اسپاتنیک  10تا  12یوروست .این قیمت
خرید واکســن از کارخانه اســت .مهم این است
که هرچه زمان بگذرد ،به دلیل افزایش تقاضای
شرکتها ،ممکن است قیمت از کارخانه هم تغییر
کند .اما مــا تالش میکنیم بیش از قیمتی که
اعالم کردیم ،واکسن نخریم.
آیــا شــرکتهایی مثــل
خودروسازیها و فوالدسازان هم برای واردات
واکسن کرونا پیشقدم شده بودند؟ مثل ایران
خودرو.

ســازمان غذا و دارو نام شــرکتهایی راکه
تایید شده در سایت خود اعالم میکند نه شرکت
هایی که مجوز نگرفتنــد .بنابراین من نمیدانم
کدام شــرکتها منظور شماست .اما ایران خودرو از

بعد از تصمیم نهاد ریاست جمهوری درباره صدور مجوز واردات واکسن کرونا برای بخش خصوصی ،حتی تعدادی
از شرکتهایغیردارویی برای دریافت مجوز نامهنگاری کردند .سازمان غذا و دارو هم مجوزها را صادر کرد اما
هیچیک از این شرکتها نتوانستند واکسن وارد کنند.

شرکتهاییاست که در ســایت اتاق بازرگانی برای خرید واکسن ثبت درخواست کرده است.
استدالل این شرکت این است که ما خودمان  150هزار کارگر داریم و مصرفکننده دستکم 30
شرکت قطعهسازی هستیم .آنها میگویند شما درواقع با واکسیناسیون کارگران ایران خودرو
جلوی بیکاری 300هزار نفر را میگیرید .این استداللها مطرح شده است که ما در اتاق بازرگانی
به آن ورود نمیکنیم .تصمیمگیری در اینباره به طور کامل برعهده ستاد ملی کروناست.
آیا اینطور است که با گذر زمان ما فرصت واردات واکسن را از دست بدهیم؟

فرصت واردات واکسن را از دست نمیدهیم اما واقعیت این است که امروز ،فرصت طالیی فراهم
شده است که باید از آن استفاده کنیم .کانادا  4.5برابر نیاز جمعیت کشورش برای واکسن کرونا
سفارش ثبت کرده است .استدالل آنها این بود که زودتر واکسن را میگیریم و واکسیناسیون
را انجام میدهیم و باقیمانده را به کشــورهای فقیر میدهیم .اما وقتی وارد فاز واکسیناسیون
شــدند ،در کار ماندند .مسائلی پیش آمده که کشورها پیشبینی نکرده بودند .بنابراین سرعت
واکسیناسیون در این کشور کم شده است چراکه مسائلی مثل انبار ،نگهداری از واکسنها ،تزریق
و ایجاد زیرســاختها هم مهم است .نکته مهم دیگر ،تاریخ مصرف واکسنهاست که برای این
کشورها چالشبرانگیز شده است چراکه برای انجام تستهایپایداری فرصتی وجود نداشت .در
این تستها ،واکسن را بررسی میکنند و اگر مثل روز اول بود به همان میزان تاریخ مصرف در
نظر میگیرند .برای واکسن کرونا این دوره ششماهه است ،اما تست پایداری انجام نشده است.
درواقع واکسنهایسفارشی کشــورها درحال آماده شدن است اما زیرساختهای
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  30تا  40درصد جمعیت واکسینه شدند .اما در هیچ کشور دیگری
واکسیناســیون بیش از  20درصد جمعیت انجام نشده است .مسئله صرفا دسترسی به واکسن
نیست بلکه امکانات تزریق و نگهداری هم مطرح است .بنابراین امروز که سفارشها روی دست
کارخانهها 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 میخریم شــش ماه تاریخ مصرف دارد و در واقع همان سفارشــی است
که برای مثال کانادا میداند که نمیتواند در شــش ماه آینده تزریق کند .این کشــورها امروز
ســفارشهایآتی را ثبت میکنند که تنظیم شده با توان آنهاست .ما هم در مرحله اول 100
هزار دوز و پس از آن  250هزار دوز وارد میکنیم اما اگر در واکسیناسیون عقب بمانیم ،فاصله
واردات را بیشتر میکنیم.
ما تا چه اندازه برای تزریق سراسری آمادگی داریم؟

همانطور که آلمان و کانادا نمیدانستند ،ما هم نمیدانیم .تا امروز نزدیک به سه میلیون دوز
واکسن به کشور وارد شده است .امکانات انبار و تزریق محدود است .در آلمان و کانادا داروخانهها
را برای ادامه روند تزریق درگیر کردند.
ما در ایران میتوانیم از این تجربه استفاده کنیم؟

به نظر من این بهترین و ســادهترینراه اســت .ما در ایران  14هزار داروخانه داریم که اگر
نصف آنها هم امکان نگهداری و تزریق را داشته باشند ،میتوانیم روزی  140هزار دوز واکسن
تزریق کنیم .با فعال کردن داروخانهها جلوی ازدحام جمعیت و ابتالی بیشتر مردم را میگیریم.
با راهاندازی سامانههاییکه اسامی افراد را ثبت و آنها را به نزدیکترینداروخانه هدایت میکند،
میتوان از ظرفیت داروخانهها اســتفاده کرد .کشورهای دیگر ناگزیر شدند از ظرفیت داروخانه
استفاده کنند و ما هم باید این روش را جدی بگیریم .همه نگرانیها این است که واکسن به بازار
سیاه برود .میتوان 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 شرکتهایواردکننده دارویی ،موضوعی است که شما هم بارها به آن اشاره
کردید .درحالیکه واردکننده اصال داروی وارداتی را نمیبیند ،بیش از دیگران به عنوان متهم
نشت دارو در بازار سیاه مورد توجه قرار میگیرد .چرا چنین رویکردی وجود دارد؟

به نظر میرســد موضوع را کوچک میبینند .علم میگوید اقتصادهایی پیشــرفت میکند که
بخش خدماتش رشــد کند .متاسفانه این ذهنیت علیه خدمات ایجاد شده و مسئوالن هم درباره
آن شفافسازی نکردند .توزیعکنندهها ،واردکنندهها یا خردهفروشها همیشه دالل خطاب شدند.

نکتههایی که باید بدانید
[مطرح کردند که هرکس میتواند واکسن وارد کند و کسانی که عجله
دارند و میخواهند برای واکسن کرونا به خارج سفر کنند ،در داخل این
واکسنها را بخرند .این درحالی است که این تصمیم بسیار اشتباه است
و عوارض اجتماعی بدی به همراه دارد .هر نوع تبعیض در تزریق واکسن
میتواند 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 گروههایدیگری
تزریق شود .زنجیره ابتال با تزریق هرچه بیشتر میشکند نه اینکه چه
گروهی واکسینه شوند و چه گروهی خیر.
[ایران خودرو از شرکتهاییاست که در سایت اتاق بازرگانی برای
خرید واکسن ثبت درخواست کرده است .استدالل این شرکت این است
که ما خودمان  150هزار کارگر داریم و مصرفکننده دست کم  30شرکت
قطعهسازی هستیم .آنها میگویند شما درواقع با واکسیناسیون کارگران
ایران خودرو جلوی بیکاری  300هزار نفر را میگیرید.

درحالیکه کار پیچیدهتراست .برای مثال در زمینه دارو ،واردکننده  90درصد دارو را در گمرک به
پخش تحویل میدهد .واردکننده تسلطی به دارویی که وارد کرده ندارد .برای عمده داروها 10 ،تا 12
عدد به طور تصادفی و به عنوان نمونه شاهد برداشته میشود 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
میشود .در این شرایط واردکننده با هدایت وزارت بهداشت دارو را به بیمارستانها اهدا میکند.

عمل بخش خصوصی به مسئولیت اجتماعی سابقهایطوالنیتراز بحران کرونا و پویش
نفس دارد؟

بله ،میتوانم به همه حوادث طبیعی اشــاره کنم که همه تولیدکنندگان و واردکنندگان در
کمک به مردم آسیبدیده وارد عمل شدند .از زلزله رودبار تا بم ،کرمانشاه و خراسان ،شرکتها
عــاوه بر اهدای دارو ،گروههاییرا برای کمک به منطقه ارســال کردند .غیر از این ،نزدیک به
 200میلیون یورو دارو توســط شرکتهایدارویی 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 درحالیکه 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 شرکتها به طور جدی دنبال میشود .شرکتهایدارویی
در پویش ایران من برای ســاخت مدرسه با دیگر شرکتهایبخش خصوصی همکاری کردند.
اتحادیه واردکنندگان دارو هم در قالب این پویش که  140مدرسه ساخته ،دو مدرسه در لرستان
و خراسان جنوبی ساخته و در ساخت ده مدرسه دیگر مشارکت کرده است .این غیر از کمکهای
انجامشده به مساجد و خیریهها از جمله محک است.
فکر میکنید 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 بیاساس است .در کشورهای دیگر مردم مدرسه نمیسازند یا در زمان
سیل و زلزله به آسیبدیدگان کمک نمیکنند؟ 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 کردهایم .ما تالش میکنیم 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 میتوان مثال زد که انجام آن وظیفه دولت است
اما مردم هم آن را انجام میدهند .مسئله ما تقویت اجتماعی است نه تضعیف دولت .کار ما تقویت
جمهور است نه تضعیف رئیس آن.
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نگـاه
گفتوگوی «آیندهنگر» 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 همهگیری کرونا ،این بخش با راهاندازی پویش نفس به کمک کادر درمان آمد .اکنون بخش خصوصی برای واردات
واکسن کرونا پیشقدم شده است اما نقدها به این حرکت کم نیست .پدرام سلطانی ،عضو سابق هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفتوگو با «آیندهنگر» ،نقدهای مطرح شده به این حرکت،
به ویژه از سوی مسئوالن در وزارت بهداشت را فرافکنانه میداند .سلطانی با تاکید بر اینکه هیچکس مخالف واکسن داخلی نیست گفت« :معطل کردن مردم و جامعه به ویژه گروههای
پرخطر تا زمان تولید واکسن داخلی ،نه کاری منطقی و نه تخصصی در مدیریت بهداشت کشور است .ما باید زودتر واکسن وارد میکردیم و تا جای ممکن واکسیناسیون را پیگیری
میکردیم و پس از تولید واکسن داخلی ،فرایند واکسیناسیون را با واکسن داخلی پی میگرفتیم».
واردات واکسن توسط بخش خصوصی با وجود نیاز کشور به واکسن کووید 19منتقدانی
هم داشت .حتی یکی از اقتصاددانان در گفتوگویی 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 بیاطالعم .امــا اگر این نقد ،در عبارت «تضعیف دولت»
خالصه شده ،باید بگویم عملکرد وزارت بهداشت در مدیریت کرونا به اندازهایضعیف بوده ،که
عامل دیگری به اهرمی برای تضعیف آن تبدیل نشود .تعلل در خرید واکسن ،بروز موجهای
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 مطرحشده
توسط وزیر بهداشت و اشاره ایشان به شگفتزدگی جهان از مدیریت کرونا در ایران ،میبینیم
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 ناهماهنگیها
در دستگاههایمتولی گالیه دارند .دلیل این ناهماهنگی را در چه میبینید؟

به نظر میرسد بعضی مسئوالن در وزارت بهداشت و درمان ادعاها درباره
تولید واکسن داخلی را پذیرفتهاندو نسبت به ظرفیتهایدیگر ،برای تهیه
اند .این مسئله شاید ناشــی از کاستی اطالعات
واکســن کرونا بیاعتنا شده 
آنهاســت که خود را به شــکل ضعــف در مدیریت نشــان میدهد .بعضی
ناهماهنگیها 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 بیاعتنایی نسبت به موضوع،
جان مردم را به بهانه حمایت از تولید واکسن داخلی به خطر
بیندازند.
موضع بخش خصوصی نسبت به واکسن داخلی
چیست؟

هیچکس مخالف تولید واکســن در داخل نیســت
و به آن افتخار هم میکند .تولید واکســن در داخل،
نیاز کشور است و الزم است .در فرایند واکسیناسیون
اینطور نیست که پس از تلقیح یک دوز ،همهگیری
کرونا به پایان برســد .تا سالهایآینده جهان و ایران
درگیر این بیماری است ،مثل آنفوالنزا که جامعه بشری
هنوز با آن درگیر اســت .تا ســالها باید به گروههای
آسیبپذیر واکسن تزریق کرد ،مثل آنفلوانزا که ساالنه
مقداری از آن به کشــور وارد میکنیم .اگر امروز در ایران
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واکســن کرونا تولید کنیم ،تا سالها از آن استفاده میکنیم .بنابراین هیچکس مخالف تولید
واکسن در ایران نیست .اما معطل کردن مردم و جامعه به ویژه گروههایپرخطر تا زمان تولید
واکسن داخلی ،نه کاری منطقی و نه تخصصی در مدیریت بهداشت کشور است .ما باید زودتر
واکســن وارد میکردیم و تا جای ممکن واکسیناسیون را پیگیری میکردیم و پس از تولید
واکسن داخلی ،فرایند واکسیناسیون را با واکسن داخلی پی میگرفتیم.
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 میدانید؟

به نظر من بیشتر حرفها سخیف و بیپایه است .ادعا میکنند که ممکن است در این بین
داللی انجام شود و واکسن به ده برابر قیمت فروخته شود .این حرفها ،همه فرافکنی است تا
مدیریت ضعیف خود را بپوشانند .بخش خصوصی قیمت واکسنی را که میخرد ،اعالم کرده
است .ممکن است از همه درخواستها برای واردات واکسن ،شرکتی هم قیمتی بیشتر اعالم
کند .وزارت بهداشــت میتواند درخواست آن شــرکت را رد کند نه اینکه از یک مورد
استثنایی برای کوبیدن همه شرکتهایبخش خصوصی ،که برای سرعت گرفتن
واکسیناسیون تالش میکنند ،استفاده کند .این سیاسیکاری 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 سابقهایدارد؟

مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی با اعالم رسمی ورود کرونا به کشور
آغاز شــد .پویش نفس ده روز پس از اعالم رسمی کرونا در  12اسفندماه کار
خود را آغاز کرد .در این پویش تجهیزاتی مثل ونتیالتور و سیلندرهای اکسیژن
را از بازار داخل و خارج خریدیم .همچنین در سایتهاییدر شمال کشور،
تهران ،یزد و خوزســتان گان پزشکی تولید کردیم و پس از
استریل کردن لباسها در سازمان انرژی اتمی با هزینه
بخش خصوصی ،به بیمارستانها تحویل دادیم .زمانی
که کشور با کمبود ماسک  ،N95تبسنج لیزری
و دیگر تجهیزات و لــوازم مصرفی روبهرو 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 استانهایکشور توزیع
کردیم .بنابر اذعان مسئوالن در بیمارستانها
و مسئوالن منصف دانشگاههایعلوم پزشکی
کشــور ،پویش نفــس در انجام مســئولیت
اجتماعی یکی از درخشانترینعملکردها را در
سه ماه بحرانی در آغاز دوره همهگیری کرونا ثبت

 هر یک روز تعلل در صدور مجوز برای واردات واکسن بر ابتالی مردم به کرونا
و آمار فوتیها اثر میکند .مردم پیامدهای ناگوار این تعلل را ناشی از مدیریت در
وزارت بهداشت میدانند چراکه هیچ دلیلی برای این تاخیر وجود ندارد.

کرد .حدود  150میلیارد تومان از منابع بخش خصوصی در اتاق ایران و تهران در کنار منابع
اتاقهایبازرگانی ،در این پویش جمعآوری شد و به کمکهایعامالمنفعه برای انجام مسئولیت
اجتماعی تخصیص یافت .این منابع بدون هیچ چشمداشــتی و صرفا برای انجام مســئولیت
اجتماعی عرضه شد.
ماههاست 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 میتواند این کار را انجام دهد .پس از اعالم آمادگی بخش خصوصی،
تا امروز کارشکنیها و سنگاندازیها ادامه دارد .همچنین بخش خصوصی در فاز دیگری ،برای
عمل به مسئولیت صنفی خود قصد دارد واکسنهایوارداتی را به طور رایگان برای تلقیح در
اختیار کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی قرار دهد تا تولید کشور در سال جاری با قدرت
هرچه تمامترادامه پیدا کند و لطمهایبه تولید کشور وارد نشود .بخش خصوصی در این فاز
اولویتهایســتاد کرونا را در نظر میگیرد که از جمله آن ،مباحث ایمنی مربوط به بیماری
زمینهایافراد و تلقیح واکسن به افراد باالی شصت سال ،گروههایدر معرض آسیب و ابتالی
بیشــتر به کروناست .پس از تلقیح واکسن به افراد در اولویت ،گروههایدیگر در کارخانهها و
واحدهای تولیدی و خدماتی کشور واکسینه میشوند.
به پویش نفس و عملکرد مثبت آن اشــاره کردید .امروز هم مسئله واردات سریعتر
واکسن توسط بخش خصوصی مطرح است .این چابکی که فعاالن اقتصادی به آن اشاره
میکنند در چیست؟

کارنامه بخش خصوصی در این زمینه روشن است .مدیریت در بنگاههایبخش خصوصی
چابکتراز دولتی و بهرهوری این بنگاهها هم بیشــتر است .اما صرفنظر از این ،تنها عملکرد
بخش خصوصی در بحران کرونا نشــان میدهــد بخش خصوصی از بخش دولتی چابکتر
اســت .بخش خصوصی ظرف  10روز پس از اعالم رســمی کرونا پویش نفس را کلید زد .در
یک هفته چندده دســتگاه ونتیالتور تهیه و اهدا کردیم .در دو هفته  300هزار ماسک N95
به کشــور وارد کردیم و دو هفته را صرف غلبه بر کارشکنیها برای ترخیص کردیم تا اینکه
ماسکها برای توزیع در اختیار ما قرار گرفت .زمانی که ماسک  N95در کشور تولید نمیشد،
با پایینترینقیمت ممکن از خارج این ماسکها را خریدیم .من به یاد دارم که بخش عمومی
و حاکمیتی در همان زمان ماسکهای N95را  30درصد گرانتراز بخش خصوصی خریدند.
این نشاندهنده کارآیی بخش خصوصی و اقدام سریع آن است .برخالف حرفهایبیپایه و
اساسی که این روزها میشنویم ،گروهی شناختهشده و معتبر از بخش خصوصی برای واردات
واکسن پیشقدم شدهاندو قرار است بدون هیچ سودی این واکسنها را در اختیار کارکنان و
کارگران واحدهای تولیدی قرار دهند .بخش خصوصی ارزانتراز دولت میتواند واکســنها را
بخرد و وارد کند .از نظر مصالح مادی کشور هم که در نظر بگیریم ،واردات واکسن توسط بخش
خصوصی بهصرفهتر است.

نکتههایی که باید بدانید
[به نظر میرسد بعضی مسئوالن در وزارت بهداشت و درمان ادعاها درباره
تولید واکسن داخلی را پذیرفتهاندو نسبت به ظرفیتهایدیگر ،برای تهیه
واکسن کرونا بیاعتنا شدهاند.
[مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی با اعالم رسمی ورود کرونا به کشور
آغاز شد .پویش نفس ده روز پس از اعالم رسمی کرونا در  12اسفندماه کار
خود را آغاز کرد.
بپذیر واکسن تزریق کرد ،مثل آنفلوانزا
[تا سالها باید به گروههای آسی 
که ساالنه مقداری از آن به کشور وارد میکنیم .اگر امروز در ایران واکسن
کرونا تولید کنیم ،تا سالها از آن استفاده میکنیم .بنابراین هیچکس مخالف
تولید واکسن در ایران نیست.
[آیا شرکتی که بیش از دو دهه در زمینه واردات دارو فعالیت کرده و
سالها با حسن نیت به کار پرداخته به ناگهان در دوره همهگیری کرونا مورد
تردید مسئوالن قرار گرفته است؟

در زمان آغاز فعالیت پویش نفس و این روزها که بحث واردات واکسن توسط بخش
خصوصی مطرح شده ،همکاری دولت را چطور ارزیابی میکنید؟

همکاری دولت به معنای عمومیاش بســیار بهتر از همکاری وزارت بهداشــت است .همه
گرفتاری بخش خصوصی در وزارت بهداشــت با مراجعه به سایر مسئوالن دولتی حل و فصل
میشد ،نه اینکه در وزارت بهداشت به طور خودخواسته با ما همکاری کنند .این وزارتخانه با
منتهای سختگیری و نگاهی توأم با سوءظن با بخش خصوصی رفتار کرد .حتی در زمان فعالیت
پویش نفس و واردات تجهیزات ،بیشتر گرفتاریهایما ناشی از رفتار وزارت بهداشت بود .آنها
ادعا میکردند تجهیزاتی را که وارد شــده باید در اختیار ما قرار دهید و ما میگفتیم خودمان
توزیع میکنیم ،چراکه شبکه ارتباطات ما در سراسر کشور چابکتراست .ضمن اینکه این کار
بخش خصوصی بوده و میخواهد جامعه ادای دین این بخش را به خود ببیند و بداند که بخش
خصوصی برای کاهش آثار بحران مشارکت کرده است .به نظر میرسد در دوره آقای نمکی بعضی
اند .این
افراد در سطوح مدیریتی به کار گمارده شدند که به جای عمل به وظایف مشغول فرافکنی 
افراد به جای گزارشدهی درباره عملکرد خود ،به طور مداوم مشغول نفی دیگراناند.
هرجا که مسئله سالمت و بهداشت در میان است ،سختگیری و دخالت نهادهای ناظر
هم مطرح میشود .در فرایند کار با بخش خصوصی ،تا چه اندازه سختگیریهاییکه از آن
میگویید ،از وظایف ذاتی وزارت بهداشت بود؟

ســختگیری درباره سالمت مردم درست است و جای هیچگونه مصالحه و کوتاهی در این
مورد نیست .هیچکس هم از سازمان غذا و دارو یا وزارت بهداشت نمیخواهد چشمش را به روی
استانداردها ببندد .در مورد واردات واکسن هم همین است .شرکتهایمعتبری که سالهاست
در حوزه تامین انواع واکسن و دارو در کشور فعالیت میکنند و حسن نیت و توانمندی خود را
ثابت کردند ،برای واردات واکسن پیشقدم شدند اما وزارت بهداشت .مانع حرکت این شرکتها
شده است .در مورد شرکتهاییمثل شرکتهایفوالدی و خودروسازی که هیچ توانمندی در
حوزه واردات دارو و واکسن ندارند ،اعمال مالحظات قابل فهم است .اما شرکتهاییاز بخش
خصوصی برای واردات واکسن اعالم آمادگی کردند که سالهاست در این زمینه تجربه دارند.
ســازمان غذا و دارو میخواهد 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 سالها
با حســن نیت به کار پرداخته بهناگهان در دوره همهگیری کرونا مورد تردید مســئوالن قرار
گرفته است؟ وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو همه مکانیزمهایکنترلی را اعمال کردهاند
و همه موارد از نظر فنی و ...بررسی شده است .به نظر من سختگیریها امروز ،بیشتر جنس
سیاسی دارد تا فنی و کارشناسی .دستکم درباره شرکتهایشناختهشده در زمینه واردات
دارو اینطور است.
پویش نفس هم به واردات واکسن کرونا وارد شده است؟

خیر ،پویش نفس کار خود را انجام میدهد 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 دانشآموزان کمبضاعت در مناطق کمبرخوردار 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 .همچنین در فاز بعدی،
برای حمایت از خانوارهایی که به دلیل کرونا ،سرپرست آنها درآمد خود را از دست داده بود،
بنهایارزاق تهیه کردیم .امروز ،با توجه به افزایش تعداد بیماران کرونایی بستری ،تقاضا برای
سیلندر اکسیژن باال رفته که این بخش را پوشش میدهیم و منابع مازاد هم به اهدای تبلت
اختصاص داده شده است.
فکر میکنید 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
فوتیها اثر میکند .مردم پیامدهای ناگوار این تعلل را ناشی از مدیریت در وزارت بهداشت
میدانند چراکه هیچ دلیلی برای این تاخیر وجود ندارد .کوتاهیهایبسیاری انجام شده
و بســیاری از وعدهها به نظر من ،بیپایه و اساس اســت .واکسن داخلی در زمانبندی
اعالمشده ،نمیتوانست به دســت مردم برسد و نزدیک به شش ماه زمان را بدون هیچ
دلیلی از دســت دادیم .مسئول همه این کارشکنیها ،تعللها و در نهایت ابتالی بیشتر
مردم به کرونا وزارت بهداشت و درمان است.
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بعضی مسئوالن در وزارت بهداشت ،نظر شخصی خود را در فضای مجازی مطرح میکنند .این در
حالی است که آنها به عنوان مقام و مسئول ،نباید نظر شخصی بدهند ،بلکه باید براساس تصمیمهای
هماهنگشده با مسئوالن باالدستی درباره مسائل اظهارنظر کنند.

نگـاه

غلبه حاشیه بر متن در واردات واکسن کرونا

چرا سرعت واکسیناسیون در ایران کم است؟

علی شریعتی
عضو هیئت نمایندگان اتاق
ایران

نزدیک به دو سال از همهگیری کرونا میگذرد .پیش از همه ،تعطیلی
و خانهنشینی مردم کسب وکارها را متضرر کرد بنابراین میتوان بنگاههای
اقتصادی را از نخســتین آسیبدیدگان همهگیری این بیماری دانست.
بخــش خصوصی در همان ماههاینخســت اعالم رســمی ورود کرونا
به کشــور ،توانســت با راهاندازی پویش نفس عالوه بر حمایت از کسب
وکارها ،در مسیر کمک به کادر درمان هم گامهاییبردارد .پویش نفس
تجربهایبود که نشــان داد بخش خصوصی میتواند در شرایط بحرانی
مثل همهگیری کرونا به کار آید و در عمل به مسئولیت اجتماعی خود ،به
نفع مردم به میدان بیاید .بعضی تجربهها در پویش نفس بیبدیل است که
خرید تجهیزات با قیمت بسیار کمتر و سریعتراز دولت را میتوان از جمله
آن به شمار آورد .بخش خصوصی در پویش نفس با نظارت هالل احمر و
دیگر سازمانهایمسئول عملکرد خوبی از خود ثبت کرد.
اکنون با گذشت بیش از یک سال از همهگیری کرونا ،مسئله واکسن
به اولویت جوامع مختلف در مقابله با این بیماری تبدیل شده است .امروز
هم ،مثل اسفندماه سال  ،98بخش خصوصی نسبت به جامعه احساس
مسئولیت کرده و تالش میکند در مسیر تهیه واکسن کمک کند .با توجه
به فرصتی که در جهان به دلیل عدم توان بعضی کشــورها در دریافت
واکسنهایسفارش دادهشده فراهم شد ،بخش خصوصی پیشنهاد کرد
برای تسریع واکسیناسیون ،واکسن تهیه کند .سرعت واکسیناسیون در
ایران به دالیلی از جمله محدودیتهایناشی 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 چابکتراست ،به میدان بیاید.
هماکنون بحث درگذشت حدود  500نفر از هموطنانمان در روز مطرح
است .تهیه واکسن کرونا توسط بخش خصوصی میتواند از عمق بحران
بکاهــد و در ایجاد جو روانی مثبت در جامعه هم موثر اســت .فراموش
نکنیم که بنگاهها از نخستین آسیبدیدگان کرونا بودند .همهگیری این
بیماری هزینههایتولید را افزایش داد ،کمیت و کیفیت تولید و بهرهوری
را کاهش داد و هزینههایبســیاری را بــه بنگاهها تحمیل کرد .نیروی
انســانی ارزشمندترین دارایی یک بنگاه اقتصادی است و حفظ سالمت

نکتههایی که باید بدانید
[تهیه واکسن کرونا توسط بخش خصوصی میتواند از عمق بحران بکاهد و در ایجاد جو
روانی مثبت در جامعه هم موثر است.
[متاسفانه در بعضی دستگاهها به جای تمرکز بر حل و فصل مشکالت کشور ،مسئوالن
به آینده شغلی خود فکر میکنند و با نقد هرآنچه در این دولت انجام شده ،به دنبال یافتن
جایگاهی در دولتهای بعدیاند.
[همهگیری این بیماری هزینههایتولید را افزایش داد ،کمیت و کیفیت تولید و بهرهوری را
کاهش داد و هزینههایبسیاری را به بنگاهها 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.
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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 پیشآمده در فضای بینالمللی 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 میبرند .به نظر میرسد بیشتر منتقدان این حرکت
اتاق بازرگانی در بخش خصوصی ،از شکستخوردگان انتخابات گذشته
اتاق بازرگانیاندکه بهجای همراهی و همکاری در این شرایط سخت ،به
بدگویی مشغول شدهاند.
مسئله دیگر در مســیر انجام مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی،
مانعتراشــی بعضی مسئوالن در دستگاههایمتولی بهداشت و سالمت
کشور است .متاسفانه در بعضی دستگاهها بهجای تمرکز بر حل و فصل
مشکالت کشور ،مسئوالن به آینده شغلی خود فکر میکنند و با نقد هرآنچه
اند.
در این دولت انجام شده ،به دنبال یافتن جایگاهی در دولتهایبعدی 
همین به ناهماهنگی در بدنه دولت دامن زده است و این ناهماهنگی به
مانعی برای بخش خصوصی در جریان واردات واکسن تبدیل شده است.
بحثهایپوپولیستی که ناشی از همین ناهماهنگیهاست ،اصل ماجرا را
برای بعضی به حاشــیه برده است .این درحالی است که در فرایند تهیه
واکسن و مدیریت بحران کرونا ،زمان مسئلهایاساسی است و تلف کردن
آن کار را برای خریداران دشوار میکند.
متاســفانه میبینیم که بعضی مسئوالن در وزارت بهداشت ،نظر
شخصی خود را در فضای مجازی مطرح میکنند .این درحالی است
که آنها به عنوان مقام و مســئول ،نباید نظر شخصی بدهند ،بلکه
باید براساس تصمیمهایهماهنگشده با مسئوالن باالدستی درباره
مســائل اظهارنظر کنند .این اوج ناهماهنگی است و زیان آن متوجه
مردم خسته است که طی ماههایگذشته ،داغدار عزیزان و نزدیکان
اند .بخش خصوصی برای حمایت از مردم و کارگران ،آماده
خود شده 
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
میزند .شرکتهاییوارد کارزار واردات واکسن شدهاندکه سالهاست
اند .این شرکتها
نیاز جامعه ایران به واکسنهایمختلف را تامین کرده 
ســابقهایطوالنی در این کار دارند و رفتار مســئوالن دولتی با این
شرکتها ،تناسبی با کارنامه مثبت این شرکتها 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 ظرفیتهایکشــور برای
این کار استفاده کند ،نه اینکه ظرفیت بخش خصوصی را نادیده بگیرد
و با سنگاندازی ،نه به نفع مردم و نه حتی به نفع واکسن تولید داخل
عمل کند.

 ...............................جریده ...............................

شنیدهشوید

رسانههای بزرگ امروزی چندین برنامه صوتی مخصوص مخاطبان متنوع خود میسازند
دنیای رسانههای امروز ،دنیای چیست؟ متن ،صوت ،عکس،
ویدیو یا گرافیک؟ قرنها بود که دنیای رسانهها دنیای متن
سعید ارکانزاده یزدی
بود ،یعنی ردیفکردن کلمات پشــت ســر هم .هزاران سال
دبیر بخش  جریده
مردمی که پس از اختراع خط میزیســتند ،بهواســطه زبان
مکتوب معانی را منتقل میکردند .بعد از دوران گوتنبرگ که
ماشین چاپ را اختراع کرد ،تکثیر مکانیکی متن با سرعت خیلی بیشتری توانست به رسانههای
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 رسانهها حضور پررنگی
داشــت چرا که اغلب برنامهها پیشاپیش نوشته میشد و سپس مجری یا سازنده برنامه از آن در
محصوالت صوتی و تصویری خود بهره میگرفت .ولی به هر حال ،یک عکس یا ویدیو یا موسیقی
چیزی بود که در رادیو و تلویزیون و عکاسی و سینما به کار گرفته میشد و به متن ارتباطی پیدا
یکرد.
نم 
در دهه  1980که اینترنت وارد جامعه نخبگان شــد و در دهه  1990که در میان مردم رواج
یافت ،سلطه همچنان با متن بود .سالهای ابتدایی اینترنت سالهای انتقال متن بود که با کدهای
دودویی (باینری) میشــد حروف خط را با ظرفیت ناچیز انتقال اطالعات آن سالها جابهجا کرد.
بعدها ،هرچه ســرعت اینترنت افزایش یافت و انتقال اطالعات با حجم باالتری میسر شد ،عکس

و صوت و ویدیو توانســت راحتتر منتقل شــود تا جایی که تسلط متن یکسره از دست رفت و
این ســؤال که ابتدای این نوشته پرسیده شد ،پیش آمد :دنیای رسانههای امروز دنیای چیست؟
متن ،صوت ،عکس ،ویدیو یا گرافیک؟ البته گاهی نیز گفته میشود دنیای کنونی رسانهها دنیای
«چندرسانهای» است ،یعنی ترکیبی از این قالبهای محتوا و البته بهاضافه امکان تعاملیبودن و
شخصیشدن محتواها .بهعبارت دیگر ،در جهان امروز رسانه ،قالبهای متنی و عکسی و صوتی و
ویدیویی و گرافیکی در یک مطلب در کنار یکدیگر میآیند و مخاطب میتواند با آنها تعامل کند،
به این معنی که واکنشی به مطلب نشان دهد و بر این اساس ،نرمافزارهای پشت مطلب اطالعاتی
را متناسب با واکنش فرد به او نشان دهند .همچنین مخاطب میتواند تصمیم بگیرد که مطالبی
خاص یا قالبهایی خاص به او نشان داده شوند که این کار را اصطالحاً «شخصیسازی» میگویند
که مطالب مخصوص همین مخاطب دستچین و ارائهمیشود.
در چنین اوضاع و احوالی که امروز رســانههای جهان پیدا کردهاند ،از چند سال پیش برخی
صاحبنظران گفته بودند که گذشته از همه محتواهای چندرسانهای و دشواری تفکیک قالبهای
مشخص رسانهای در محتواهای ترکیبی رسانههای امروز ،میتوان تا حدی مشخص کرد که کدام
قالب رســانهای دســت باال را دارد .بیشتر حدسها و پیشبینیها میگفتند که رسانههای آینده
رسانههایی 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 بهاحتمال زیاد رایجترین و مسلطترین
قالب رســانهای آینده ویدیو خواهد بود .رفتن بسیاری از رسانههای جهان بهسوی ساختن ویدیو
و آمدن پلتفرمهایی همچون «تیکتاک» هم به این پیشبینی قوت بخشــیده بود و محققان و

جریده
آیندهپژوهان با اطمینان بیشــتری بر سلطه ویدیو در فضای رسانهای آینده
یکردند.
تأکیدم 

وقتی که ضربههای
واردآمده به بازار
رسانههامهلک
شد و دیدند که
مخاطبانمثل
برگ خزان در حال
ریختن و رفتن
بهسراغ رسانههای
جدیدتر و
پتلفرمهای
فناورانهترهستند،
تلنگریبهبرخی
از آنها زده شد و
چند سالی است که
آنها نیز بهسوی
قالبهای جدید
رسانهای حرکت
کردهاند .اما آنها
هم ویدیو را بر صدا
ترجیح دادهاند
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JJاستقبال ایرانیان از محتوای صوتی
در ایران با اینکه سابقه شنیدن رادیو به اواخر دهه  1310میرسد و تاریخ
درخشانی از تولیدات رادیویی در این کشور ثبت شده ،اما در سالهای اخیر،
تلویزیونهای ماهوارهای و رسانههای اجتماعی گوی سبقت را از رادیو ربودهاند.
تا چندی پیش میشــد گفت که محتواهای صوتی در میان ایرانیان طرفدار
زیادی ندارد و ســرمایهگذاریها و توجهات اندکی هم که از سوی نهادهای
متولی رسانهای به رادیو میشد نشاندهنده این افول بود .بنابراین در ایران هم
تخمینها با پیشبینیهای کشورهای از لحاظ فناوری پیشرفته چندان فرقی
نمیکرد .سالهای بود که رسانههای سنتی ما در حصار قالبهای خود فرو
رفته بودند و از امکانات فضای مجازی و دنیای فناوریهای ارتباطی بیخبر
و بیبهره بودند .اما وقتی که ضربههای واردآمده به بازار آنها مهلک شــد و
دیدند که مخاطبان مثل برگ خزان در حال ریختن و رفتن بهسراغ رسانههای
جدیدتر و پلتفرمهای فناورانهتر هســتند ،تلنگری به برخی از آنها زده شد
و چند ســالی است که آنها نیز بهســوی قالبهای جدید رسانهای حرکت
کردهاند .اما آنها هم ویدیو را بر صدا ترجیح دادهاند .بر همین اســاس است
که روزنامههای بزرگ ایران عالقه پیدا کردهاند که استودیوهای فیلمبرداری
درســت کنند و با دوربین و تجهیزات تصویربرداری آنها را تجهیز کنند و
خبرگزاریها هم بخشهای تولید ویدیوژورنال و ویدیوهای خبری و تحلیلی
و میزگرد راه انداختهاند.
اما همانطور که نباید از تسلط قالب ویدیویی در رسانههای امروز غافل
ماند ،نشانههایی در دست است که میگوید صوت و صدا هم آرام و بیهیاهو
در حال پیشــروی بوده است و اکنون نوک کوه یخ این قالب هم بهتدریج در
حال بیرونزدن از آب اقیانوس رسانههاســت .رواج پادکستهای فارسی در
سه سال اخیر ،یکی از نشانههای اقبال مخاطبان به رسانههای صوتی است.
البته پادکستها در اواسط دهه  1380به جامعه فارسیزبان معرفی شدند اما
در آن زمان از آنها استقبال نشد ،تا اینکه اواسط دهه  1390چند پادکست
فارسی با محتواهای سرگرمکننده مخاطب زیادی پیدا کرد و بعدتر به شمار
پادکستسازان ایرانی اضافه شد و حاال بیش از هزار پادکست فارسی شروع به
کار کردهاند و که برخی از آنها بهطور مرتب در حال تولید قسمتهای جدید
هستند .عالوه بر پادکستها ،بهطور همزمان ،استقبال از کتابهای صوتی و
برآمدن چند مؤسسه ساخت کتابهای صوتی هم از دیگر نشانههایی است
که میگوید اگر تولیدات صوتی خوبی خلق شود راه خود را بهسوی مخاطبان
باز خواهد کرد.
یکی دیگر از این نشــانهها که در ماههای اخیر به چشم آمده ،استقبال
هیجانی جامعه ایرانی از اپلیکیشن صوتی «کالبهاوس» است .این اپلیکیشن
امکان جمعشدن مجازی چندین نفر را در یک اتاق فراهم میکند و سپس
برخــی از افراد حاضر در این اتاقهــا میتوانند با اجازه مدیران اتاق صحبت
کنند و با یکدیگر بحث کنند و ســایران هم شنونده مباحث باشند .از نوروز
 1400تاکنون بســیاری از افراد به این اپلیکیشن پیوستهاند و با اینکه این
پلتفرم فع ًال فقط برای کاربران گوشیهای موبایل «آیفون» در دسترس است،
اما نسخههای غیررسمی آن نیز در فروشگاههای رسمی اپلیکیشن به فروش
میرسد و کاربران «اندرویدی» هم به صف مخاطبان اتاقهای کالبهاوس
اضافه شد هاند.
همه این اتفاقات نشانهای از این است که اگر آینده رسانهها آینده محتواها
و قالبهای صوتی نباشد ،دستکم میتوان گفت که قالبهای ویدیویی باید
بخش عمدهای از بازار خود را با رسانههای صوتی تقسیم کنند و تصور نکنند
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که همه بازار مختص به آنهاســت .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 قب ًال تصور میشد.
JJسرمایهگذاری در محتوای صوتی
هفتهنامه اکونومیســت چند ماه قبل مطلبی نوشــته بود درباره اینکه
پادکســتها در دهه آینده با شیب زیادی رشــد خواهند کرد و بسیاری از
شــرکتهای فعال در عرصه محتواهای صوتی ،و مهمترین آنها اپلیکیشن
«اسپاتیفای» ،در پی سرمایهگذاریهای بیشتر برای رونقدادن به محتواهای
پادکستی هستند .اکونومیست تخمین زده بود که تا پنج سال آینده میزان
درآمد پادکســتها از محل تبلیغات ســاالنه حدود  20درصد رشــد کند.
شرکتهای عالقهمند به پادکستســازی از چهرههای مشهورتری استفاده
خواهند کرد برای اینکه پادکستهای پرمخاطبتری بسازند و به این ترتیب،
چرخ اقتصادی پادکستها را بیشازپیش به حرکت وادارند .جالب اینجاست
که همهگیری ویروس کرونا هم باعث شــده است که تعداد بیشتری از افراد
در خانه بمانند یا انزوا و فاصلهگیری اجتماعی بیشــتری را مراعات کنند که
طبیعتاً برخی از آنها سعی کردهاند جای بخشی از مراودات اجتماعی خود را
با گوشدادن به پادکست پر کنند .برای همین ،صنعت پادکستسازی و تعداد
مخاطبان پادکستها در دوران همهگیری کووید ـ  19نهتنها کاهش نیافته
بلکه بهشدت افزایش نیز داشته است.
اتفاقاً در عین اینکه میزان اســتقبال از پادکســت در ســطح جهانی و
سرمایهگذاری بر آن در حال رشد است ،باید گفت که تولید این نوع محتوای
صوتی در مقایسه با محتوای ویدیویی بسیار کمهزینهتر است .هزینههای تولید
ویدیو با توجه به تجهیزات و سازندگان و محتواهایی که باید در ساختش به
کار رود میتواند سرسامآور یا برای رسانهها غیراقتصادی باشد اما هزینه ساخت
پادکست که هزینه نگارش متن و ضبط صدا و تدوین و افکتگذاری برای آن
را شامل میشود ،بسیاری سادهتر و ارزانتر تمام میشود .همین سادگی نسبی
ساخت پادکست باعث شده است که تولید برنامههای بهروزتر و گزارش صوتی
رویدادهای روز در این قالب عملیتر و بهصرفهتر باشد.
در اوایل امسال ،مجله «فوربز» گزارشی درباره پیشرفت تصاعدی صنعت
پادکست در جهان نوشت .با اینکه آمار این مطلب بیشتر مربوط به رسانههای
آمریکایی بود اما تا حدی میتوان آن را به پادکستهای انگلیسیزبان تعمیم
داد .پادکستهای سایر زبانها نیز در حال جلورفتن هستند .در این گزارش
آمده بود که  37درصد از شــهروندان  12ســال به باالی آمریکایی در سال
 2020دستکم ماهانه یک پادکست گوش کردهاند که از سال قبل از آن 7
درصد بیشتر بود .در دوران همهگیری ویروس کرونا در حدود  60درصد این
افراد از خانههای خود پادکست شنیدهاند .در سال  2020حدود  100میلیون
آمریکایی ماهانه شنونده پادکست بودهاند و پیشبینی شده که تا سال 2022
این رقم به  125میلیون نفر برسد .در سال  2014فقط  2درصد از زمانی را
که آمریکاییها به صوت گوش میکردهاند پادکست تشکیل میداده ولی این
رقم در سال گذشته میالدی به  6درصد رسیده .همچنین حدود  30درصد
وقت آمریکاییهای  13سال به باال برای شنیدن صوت در پلتفرمهای صوتی
میگذرد که خیلی بیشتر از وقتگذرانی آنها از طریق رادیوهای موج کوتاه
و موج بلند است.
آگهیدهندههای آمریکایی در ســال  2020در حدود  800میلیون دالر
آگهی به پادکســتها ســفارش دادهاند که تخمین زده شده تا سال 2024
این رقم به  1.7میلیارد دالر برســد .به همین ترتیب ،تمایل کســبوکارها
نیز به تبلیغات در پادکســتها بیشتر شده اســت؛ در سال  2015فقط 10
درصد کســبوکارها احتمال داده بودند که تا شش ماه آینده محصوالت و

که اگر آینده رسانهها آینده محتواها و قالبهای صوتی نباشد ،دستکم میتوان گفت که قالبهای ویدیوی باید بخش عمدهای
از بازار خود را با رسانههای صوتی تقسیم کنند و تصور نکنند که همه بازار مختص به آنهاست .این روند چه در داخل و چه
در خارج از ایران مشابه است و امیدها به رونق محتواهای صوتی بیش از آنچه است که قب ً
ال تصور میشد.

خدمات خود را در پادکســتها تبلیغ کنند ولی در سال  2020این احتمال
به  37درصد رسید .برای اینکه یک صنعت رسانهای رشد کند یا اینکه تحول
رو به پیشــرفت خود را شــروع کند ،باید بازاریابان محصوالت و خدمات به
آنها عالقه پیدا کنند و دریابند که برای فروش کاالی خود میتوانند از این
رسانهها بهره بگیرند .در حال حاضر ،این اتفاق دارد در صنعت پادکست رخ
میدهد و هر سال شواهدی برای رشد آن به چشم میخورد .دالیل مختلفی
برای اینکه بازاریابان به پادکست عالقهمند شدهاند وجود دارد .یکی از آنها
این است که پادکست به رسانه محبوب جوانها تبدیل شده است .میانگین
سنی شنوندگان پادکست در آمریکا  34سال است ،درحالیکه میانگین سنی
مخاطبان رادیو در این کشــور  47ســال و میانگین مخاطبان تلویزیون 57
سال است .عالوه بر این ،تعداد شنوندگان آمریکایی  12تا  34ساله پادکست
در ســال  2017ب هاندازه  27درصد و در سال  2020در حد  49درصد رشد
کرده است.
در دســامبر سال  2020سه مؤسســه تحقیقاتی در حوزه رسانه نتایج
مطالعه خود را روی «اَبَرشنوندگان» پادکست منتشر کردند .ابرشنونده از نظر
آنان کسانی بودند که در هفته  5ساعت یا بیشتر پادکست گوش میکردند.
میانگین پادکست شــنیدن این گروه در هفته  10.5ساعت بود 49 .درصد
آنها موافق بودند که بهترین رسانه برای تبلیغات کاال و خدمات یک شرکت
پادکست است .همچنین در بین  54درصد از آنها پادکست شنیدن باعث
میشد که احتمال خرید کاال یا خدمات یک شرکت افزایش پیدا کند .از سوی
دیگر 48 ،درصد این ابرشنوندگان گفته بودند که توجه آنها به آگهیهایی که
در پادکستها میشنوند بیشتر از توجهشان به آگهیهای سایر رسانههاست.
تعداد آگهیها در پادکستهای آمریکایی نیز افزایش پیدا کرده است .در سال
 ،2020میانگین آگهیها در  400پادکســت برتر آمریکایی از  2.7آگهی در
ماه آمریکا به  3.4آگهی در ماه ســپتامبر ،یعنی پنج ماه بعد ،افزایش یافته
بود .در همان دوران 160 ،برند ســفارش آگهی را در این پادکستها شروع
کردند .شرکتهای معتبری همچون «آمازون»« ،گوگل»« ،جنرال موتورز»
و «دیزنی» آگهیدادن به پادکســتها را شروع کردند .در سال  2020رشد
نقطهبهنقطه ارزش آگهیهای صنایع مالی در پادکستها  72درصد رشد کرد
و رشد صنعت بیمه در این مدت  83درصد بود.
JJپادکست در رسانههای جریان اصلی
رســانههای جریان اصلی اقتصادی جهان رفتهرفته با گسترش و رونق
صنعت پادکست وارد حوزه پادکستسازی نیز شدهاند .همانطور که مطبوعات
اقتصادی ریشهدار بینالمللی وارد عرصه ساختن ویدیو هستند ،به ساختن
پادکست پرداختهاند و افزون بر آن ،ساخت پادکستهای تخصصی را شروع
کردهاند که هریک به حیطهای خاص از اقتصاد میپردازد .شاید اکونومیست
اولین نشــریه اقتصادی باشــد که برای ارزیابی وضعیت پادکستسازی در
رسانههای اقتصادی باید به آن رجوع کرد .اکونومیست سالهاست که نسخه
صوتی نشریه را نیز در کنار نسخه چاپی و دیجیتالی ارائهمیکند و از این بابت،
در تهیه محتواهای صوتی مجالت پیشرو محسوب میشود .اما این مجله در
زمینههای مختلف اقتصادی نیز پادکستهای جداگانهای را تولید میکند.
مؤسسه برای ساخت پادکستهای خود بخشی به نام «رادیو اکونومیست»
راه انداخته اســت .یکی از محصوالت این بخش پادکســت روزانهای است
بــا نام «اینتلیجنس» که رویدادهای روز را که دنیای ما را شــکل میدهند
مرور و تحلیل میکند .اکونومیســت یک پادکست روزانه دیگر هم دارد که
«اکونومیســت دیلی بریفینگ» اســت که هر روز صبح نگاهی به اتفاقات
جهان میاندازد .گزینهای از مقاالت نســخه صوتی اکونومیســت هم تحت
عنوان پادکست «انتخاب سردبیر» هر هفته منتشر میشود .پادکست دیگر

مؤسسه اکونومیست «بَبِیج» است که هفتگی است و در حوزه علم و فناوری
منتشر میشود .پادکست هفتگی دیگر اکونومیست «مانی تاکس» است که
درباره دنیای کسبوکار و مسائل اقتصادی و مالی است و خبرنگاران و دبیران
اکونومیست در آن اتفاقات را تحلیل میکنند« .اکونومیست میپرسد» یک
پادکست هفتگی دیگر است که چهرههای حوزههای مختلف را دعوت میکند
و با آنها مصاحبههای زنده برگزار میکند .آخرین پادکستی که اکونومیست
«جب» است که درباره شروع واکسیناسیون
شروع کرد پادکســت هفتگی َ
همگانی ویروس کرونا است .البته شمار پادکستهای اکونومیست به همینها
ختم نمیشود .پادکست «چک و باالنس» هم یک پادکست دیگر است که
البته خیلی نظم هفتگی ندارد و درباره سرمایهگذاری و کارآفرینی نسل هزاره
اســت و مسائلی همچون امور مالی و راهاندازی کسبوکارها را برای جوانها
تشریح میکند .پادکست «جهان پیش رو» پادکستی است که ماهانه منتشر
میشود و پادکستی در حوزه آیندهپژوهی است که تالش میکند سناریوهای
آینده مسائل حوزههای مختلف جهانی را بررسی کند.
«بلومبرگ» رسانه عظیم اقتصادی دیگری است که چند سال است وارد
حوزه پادکستسازی شده و  29پادکست دارد .بهعبارت دقیقتر ،بلومبرگ 14
پادکست دیجیتالی اصلی و  15پادکست رادیویی و تلویزیونی دارد .منظور از
پادکست رادیویی و تلویزیونی پادکستهایی است که از اول بهشکل پادکست
ساخته نمیشوند ،بلکه در اصل برنامههای رادیویی یا تلویزیونی هستند ،اما بعد
صدای این برنامهها بهشکل پادکست نیز منتشر میشود .بنابراین اگر بخواهیم
به خود صنعت ســاخت پادکست در رسانههای اقتصادی وفادار بمانیم ،باید
بگوییم که بلومبرگ  14پادکست بهاصطالح واقعی میسازد.
در پادکست «تراول جنیوس» دو نفر از خبرنگاران بلومبرگ درباره سفر
رفتن و راهنمای ســفر به مکانهای مختلف صحبت میکنند .پادکســت
«کارهایی برای من» درباره بهرهوری و کارآمدی کسبوکارهاســت که هر
دفعه با یک فرد متخصص در اینباره صحبت میکند .بلومبرگ یک پادکست
هفتگی محیطزیستی دارد با نام «سوییچد آن» که درباره انرژی ،حملونقل،
کسبوکارهای از لحاظ محیطزیستی پایدار و دیگر فعالیتهایی که به مسائل
زیستمحیطی مربوط است میپردازد .پادکست «خارج از محل کار» میزبان
صاحبان کسبوکار است اما خارج از دفتر کارشان و بیشتر به زندگی غیرکاری
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هستند
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جریده

همانطور که
مطبوعات
اقتصادی ریشهدار
بینالمللی وارد
عرصهساختن
ویدیو هستند ،به
ساختنپادکست
پرداختهاند و
افزون بر آن ،ساخت
پادکستهای
تخصصی را شروع
کردهاند که هر
یک به حیطهای
خاص از اقتصادی
میپردازد
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تجار و مدیران میپردازد .پادکســت هفتگی دیگر بلومبرگ «چه چیزی در
انتظار اســت» نام دارد که با صاحبان کسبوکار صحبت میکند و از آنها
درباره روندهای کلیای که مسیر بازارهای جهانی را شکل میدهد میپرسد.
چنانکه روشن تصویر شد ،بسیاری از پادکستهای بلومبرگ مصاحبهمحور
هســتند و افراد مشهور و شخصیتها را میزبانی میکنند .البته گاهی خود
میزبان فرد مشهوری است و خودش درباره وقایع روز صحبت میکند ،مثل
پادکســت «استفانومیکز» که میزبانش استفان فالندرز است که مدیر گروه
اقتصاددانان بلومبرگ اســت .او قب ًال دبیر بخش اقتصادی بیبیسی بوده و
در شــعبههایی از بانک جیپی مورگان نقش مشاور داشته است« .آد التز»
هم پادکســت هفتگی دیگر بلومبرگ اســت که به بازار و مســائل مالی و
اقتصاد میپردازد .پادکســتهایی در زمینه بهداشت و درمان که بر ویروس
کرونا متمرکز شــده و پادکســتهایی درباره فناوری نیز از سایر موضوعات
پادکستهای بلومبرگ است.
روزنامه وال استریت ژورنال  9پادکست دارد که یکی از آنهای پادکستی
تبلیغاتی اســت؛ در واقع پادکستی است که محتوای آن را شرکتی خارج از
تحریریه وال اســتریت ژورنال تامین میکند و البته در خود پادکســت هم
این نکته اعالم میشــود .اما غیر از این پادکست ،هشت پادکست دیگر این
روزنامه مسائل مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی را پوشش میدهند.
مهمترین آنها پادکســت «ژورنال» است .این پادکست تولید مشترک وال
استریت ژورنال و مؤسسه رسانهای «گیملت» است .گیملت تخصصش ساخت
انواع پادکســت است .پادکست «ژورنال» اتفاقات روز را از زاویه کسبوکار و
اقتصاد و امور مالی تحلیل میکند .پادکســت دیگری که در روزهای کاری
منتشر میشود «چه خبر» است .این پادکست در واقع ،منعکسکننده بهترین
مطالب وال استریت ژورنال هر روز است .پادکست «یک دقیقه خالصه» هم
پادکستی اســت که مهمترین اتفاقات روز را خیلی خالصه بیان میکند و
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جالب اینجاست که هر روز سه اپیزود یکیدو دقیقهای از آن منتشر میشود.
یک پادکست «نظرات» هم وال اســتریت ژورنال دارد که ستوننویسهای
ثابت روزنامه در آن حضور دارند و سه روز در هفته منتشر میشود« .خالصه
اخبار پول برای شــما» و «خالصه اخبار فناوری» هم دو پادکست خالصه
اخبار هســتند که بهترتیب با موضوع امور مالی و فناوری منتشر میشوند.
پادکستی درباره زنان پولدار و پادکستی هم درباره آینده چیزها دو پادکست
دیگر وال استریت ژورنال هستند .چنانکه مشاهده میشود ،این روزنامه نقطه
مزیت پادکستهای خود را روی پادکستهای خبری روزانه و خالصه اخبار
حوزههای تخصصی گذاشته است.
فایننشال تایمز یک پادکست روزانه دارد که خالصه اخبار است و نامش
هم همین است« :خالصه اخبار فایننشال تایمز» .اما پادکستهای «کلینیک
پول» و «پاین پالیتیکز» و «راچمن ریویو» و «کالچر کال» و «پشــت پرده
پول» هم از دیگر پادکستهای این روزنامه است که بهترتیب در حوزههای
مشاوره مالی و سیاست و امور بینالملل و فرهنگ و اقتصاد ساخته میشود.
بیشتر این پادکستها هفتگی است و یک میزبان ثابت دارد که عمدتاً اعضای
تحریریه فایننشــال تایمز هستند .برای نمونه ،پادکست «راچمن ریویو» به
میزبانی گایدون راچمن ساخته میشود که رییس بخش ستوننویسان روابط
بینالملل این روزنامه است.
مجله «فورچون» چهار پادکســت دارد .البته در ســالهای گذشته دو
پادکست دیگر هم داشته که ســاخت آنها را در سال  2017متوقف کرده
اســت .یکــی از این چهار پادکســت «فورچون  500دیلی» اســت .مجله
فورچون به رتبهبندی شــرکتها معروف اســت و فهرستهای فورچون از
انواع رتبهبندیهای شرکتها براساس میزان سرمایه و ارزش و تولید و دیگر
شاخصها جزو مهمترین فهرستهای شرکتها در آمریکا هستند .پادکست
«فورچون  500دیلی» اخبار روزانه شرکتهای داخل فهرست  500شرکت
برتر فورچون را میگوید« .توفان فکری فورچون» پادکســت دیگری است
که در حوزه فناوری و خالقیت منتشــر میشود .پادکست دیگر این مجله
«مدیریت آینده» نام دارد که چنانکه از نامش پیداســت درباره مدیریت و
رهبری کسبوکارهاســت .جدیدترین پادکست این مجله «اختراع دوباره»
اســت که از دوران همهگیری ویروس کرونا شروع شد و تعریف میکند که
چطور کسبوکارها در حال بازگشتن به دوران سابق و احیای خود هستند.
در مرور پادکستهای رســانههای مختلف روشن شده است که بسیاری از
رسانهها در ایام همهگیری کووید ـ  19به ساخت پادکست درباره این موضوع
عالقه پیدا کردهاند.
فهرست پادکستها در رسانههای اقتصادی به همینها ختم نمیشود.
تقریباً هر رسانهای که سرش به تنش بیرزد ،پادکست یا پادکستهایی دارد.
از جمله پادکســت خود استیو فوربز ،بنیانگذار مجله «فوربز» ،که «چه در
پیش است؟» نام دارد .برخی مجالت دیگر که کمی از خبر فاصله میگیرند
و تالش میکنند مطالب تحلیلیتری داشــته باشند هم به پادکست عالقه
نشــان دادهاند .نمونه مهم این قسم مجالت «هاروارد بیزینس ریویو» است
که  9پادکست میســازد .سه پادکست را خود اعضای تحریریه مینویسند
و میسازند 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 کسبوکارهاست و هفتگی تولید میشود .اما آن دو پادکست دیگر
درباره کار زنان و پیچیدگیهای محیط کار است .جز اینها ،شش پادکست
دیگر هم در این مجله تولید میشود که محصول مشترک اعضای تحریریه
و میزبانهایی اســت که از بیرون برای چرخاندن برنامه میآیند .موضوعات
پادکستها نیز معموالً درباره مدیریت و روانشناسی کار و رقابت حرفهای و
نظایر اینهاست.

 ............................چشمانداز ............................

سرنوشت بازارهای آسیایی

افزایش عرضه از خاورمیانه و شیوع ویروس کرونای جدید در هند ،شاخص اصلی نفت خام را تغییر داده است

جو واالس
والاستریت ژورنال

متیندخت والینژاد
دبیر بخش چشمانداز

نشــانههایی از تغییر در بازار نفت در حال دیده شــدن است،درست
همزمان با افزایش ذخایر نفت خام ایران ،تقاضا در آسیا ضعیف شده و در
غرب افزایش پیدا کرده است.
این یک بازگشت قیمتهااز سال 2020 است،زمانی که بازگشت
فعالیت اقتصادی در چین و هند پس از ضربهای که توســط کرونا وارد
شــد،باعث بهبود قیمت نفت خام شد .اکنون،واردات چین کند شده
است،در حالی که همهگیری ویروس کرونا هند را تهدید میکند تقاضا
در ســومین مصرفکننده بزرگ نفت در جهان تحت تأثیر قرار گرفته
است.
از طــرف دیگر،انتظار میرود تقاضــا در آمریکا و اروپا افزایش پیدا
توآمد
ی رف 
شهای واکسیناسیون سرعت و محدودیتها 
کند ،زیرا تال 
افت پیدا کرده است.
یخام ترش خاورمیانه که مورد عالقه
در همین زمان،عرضه نفتها 
پاالیشگاههادر 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 میگیرد،در یک معیار
شاخص اصلی عرضه و تقاضا در مناطق مختلف قرار گرفتهاند.
برنت،معیار سبد خرید نفت خام سبک و شیرین در دریای شمال
یاخیر نسبت به معیار دبی حق بیمه زیادی دریافت کرده
اروپا،در ماهها 
است .بر اساس گزارش،S&Pتاکنون در ماه آوریل،هر بشکه نفت برنت
 3.03دالر بیشتر هزینه داشته است که باالترین میزان حق بیمه ماهانه
از نوامبر  2019است.
این یک چرخش نسبت به سال گذشته است.هنگامی که سقوط
ینفت خام آمریکا را به زیر صفر رســاند و برنت نیز به
تقاضا قیمتها 
کمتر از  20دالر در هر بشکه رسید ،این کار دوباره در پاییز انجام شد،

چشمانداز
زمانی که تقاضا در آسیا سریعتر از کشورهای غربی با محدودیتهاشروع
شد.
در این سال،هر بشکه نفت برنت  25درصد صعود کرده و تقریبا به
 65دالر رسیده است .نفت در دبی به این سرعت باال نرفته است :طبق
یماه گذشــته  22درصد یا  62.21دالر در هر
اعالم Platts،قیمتها 
بشکه افزایش یافته است.
یبرنت و دبی نقش مهمی در هدایت جریان
شــکاف بین قیمتها 
نفت خام در سراسر جهان دارد .به گفته جان مورلی،مدیر قیمتگذاری
و دســتیار تحریریه در Platts،وقتی برنت به طور نسبی گران است،
یآسیایی به طور احتمالی نفت خام بیشتری را از خاورمیانه
پاالیشگاهها 
خریداری میکنند .او گفت :نفت خام مرتبط با دبی میتواند حتی دورتر
به مقاصدی مانند ساحل غربی آمریکا سرازیر شود.
شکاف قیمت با ابزاری موسوم به «مبادله آتی با مبادله» اندازهگیری
یدبی قرار دارند اجازه
میشود که به معاملهگرانی که در معرض قیمتها 
یبرنت،این فاصله را
میدهد تا درمقابل قرار گرفتن در معرض قیمتها 
تغییر دهند .اواخر سال گذشته برنت گران شد .این روند در سال 2021
بر اساس انتظارات از افزایش منابع نفت در خاورمیانه و افزایش تقاضا در
سطح جهانی تسریع شد.
طبــق گفته آژانس بینالمللی انرژی،ایران در ماه مارس روزانه 2.3
میلیون بشکه پمپ کرد،که باالترین سطح تولید از زمان تحریم فروش
نفت ایران در ماه می  2019توسط دولت ترامپ بوده است.
در حال حاضر نفت بیشتری از خاورمیانه خارج میشود .طبق دادهها
و تجزیه و تحلیل شرکت Kpler ،محمولههای نفتی روی کشتیهادر
منطقه از  16.1میلیون بشکه در روز در مارس به  16.8میلیون بشکه
در روز رسیده است.
اکنون نگرانی معاملهگران مبنی بر کاهش تقاضا در هند،بر قیمت
نفت خام خاورمیانه نیز تأثیر میگذارد .وزارت بهداشت اخیرا گفت،هند
بیش از 314هزار مورد ویروس کرونا در  24ســاعت گذشــته گزارش
کرده اســت کهبزرگترین جهش یکروزه در جهان در میزان شیوع
یتجاری و
یجدید در فعالیتها 
این بیماری بوده است .محدودیتها 
اجتماعی در آنجا ضربه دیگری به اقتصاد وارد خواهد کرد.
واردات هند از نفت خام و میعانات نفتی در ماه مارس و اوایل آوریل
در حال افزایش بوده است .جی مارو،تحلیلگر ارشد بازار در Vortexa،
یكاال را ردیابی میكند،گفت« :بدیهی است كه با توجه
كه محمولهها 
به نوع جدیدی كه در هند وجود دارد و جهش شدید آن ،حجم واردات
به طور احتمالی در معرض تهدید است».
به گفته آمریتا سن،شریک موسس شرکت مشاو ر �Energy As
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 پیشبینی میکند که تقاضا برای نفت در هند از  12درصد
در مــاه مارس به  4/4میلیون بشــکه در روز در آوریل کاهش خواهد
یافت،که ناشی از کاهش مصرف بنزین در شهرهایی مانند بمبئی است.
ینفتــی افزایش پیدا میکند و
خانم ســن گفت :موجودی فرآوردهها 
تصفیهخانههامیتوانند 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
یکند.
گستردهتریسنگینیم 
او گفت :شما برای بازیابی تقاضای جهانی نفت به هند نیازی ندارید.
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پیشبینیقیمتنفت
 ۲۰۲۰تا ۲۰۵۰

چگونه همهگیری کرونا بر قیمت نفت
در سال  ۲۰۲۱تأثیر خواهد گذاشت

کیمبرلی آمادئو
آمادئو با بیش از 20سال تجربه
در تجزیه و تحلیل اقتصادی و
استراتژیتجارت،متخصص
اقتصاد و سرمایهگذاری آمریکا و
جهان است .او رئیس وبسایت
اقتصادیWorld Money
 Watchاست.

در سپتامبر2019،
تولید نفت خام
آمریکا به یک رکورد
(در آن زمان) 12.1
میلیونبشکهدر
روز افزایش یافت.
این اولین بار از سال
 1973بود که این
کشور صادرات نفت
بیشتری از واردات
نفت خام انجام داده
است

در ســطح بینالمللی،قیمت نفت خام برنت در مارس  2021به طور
متوســط  65دالر در هر بشــکه بود که  3دالر نسبت به میانگین فوریه
یکوتاهمدت اداره اطالعات انرژی ایاالت
افزایش داشته است .طبق پیشبین 
ی میشود که
شبین 
متحده ( )EIAکه در  6آوریل  2021منتشر ش د ،پی 
قیمت در سه ماهه دوم سال  2021به طور متوسط 65دالر و سپس در
نیمه دوم سال  2021به طور متوسط 61دالر در هر بشکه باشد .قیمت
نفت خام برنت با میزان متوسط  64دالر در هر بشکه در ژانویه سال 2020
آغاز شد .اما این میزان در سه ماهه دوم سقوط کرد و در آوریل با کاهش
 9دالر در هر بشکه بسته شد،زمانی که قیمت وست تگزاس اینترمدییت
( )WTIدر آمریکا به یک قیمت منفی بیســابقه  -حدود  37دالر در هر
بشکه -کاهش یافت.
قیمتهایبرنت تا ژوئن ســال  2020به طور متوسطباالی  40دالر
در هر بشــکه معامله شــدند و در پایان ســال  2020به  50دالر در هر
بشکه افزایش پیدا کردند .به دلیل افزایش تقاضای نفت،با افزایش میزان
واکسیناسیون کرونا و افزایش فعالیت اقتصادی،قیمتها در مارس 2021
به  65دالر در هر بشکه رسید.
این افزایش قیمت همچنیــن منعکسکننده محدودیتهایعرضه
توسط سازمان کشــورهای صادرکننده نفت (اوپک) و کشورهای متحد
اوپک بوده است .اوپک به دلیل کاهش تقاضا طی همهگیری ویروس کرونا،
تولید نفت را محدود کرده بود .در نشست مارس  2021اوپک اعالم کرد
که کاهش تولید حداقل تا آوریل ادامه خواهد داشت.
JJوست تگزاس اینترمدییت در مقابل برنت

دو نوع نفت خام وجود دارد که معیار سایر قیمتهاینفت استWTI:

در کوشینگ و در دریای شمال برنت.
 WTIدر کوشــینگ از آمریکا آمده و معیار قیمت نفت این کشــور
است .نفت برنت دریای شمال از شمال غربی اروپا میآید و معیار قیمت
بینالمللی نفت محسوب میشود.
شبینی میکنــد که قیمت  WTIدر ســال  2021به طور
 EIAپی 
متوسط  59دالر در هر بشکه و در سال 2022 ، 57دالر در هر بشکه باشد.
JJچهار دلیل برای کاهش قیمتها در ماههایاخیر
یداشت و در بهار
قیمت نفت در گذشته نوسان فصلی قابل پیشبین 
افزایــش پیدا میکرد ،زیرا تاجران نفت تقاضای زیــاد برای رانندگی در
یمیکردند .همچنین با اوج گرفتن تقاضا،
تعطیالت تابستان را پیشبین 
قیمتها در پاییز و زمستان کاهش پیدا میکرد.
به دلیل تغییرات غیرمنتظره عوامل موثر بر قیمت نفت،قیمتهاینفت
بیثبات شدهاند .ویروس کرونا کاهش تقاضای زیادی را در بازار نفت ایجاد
کرده است .سه عامل دیگر نیز بر قیمت نفت تاثیر گذاشتهاند :افزایش تولید

تخمین زده میشود که تولید نفت خام آمریکا در سه ماهه دوم سال  2021به طور متوسط 10.9میلیون بشکه در روز باشد و
یمیشود در سال  11.9 ،2022میلیون بشکه
در پایان سال  2021به تقریبا  11.4میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند .پیشبین 
در روز افزایش داشته باشد.

نفت آمریکا ،کاهش نفوذ اوپک و تقویت دالر.
کند شدن تقاضای جهانی
 EIAبرآورد کرده اســت که تقاضــای جهانی نفت و
ســوخت مایع در سال  92.2 ،2020میلیون بشکه در روز
خواهد بود .این نسبت به سال  9 ،2019میلیون بشکه در روز کاهش نشان
میدهد .انتظار میرود تقاضا  5.5میلیون بشکه در روز در سال  2021و
 3.7میلیون بشکه در سال  ۲۰۲۲افزایش پیدا کند.

1

افزایش تولید نفت آمریکا
تولیدکنندگان نفت شــیل و ســوختهایجایگزین
آمریکایی،مانند اتانول،عرضه را افزایش دادند .آنها عرضه
را به آهســتگی افزایش دادند و از قیمتهایبسیار باالیی برای پرداخت
هزینههایاکتشاف پشتیبانی کردند .بسیاری از تولیدکنندگان نفت شیل
در استخراج نفت کارآمدتر شدند .آنها راههایی برای باز نگه داشتن چاهها
پیدا کردند و در هزینههایمحدود کردن چاهها صرفهجویی کردند .این
سطح شیبدار از سال  2015آغاز شده و از آن زمان تاکنون بر تأمین کاال
تأثیر گذاشته است.
در آگوست 2018،آمریکا بزرگترین تولیدکننده نفت جهان شد .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  1973بود که این
کشــور صادرات نفت بیشتری از واردات نفت خام انجام داده است .تولید
نفت خام این کشور در ژانویه  2021به  11.1میلیون بشکه در روز رسید و
این تولید به دلیل هوای سرد در تگزاس و سایر مناطق کشور  0.8میلیون
بشکه در روز کاهش یافت .تخمین زده میشود که تولید نفت خام آمریکا
در سه ماهه دوم سال  2021به طور متوسط 10.9میلیون بشکه در روز
باشــد و در پایان سال  2021به طور تقریبی  11.4میلیون بشکه در روز
یمیشود در سال  11.9 ،2022میلیون بشکه
افزایش پیدا کند .پیشبین 
در روز افزایش داشته باشد.

2

کاهش نفوذ اوپک
تولیدکنندگان شــیل آمریکا تأثیر بیشــتری بر بازار
داشتهاند،اما آنها مانند اوپک کار نمیکنند .برای حفظ سهم
بازار،اوپک تولید خود را به اندازه کافی کاهش نداده اســت تا بتواند کف
قیمتها 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 شرکتهایآمریکایی و روسی متعادل کند.
عربستان سعودی همچنین نمیخواهد سهم بازار خود را به ایران واگذار
کند .پیمان صلح هستهای سال  2015تحریمهایاقتصادی سال  2010را
برداشته و به بزرگترین رقیب عربستان سعودی اجازه صادرات مجدد نفت
پ
در سال  2016را داد .اما این منبع با اعمال مجدد تحریمهایدونالد ترام 
در سال 2018،تا حدی کاهش پیدا کرد.

3

افزایش ارزش دالر
معاملهگران ارز از سال  2014به بعد در تالش بودند که
ارزش دالر را افزایش دهند.
به عنوان مثال،در پاسخ به بحران بدهی یونان و برگزیت،ارزش دالر
بین ســالهای  2013و 2016 ، 30درصد افزایش داشت .بین  3مارس و

4

 23مارس 2020،در پاســخ به شیوع ویروس کرونا، 8.4درصد افزایش
یافت.
کلیه معامالت نفتی با دالر آمریکا پرداخت میشود .بیشتر کشورهای
صادرکننــده نفت ارزهای خود را به دالر گره میزنند .در نتیجه،افزایش
 25درصدی دالر،کاهش  25درصدی قیمت نفت را جبران میکند .عدم
اطمینان اقتصادی جهانی،دالر آمریکا را قوی نگه میدارد.
تها در سالهای  2025و 2050
JJپیشبینی قیم 
یکرد که تا سال 2025،قیمت اسمی نفت خام برنت
 EIAپیشبین 
به  66دالر در هر بشکه افزایش پیدا کند.
تا سال 2030،تقاضای جهانی باعث افزایش قیمت برنت به  89دالر
یشود .پیشبینی میشود تا ســال  2040قیمت هر بشکه  132دالر
م 
باشد .تا آن زمان،منابع ارزانقیمت نفت تمام شده و استخراج نفت را گران
میکند .طبق چشمانداز ساالنه انرژی ،EIAقیمت نفت در سال ،2050
 185دالر در هر بشکه خواهد بود.
 EIAفــرض میکند که تقاضا برای نفت کاهش پیدا میکند یا ثابت
میشود ،زیرا تاسیسات بیشتر به گاز طبیعی و انرژیهایتجدیدپذیر متکی
خواهند شد .همچنین فرض بر این است که اقتصاد به طور متوسط ساالنه
حدود  2درصد رشــد کند،در حالی که مصرف انرژی ساالنه  0.4درصد
کاهش پیدا کند EIA .همچنین پیشبینیهایی برای سایر سناریوهای
احتمالی دارد.
JJآیا نفت به طور واقعی میتواند به  200دالر در هر بشکه
برسد؟
اگرچه اکنون مسخره به نظر میرسد،شرایطی وجود دارد که میتواند
قیمت نفت را در هر بشــکه  200دالر قــرار دهد :اگر هزینه تولید نفت
ی قیمت
کاهش پیدا کند و منابع انرژی رقیب را از بین ببرد. EIAپیشبین 
نفت برنت  185دالر در هر بشکه در سال  2050را اعالم کرد،اما شرایط
اقتصادی میتواند قیمت را حتی بیشتر کند.
در جوالی 2008،قیمت نفت به باالترین رکورد،حدود  133دالر در
هر بشکه رسید .اما در ماه دسامبر به حدود  40دالر در هر بشکه کاهش
یافت و در آوریل  2011به  123دالر در هر بشکه رسید .سازمان همکاری
یکرده بود که قیمت
اقتصادی و توسعه ( )OECDپیش از این پیشبین 
ی
نفت برنت میتواند تا  270دالر در هر بشــکه هم برسد و این پیشبین 
خود را بر اساس تقاضای سرسامآور 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 میگویند که آنها قیمت نفت را بسیار
باال میبرند و مالیات بازگشتی را برای فقرا وضع میکنند.
 OECDگفــت که قیمتهایباالی نفت منجر به «تخریب تقاضا»
میشــود .اگر قیمتهایباال به اندازه کافی ادامه پیدا کند ،مردم عادت
میکنند که خرید خود را تغییر دهند .تخریب تقاضا پس از شوک نفتی
سال  1979رخ داد .قیمت نفت سالها 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  200دالر در هر بشکه برای سبک زندگی آمریکایی
فاجعهبار به نظر میرســد،اما مردم در اروپا به دلیل مالیات باال ســالها
قیمتهای باالیی میپرداختند .تا زمانی که مردم وقت برای تنظیم داشته
باشند،راههایی برای زندگی با قیمتهایباالتر نفت پیدا میشود.

کلیهمعامالت
نفتی با دالر آمریکا
پرداخت میشود.
بیشترکشورهای
صادرکنندهنفت
ارزهای خود را به
دالر گره میزنند.
در نتیجه،افزایش
 25درصدی دالر،
کاهش  25درصدی
قیمت نفت را جبران
میکند
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نفت ایران میتواند در سطوح عادی قیمت بازار قیمتگذاری
میشود .در کوتاهمدت،بر اساس حجم باالتر،میتوان جریان
درآمد بالقوه باالتری ایجاد کرد.

چشمانداز

بازگشت ایران تهدیدی برای بازار نفت خواهد بود؟
بازیگر اصلی بازار اوپک پالس است

سیریل ویدرشوون
اویل پرایس

104

اکثــر تحلیلگران بــازار نفت معتقدند کــه موفقیت برجام
میتواند بازارهای نفت و گاز را بیثبات کند،نوســانات قیمت را
افزایش دهد و حتی شاهد بازگشت جلوههای 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 تحریمها ،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
حجمهای رســیده به بازارها نگاه میکنید،نفت ایران االن که
تحریم هستند نیز دیده میشود.
ردیابهای نفــت و نفتکش مانند ســمیر مدنی و دیگران
بارها و بارها نشــان دادهاند که صادرات نفت ایران نهتنها بسیار
انعطافپذیر است بلکه به طور فزایندهای تهاجمی است .مجمع
جهانی انرژی گزارش داد که «چین هرگز خریدهای خود (نفت
ایران) را به طور کامل متوقف نکرد».
ناظر انرژی  OECDهمچنین اعالم کرد که میزان فروش نفت
ایران به چین در ســه ماهه چهارم سال 360 2020هزار بشکه
در روز بوده اســت،در حالی که در  9ماهه سال گذشته به طور
متوسط 150هزار بشکه در روز فروش داشته است.
درست قبل از شروع بحثهای 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  6.3درصد
افزایش یافته است .جداول اوپک که در گزارشهای منتشرشده
در روز چهارشنبه ذکر شده است،نشان میدهد که میزان تولید
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نفت خام ایران 137هزار بشکه در روز افزایش یافته است.
جداول اوپک همچنین نشان داد که میانگین تولید ایران در
سال  2020به  1.985میلیون بشکه در روز رسیده است که در
مقایسه با  2.356میلیون بشکه در روز ثبتشده در سال 2019
و  3.553میلیون بشکه در روز در سال  2018کمتر 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 نهتنها قیمت نفت را تهدید میکند
بلکه میتواند 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 قیمتهای پایینتر اما
هنوز تولید پول نقد اســت .در صورت لغو تحریمهای صادرات
نفت،تهران نهتنها شــاهد حجم باالتر صادرات نخواهد بود بلکه
فــروش نفت خام خود را که همراه بــا تخفیف بود نیز متوقف
خواهد کرد.
نفت ایران میتواند در سطوح عادی قیمت بازار قیمتگذاری
میشــود .در کوتاهمدت،بر اساس حجم باالتر،میتوان 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 قیمتهای باالتر بگیرند .وضعیت فعلی عرضه و تقاضا
اجازه ورود میلیونها بشکه اضافی به بازار را نمیدهد.
در ماههــای آینده،صرفنظر از موفقیت در بحثهای برجام،
حجم ایران به هیچ وجه افزایش نخواهد یافت .با پتانســیل کل
صادرات نفت ایران در حدود  2میلیون بشکه در روز،در حالی که
صادرات فعلی یک میلیون بشکه در روز برآورد میشود،بازارها
شــوکه نخواهند شــد .تقاضا هنوز ضعیف است و دوباره تهدید
میشود چون همچنان موج سوم کرونا در اروپا مانع از باز شدن
بازارها میشود 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 اســتراتژیها و انســجام اوپک پالس،یک
میلیون بشــکه در روز در بازار که از ایران میآید،شــوکی برای
سیستم نخواهد بود .بازار قادر به حجم بیشتر نیست،در حالی که
بعید به نظر میرسد مشتریان ایرانی تمایل به افزایش هزینهها
داشته باشــند .جالب اســت که ببینید چگونه سرمایهگذاران
تصمیم میگیرند این رویدادها را در بازارهای نفت قیمتگذاری
کنند .با نگاهی به مبانی کنونی،رهبران داخلی اوپک پالس هنوز
بازیگران اصلی قدرت در بازار نفت هستند.

 ...........................همسایههـا ...........................
[ این صفحهها به مرور وضعیت اقتصادی شرکای تجاری ایران و فرصتهای سرمایهگذاری در آنها میپردازد] .

باال و پایین سرمایهگذاری در تایوان

جزیره کامپیوتری
1

فرزانه سالمی ،کاوه شجاعی
تایوان را بهتر بشناسیم
تایوان ،جزیــرهای که اقتصادش را به عنوان یکی از
گروه همسایهها
ببرهای آسیایی میشناسند ،در آبهای شرق چین واقع
شــده است و بیش از  ۲۳میلیون نفر جمعیت دارد .عنوان ببر آسیایی به خاطر جهش
سریع اقتصادی (از جمله رشد باالی  ۷درصد و صنعتیسازیِ سریع) در فاصله دهههای
 ۱۹۶۰تا  ۱۹۹۰به اقتصاد تایوان ،ســنگاپور ،کره جنوبی و هنگکنگ اطالق میشد .بر
همین اساس بود که تایوان توانست زیرساختهای مدرن و مجهز ،ذخایر ارزی فراوان و
تولید ناخالص داخلی قابل توجهی برای خود ایجاد کند و در میان  ۱۸۵اقتصاد جهان،
در مقام  ۲۵قرار بگیرد.
تایوان در طول تاریخ خود فراز و نشیبهای زیادی را پشت سر گذاشته است و البته
یک مرکز تجاری دریایی نســبتا پررونق در شــرق آسیا به شمار میآمده است .یکی از
مهمترین تحوالت در تایوان ،ورود مهاجران چینی به این سرزمین از قرن هفتم میالدی

تایپه پایتخت سیاسی ،تجاری و فرهنگی تایوان است.

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 امپراتوریهای چین قرار گرفت .البته غربیهایی مثل پرتغالیها و هلندیها
و حتی اســپانیاییها هم در قرون شانزده و هفده میالدی خود را برای تجارت به تایوان
رساندند اما هیچکدام مثل چین به نفوذ الزم نرسیدند .درنهایت ،پادشاهی مستقل چینی
از ســال  ۱۶۸۳تا ســال  ۱۸۹۵به صورت بیوقفه 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 دهههای نخست قرن بیستم هم پیشرفتهایی در این جزیره رقم
خورد اما جنگ جهانی دوم همهچیز را تغییر داد و حاکمیت ژاپن بر تایوان هم به پایان
رســید و جای خود را به ملیگراهای چین داد که در تضاد با کمونیستهای چین قرار
داشتند .آنها در داخل چین با نیروهای مائو زدونگ در حال جنگ بودند و انتقال به تایوان
را راهی برای نجات خود میدیدند .آنها ذخایر عظیمی از طال و سرمایه را از سرزمین اصلی
چین با خود به تایوان آوردند .کشمکشهای سیاسی زیادی در این خصوص به وجود آمد

همسایهها
گذاشت و به جایش روی گسترش صادرات خود سرمایهگذاری 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 شرکتهای خارجی اجازه تاسیس کارخانه داده
میشد و معافیتهای مالیاتی نیز برای آنها در نظر گرفته میشد؛ اما در مقابل ،نیروی کار
محلی نیز آموزش میدید و شرکتهای بومی از این طریق ایجاد میشد.
در دهه  ۱۹۹۰میالدی اقتصاد تایوان دچار ُکندی شــد ،اما درنهایت از بحران مالی
آسیایی سال  ۱۹۹۷نیز به سالمت عبور کرد .البته تایوان قرن بیست و یکم را نیز با رکود
شروع کرد اما باز هم توانست از بحران سال  ۲۰۰۸میالدی زنده بیرون بیاید.
تایوان همواره بخش کشاورزی پررونقی داشته است و علتش هم خاک حاصلخیز آتشفشانی
است که در این کشور بهوفور یافت میشود .اصال همین حاصلخیزی بود که در قرن هفتم
میالدی ،تعداد زیادی مهاجر چینی را به تایوان جذب کرد

اما در نهایت ،حاکمیت آنها بر تایوان هم دیری نپایید و در اکتبر سال  ،۱۹۷۱سازمان 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 نشانههایش دیده میشود.
بعد از جنگ جهانی دوم ،اقتصاددانان زیادی پیشبینی کردند که وضعیت اقتصادی
تایوان به دالیل مختلفی احتماال بهبود نخواهد یافت .از جمله این دالیل هم نامتناسببودن
درصد زمین به جمعیت در این کشور ،کمبود شدید منابع طبیعی و کمبود سرمایه عنوان
میشد .اما زمان ثابت کرد که این پیشبینیها غلط بوده است .رشد اقتصادی تایوان در
اواسط دهه  ۱۹۶۰میالدی شروع شد و آنقدر چشمگیر بود که حتی به عنوان «معجزه
اقتصادی» هم شناخته میشــد .در این دوران ،تایوان از کمکهای گسترده آمریکا هم
بهرهمند شد؛ هرچند که عدم اطمینان به تداوم آنها باعث شد تمرکز روی رشد بسیار زیاد
باشد و اقتصاد تایوان از وارداتمحوری به سمت صادراتمحوری حرکت کند.
رونق اقتصادی تایوان در دهه  ۱۹۶۰میالدی و دهههای 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 علممحور حرکت
کرد .توسعه خصوصیسازی ،برنامهریزیهای مناسب دولتی و نیز جذب سرمایهگذاریهای
خارجی در کنار توسعه تجاری همگی به رشد شدید اقتصاد تایوان یاری رساندند.
روند صنعتیســازی تایوان درواقع بیشتر از بخش نســاجی و کارخانههای کوچک
که وسایلی مانند تجهیزات ورزشــی تولید میکردند شروع شد .در این زمینه ،اقتصاد
تایوان با اقتصاد کره شباهت داشت چون از کارخانهجات کوچک با تولیدات ارزان  -مثل
اسباببازی -به سمت تولید وسایل دیگر حرکت کرد .درواقع شرکتهای تایوانی به تدریج
به سمت تولید نیمهرساناها و تجهیزات الکترونیک از جمله رادیو ،تلویزیون و کامپیوتر
نیز روی آوردند و این نقطهعطفی در تاریخ اقتصادی تایوان بود .در اواســط دهه ۱۹۸۰
میالدی ،تایوان به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کامپیوتر و لوازم کامپیوتر در جهان
تبدیل شــد و در عین حال ،در توسعه صنایع فوالد و کشتیسازی نیز پیشرفت بزرگی
داشــت .تایوان همچنین در زمینه فنآوری اطالعات به سرعت پیشرفت کرد .در فاصله
ســالهای  ۱۹۸۱تا  ،۱۹۹۵اقتصاد تایوان به صورت متوسط رشد ساالنه  ۷.۲۵درصدی
داشت که موفقیت بزرگی به شمار میآمد .همچنین اقتصاد تایوان همچنان بیشتر حول
شرکتهای کوچک و متوسط میگشت و از این جهت ،سرنوشتی متفاوت با اقتصادهای
پررشد دیگر در آسیا پیدا کرد.
تایوان ابتدا صنعتیسازیِ جایگزین واردات را در پیش گرفته بود و تعرفههای سنگینی
بر واردات بســته بود تا از صنایع داخلی خود حمایت کند .اما به تدریج این رویه را کنار
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JJبخشهای اقتصاد تایوان
کشاورزی و شیالت :تایــوان همواره بخش کشاورزی پررونقی داشته است و علتش هم
خاک حاصلخیز آتشفشانی است که در این کشور به وفور یافت میشود .اصال همین
حاصلخیزی 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 میرفت .در زمان جنگ جهانی دوم نیز بنا به نیاز موجود ،کشــاورزی
بهشدت گسترش یافت.
اما از آغاز قرن بیست و یکم میالدی ،ورق برگشت و کشاورزان تایوانی متوجه شدند
که اوضاع برایشان دیگر مثل سابق نیست .مهمترین علت آن ،پیوستن تایوان به سازمان
تجارت جهانی در سال  ۲۰۰۲بود که رقابت شدیدی برای کشاورزان تایوانی به همراه آورد
و نکته دیگر هم اندازه کوچک زمینهای کشاورزی در این جزیره بود .دامپروری و کاشت
میوه البته در دهههای اخیر هم در تایوان توانســته توسعه را تجربه کند .البته نمیتوان
بودن تایوان ،بخش ماهیگیری و
همین نظر را در مورد بخش شیالت داد .به رغم جزیره ِ
شیالت وضعیت خوبی ندارد و مثال ماهیگیران مجبورند در آبهای دوردست صید کنند.
درمجموع ،بخش کشاورزی تایوان به انداز ه پتانسیلی که دارد رشد نکرده است و بخش
کوچکی از اقتصاد این کشــور را به خود اختصاص داده اســت .عالوه بر برنج ،مهمترین
محصوالت کشــاورزی تایوان را میتوان 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 سوختگیری کشتیها بود و از زغال
سنگ داخلی برای این کار استفاده میکرد .سایر مواد معدنی استخراجی از تایوان شامل
طال ،ســولفور و مرمر میشد اما همگی آنها امروزه به میزان اندکی استخراج میشوند و

کوئنتا کامپیوتر بزرگترین تولیدکننده لپتاپهای نوتبوک و قطعات آن در دنیاست و
شرکتهای اپل ،دل ،HP ،آمازون ،سیسکو ،لنوو و الجی جزو مشتریانش هستند.

ِ
سازی جایگزین واردات را در پیش گرفته بود و تعرفههای سنگینی بر
تایوان ابتدا صنعتی
واردات بسته بود تا از صنایع داخلی خود حمایت کند .اما بهتدریج این رویه را کنار گذاشت و
بهجایش روی گسترش صادرات خود سرمایهگذاری کرد و موفق هم شد.

صنعت زغال ســنگ نیز به خط پایان خود نزدیک میشود .ذخایر نفت و گاز تایوان نیز
بســیار کم است .نفت حدود دوپنجم استفاده هیدروکربنی تایوان را تشکیل میدهد و
زغالسنگ نیز تشکیلدهنده یکسوم آن است .تایوان در حال حاضر بیشتر ،از خاورمیانه
نفت وارد میکند .همچنین واردات گاز طبیعی تایوان در قرن بیســت و یکم به شدت
افزایش نشان داده است و مهمترین صادرکنندگان گاز به تایوان هم قطر ،مالزی و اندونزی
هستند.

2

آیا تجارت با تایوان دشوار است؟
بانک جهانی در رتبهبندی ســال  ۲۰۲۰خود تایوان را به لحاظ آســانی بازرگانی و
راهاندازی کسب و کار در رده  ۱۵قرار داده است این یعنی تجارت با تایوان دستکم برای
کشورهای غربی آسان است.
رتبه تایوان در حوزههای متفاوت مربوط به آسانی کسبوکار در میان ۱۹۰کشور
۲۱

راهانداختن کسب و کار

۲۰

ثبت ملک

۹

گرفتن مجوز برق

۱۱

اجرایی کردن قراردادها

۶

گرفتن مجوز ساخت

۶۱

بازرگانی با خارج از مرزها

۲۱

حمایت از سهامداران در اقلیت شرکت

۲۳

اعالم ورشکستگی و جمعکردن کسبوکار

۳۹

پرداخت مالیات

۱۰۴

گرفتن وام

3

فرصتهای سرمایهگذاری در تایوان
وزارت بازرگانی آمریکا در گزارشی در مورد سرمایهگذاری در تایوان ورود به این حوزهها
را پیشنهاد داده است:
 -۱تجهیزات صنعت برق
نآالت
 -۲ماشی 
 -۳تجهیزات درمانی
 -۴تجهزات مخابراتی
 -۵مواد غذایی :برای صادرات مواد غذایی به تایوان میتوان به صدور گوشــت گاو ،پنیر،
میوه تازه ،گوشت مرغ و آجیل فکر کرد.

4

چالشهای سرمایهگذاری در تایوان
تایوان بازار پیچیدهای دارد و مشــتریان در این کشــور بــا روندهای جهانی حرکت
میکنند .شــرکتهای بزرگ خارجی دهههاست در آن حضور دارند و چینیها و دیگر
آسیاییها هم در حوزه کاالی ارزانقیمت بیرقیب هستند .به همین خاطر بازار تایوان به
شدت بر قیمت حساس است و تنها در صورتی که میتوانید کاالی باکیفیت ارزان وارد
این کشور کنید به این بازار فکر کنید.

5

استراتژی ورود به بازار تایوان
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
خبرهاند .میتوانید با یکی از آنها برای انجام کارهایتان قرارداد ببیند.

یکی از کارهای جالبی که دولت تایوان انجام داد این یود که مناطق پردازش صادرات را به
وجود آورد؛ مناطقی که در آنها به شرکتهای خارجی با معافیتهای مالیاتی اجازه تاسیس
کارخانه داده میشد؛ اما در مقابل ،نیروی کار محلی نیز آموزش میدید و شرکتهای بومی از
این طریق ایجاد میشد

6

آداب مذاکره با تجار تایوانی
با آنکه تایوان یک اقتصاد پیشرفته مبتنی بر بازار به حساب میآید فرهنگ تجاریاش
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 خانوادهها اداره میشود.
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 تایوانیتان را بهتر بشناسید و با او رابطه
قویای برقرار کنید .یک راه گرمکردن رابطه تجاری در تایوان دادن هدیه است.
اهمیت آبرو :برای تایوانیها 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 میکنید 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 مطالعهاش کنید ،بعد در جیبتان بگذارید.
ی خود را خطاب به فرد بزرگتر جمع انجام
به بزرگتر جمع احترام بگذارید :ســخنران 
دهید و قبل از نشستن او ننشینید.
لباس پوشیدن :حتما موقع مذاکرات محافظهکارانه لباس بپوشید (کت و شلوار).
به کسی دست نزنید! شانه یا سر هیچکسی را لمس نکنید (بهخصوص بچهها که در تایوان
بهشدت مورد احترام هستند).
صدایتان را باال نبرید :بلندی صدایتان باید در حد طرف تایوانی باشد وگرنه فکر میکنند
میخواهیدتهدیدشانکنید.
بدون دعوت جایی نروید :فقط در صورتی که طرف تایوانی دعوتتان کرد به خانهاش بروید
چون از غافلگیری خوششان نمیآید .در مهمانی میتوانید 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 .تایوانیها 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 هدیههای خوب به حساب میآیند.

7

اکسپوهای تایوان
حضور در نمایشگاهها و اجالسهای تجاری تایوان فرصتی مناسب است تا اطالعات
خود را بهروز کنید و یا مشتریها و شرکای آیندهتان را پیدا کنید.
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همسایهها
اکسپو

مکان

زمان

موضوع

TWTC New Year
Shopping Fair

تایپه

زمستان هر
سال

نمایشگاه فروش سال نو

Wood Taiwan

تایپه

زمستان هر
سال

نمایشگاه بینالمللی
ماشینآالت صنعت چوب

Taipei Manufacturing Technology
Show - MT Duo

تایپه

پاییز هر دو
سال یک بار

نمایشگاه بینالمللی
ماشینآالت و تجهیزات تولید

Fastener Taiwan

کائوهسیونگ

زمستان هر دو
سال یک بار

نمایشگاه بینالمللی پیچ
و مهره

Semicon Taiwan

تایپه

پاییز هر سال

نمایشگاه بینالمللی
نیمهرساناها

Taichung International Tea and
Coffee Show

تایچونگ

تابستان هر سال

نمایشگاه بینالمللی
موادغذایی ،نان ،قهوه و چای

8

تراز تجاری تایوان
همانطور که در نمودار میبینید از دهه  ۱۹۸۰تاکنون اکثرا تراز تجاری تایوان مثبت
بوده و صادرات این کشور بسیار بیشتر از واردات آن بوده است.

9

به تایوان چه صادر کنیم؟ چه از آن وارد کنیم؟
تایوان در سال  ۲۰۲۰حدود  ۳۴۷.۲میلیارد دالر کاال به سراسر جهان صادر کرد .این
رقم به نســبت سال  ۲۰۱۶افزایشی  ۲۴.۴درصدی و در مقایسه با سال  ۲۰۱۹افزایشی
 ۵.۴درصدی داشته است.
مهمترین صادرات تایوان در سال ( 2020به ترتیب ارزش به دالر)

مهمترین واردات تایوان در سال ۲۰۲۰
در سال  ۲۰۲۰واردات تایوان  ۲۸۷.۴میلیارد دالر بود که نسبت به سال  ۲۰۱۶افزایشی
 ۲۵.۵درصدی داشته است .میزان واردات این کشور نسبت به سال  ۲۰۱۹افزایش اندک
 ۰.۵درصدی نشان میدهد.
۱

تجهیزات الکتریکی

 ۹۳.۳میلیارد دالر ( ۳۲.۵درصد)

۲

ماشینآالت از جمله کامپیوتر

 ۴۳.۲میلیارد دالر ( ۱۵درصد)

۳

سوختهای معدنی از جمله نفت

 ۲۹.۶میلیارد دالر ( ۱۰.۳درصد)

۴

تجهیزات پزشکی

 ۱۴میلیارد دالر ( ۴.۹درصد)

۵

خودرو

 ۹.۷میلیارد دالر ( ۳.۴درصد)

۶

پالستیک

 ۷.۷میلیارد دالر ( ۲.۷درصد)

۷

آهن و فوالد

 ۷.۲میلیارد دالر ( ۲.۵درصد)

۸

مواد شیمیایی آلی

 ۷.۱میلیارد دالر ( ۲.۵درصد)

۹

دیگر محصوالت شیمیایی

 ۶.۲میلیارد دالر ( ۲.۲درصد)

۱۰

مس

 ۴.۹میلیارد دالر ( ۱.۷درصد)

10

شرکای تجاری (به ترتیب ارزش صادرات /واردات به دالر)

واردکنند هها
در سال  ۲۰۲۰کشورهای چین ،آمریکا ،هنگکنگ و ژاپن مقصد بخش عمده صادرات
تایوان بودند
 ۲۹.۷درصد کل صادرات تایوان ( ۱۰۳.۱میلیارد دالر)

۱

چین

۲

آمریکا

 ۱۴.۷درصد ( ۵۰.۹میلیارد دالر)

۳

گکنگ
هن 

 ۱۴.۲درصد ( ۴۹.۳میلیارد دالر)

۴

ژاپن

 ۶.۸درصد ( ۲۳.۵میلیارد دالر)

۵

سنگاپور

 ۵.۵درصد ( ۱۹.۲میلیارد دالر)

۶

کره جنوبی

 ۴.۴درصد ( ۱۵.۲میلیارد دالر)

۷

ویتنام

 ۳درصد ( ۱۰.۶میلیارد دالر)

۸

مالزی

 ۲.۷درصد ( ۹.۵میلیارد دالر)

۹

هلند

 ۱.۸درصد ( ۶.۱میلیارد دالر)

۱۰

آلمان

 ۱.۷درصد ( ۶.۱میلیارد دالر)

صادرکنندهها
در سال  ۲۰۲۰کشورهای 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:

۱

تجهیزات الکتریکی

 ۱۷۴.۶میلیارد دالر ( ۵۰.۳درصد کل صادرات)

۱

ژاپن

 ۲۲.۶میلیارد دالر کسری تراز تجاری برای تایوان

۲

ماشینآالت از جمله کامپیوتر

 ۴۴.۸میلیارد دالر ( ۱۲.۹درصد)

۲

کره جنوبی

 ۵.۵میلیارد دالر کسری

۳

مواد پالستیکی

 ۱۸.۶میلیارد دالر ( ۵.۴درصد)

۳

استرالیا

 ۴.۸میلیارد دالر کسری

۴

تجهیزات پزشکی

 ۱۶.۸میلیارد دالر ( ۴.۸درصد)

۴

آلمان

 ۴.۲میلیارد دالر کسری

۵

وسایل نقلیه

 ۱۰.۱میلیارد دالر ( ۲.۹درصد)

۵

عربستان

 ۴میلیارد دالر کسری

۶

آهن و فوالد

 ۷.۵میلیارد دالر ( ۲.۲درصد)

۶

کویت

 ۲.۴میلیارد دالر کسری

۷

مواد شیمیایی آلی

 ۷.۲میلیارد دالر ( ۲.۱درصد)

۷

اندونزی

 ۲.۲۴میلیارد دالر کسری

۸

محصوالت آهنی و فوالدی

 ۷.۱میلیارد دالر ( ۲درصد)

۸

روسیه

 ۲.۲۲میلیارد دالر کسری

۹

سوختهای معدنی

 ۶.۲میلیارد دالر ( ۱.۸درصد)

۹

قطر

 ۲.۲۲میلیارد دالر کسری

۱۰

مس

 ۴.۱میلیارد دالر ( ۱.۲درصد)

۱۰

سوئیس

 ۱.۷میلیارد دالر کسری
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 ...........................کــارآفـریـن ...........................
دنیایهالیوود
دنیای سرگرمی

کارآفرین
نگاهی به زندگی و کسب وکار آد ریتان ،مالک گروه ریتان

ت وایکینگها
سوپرمارک 
زهرا چوپانکاره
دبیر بخش کارآفرین خارجی

او کیست؟

آد ریتان ()Odd Reitan
مالک گروه ریتان است؛
یکی از بزرگترین
سوپرمارکتهای
زنجیرهای در نروژ که
حاال در حوزههای
دیگر مانند امالک و
سرمایهگذاریهم
فعالیت دارد .نام ریتان
آد و خانوادهاش با 6.3
میلیارد دالر ثروت در
رده 440فهرست فوربز
قرار دارد.

وایکینگها دریانوردانی از جنوب اســکاندیناوی بودند که عمدتاً به زبان
نورس باستان صحبت میکردند .آنها 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 میگرفت .تروندهایم سومین شهر بزرگ
نروژ اســت .شــهری که تاریخش به دوران اوج قدرت و عظمت وایکینگها
بازمیگردد ،زمانی که کشورهای اسکاندیناوی با وایکینگهایش ،هم محل
تجارت به شمار میرفت و هم به خاطر فتوحات و قدرتطلبیشان نامشان با
هراس در اروپا آورده میشــد .سال  997میالدی ،اوالف تریگواسون یا اوالف
اول ،پادشاه وایکینگ بر آن شهری که حاال با نام ترنهایم میشناسیم عنوان
 Kaupangenگذاشت 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
 1951در همین شــهر به دنیا آمد ،در همین شهر بزرگ شد و حاال هم که
در فهرست ثروتمندترینهای دنیا قرار گرفته است همچنان در همین شهر
زندگی میکند.
آد ریتان ،ثروتمند سرشــناس نروژ فرزند مارگارت آرهاوگ و اوله ریتان
اســت ،این دو نفر بودند که کلید کســبوکار کوچکی را زدند که بعدا راه را
به فرزندشــان نشان داد .سال  1948والدین ریتان مغازه خواربارفروشیشان
را با نام او .ریتان کلونیال افتتاح کردند .آد که به  22سالگی رسیده بود چنان
چم و خم کار را آموخته بود که دیگر میدانســت راه پیش رویش قرار است
همین باشد .سال  1972بود که ریتان با مشارکت پدرش توانست نخستین
خواربارفروشــیاش را در مرکز شــهر ترنهایم افتتاح کند .نام این مغازه AS
 Sjokkprisبود .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
حوزههای تازهتری شود .همین بود که همزمان با گسترش کار خردهفروشی و
سوپرمارکت وارد حوزه امالک شد.
JJهزار قلم کاال
سال  ،1979ریتان دست به تاسیس شرکت خردهفروشی دیگری به نام
ریما  1000زد ،کار این فروشــگاهها تا جایی پیش رفت که گفته میشــود
هر شــهری که باالی  10هزار نفر جمعیت داشــت شاهد افتتاح یک شعبه
ریما  1000میشــد .این نام را که باز هم کلیــدش از زادگاه ریتان خورده
بود کمکم میشــد در دانمارک ،سوئد ،لهستان ،مجارستان و اسلوواکی هم

پیدا کرد .در ابتدای راه برخی از فروشــگاههای این مجموعه با نام ریما 500
شناخته میشدند ،این عدد نشانگر تعداد اقالم غذایی بود که میتوانستید در
فروشگاههای ریما پیدا کنید .تاسیس این مجموعه زنجیرهای هم برآمده از
همان ســفر دور اروپای ریتان و پدرش بود .ریتان در آلمان با فروشگاههای
همواره تخفیف آلدی آشــنا شــد که توســط تئو و کارل آلبرشت تاسیس
شــده بودند ،یکی از معروفترین فروشــگاههای زنجیرهای در آلمان و اروپا
که موسسان آن هم در زمره ثروتمندترینهای دنیا به شمار میروند .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 فروشــگا ه اول با  500تا 600
محصول ،ریتان متوجه شد که برای موفقیت بیشتر باید قفسههای فروشگاهها
را پر و پیمانتر کند و برای همین ســومین فروشگاه ریما با مجموعهای 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 نامگذاری برند با نام ریما
 1000باز کرد و حاال دیگر شمار اقالم موجود در این فروشگاهها به بیش از
 2هزار و  500میرسد .یکی از ویژگیهای این فروشگاهها این است که مبلغ
هنگفتی خرج دکوراسیون نمیکنند ،در واقع شعار رسمی یکی از شعبههای
ریما این است« :سادگی اغلب بهترین است» .این شعار در واقع خالصهای از
استراتژی مدیریت و فروش در این مجموعه است .محصوالت در فروشگاههای
ریما اغلب با همان جعب ه یا روی پالت عرضه میشوند که خودش تبدیل به
ریتان با مشارکت پدرش توانست نخستین
خواربارفروشیاش را در مرکز شهر ترنهایم افتتاح کند.

والدین آد ریتان خواربارفروشی او .ریتان
کلونیال را افتتاح کردند.
1951

1972

1948
آد ریتان در شهر ترنهایم نروژ به دنیا آمد.
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گروه ریتان حاال صاحب مجموعه عظیمی از سوپرمارکتها و خردهفروشیهای زنجیرهای در کل منطقه اسکاندیناوی و حوزه دریای
بالتیک است و حدود  38هزار نفر کارمند دارد .در سایت این شرکت با اشاره به فرهنگ کار در شرکت و بایدها و نبایدهایی که رعایت
میکنند یادآوری شده که ریتان در پنج سال گذشته در فهرست بهترین محیطهای کاری در نروژ درج شده است.

نوعی دکوراسیون مشترک در شعبههای ریما شده .فروشگاههایی با راهروهای
عریض و پر از نشانههای هدایتگر مشتریان که کار یافتن کاال و خرید را بسیار
یکنند.
راحت م 
گــروه ریتــان حاال صاحــب مجموعه عظیمــی از ســوپرمارکتها و
خردهفروشیهای زنجیرهای در کل منطقه اسکاندیناوی و حوزه دریای بالتیک
اســت و حدود  38هزار نفر کارمند دارد .در ســایت این شرکت با اشاره به
فرهنگ کار در شــرکت و بایدها و نبایدهایــی که رعایت میکنند یادآوری
شــده که ریتان در پنج سال گذشته در فهرست بهترین محیطهای کاری
در نروژ درج شــده اســت .این فهرستی است که توسط موسسه همنامش
منتشر میشود؛  Great Place to Work Instituteموسسهای است که
با نظرسنجیهای ساالنه و سنجش شرایط کار ،فهرستی از بهترین محیطهای
کاری در میان شرکتهای بزرگ را معرفی میکند.
JJامالک و سرمایه
در کنار کســب و کار خردهفروشــی ،گروه ریتان دامنش را بر حوزههای
دیگری مانند امالک و سـ�رمایهگذاری هم گسترد .شرک ت �Reitan Eien
 domکه 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
عمدهای 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  RELOGو سهامش در شرکتهای 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 فروشگاههای ریما  1000را
بر عهده دارند .کارمندان ریتان تشویق میشوندکه برای سرمایهگذاری
در این بخش از شرکت دست به خرید بزنند.
 REITAN KAPITALآن بخشی است که عمده امور مربوط به
فعالیتهای مالی و سرمایهگذاری گروه ریتان را بر عهده دارد .هدف
اصلی این شرکت حفظ امنیت سرمایه و رشد سود مالی شرکت در
سایر حوزههای سرمایهگذاری است .این بخش از کسب و کار شرکت
که در اســلو ،پایتخت نروژ مستقر شده از سال  2017کارش را آغاز
کرد .ماگنوس ریتان پســر دوم آد ریتان مســئولیت این بخش را بر
عهده دارد .او سالها است که در بخش مالی و سرمایهگذاری شرکت
مشغول به کار است.
در ســالهای گذشته یکی از بلندپروازیها و آرزوهای کودکی ریتان هم
به حقیقت پیوســت؛ او حاال مالک هتل بریتانیا در شهر زادگاهش شناخته
میشــود .تقریبا  150سال پیش بود که این کاخ -هتل در این شهر نروژی
افتتاح شــد ،یکی از شعب مجموعه هتلهای بریتانیا که اغلب آنها در خاک

ریتان و پسران
سال  1972آد ریتان با ماریت آرنستن ازدواج کرد .این زوج صاحب دو فرزند شدند با نامهای اوله
رابرت ریتان و ماگنوس ریتان که حاال در مالکیت گروه ریتان با پدرشان شریک هستند.
پســر اول :اوله رابرت ریتان سال  1971متولد شد و در مدرسه نروژی کسبوکار (Norges
 )Markedshøyskole, Handelshøyskolen BIتحصیــل کــرد .او در حال حاضر رئیس
اجرایی بخشی از زیرمجموعههای گروه ریتان از جمله فروشگاههای ریما  1000است و در هیئت
مدیره گروه ریتان هم حاضر میشود.
پسر دوم :ماگنوس ریتان سال  1975متولد شد و در همان دانشگاهی که برادرش تحصیل کرده
بود از رشته اقتصاد فارغالتحصیل شد .بعد یک گام فراتر رفت و دوره تحصیالت تکمیلیاش را در
دانشگاه بینالمللی فلوریدا گذراند .او به عنوان مدیرعامل شرکت ریتان کپیتال ،بخش سرمایهگذاری
گروه مشغول به کار است.
بریتانیا قرار دارند .این هتل تاســیس شد تا میزبان انگلیسیهایی باشد که
اغلب برای ماهیگیری به این شهر نروژی میآمدند .سال  2019این هتل با
مالک جدیدش یعنی آد ریتان دوباره اعالم موجودیت کرد ،بازسازی و تغییر
دکوراسیون این کاخ -هتل سه سال زمان برد.

بخش سرمایهگذاری گروه ریتان آغاز به
کار کرد.
2019

1979
2017
ریتان دست به تاسیس شرکت
خردهفروشی دیگری به نام ریما  1000زد.

آد ریتان هتل بریتانیا را در زادگاهش افتتاح کرد.
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کارآفرین
سو هوآ و ماجرای تولید نرمافزار ساخت ویدئو ،مناسب انواع گوشیهای هوشمند

هالیوود در دستان شما
او کیست؟

سو هوآ ()Su Hua
همبنیانگذارو
مدیرعاملشرکت
کوایشواست،یکبستر
تهیهویدئوهایموبایلی
که در چین به شهرت
بسیاریرسیدهاست.
او با 16.3میلیارد
دالر ثروت در رده 121
فهرستبلومبرگقرار
دارد.

در عصر شبکههای اجتماعی ،فرهنگ غالب بر عامه کاربران این است
که آنچه را که در ذهن دارند و در دلشان میگذرد در قالب متن و تصویر
با یکدیگر به اشتراک بگذارند .هریک از شبکههای اجتماعی یکی از این
قالبهای بیان خود را بیشــتر و پررنگتر در دسترس قرار میدهند:
توییتر با متن ،اینستاگرام با عکس و فیسبوک هم با ترکیبی از هردو.
در سالهای اخیر بسترهایی که تمرکز اشتراکگذاری ویدئو را پررنگ
کردهاند هم مورد اقبال فراوان واقع شدهاند .یکی از شناختهشدهترین
آنها تیکتاک است که به خصوص در ایام قرنطینه و خانهنشینی 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 نشنیدهاید به این خاطر
است که فعال بیشترین هوادار را در چین و هند و برزیل دارد .آنچه در
این بخش میخوانید ماجرای این اپلیکیشن تولید
و اشتراکگذاری ویدئوهای کوتاه است .این
متن ترجمه و برگرفته مطالب دو سایت
 Syncedو  scmpاست.
ژینگیان کارگر معدن است و در یک
منطقه روستایی کوچک در چین زندگی
میکنــد .او هرگز دورهای برای یادگیری
مهارتهای تدوین ویدئو نگذرانده و قطعا
بــا فناوریهای پرزرق و برقی مانند هوش
مصنوعی و واقعیت افزوده (augmented
 )realityرابطهای 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

اتمیاش به فضای دور و بر معدن در دل کوه نشــان میداد و بازدید
بسیاری هم داشت و هزاران فالوئر در شبکههای اجتماعی برای ژینگیان
به ارمغان آورد.
جلوههای ویژه خیرهکننده هالیوود معموال در استودیوهای تصویری
مجهز به تکنولوژیهای پیشــرفته و توسط حرفهایها و هنرمندان با
بودجههای میلیونی خلق میشوند .اما حاال به یمن اپلیکیشن ویدئویی
کوایشو ،حتی چینیهای روستانشــین با گوشیهای ارزان هوشمند
هم به ســرعت و سهولت مشغول ساخت ویدئوهایی با جلوههای ویژه
هالیوودیهستند.
کوایشو که ســال  2011بنیان گذاشته شد ،یکی از محبوبترین
نرمافزارهــای موبایلی مولتی مدیا در چین و در حوزه خلق ویدئوهای
کوتاه سرگرمکننده است .رشد کابران شرکت در طول  5سال گذشته
سر به آسمان گذاشته و سال  2019تعداد این کابران از  200میلیون
نفر گذشت .کوایشو تفاوت جندانی با سایر نرمافزارهای ویدئویی موبایلی
ندارد؛ کاربران از خودشــان سلفی میگیرند یا از حالت ویدئوی کوتاه
نرمافزار استفاده میکنند و بعد جلوههای ویژه ،فیلترهای واقعیت افزوده
و کلیپهای ویدئویی رایگان به آن اضافه میکنند تا محتوایی بامزه و
ســرگرمکننده خلق کنند و دست آخر تولیداتشان را بر روی نرمافزار
کوایشو منتشر میکنند تا همه ببینند .کوایشو موتور جستوجویی با
طراحی بسیار خوب دارد که یک سیستم درک چندحالته که میتواند
ویدئوها را بر اساس الیکها ،نوع فالوئرها و تاریخچه تماشا ،با کاربران
عالقهمند به اشتراک بگذارد.
کوایشــو حاال یک اسب تکشاخ اســت که پشتش به غول حوزه
تکنولوژی یعنی شرکت تنسنت ( )Tencentگرم است .این شرکت
 8هزار کارمند دارد .نسخه بینالمللی این اپلیکیشن که با نام Kwai
معروف شده در برزیل ،هند ،ترکیه ،کره جنوبی ،روسیه و ویتنام پرهوادار
است .بهترین بخش کوایشو ،طیف وسیع فیلترها ،استیکرها و جلوههای
واقعیت افزوده آن اســت که با نام حالت «جادویی» شناخته میشود.
کاربران میتوانند ویدئوی رقص بســازند و جای کلههای خودشــان
یکی از شکلکهای ایموجی را استفاده کنند ،میتوانند صورتشان را با
ن هوشمند فیلم
شخصیتهای فیلمهای هالیوودی مانند سزار یا میمو 
«ســیاره میمونها» عوض کنند و البته میتوانند به سراغ خلق یک
گودزیالی کامل بروند .روزانه حدود  15میلیون ویدئو در اپلیکیشــن
کوایشو ساخته و منتشر میشود.

کوایشو که در ابتدا یک برنامه ساده ساخت
گیف بود پایهگذاری شد.

سو هوآ در استان هونان
چین متولد شد.
2008

2011

1982
در پی بحران مالی جهانی ،سو دست از اولین کار استارتآپیاش
کشید.
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سو با کارنامه درخشانی که در زمینه تحصیالت آ کادمیک داشت توانست به عنوان مهندس نرمافزار 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 کارآفرینانهاش رفت و وارد دنیای تبلیغات ویدئویی آنالین شد.

JJآقای سو
شاید تا به حال نام کوایشو را نشنیده باشید اما احتماال به زودی این نام
را هم مانند تیکتاک خواهید شناخت .در ماه فوریه سال جاری میالدی
این اپلیکیشن ساخت و اشتراکگذاری ویدئو در بازار بورس هنگکنگ
رشــدی  161درصدی بابت هر سهمش را شاهد بود و حاال این شرکت
 10ساله  1.23میلیارد دالر هنگکنگ ( 159میلیارد دالر آمریکا) ارزش
دارد .برای فهم میزان هنگفتی این اعداد نه الزم است ریاضیدان باشید و
نه کارشناس بورس.
با سو هوآ ،مدیرعامل و همبنیانگذار کوایشو آشنا شوید .او از کارمندان
ســابق گوگل و شرکت بایدو اســت .او یک نرمافزار بیادعا را که در وقاع
برای خلق گیف خلق شده بود تبدیل به یکی از پرمخاطبترین بسترهای
اشتراکگذاری و تماشای آنالین ویدئو کرد .اما او کیست؟
ســو هوآ سال  1982در اســتان هونان چین به دنیا آمد و فقط 12
سال داشــت که شروع به آموزش کدنویسی کامپیوتر کرد .اشتیاقش به
برنامهنویســی سبب شد که وارد دانشــگاه چینهوا در پکن شود ،یکی از
بهترین دانشگاههای آسیا و از تراز اولترین موسسههای پژوهشی در کل
دنیا .در این دانشــگاه او نزدیک به یک دهه مشغول به تحصیل در رشته
برنامهنویسی 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 نرمافزار 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 کارآفرینانهاش رفت و وارد دنیای تبلیغات ویدئویی آنالین
شــد .با این حال در بحبوحه بحران مالی ســال  2008و وقتی او هم به
مشکل تامین منابع مالی برخورد ،به ناچار از پروژهاش دست کشید .در پی
این تالش استارتآپی ،سو حدود  32ایده دیگر را هم به نوعی دنبال کرد
که هیچکدام نشانی از موفقیت نداشتند .برای همین بود که او عاقبت از
دنیای کارآفرینی دست کشید و باز به سراغ کارش به عنوان توسعهدهنده
نرمافزار رفت .پس از گوگل حاال قرار بود با شــرکت بزرگ دیگری مشابه
با شرکت آمریکایی کار کند؛ شرکت بایدو ،یکی از مشهورترین موتورهای
جســتوجوگر چینی که مانند گوگل خدمات جانبی دیگری را هم در
فضای وب ارائه میدهد .در دو ســالی که برای بایدو مشــغول به کار بود
توانست مهارتهای مدیریتیاش را صیقل دهد .بعد از ترک این شرکت بود
که او یک برنامه مبتنی بر جستوجو را که خودش نوشته بود به شرکت
علیبابا فروخت .اینگونه 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
راهاندازی استارتآپ خودش بود ،این پیشنهاد کار را رد کرد.
تابستان سال  2013بود 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  2012تبدیل به بستری برای ساخت و بهاشتراکگذاری

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 سادهسازی عملکرد برنامه و
طراحیهای مربوط به آن را در دست گرفت .در اولین فاز از ارتقای اولیه
پروژه ،نتیجه از دست رفتن  90درصد از کاربران آن برنامه اولیه بود.
ماموریت مرکزی شــرکت عمل به شعار «دربرگیری همه سبکهای
زندگی» بود و ســو با در نظر گرفتن همین شــعار به ارتقای الگوریتم و
محتــوای بنیادین برنامه در ســالهای بعد پرداخت .همــه اینها با این
اســتراتژی بود که به جای جذب چهرههای نامدار و اینفلوئنسرها برای
به دســت آوردن کاربران تازه ،از همان اول به ســراغ طیف وسیعتری از
مخاطبان بروند .استراتژی کامال جواب داد و سال گذشته این اپلیکیشن
به فهرست پردانلودترین برنامههای موجود بر روی گوگل پلی و اپل استور
در چندین کشور ،راه یافت .امروز کوایشو بیش از  300میلیون نفر کاربر
فعال روزانه دارد که بسیاری از آنان ساکن مناطق روستایی چین هستند
و به صورت میانگین روزی  85دقیقه را صرف این اپلیکیشــن میکنند.
جلوههای ویژه بصری کوایشو قادرند بر روی گوشیهای هوشمند نهچندان
قدرتمند هم اجرا شوند ،گوشیهایی که بیشتر از  120تا  200دالر قیمت
ندارند و همین نکته بسیار مهمی است چرا که بخش مهمی از مخاطبان
این برنامه ساکن مناطقی هستند که از پس خرید گوشیهای هوشمند
گرانقیمتبرنمیآیند.
سو که خودش نقش مهمی در تعریف الگوریتمها دارد بهجد بر این باور
است که تکنولوژی هوش مصنوعی باید به نفع تمامی آدمها مورد استفاده
قرار گیرد .برای او آنچه کوایشو انجام میدهد تحقق این امکان برای کسانی
مانند همان کارگر معدن در روستایی در چین است که بتواند ویدئوهایی
خالقانه و سرگرمکننده بسازد ،آن هم بدون اینکه دانش خاصی در حوزه
فناوری و یا دسترسی به ســختافزارهای ویژه داشته باشد .او میگوید:
«فارغ از اینکه در چه حوزهای از تکنولوژی فعال هستیم ،زمان آن رسیده
است که از آن برای تقویت شادی استفاده کنیم».

تعداد کاربران کوایشو از  200میلیون
نفر گذشت.
2021

2013
2019
کوایشو با همراهی سو و چنگ ییشیائو
تبدیل به بستر ساخت ویدئوهای کوتاه شد.

کوایشو در حال حاضر بیش از  300میلیون کاربر روزانه فعال دارد.
آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و هشت ،خرداد 1400

113

کارآفرین
یان کوم و رویایی که با واتساپ به حقیقت پیوست

به خاطر یک تماس ارزان

او کیست؟

یان کوم ()Jan Koum
همبنیانگذارشرکت
واتساپ است ،یکی از
پرهوادارترینبرنامههای
پیامرسان در دنیا .او
با 12.9میلیارد دالر
ثروت در رده 171
ثروتمندانفهرست
بلومبرگ قرار دارد.

سال  2013یعنی چهار ســال پس از ثبت شرکت بود که تعداد
کاربران فعال پیامرسان واتساپ به بیش از  200میلیون نفر رسید.
نام یان کــوم در آن زمان به عنوان یکی از ثروتمندترین جوانان زیر
 40سال دنیای کســب و کار و یکی از موفقترین کارآفرینان حوزه
تکنولوژی ثبت شــده بود .او کسی اســت که ایده اصلی پیامرسان
کمهزینه را مطرح و اجرایی کرد و با کمک دوست و همکارش برایان
اکتــون یک رویای قدیمی را به واقعیت تبدیل کرد .آنچه میخوانید
روایت زندگی یان کوم است ،برگرفته از مطلب بلندی که در مورد او
در سایت  Jewish Business Newsمنتشر شده است.
یان کوم ،همبنیانگذار واتــساپ به عظمت اعمالش باور کامل
دارد .برای همین بود که روزی شــرکایش برایان اکتون و جیم گومز
را ســوار ماشین کرد و به ساختمان فرســودهای برد که روزی محل
دفتر خدمات اجتماعی بخش نور کانتی در مانتن ویوی کالیفرنیا بود.
اینجا بود که روزگاری نهچندان دور ،او در قامت یک نوجوان که تازه
همراه مادرش از کیِف اوکراین به ایاالت متحده آمده بود ،صبورانه به
انتظار مینشست تا کوپن غذایی که نیاز داشتند را از بخش خدمات
اجتماعی دریافت کند .سالها بعد او قراردادی را امضا کرد که شرکت
تاسیسشده توسط او و برایان اکتون را به غول حوزه تکنولوژی یعنی
فیسبوک واگذار میکرد ،مبلغ این قرارداد به حدود  19میلیارد دالر
میرسید .میشود گفت داستان زندگی یان کوم ،داستان از خاک به

یان کوم در حوالی شهر کیف در اوکراین
متولدشد.

افالک است .زندگی خانواده کوم از زندگی پرتجمل فاصله بسیار زیادی
داشت ،خانه و زندگیشان بسیار ساده بود و شرایط معیشتیشان 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 بهانهای بود تا از این قدرت علیه اقلیت یهودیان اســتفاده
کند .به همین دلیل بود که وقتی در ســال  1992دروازه مهاجرت
ن مادری به روی یهودیان گشــوده شد ،خانواده کوم هم
از ســرزمی 
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 تازهای را از سر
بگیرند ،او تنها  16ســال داشت .پدرش قرار بود پس از ساکن شدن
خانواده در آمریکا به آنها ملحق شود.
بخت آنقدر خانواده کوم را یاری کرد تا به شهر مونت ویو در بخش
سانتا مالرا برسند ،شهری واقع در محدوده ساحلی سانفرانسیسکو
واقع در کالیفرنیا .زمانی که آنها به محل اقامت تازهشان وارد شدند،
مانتن ویو شــهر کوچک دلپذیری بود که خانههای با هزینه پایین
را در اختیار جویندگان مســکن قرار میداد .خانواده کوم توانستند
آپارتمان کوچک دوخوابهای برای خودشــان دست و پا کنند که با
کمک دولت از پس اجارهاش برمیآمدند .جالب است که بعدها مونتن
ویو و نواحی اطرافش تبدیل به منطقهای پرخواهان برای فعالیتهای
فناوریهای پیشرفته شدند و محل استقرار دفترهای مرکزی بسیاری
از شرکتهای پیشرو در حوزه تکنولوژی.
JJکار یا دانشگاه
شرایط زندگی برای یان کوم نوجوان بسیار دشوار بود ،به خصوص
پــس از اینکه با این واقعیت روبهرو شــدند که پدر قرار نیســت به
خانوادهاش در آمریکا بپیوندد ،او در اوکراین ماند ،در همان کشور بیمار
شد و عاقبت در سال  1997در همانجا و دور از خانوادهاش درگذشت.
زمان کوتاهی پس از رسیدن آنها به آمریکا بود که مادرش هم گرفتار
سرطان شد ،بیماریای که عاقبت در سال  2000تسلیمش شد .این
موقعیت به آن معنا بود که مادرش نمیتوانســت برای تامین معاش
خانواده شامل پسر نوجوان و مادر سالمندش کار کند و برای همین
زندگیشان وابسته به حقوق ازکارافتادگی بود که از دولت میرسید.
این زمان ،زمانی سخت و امتحان بزرگی بود که پیش روی کوم قرار
داشــت .او خشم و ناتوانیاش را از اینکه نمیتوانست به هیچ وسیله
دیگری غیر از تلفن با پدر و سایر اقوامش در اوکراین تماس بگیرد ،به
یاد میآورد؛ تماسهای تلفنی که بسیار پرهزینه از آب درمیآمدند.
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  18ساله شــد و همزمان هم دوران دبیرستان را به پایان
ت درخور توجهی در مهندسی شبکه کامپیوتر به
رسانده و هم مهار 

یان در شرکت یاهو استخدام شد و دانشگاه
را ترک کرد.
1992

1976

1997
یان همراه با مادر و مادربزرگش به آمریکا
مهاجرتکرد.
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او خشم و ناتوانیاش را از اینکه نمیتوانست به هیچ وسیله دیگری غیر از تلفن با پدر و سایر اقوامش در اوکراین تماس بگیرد ،به یاد
میآورد؛ تماسهای تلفنی که بسیار پرهزینه از آب درمیآمدند .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.

صورت خودآموز به دســت آورده بود ،وارد دانشگاه ایالتی سن ژوزه
شــد و برای تامین هزینههای تحصیلش در یک شرکت حسابداری
بینالمللی 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 جســتوجوگر 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 میآورد 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 میگوید که
از همان اول در ارتباطش با اکتون احســاس راحتی میکرده 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 سیستمهایش 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.
JJپس از یاهو
کوم و اکتون  9ســال در یاهو همکار بودند .در این مدت بود که
رابطه دوستی عمیقی میانشان شکل گرفت و همزمان به این درک
مشترک رسیدند که هردو در آرزوی رشد دادن سریع حوزه شبکههای
اجتماعی هستند .هدف مشترک آنها با مسیری که یاهو داشت طی
میکرد فاصله بسیاری داشت .سپتامبر سال  2007کوم 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 فیسبوک اقدام کردند و بعد هم
برای استخدام در توییتر و جالب است که درخواستهای کار هردو نفر
در هردو شرکت رد شد.
کوم که پس از بیکاری زندگیاش را از راه پسانداز قابل توجهش
در زمان کار در یاهو میگذراند به یاد دارد که در اوایل سال  2009و
زمانی که اولین گوشی آیفونش را خرید به اولین جرق ه ایده تازه رسید.
با خرید این گوشی متوجه شــد که صنعتی کامال تازه حول محور
قایلیتهای آیفون و اپلیکیشنهای تلفن همراه در حال شکلگیری
است که دارد جهانشمول میشود .یان به یاد آن محرومیتی افتاد که
نمیگذاشت او به تماس ارزانقیمت دسترسی داشته باشد و تصمیم
گرفت برنامهای طراحی کند که آرزوی نوجوانیاش را محقق کند.
پس از کلید زدن آزمایشی کار بود که کوم توانست برایان اکتون را
راضی کند که به عنوان همبنیانگذار شرکت به او بپیوندد .این شرکت
قرار بود نام واتساپ به خود بگیرد؛ شــرکتی که یکی از نخســتین

تصمیمهای مهم مدیریتیاش این بود که
تحت هیچ شرایطی روی درآمد حاصل از
قبول تبلیغات حساب باز نکند .اکتون بود
که توانســت برای عملی شدن پروژهشان
ســرمایه اولیه را با موفقیت جذب کند و
اینگونه بود که واتساپ تاســیس و این
پیامرسان بسیار ســاده تبدیل به واقعیت
شــد .زمانی که قرار بود این پیامرسان به
بازار معرفی شود ،اپ استور اپل تازه کارش را آغاز کرده بود و واتساپ
توانست از این طریق به میان کاربران راه پیدا کند .شرکت در روز 24
فوریه ســال  2009یعنی 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 میایستاد فاصله چندانی نداشت.
یان کوم یکی از آن بازنشســتگان جوانی است که خیلی زود به
آنچه در زندگی میخواستند دست یافتند .او پس از فروش واتساپ
به یاهو خودش را بازنشسته کرد و تقریبا انزوا گزید .خیلی کم پیش
میآید که او جز خبرهای پراکنده در رســانهها ظاهر شــود .گاهی
خبری از خریدهای لوکسش مانند خانه یا ماشین میآید و بعد دیگر
هیچ .به عنوان مثال ســال  2020کوم یک خانه بسیار مجلل خرید
کــه بابتش  125میلیون دالر نقدا پرداخت کــرد ،خانهای در بورلی
هیلز در لسآنجلس .تقریبا معروف است که امالک و خانههایش در
بخشهای زیادی پراکندهاند اما محل اصلی اقامتش که خانهای 100
میلیون دالری است در سیلیکون ولی قرار دارد .او بر خالف بسیاری
از مهندسان و برنامهنویسان جوانی که با استارتآپ رشد کردند ،به
شهرت و ثروت فراوان رسیدند و بعد از کار کناره گرفتند سراغ کسب و
کار دیگری هم دستکم در حوزه تکنولوژی نرفته است.

روزی شرکایش برایان
اکتون و جیم گومز را سوار
ماشین کرد و به ساختمان
فرسودهای برد که روزی محل
دفتر خدمات اجتماعی بخش
نور کانتی در مانتن ویوی
کالیفرنیا بود .اینجا بود که
روزگاری نهچندان دور ،او
در قامت یک نوجوان که
تازه همراه مادرش از کیِ ف
اوکراین به ایاالت متحده
آمده بود ،صبورانه به انتظار
مینشست تا کوپن غذایی
را که نیاز داشتند از بخش
خدمات اجتماعی دریافت کند

یان و برایان شرکت واتساپ را
بنیانگذاشتند.
2013

2007
2009
یان و برایان اکتون همراه هم یاهو را ترک
کردند.

تعداد کاربران واتساپ از 200میلیون نفر گذشت.
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کارآفرین

لینو ساپوتو از مدیریت نسل سوم در کسب و کار خانوادگیشان میگوید

شیوه تربیت ،شیوه کار

من وقتی  13ساله بودم کار
در کارخانههایمان را آغاز
کردم .یادم میآید اولین
کارم بستهبندی کردن
پنیر بود .بعد از آن به من
میگفتند زمین را جارو
بکشم و خمرهها را تمیز
کنم ،بعد از آن بود که تازه
صالحیت پنیر درست کردن
را به دست آوردم .تمام
این مراحل در قالب کارهای
پارهوقت بسیاری بود که در
طول تابستان و آخر هفتهها
ادامه داشت ،یعنی از 13
سالگی تا زمانی که  19یا 20
ساله شدم
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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 نمیداند .او از آن نسلسومیهایی است که به جای لم
دادن و لذت بردن از آنچه پدربزرگ و پدرش ســاختهاند ،دارد مدام
به این در و آن در میزند تا این قلمرو را در سراسر جهان گستردهتر
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  30سال است که در تجارت
خانوادگیشان فعال است .تجارت تولید مواد لبنی مانند شیر و کره
و پنیر ،تجارتی که میتوانســت 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 دانههای بیشتر شود و برای
همین است که این برند حاال تبدیل به یک نام بینالمللی شده است.
لینو ســاپوتو کارش را از  13سالگی و با پادویی در کارخانه پدرش
آغاز کرد و پلهپله باال آمد بیاینکه فکر کند قرار اســت مدیرعاملی
این شــرکت را روزی در سینی نقره تقدیمش کنند .او همین حاال
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هم مدام به این فکر میکند که مبادا تبدیل به آن چهرهای شود که
معموال با بیمباالتی تجارت خانوادگیشان را زمین میزنند .آنچه در
اینجا میخوانید ترجمه همراه با اندکی تلخیص است از گفتوگوی
بسیار مفصل سایت فایننشیال پست با لینو ساپوتو ،نسل سوم شرکت
لبنیساپوتو.
فکر میکنید چرا عنوان مدیرعامل نمونه کسب کردید؟

من  31ســال است که به صورت تمام وقت در این کسب و کارم
و از سال  2004هم در این موقعیت شغلی .اما نمیدانم چرا این بازه
زمانی را به عنوان زمان مناسب برای اعالم این عنوان انتخاب کردند.
میدانم شرکت ما در  15-10سال گذشته تکامل بسیار پیدا کرده
است اما من حس میکنم بسیار خوشاقبال بودم که کارم را بر روی
زیربنایی بسیار مستحکم آغاز کردم ،بر اساس فرهنگی بسیار بسیار
قدرتمند و سرمایهام را بر آنچه پدر و پدربزرگم ساخته بودند اندوختم.
پس شــاید هم این جایزه باید به پدر و پدربزرگم تعلق میگرفت نه
به من.
جالب است که این را میگویید چون سال  2016خانواده شما

اگر میخواهید همچنان نقشتان را برای مشتریان حفظ کنید باید همراه با زمان پیش بروید .آنچه امروز بر رویش تمرکز داریم ممکن
است اندکی متفاوت از چیزهایی باشد که پدر و پدربزرگم بر آنها متمرکز بودند؛ مسائلی مانند ابعاد اجتماعی ،محیط زیست ،گروههای
مردمی .همه اینها امروزه به اندازه سوددهی و پایداری اهمیت دارند.

جایزه سال  Ernst & Young Entrepreneurرا از آن خود
کرد .به یاد دارم که فکر میکردم چطور میشود نسل سوم یک
کسبوکار خانوادگی را به عنوان کارآفرین در نظر گرفت؟

صنعت ما ،صنعت ایســتایی نیســت .صنایع لبنی در برخی از
حوزههای قضایی با مقررات بســیار سختگیرانه روبهرو هستند و در
برخی حوزههای دیگر مقررات کمی دارند .شــمایید که باید راهتان
را از میان پستی و بلندیهایی که در این صنعت پیش رویتان قرار
میگیرد باز کنید و برای همین باید روحیه کارآفرینی داشته باشید.
کار ما قرار نیست پیاده کردن یک الگوی ثابت باشد؛ همزمان با تغییر
و تکامل هر چیزی ما باید خودمان را تطابق دهیم و این در واقع همان
کارآفرینی حقیقی است که ما پایش ایستادهایم .ذائقه مشتریان تغییر
میکند ،معادالت بازار عوض میشود ،بازارهای نوظهوری دچار تغییر
میشوند حتی توافقهای تجاری هم ثابت نمیمانند .اگر میخواهید
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 ،گروههای مردمی .همه
اینها امروزه به اندازه سوددهی و پایداری اهمیت دارند.
اشاره کردید که صنعت لبنیات آنقدرها هم ایستا نیست
اما خیلیها تصویر ثابتی از آن دارند .آن پویایی که ســایرین
متوجهاشنیستندچیست؟

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،
هیچگونه 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
بیدردسر آمادهای در کانادا دارید؟

حرفتان درست اســت ،بازارمان در کانادا بسیار باثبات است اما
رشدی در آن نخواهیم داشت .سال  1997که وارد بازار بورس شدیم
میزان فروشمان  450میلیون دالر بود ،در آن زمان ما تامینکننده
لبنیات در کل کشور بودیم .امروز فروش ما از  15میلیارد 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 نمیشــد .بنابراین ،درســت اســت که اگر وارد بازار بورس
میشدیم میتوانستیم زندگی آسود ه 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 میکشاند .آن رشد در بازارهای بینالمللی است.
کمی به عقب برگردیم .بســیاری از کسانی که در حاشیه
کســبوکارهای خانوادگی بزرگ میشوند دلشان نمیخواهد
نقشی در آن داشته باشند .شما تقریبا تمام عمرتان را در ساپوتو
گذراندهاید .چرا هیچ وقت دنبال چیز دیگری نبودید؟

من وقتی  13ســاله بودم کار در کارخانههایمــان را آغاز کردم.
یادم میآید اولین کارم بســته بندی کردن پنیــر بود .بعد از آن به
من میگفتند زمین را جارو بکشم و خمرهها را تمیز کنم ،بعد از آن
بود که تازه صالحیت پنیر درست کردن را به دست آوردم .تمام این

مراحل در قالب کارهای پارهوقت بسیاری بود که در طول تابستان و
آخر هفتهها ادامه داشت ،یعنی از  13سالگی تا زمانی که  19یا 20
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 میکنند .من عاشق این فرهنگ و ارزشها هستم ،انگار
همه اینها امتداد شخصیت خود من بودند .آن شیوهای که من در خانه
تربیت شده بودم همان شیوهای است که شرکتمان اداره میشد برای
همین میدانستم که این کار حسابی به من میخورد .به این دالیل
است که دلم میخواست 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 خانوادهمان با  60درصد از سهام شرکت
مالکان عمده شــرکت بودند اما ما مالکان
دیگری هم داشــتیم که عمهها و عموها و
فرزندان آنها بودند و برای همین اوضاع تا
سال  1997پیچیده 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 ایدهآل بیاید
اما همه تصمیمات (در چنین فضایی) الزاما بر اساس خرد عمومی و
منطق گرفته نمیشوند .سال  1997عرضه 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
میشد حساب کرد ،رو تکتک اعضا .ما بسیار خوش اقبال بودیم که
آن روحیه فامیلی که از سال  1954مبنای تمامی تصمیمگیریهای
شرکت بوده است همچنان وجود دارد.
در مورد اینکه نســل سوم یک تجارت خانوادگی هستید
نگرانینداشتید؟

همیشه باید به این موضوع فکر کنید .این ضربالمثل را شنیدهاید
که «از خاک به افالک و در نســل ســوم دوباره بــه خاک» و من
نمیخواهم آن نســل سومی باشم که این مثل را تحقق میبخشد.
هر روز این موضوع را مد نظر دارم تا مبادا داشتههایمان را دست کم
بگیرم .همین باعث میشود که کمی با پشتکار بیشتری کار کنم.
شیوه مدیریتیتان را چگونه وصف میکنید؟

باید بگویم دوست دارم بســیار دقیق باشم بدون اینکه خودم را
با تحلیلها فلج کنم .دوســت دارم در دل بازار باشم ،دوست دارم با
کارمندانمان دیدار کنم و از آنچه در حوزه عمل میگذرد باخبر باشم.
دلم میخواهد مشتریانمان را مالقات کنم و درک کنم چه چیز مورد
توجه آنها است .دلم میخواهد با بازیگران گوناگون صنعت لبنیات
دیدار کنم و بفهمم به چه سمتی میروند 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 نمیکنم.
اگر اشــتباه کنیم ،چه این اشتباه از سوی من باشد چه از سوی تیم
مدیریتیام اصال اهمیتی ندارد به شــرط اینکه به ســرعت بتوانیم
برگردیم و اشتباهمان را تصحیح کنیم و دیگر یک اشتباه را دوبار تکرار
نکنیم .ترسی از تغییراتی که ممکن است الزم باشد هم ندارم.

این ضربالمثل
را شنیدهاید که
«از خاک به افالک
و در نسل سوم
دوباره به خاک»
و من نمیخواهم
آن نسل سومی
باشم که این
مثل را تحقق
میبخشد .هر روز
این موضوع را مد
نظر دارم تا مبادا
داشتههایمان را
دستکم بگیرم.
همینباعث
میشود که کمی با
پشتکاربیشتری
کار کنم

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و هشت ،خرداد 1400

117

کارآفرین

این صفحه در «آیندهنگر» به معرفی کتابهایی میپردازد
که کارآفرینان نوشتهاند.

جرئت رهبری
برنه براون

موضوع رهبری ،لقب و جایگاه و قدرت اداره کردن نیســت .رهبر هرکســی است که
مسئولیت تشخیص قابلیتها و ایدههای آدمها را بر عهده بگیرد ،کسی که شجاعت
شکوفا کردن آن قابلیتها را داشته باشد .وقتی ما جرئت رهبری کردن را داشته باشیم،
قرار نیست وانمود کنیم که جواب درست به تمام چیزها را میدانیم؛ باید کنجکاو بمانیم
و سواالت درست را بپرسیم .ما فکر نمیکنیم که قدرت محدود است و باید آن را احتکار
کرد ،میدانیم که قدرت را وقتی که با دیگران به اشــتراک بگذاریم نانحدود میشود.
برنه براون دو دهه را صرف مطالعه تحساسات و تجربیاتی کرده است که به زندگیمان
معنا میدهند .هفت سال از این مدت صرف کار با رهبران تجارت و تیمهایشان شده
است که پا به مرحله کسبوکار بینالمللی گذاشتهاند .تمامی این رهبران از صاحبان
استارتآپهای کوچک گرفته تا کسبوکارهای خانوادگی و سازمانهای عامالمنفعه به
یک سوال او پاسخ دادهاند :چگونه رهبرانی شجاعتر و جسورتر پرورش میدهید و چگونه
شجاعت را به عنوان یک ارزش در فرهنگ شرکت خود میگنجانید؟

طرز تهیه اپلیکیشن میلیارد دالری
جورج برکوفسکی

اپلیکیشنها شیوه ارتباطات ،خرید ،بازی ،تعامالت و سفر کردن ما را تغییر دادهاند و
محبوبیت بینظیرشان احتماال بزرگترین 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 اپلیکیشنها را میدهد ،برنامههایی که توانستهاند به موفقیتهای چندین
میلیارد دالری دست پیدا کنند.
برکوفسکی به صورت خاص سراغ داستانهایی در مورد اعضای این اپلیکیشنها میرود،
از اینستاگرام و اسنپ چت گرفته تا کندی کراش و اوبر .با این داستانها او برای خواننده
اطالعات الزم برای خلق کســب و کاری موفق بر اســاس اپلیکیشنهای گوشیهای
هوشــمند را ارائه میکند .از اینکه چطور ایدهای که پشت یک کاغذ باطله نوشتهاید
راهش را به سوی پیدا کردنن همبنیانگذار و تیم احرایی و جذب سرمایه باز میکند.
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در محاصره احمقها
توماس اریکسون

هیچ وقت شــده که فکر کنید فقط خودتان منطقی هستید؟ شده سعی کنید با
شــریکتان با دلیل و منطق حرف بزنید و نتیجه فاجعهبار 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 احمقها دور و برش را گرفتهاند ،توماس اریکسون تصمیم گرفت
زمانش را وقف فهم این موضوع کند که آدمها چطور کار میکنند و چرا اغلب برای
ارتباط گرفتن با نوع خاصی از مردم دچار چالش میشوند.
در محاصره احمقها یک پدیده جهانشمول است ،کتابی که تاکنون بیش از 1.5
میلیون نسخه از آن فروش رفته .این کتاب شیوهای ساده با این حال کامال نوین
برای دستهبندی شخصیتها و نوع ارتباط گرفتن با آنها ارائه میکند .این کتاب
آدمها را به چهار نوع شخصیت دستهبندی میکند :قرمز ،آبی ،سبز و زرد .برای نوع
ارتباط با هرکدام میتوانید درسهای این کتاب را بیاموزید.

جفتک چارکش
ناتالی مولینا نینو

فکر میکنید تبدیل شــدن بــه یک کارآفرین عالی مهارت پذیرش ریســک یا
مهارتهای فنی است؟ باید در این فکر تجدیدنظر کنید .فارغ از آنچه کتابهای
کسبوکار میگویند ،دادههای تاریخی نشان میدهند که مواد الزم غیررسمی برای
جلو افتادن در تجارت این است که ثروتمند ،سفیدپوست و مرد باشید« .جفتک
چارکش» مانند کتاب مقدس برای ســایر گروهها است ،راهنمایی برای بردن در
دنیای تجارت به شیوه خودتان.
برای زنان کارآفرین این کتاب هوشــمندانه مجموعهای از راهکارهای کاربردی را
برای جســت زدن از روی موانع موفقیت در کســب و کار فراهم میکند .نشریه
پابلیشر ویکلی نوشته است« :خواندن این کتاب برای زنانی که ایدهای عالی دارند
یک ضرورت است؛ برای کسانی که با این فکر گالیهآمیز در سرشان زندگی میکنند
که درها به رویشان بسته است .مولینا نینو کمک میکند تا آن درها را بشکنید».

 ...............................تجـربــه ...............................
[ این صفحهها به مرور تجربیات کارآفرینی میپردازد] .

ویلیام دینگ ،تجربه تجارت در حوزه بازیهای کامپیوتری و پیشنهادی برای والدین چینی:

به کودکان خود کدنویسی بیاموزید

ویلیام دینگ ،رئیس و بزرگترین سهامدار شرکت
نتایز اســت ،یکی از سرشناسترین شرکتهای
زهرا چوپانکاره
حوزه بازیهای آنالین در چین .این شرکت عالوه
دبیر بخش تجربه
بر این بازیها در حوزه تبلیغات اینترنتی هم فعال
اســت .از همان سال  1997که او کسب و کار خودش را راه انداخت نام نتایز شکل
گرفت ،شرکتی که او به کمک دو نفر از دوستانش و با سرمایهای نزدیک به  60هزار
دالر در گوانگجو تاســیس کرد .نتایز اولین ارائهدهنده خدمات رایگان ایمیل در
چین بود و همین پیشــگام بودن در این حوزه سبب شد تا کارش بگیرد و
خیلی زود شرکت فعالیتهایش را در حوزه خدمات آنالین خبری و
بازیهای کامپیوتری آنالین هم گسترش دهد .رشد شرکتی که
دینگ در ســال  97به ثبت رساند خیلی سریع بود ،او توانست
همزمان هم خودش را در فهرست ثروتمندان چین باال بکشد
و هم به پیشرفت تکنولوژی در حوزه موتورهای جستوجوگر
و بازیهای آنالین کمک کند .در یکی از شمارههای پیشین
آیندهنگر که به صورت مفصل به زندگی و کســب و کار این
میلیاردر چینی پرداخته بود آمده است« :مشتریان ثابت این
بازیها یکی از دالیل اصلی موفقیت این شرکت هستند ،کسانی
که با نام “گیمرها” مشهور هستند .روزانه دهها میلیون چینی
آنالین میشوند تا به بازیهای آنالین که توسط شرکت
دینگ طراحی شــدهاند بپیوندنــد و از طریق
کامپیوتر یا تلفنهای همراهشان با هم
همبازی شــوند .مبلغ ورودی برای
شرکت در این بازیها اندک است
و رقابت فشردهای در این جهان
غیرواقعی جریان دارد ».پادشــاه
بازیهای موبایلی و کامپیوتری
حــاال آنقدر از کســب و کار و
حــال و روز دنیــا میداند که به
مردم کشــورش و نظام آموزشی
چین پیشــنهاد دهد :به کودکان
کدنویسی بیاموزید .آنچه در ادامه
میخوانیدترجمهبخشهاییاست

از مطلبی که در سایت یاهو نیوز منتشر شده است.
بچه از چه ســنی میتواند کار کد نویســی را آغاز کند؟ سن مناسب برای شروع
یادگیریبرنامهنویسیکامپیوتریچیست؟درحالیکهوالدینبلندپروازچینیکودکان
را از حتی از ســن چهار سالگی هم به کالسهای کدنویسی میفرستند ،مدیرعامل
یک شــرکت بازیهای کامپیوتری و سرگرمی پیشنهاد داده است که برنامهنویسی
کامپیوتری به صورت اجباری در برنامه درسی مقدماتی مدارس گنجانده شود .ویلیام
دینگ لی موسس و رئیس شرکت نتایز در پروپوزالی گفته است که این کشور باید
برنامه درســی ادامهداری برای آموزش کدنویسی داشته باشد که از دوره ابتدایی
آغاز و تا دورههای پایانی دبیرستان ادامه داشته باشد .او همچنین پیشنهاد
ساخت کتابخانههای مرجعی را داده است که کمکحال نوآموزان در
یادگیری سریعتر مهارتها در این زمینه خواهند بود .پروپوزال او از
این هم فراتر رفته است و پیشنهاد میدهد که کدنویسی تبدیل به
بخشی از امتحانات دانشگاهی شود که نشان میدهد این مهارت
بخش مهمی از سیستم آموزشی است.
پیشــنهادهای دینگ زمانی ارائه میشــوند که چین با هدف
رســیدن به برتری جهانی در چندین بخش حوزه تکنولوزیهای
برتر در حال پیش رفتن اســت؛ از حوزه هوش مصنوعی گرفته تا
بالکچین و میــزان تقاضایش برای توســعهدهندگان برنامههای
کامپیوتری و مهندسان کامپیوتر در حال افزایش است .با این حال و
علیرغم جاهطلبیهای 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  2014بریتانیا یک برنامه
درســی را در پیش گرفت که دروس محاسباتی
از جمله درسهای کدنویسی را برای کودکانی
حتی در رده سنی  5ساله هم گنجانده است.
این همان سالی بود که باراک اوباما ،رئیس
جمهور سابق آمریکا بودجهای  4میلیارد
دالری برای توســعه آمــوزش علوم
کامپیوتر در مدارس دولتی اختصاص
داد.

تجـربــه
راهی که پاول دیویسون تا رسیدن به کالب هاوس طی کرد

میکروفون در اختیار شماست

دیویسون پس از دو سال
پینترست را ترک کرد و
سال  2019با یکی از آشنایان
قدیمیاش 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 استارتآپ شبکههای
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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چه اهل شــبکههای اجتماعی باشید و چه نباشید به احتمال
بســیار زیاد تا االن از روی خبرهای سیاســی کشور خودمان نام
«کالب هاوس» را شــنیدهاید .یک شبکه اجتماعی که بر مبنای
صدا ساخته شده ،یک ســالن کنفرانس مجازی که آدمها در آن
جمع میشــوند ،بحث میکنند ،شعر میخوانند ،درس میدهند
و غیره .آنچه در این بخش میخوانید ترجمه و تلخیص بخشی از
گزارش بلومبرگ از چگونگی تاســیس کالب هاوس است و راهی
که همبنیانگذار آن ،پاول دیویســون تا رسیدن به این ایده پشت
سر گذاشت.
نزدیک به یک دهه پیش «جنــوب از جنوب غربی» به عنوان
جایگاه پرتاب پدیدههای اینترنتی شــناخته میشد :این فستیوال
ساالنه هنر و تکنولوژی همان جایی بود که توییتر در آن اعالم حضور
کرد و جایی که تودههای بیست و چندساله جمعیت اپلیکیشنهای
پیامرسان گروهی را تبدیل به پدیدهای شناختهشده کردند .در بهار
سال  ،2012هایالیت ( )Highlightپادشاه این کنفرانس بود .پاول
دیویسون که آن زمان  32سال داشت 6 ،هفته قبلتر اپلیکیشنی
را معرفی کرده بود که پیشنهادی ترسناک اما جذاب ارائه میداد.
ایــن برنامه محدوده جغرافیایی کاربران را رصد میکرد 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
میخواســتند این برنامه را امتحان کنند .گوشیهای همراه مدام
به خاطر پیامهای هایالیت دینــگ و دینگ و دینگ میکردند و
سرمایهگذاران چکهای میلیون دالری مینوشتند .اما ظرف یک
سال اپلیکیشن هایالیت نشان داد که برای حضور در جریان اصلی
کاربران زیادی تهاجمی است و اساسا نتوانست رشد کند.
ن ُه سال بعد فقط عده معدودی هستند که نام هایالیت را شنیده
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باشند .اما بسیاری از مردم نام کالب هاوس را شنیدهاند ،شرکتی
که سال گذشته با مشارکت دیویسون تاسیس شد .کالوب هاوس
از جنبههای بســیار کامال متضاد هایالیت است حتی نقشی که
توســط «جنوب از جنوب غربی» ایفا میشد .کالوب هاوس یک
سالن کنفرانس مجازی است با اتاقهای مختلف برای کسانی که
میخواهند در مــورد هر موضوعی که میخواهند صحبت کنند،
کســانی که میتوانند دیگران را هم برای شــنیدن حرفهایشان
دعوت کنند .این برنامه تنها از صدا اســتفاده میکند« .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 هیچوقت هم به پایان نمیرسد همچنان
میتازد.
کالب هــاوس برخالف هایالیت از آن مــوج هیجانی اولیه به
ســامت عبور کرده است .در یک سال گذشــته این استارتآپ
ســرمایهای به ارزش  1میلیارد دالر جذب کرد 10 ،میلیون کاربر
جدید به آن پیوستند ،در دهها کشور دیگر دامن گستراند و میزبان
صحبتهای برخی از بزرگترین چهرههای هالیوود و ســیلیکون
ولی شــد .به نظر میرسد که سرمایهگذاران خطرپذیر آمادهاند تا
دیویسون را به عنوان پادشاه حقیقیشان بپذیرند.
این اپلیکیشــن از عالیق و اســلوب دیویسون پیروی میکند.
ظرف  15سال گذشــته مدیر اجرایی کالب هاوس در سیلیکون
ولی مشــغول کاوش در اعماق این حوزه بود که تکنولوژی چگونه
میتواند به شــیوههای نوین برای پیوند دادن آدمها مورد استفاده
قرار بگیرد .او مرتبا در حال فکر کردن به پروژههای بعدی است و
بنا بر اظهارات کســانی که با او کار کردهاند کامال معتقد است که
اغلب آدمها حسن نیت دارند و خوشفکر هستند.
JJخوشبینی دردسرساز پاول
کامران انصاری ،یک ســرمایهگذار خطرپذیر که نخستین بار
دیویسون را در دانشکده کسبوکار استنفورد مالقات کرده است
میگوید« :این ویژگیها قطعا در دیانای او اســت .فکرش اصال
به این ســمت که “اگر یک نفر تعقیبت کند چه؟” یا اینکه شاید
خالفکاری به هویت تو پی ببرد ،نمیرود .ذهنش برای چنین شیوه
تفکری برنامهریزی نشده .او آدم خوشبینی است که هیچ نگرانی
بابت این موارد حاشیهای ندارد».
گاهی نتیجه کار ســبب حس ناراحتی در افراد شده و یا نشان
داده که در خصــوص حفاظت برابر سوءاســتفادههای احتمالی
شکست میخورد .تاکنون (در مواردی) از بستر کالب هاوس برای
نشر اطالعات جعلی در مورد کووید  ،19نزادپرستی و زنستیزی
اســتفاده شــده .طبیعت پخش زنده و گذرای این اپلیکیشن کار
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نظارت بر چنین محتوایی را دشوار میکند.
مســیر دیویسون برای رسیدن به سیلیکون ولی هموار و بدون
پیچ و خم بود .او دانشآموز دبیرســتانی در سندیهگو بود که به
داشــتن فارغالتحصیالن موفق شناخته میشــود .در آن مدرسه
عضو گروه «رهبران و کارآفرینان نوظهور» بود .بعد وارد دانشــگاه
اســتنفورد شد و در دانشکده کســبوکار درس خواند و بعد هم
مشاور شرکت  Bain&Co.شد.
سال  2007پس از گرفتن مدرک امبیای ،دیویسون به متا ِوب
ک دادهای از اطالعات
پیوست ،اســتارتآپی که تالش بر خلق بان 
جهانی داشت .آنها میخواســتند مفاهیم پیچیده را در دسترس
مردم عادی قرار دهند و زمان بســیار زیادی را مقابل تخته صرف
امتحان کردن ایدهای پس از ایده دیگر میکردند .گوین چان که در
آن استارتآپ مستقیما زیر نظر دیویسون کار کرده بود میگوید
که او جاهطلب و مشتاق بوده است اما نه به شیوه پدرساالرانه« :او
بیشتر از اینکه از فشار استفاده کند از شتاب کمک میگیرد .پاول
همیشه رو به جلو میرود».
متا ِوب برای آنچه او میخواست جای مناسبی نبود .گوگل این
استارتآپ را در سال  2010خرید و دیویسون به عنوان کارآفرین
مقیم به شرکت بنچمارک رفت ،یکی از حامیان مالی متاوب .او به
ایده جدیدی رسید :استفاده از مکانیابی گوشیهای هوشمند برای
اتصال آدمهایی که در نزدیکی هم قرار داشتند.
دیویسون شــرکتی به نام مث کمپ تاسیس کرد ،این شرکت
حاصل یک دوره فشرده دوهفتهای بود که به دانشجویان کسبوکار
اســتنفورد پیش از شــروع کالسهای اصلی پیشنهاد شد .اولین
محصول مث کمپ ،هایالیت بود .برای معرفی این محصول شرکت
به جوانان پول میداد تا در جریان برگزاری کنفرانس سال 2012
لباسهای یقه اسکی سفید با لوگوی هایالیت بپوشند و در بخش
جنوبی آستین بچرخند .این کارگران بعد به شرکتکنندگان در
«جنوب از جنوب غربی» نشــان میدادند که اپلیکیشن چطور به
آنها حضور مثال زنی را که چند دوست مشترک با هم دارند و مثال
مثل آنها به اپرا عالقهمند است خبر میدهد.
چند ماه بعد دیویسون یک مقاله مهمان ضد «هراس سابری»
برای ســیانان نوشــت .در آن مقاله گفت که انواع تکنولوژی یا
ترســناک به نظر میرسند و یا احمقانه فقط برای اینکه چیزهای
جدیدی هستند .او نوشت« :بیشتر دانستن در مورد دنیای اطرافتان
فقط زندگــی را بهتر میکند .یک دهه دیگر بــه این روزها نگاه
میکنیم و از خودمان میپرسیم که چطور بدون این چیزها زندگی
میکردیم ».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؟ شبکهسازی؟ ارتباط با
دوستان؟ خیلیها هرگز با موارد مربوط به حریم شخصی آن کنار
نیامدند و آنهایی هم که کنار آمدند از اینکه استفاده از جیپیاس
باتری گوشیهایشان را ســریع خالی میکند 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  2015مث کمپ اپلیکیشنی به نام رول ( )Rollرا معرفی
کرد کــه از کاربران میخواســت که تمامــی عکسهای گالری
گوشیشــان را با مجموعه مشــخصی از دوستانشان به اشتراک
بگذارند .این استارتآپ دانشجویان را به کار میگرفت تا این برنامه

را در دانشگاهشان معرفی کنند .سال بعد این شرکت همان برنامه
را با نام تازه شــورت ( )Shortدوباره معرفی کرد که توانست نظر
هواداران تکنولوژی را که به سازوکار این نوع اشتراکگذاری شکاک
بودند به خود جلب کند .بعضیها این ایده را «دیوانهوار» خواندند.
JJآخرین تالش
تا این زمان دیویســون دیگر به این نتیجه رسیده بود که مث
کمپ دارد شــتابش را از دست میدهد .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
بزرگتر چقدر از آنچه او به آن عادت داشــت کندتر پیش میرود
کالفه شد.
دیویسون پس از دو سال پینترست را ترک کرد و سال 2019
با یکی از آشنایان قدیمیاش 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 استارتآپ شبکههای 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 شرکتهای حاضر در
ســیلیکون ولی که برای آزمایش این سرویس انتخاب شده بودند
غوغایی به پا کرد ،از جمله در میان برخی سرمایهگذاران که ظرف
چند ماه از معرفی این برنامه شــروع به سرمایهگذاری در شرکت
مادر این اپلیکیشن یعنی  .Alpha Exploration Coکردند.
کالب هاوس هم مانند هایالیت دلیل روشنی برای استفاده به
مردم نمیدهد اما این بار معلوم شــد کــه ویژگی حیاتی کالوب
هاوس همین است .در غیبت هرگونه نسخه برای استفاده ،کالوب
هاوس میتواند مکای برای شــنیدن ســخنرانی ایالن ماسک در
مورد بیت کوین باشد یا شنیدن نســخه خالصهای از اخبار روز،
گوش دادن به موسیقیدانانی که الالیی میخوانند و یا فراگرفتن
درسهایــی در مورد بازار بورس .در یکی از اتاقهای کالب هاوس
ملت جمع میشوند و همراه هم صدای وال درمیآورند.

کامران انصاری ،یک
سرمایهگذار خطرپذیر که
نخستین بار دیویسون را
در دانشکده کسبوکار
استنفورد مالقات کرده است
میگوید« :این ویژگیها
قطعا در دیانای او است.
فکرش اصال به این سمت
که “اگر یک نفر تعقیبت
کند چه؟” یا اینکه شاید
خالفکاری به هویت تو پی
ببرد ،نمیرود .ذهنش
برای چنین شیوه تفکری
برنامهریزی نشده .او آدم
خوشبینی است که هیچ
نگرانی بابت این موارد
حاشیهای ندارد».
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تجـربــه

الرن پاول جابز از زندگی شخصی و حرفهایاش میگوید:

ثروت برای تغییر
زمانی که آقای
جابزمشغول
ارتقای صنعت
تکنولوژیهای
شخصی بود،
خانم پاول جابز
کالج تِرَک را بنیان
گذاشت که به
جوانان به لحاظ
مالی کمتوان برای
ورود به دانشگاه
کمک میکرد.
به عالوه شرکت
امرسونکالکتیو
را تاسیس کرد که
چتری برای در بر
گرفتنفعالیتهای
خیریه و کارهای
تجاری او بود
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تا زمانی که آقای جابز زنده بود ،خانم جابز از دید عموم دور میماند.
او یک کارخانه مواد غذایی را اداره میکرد و روی اصالحات آموزش
و مهاجرت تمرکز داشــت و از خانوادهشان مراقبت میکرد .هرچند
خانم جابز در سالهای گذشته با بلندپروازی بیشتری کار تجارت و
کمکهای خیرخواهانهاش را دنبال میکند اما همچنان از هیاهوی
رســانهای دوری میگزیند .الرن پاول که پــس از ازدواج با نام الرن
پاول جابز شــناخته میشود همراه با ثروتی که از همسرش به ارث
برد همواره سایه او را هم بر روی نامش داشته است .خودش میگوید
آنقدر 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 درهمتنیده و پیچیده اجتماعی هزینه کرد چون انباشت ثروت
جهان در دست تعداد معدودی از آدمها درست نیست .او کار و زندگی
حرفهایاش را برای رسیدن به همین هدف اختصاص داده است .آنچه
در ادامه میخوانید ترجمه خالصهای است از گفتوگوی نیویورک
تایمز با الرن پاول جابز .این از معدود مصاحبههای مفصلی که طی
آن الرن پاول جابز ،یکی از ثروتمندترین زنان دنیا در مورد خودش و
زندگیاش در کنار استیو جابز توضیحاتی داده است.
خانم و آقای جابز سال  1989در جریان سخنرانی استیو جابز در
مراسم فارغالتحصیلی دانشکده کسبوکار 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  NeXTرا اداره میکرد و سالها بود که از
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اپل استعفا داده بود .ظرف دو دهه بعد او به اپل بازگشت و محصوالت
آیمک ،آیپاد ،آیفون و آیپد را به بازار معرفی کرد.
زمانی که آقای جابز مشغول ارتقای صنعت تکنولوژیهای شخصی
بــود ،خانم پاول جابز کالج ت َِرک را بنیان گذاشــت که به جوانان به
لحاظ مالی کمتوان برای ورود به دانشــگاه کمک میکرد .به عالوه
شرکت امرسون کالکتیو را تاسیس کرد که چتری برای در بر گرفتن
فعالیتهای خیریه و کارهای تجاری او بود .پس از آنکه استیو جابز در
سال  2011بر اثر سرطان درگذشت ،او چند سالی خودش را از انظار
پنهان کرد .اما اخیرا دارد از نفوذ خود استفاده میکند.
الرن پاول جابز مجله پاپ-آپ و ســهم عمده مجله آتالنتیک و
مونومنتال اسپورتس را خرید که مالک تیمهای بسکتبال واشینگتن
ویزاردز و میســتیکس و تیم هاکی واشــینگتن کپیتال است .او با
آرن دانکن ،وزیر سابق آموزش و پرورش برای کاهش خشونتهای
مسلحانه در شیکاگو همکاری دارد .مجموعه مختلفی از دلمشغولیها
بازتابی است از باور او به اینکه مسائلی مانند فقر ،آموزش ،بهداشت
فردی و عدالت محیط زیستی به هم پیوستهاند .او میگوید« :وقتی
یک نخ را میکشید ،به کل پارچه منقوش میرسید .وقتی در بخش
اجتماعی کار کنید اگر تنها بر روی یک موضوع تمرکز داشته باشید
نمیتوانید 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
میلیونها 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 ثروتاندوزی

یکی از چیزهایی که از استیو آموختم این بود که الزم نیست ما جهانی را که در آن متولد شدهایم به عنوان امری ثابت و غیرقابل تغییر بپذیریم .وقتی
روی این دنیا دقیق شوی میبینی که آن هم از اتم درست شده ،درست مثل ما .و این اتمها همواره در حال حرکت هستند .با انرژی و نیروی اراده و
قصد و تمرکز ،در واقع میتوانیم آن را تغییر دهیم ،حرکتش دهیم.

نداشت .من دارم این کار را برای گرامیداشت کار او انجام میدهم و
تمــام زندگیام را وقف این کردهام که به بهترین نحوی که میتوانم
از این صورت اســتفاده موثری داشته باشم؛ در راهی مصرفش کنم
که زندگی آدمهــا و گروههای محلی را به شــیوهای باثبات بهبود
میبخشد».
اولین شغل شما چه بود؟

اگر ما برای هر کاری پول الزم داشتیم باید خودمان آن را به دست
میآوردیم .هر کاری که یک بچه میتواند انجام دهد و بابتش مزدی
بگیرد را امتحان کردم .روزهای برفی راه ورودی پارکینگ مردم را پارو
میکردم ،پرستار بچه بودم ،نجات غریق بودم ،مربی شنا بودم .وقتی
 16ساله شدم کارگر رستوران و بعد پیشخدمت شدم .برای رفتن به
کالج هم باید از هر منبع مالی که میتوانستم استفاده میکردم :وام،
کمکهزینه تحصیلی و باز هم پیشخدمتی.
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 گونهای بود
که یک سمت از جامعه را افراد کمدرآمد تشکیل میدادند و برونداد
انسانیاش 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 میدانیم و پالو آلتو و
پالو آلتوی شرقی به مانند دودستگی و دورماندگی از هماند که سایر
شهرهای دوپاره هستند.
کیفیت هوا در پالو آلتوی شرقی بدتر از تمامی مناطق اطراف آن
است .زمین مسموم است؛ در طول سالها بسیاری از تولیدکنندگان
ســیلیکون ولی از این زمینها برای امحای زبالههایشــان استفاده
کردهاند .در آبهای زیرزمینی این بخش آرســنیک وجود دارد .من
از نزدیــک با این واقعیت روبهرو 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
خیر
و کژکارکردها باید از نو اصالح شــوند .راس پروت (کارآفرین و ّ
آمریکایی) نقل قولی داشت که میگفت« :هرگز فراموش نکنید که در
خیابانهای کلکته کودکی هست که دارد جان میدهد ،کودکی که
بهمراتب از شما باهوشتر است».
این داستان شما است اما استیو چه تاثیری بر طرز فکر شما
در خصوص این مسائل گذاشت؟

درست مثل ما .و این اتمها همواره در حال حرکت هستند .با انرژی
و نیروی اراده و قصد و تمرکز ما در واقع میتوانیم آن را تغییر دهیم،
حرکتش دهیم .مردم عاشق این نقل قول استیو هستند که «اثری بر
دنیا بگذاریم ».اما این برداشــت به نظرم زیادی سادهانگارانه است .او
اینگونه فکر میکرد که «ما ،تکتک ما ،قادریم شرایط را دستکاری
کنیم» .من به هنگام مشاهده طراحی ساختارها و سیستمهایی که
جامعــه ما را هدایت میکنند به این موضوع فکر میکنم و به تغییر
این زیرساختها .چون این سازهها 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 گستردهای شوید که مانع شما شدهاند .مدتی
طول کشید تا بفهمم این موضوع واقعا امکانپذیر است .اما در واقع این
موضوع هسته تمامی کارهایی است که ما در امرسون کالکتیو انجام
میدهیم .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 گستردهتری از حوزهها کار میکند؟

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 فرصتها و همچنین
مســائل دیگری که سر راه گروههای کمتر برخوردار قرار میگیرند،
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
میخواستم سازمانمان درست همانقدر به این مسائل مرتبط باشد
که آنها در هم گره خوردهاند.
نخستین فارغالتحصیالن ارشــد کالج ترک شامل دانشآموزان
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
بینالملل برای کالج ثبتنام کنند .با وجود اینکه در همین کشــور
بزرگ شده بودند ،نمیتوانستند از هیچ نوع منبع مالی فدرال یا ایالتی
برای آموزش بهرهمند 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.

اگر ما برای هر
کاری پول الزم
داشتیم باید
خودمان آن را به
دست میآوردیم.
هر کاری را که
یک بچه میتواند
انجام دهد و بابتش
مزدی بگیرد
امتحان کردم.
روزهای برفی راه
ورودی پارکینگ
مردم را پارو
میکردم ،پرستار
بچه بودم ،نجات
غریق بودم ،مربی
شنا بودم .وقتی
 16ساله شدم
کارگر رستوران و
بعدپیشخدمت
شدم .برای رفتن
به کالج هم باید
از هر منبع مالی
کهمیتوانستم
استفاده میکردم:
وام ،کمکهزینه
تحصیلی و باز هم
پیشخدمتی

میتوانم ساعتها درباره او صحبت کنم .من وقتی  25ساله بودم
با استیو آشنا شدم و از همان روزی که هم را دیدیم برای  22سال با
هم بودیم .برای همین او بر روی همه چیز تاثیر داشت .من با او بزرگ
شدم .درست مانند هر کسی که زندگیتان را با او قسمت میکنید،
ما هم مبادالت و کمک به ساختن یکدیگر را تجربه کردیم .ما رابطه
بسیار بسیار زیبا و قدرتمندی داشتیم .زیاد صحبت میکردیم ،هر
روز ساعتها حرف میزدیم .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 شدهایم به عنوان امری ثابت و غیرقابل تغییر بپذیریم.
وقتی روی این دنیا دقیق شوی میبینی که آن هم از اتم درست شده،
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تجـربــه

در اواخر ماه گذشته ارزش سهام این شرکت  8درصد افت پیدا کرد .اتفاقی که سبب شد برخیها در خصوص آینده
این شرکت دچار تردید شوند ،آیندهای که اگر رقبا قدرت بیشتری بگیرند ،مردم عاقبت به زندگی بیرون از خانهها
بازگردند و مهمتر از همه اینکه میزان رشد مشترکان کاهش پیدا کند .

رشد نتفلیکس با آسانتر شدن شرایط کرونا در آمریکا کند شد

ورق برمیگردد
شرکت دیزنی
سرویس دیزنی
پالس را دارد اما در
کنارش پارکهای
دیزنی هم هست،
آمازون ،کامکست،
ویاکام سیبیاس
و وارنر مدیا و اپل
همگیسرویس
پخش آنالین دارند
اما عالوه بر این
از شکل دیگری از
محل کسب درآمد
هم برخوردارند.
امابهنتفلیکسکه
میرسیمکل منبع
درآمدیاش تنها
برپایهمشترکانش
بنیان گذاشته شده
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درســت  13ماه پیش بود ،درســت زمانی که کرونا تازه ســای ه
سنگینش را بر کل جهان افکنده بود و کار به قرنطینههای گسترده
در تمام زمین کشــید .همان زمان بود که نتفلیکس را در شماره 96
آیندهنگر به عنوان یکی از شــرکتهایی 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 میشود.
این شــرکت با مجموع  182.8میلیون مشترک ،یکی از بزرگترین
شرکتهای سرگرمی در سراسر دنیا به حساب میرود .در سه ماهی
که گذشت به تفکیک  2.3میلیون نفر در آمریکا و کانادا به این شبکه
پیوستند و  13.5میلیون نفر از سایر نقاط دنیا .این عددها تصویری
واضح از اینکه چگونه کرونا بر صنعت سرگرمی آنالین تاثیر گذاشته
ارائه میدهند .این صنعت همچنین تبدیل شده است به تنها عالمت
حیاتی هالیوود در زمانهای که صنعت سرگرمی ناگهان متوقف شده
است و تنها در دنیای مجازی ادامه مییابد ».حاال به نظر میرسد ورق
دارد برمیگردد .ماه گذشــته شبکه سیانان 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 میخوانید
برگرفته و ترجمه بخشهایی 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 میکند.
شــرکت دیزنی ســرویس دیزنی پالس را دارد امــا در کنارش
پارکهای دیزنی هم هســت ،آمازون ،کامکست ،ویاکام سیبیاس 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
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میرسیم کل منبع درآمدیاش تنها بر پایه مشترکانش بنیان گذاشته
شــده .این شیوه البته برای این شــرکت به خوبی جواب داده است،
دســتکم تا حاال .اما به نظر میرسد 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  208میلیون مشترک
بینالمللی دارد و این رقم شامل  4میلیون نفری میشود که در سه
ماهه اول ســال  2021به این شبکه پیوســتند .اما این رقم (میزان
مشترکان سه ماهه اول) از میزان پیشبینیهای قبلی پایینتر است و
تخمینها نشان میدهد که میزان جذب در سهماهه دوم امسال هم
پایینتر از این خواهد بود.
از این وضعیت بوی خوشــی برای نتفلیکس به مشام نمیرسد،
شرکتی که یک ســال با رشد بسیار چشمگیر را پشت سر گذاشت
که بخش عمده آن را باید مدیون همهگیری کرونا باشد .وال استریت
هم به تغییرات این شــرکت روی خوشی نشان نداده است .در اواخر
ماه گذشته ارزش سهام این شرکت  8درصد افت پیدا کرد .اتفاقی که
سبب شد برخیها در خصوص آینده این شرکت دچار تردید شوند،
آیندهای که اگر رقبا قدرت بیشتری بگیرند ،مردم عاقبت به زندگی
بیرون از خانهها بازگردند و مهمتر از همه اینکه میزان رشد مشترکان
کاهش پیدا کند.
مایکل نیتانسون ،یک تحلیلگر رسانه به سیانان گفت« :اگر در
مورد مشترکان جدید به بنبست 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 نشانهای
در نظر بگیرند ،شرکتی که حیات و مماتش به تعداد مشترکان بستگی
دارد باید شروع به فکر کردن در مورد راههای دیگر کسب منابع مالی
کند.
به جز باال بردن هزینه اشتراک و پیدا کردن مشترکان تازه ،راههای
دیگری هم برای پول درآوردن نتفلیکس هســت .آشکارترینشان:
فــروش آگهی بازرگانی .نتفلیکس میتواند آگهیهای  30ثانیهای را
در برنامههایش بگنجاند و یا برای مهمترین فیلمها و ســریالهایش
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 اینکه
نتفلیکس تبدیل به شبکههای آگهیمحور شود صحبت کرده است .او
قبال به مجله ورایتی گفته است« :این تصمیمی است که گرفتهایم .باور
ما بر این است که کسبوکار موفقتر و ارزشمندتری بدون آگهیهای
بازرگانی خواهیم ســاخت .میدانید که آگهی به نظر کار ســادهای
میرسد 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 آگهیهای
تجاری رو به رشد نیست و در واقع دارد آب میرود».

 ...........................آیندهپژوهی ...........................

آیا معجزه زیرساختی چین قابل تکراراست؟
طی سالهای اخیر کشورهای مختلفی تالش کردهاند روش چینی رشد را پیاده کنند
حاال آمریکا هم به آنها پیوسته است

آیندهپژوهی

دادهها و آینده اقتصادهای ملی
چارچوب کاری سازمان تجارت جهانی
برای اقتصاد دادهمحور امروز مناسب نیست

متیو اسالتر
دیوید مککرومیک
تحلیلگر کسبوکارهای نوین

منبع فارن افر ز

چرا باید خواند:
کسبوکارهای نوین
که معموالًبرپایه
فناوریهای ارتباطی و
تحلیلدادههاتشکیل
میشوند رکن اقتصاد
و تجارت این روزهای
کشورهای جهان است.
در ایران نیز این نوع
کسبوکاربسیار
اهمیت پیدا کرده است.

چین چشمانداز
خود را برای عصر
دیجیتال دارد.
آمریکا چشماندازی
ندارد .بحثها بر
سر این مسئله در
واشنگتنمحدود
است و به نگرانی
درباره حریم
خصوصی و مسایل
ضدانحصار و
مسئولیتپذیری
منحصرمیشود
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امروز داده در کانون تجارت جهانی قرار دارد .تجارت بینالملل کاال
و خدمات طی دههها در خدمت جهانیشدن بود .با این حال ،پس از
بحران مالی جهانی رشــد تجارت متوقف شد و جریان دادههای بین
مرزهای کشــورها فوران کرد .پهنای باند جریان داده بین مرزها بین
سالهای  2008تا  2020بسیار رشد کرد و  112برابر شد.
اقتصاد بینالملل تبدیل شــده است به ماشین دادهها که دائماً در
حال حرکت است :این ماشــین داده مصرف میکند ،داده را فراوری
میکند و بیش از هر زمان دیگری داده بیشــتری مصرف میکند .در
حال حاضر فناوریهای دیجیتالــی امکان عبور و مرور داده را فراهم
میسازند و در برخی از موارد جایگزین تجارت سنتی کاال و خدمات
میشوند .سینما که ابتدا در قالب دیویدی فروخته میشد ،اکنون
روی پلتفرمهای دیجیتالی بهشکل اســتریم موجود است و اخبار و
کتابها و روزنامههایی که محتوایشان قابلیت جستوجو در موتورهای
جســتوجو دارند بهشــکل آنالین در اختیار هستند .حتی کاالهای
فیزیکــی نیز اکنون با عناصر دیجیتالی پیونــده خوردهاند .خودروها
دیگر با موتورهای احترام درونسوز کار نمیکنند و تبدیل شدهاند با
وسایط نقلیهای که ترکیبیاند از کاالهای الکترونیکی و نرمافزارهایی که
حجم عظیمی از داده را به دست میآورند .تجارت کاالها فیزیکی نیز
با ابزارهای آنالین کار میکنند ،مثل ابزارها و برنامههایی که کشتیها
را دنبال میکنند و دادهها را جمعآوری میکنند و کار آدمی را بهبود
میبخشند .و اکنون ،کووید ـ  19انتقال دیجیتالی کسبوکاها را تسریع
کرده و باعث شده که میزان بیشتری از آنها روی ابر بروند و با رایانش
ابری کار کنند.
تجــارت دیجیتال و جریــان داده در طرفین مرزهای کشــورها
نشــان میدهد که از سرعت هیچ یک از این نشانههایی که برشمرده
شده کاسته نشده است .در ســال  ،2018حدود  330میلیون نفر از
کشورهایی غیر از کشورهای محل سکونت خود بهشکل آنالین خرید
کردهاند و هر یک از آنها به انتقال داده بین مرزها ارتباط پیدا میکند.
همین مسئله کمک کرده اســت به اینکه تجارت الکترونیک 25.6
تریلیون دالر (هزار میلیارد دالر) گردش مالی داشته باشد ،با اینکه فقط
در حدود  60درصد جهان آنالین شده است و مردم در تنها  60درصد
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
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باشد ،چه حجمی از تجارت جهانی بهشکل 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 فناوریهایی
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 همانطور که برای نوآوری
بیشــتر ضرورت دارد ،برای تجارت جهانی هم الزم است و همچنین
عنصر حیاتی برای موفقیت شــرکتها است .دادهها جنبه مهمی از
امنیت جهانی را نیز تشکیل میدهند و جایگاه خیلی رفیعی را برای
کســانی که داده در دست دارند ایجاد میکند تا امنیت جهانی را هم
تحت تسلط داشته باشند .دادهها همچنین این قابلیت را خواهند داشت
که بهشدت مورد سوءاستفاده قرار بگیرند .کشورها و شرکتهایی که
در جستوجوی مزیتهای رقابتی هستند ،تالش میکنند که کنترل
دادهها را در اختیار خود قرار دهند .بنابراین آنها باعث میشــوند که
آزادی و حریم خصوصی تحتالشعاع قرار بگیرد.
با این حال ،هرچقدر که جریان داده بین مرزهای کشورها فزونی
میگیرد ،خود دادهها هم تبدیل میشــوند به یک منبع حیاتی برای
قدرت که عمدتاً بدون نظارت و حکمرانی قرار دارند .چارچوب تجارت
و سرمایهگذاری بینالملل کنونی  75سال پیش طراحی شده که دوران
خیلی متفاوتی بوده است .طراحی تجارت و سرمایهگذاری در آن زمان
قصد داشته که خوشبختی و امنیت را برای کشورها به ارمغان بیاورد،
میلیونها نفر را از زیر خط فقر باال بکشد و موکراسی و تجارت و حقوق
فردی را رونق ببخشــد .اما این نظام برای واقعیتهای تجارت جهانی
کنونی کافی نیست .سردرگمی درباره ارزش و مالکیت دادهها افزایش
یافته و قدرتهای بزرگ جهانی برای اینکه چطور دادهها را در اختیار
بگیرند و آن را مدیریت کنند با هم به رقابت میپردازند.
اگر ایاالت متحده قواعد و مقررات جدید دنیای دیجیتال را شکل
ندهــد ،بقیه این کار را خواهند کرد .برای نمونه ،چین مدل فناورانه ـ
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 دادهها و فناوری مبتنی

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
تجارت جهانی بهشکل 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 فناوریهایی همچون اینترنت اشیا باعث رونق بسیار زیاد ارتباطات ماشین با ماشین خواهد شد.

بر دادهها ،قدرت اقتصادی ایجاد کند و از امنیت ملی حفاظت کند.
JJداد ههای قدرتمند
اقتصاددانان مدتهاست که دریافتهاند بهرهوری بهازای هر کارگر
بهترین شاخص میانگین استاندارد زندگی و قدرت کلی اقتصادی یک
کشور است .هرچه یک کشور بهرهوری باالتری داشته باشد ،میانگین
درآمد خانوارش و رفاه مادی جمعیتش باالتر خواهد بود .افزون بر این،
هرچه بهرهوری یک کشور باالتر باشد ،آن کشور پایه مالیاتی باالتری
خواهد داشت و میتواند برای دفاع ملی و دیگر منافع ملی خود بودجه
بیشتری تأمین کند.
یک کشــور چطور میتواند بهرهوری خود را باال ببرد؟ این کشور
میتواند در امور که صرف ســاختن میشــود ـ مثل ســاختمانها،
ماشینآالت ،نرمافزار و نظایر آن ـ سرمایهگذاری کند .یا اینکه میتواند
ایدههای جدید خلق کند ،نوآوریهایی که به کارکنان اجازه میدهد
کارآمدی محصوالت موجود را افزایش دهند یا محصوالتی تماماً جدید
بسازند .بدیهی است که نوآوری محرک دیرینهای در افزایش بهرهوری
آمریکا است ـ نیمی از سرانه رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در قرن
گذشته را نوآوری بر عهده داشته است.
دادهها همواره ابزاری اساســی برای کشف ایدههای نو بوده است.
بنجامین فرانکلین برای بهبود درک بشر از الکتریسیته نیازمند داده
بود .جورج مندل به دادههای بوتههای نخود نیاز داشت تا بتواند قوانین
وراثت را کشف کند .اما در دهه گذشته یا قبلتر ،دادها با فاصله زیادی
از دیگر ابزارها تبدیل شــدهاند به مهمترین جنبه فناوری و این اتفاق
بهلطف پیشرفتهای عظیم در قدرت رایانش ،ذخیره ابری و یادگیری
ماشینی رخ داده اســت .الگوریتمها در کنه فناوری هوش مصنوعی
قرار دارند که خاصــه از مقدار زیادی دادههای باکیفیت بهره میبرد،
دادههایی که برای یادگیری و افزایش کارایی به کار میروند .این موارد
و ســایر نوآوریهای ناشــی از دادهها هر چیزی را از در جهانی امروز
پیشرفت دادهاند ،از اتومبیلهای خودران تا اپلیکیشنهای ورزشی تا
شبک ههایاجتماعی.
رفتن بهدنبال اســتفاده از دادهها بهمنظور کسب ظرفیت عظیم
اقتصادی یک علت ســاده دارد :داده چیزی است که اقتصاددانان آن
را «غیررقابتــی» میخوانند .تقریباً تمــام کاالها و خدمات اقتصادی
«رقابتی» هستند ،به این معنی که کاربردشان بهوسیله یک شخص یا
شرکت مانع از این میشود که شخص یا شرکت دیگری آنها را به کار
بگیرد .برای مثال ،یک بشکه نفت کاالیی رقابتی است .اما داده رقابتی
نیست :میتواند همزمان و بارها بهوسیله 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 میگیرد .داده میتواند 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 ،نوآوری ـ و بنابراین قدرت
اقتصادی ـ بیشازپیش بر محور کیفیت و کمیت دادههای در دسترس
مردم و شــرکتها و کشورها میگردد .داده میتواند استفاده و دوباره
استفاده شود ،بنابراین هرچه آزادانهتر به جریان بیفتد ،احتمال بیشتری
دارد که ایدههای جدیدی را بههمراه بیاورد .مبارزه جهانی علیه کووید
ـ  19را در نظر بگیرید .در  10ژانویه سال  ،2020بیش از یک ماه بعد
از اولین موردی که از این بیماری مشــاهده شد ،دانشمندان چینی

سریهای ژنتیکی ویروس تازه کرونا را آنالین منتشر کردند .دانشمندان
در شرکت آمریکایی «مدرنا» با مجهزشدن به این دادهها تنها ظرف دو
روز توانســتند کپی آنچه را که برای ساخت واکسن کووید ـ  19نیاز
داشتند بسازند .شرکت مدرنا همان زمان هم به این فکر رسیده بود که
از روی پیامرسان  RNAویروس واکسن را بسازد و تمام چیزی که برای
عملی ساختن این ایده جدید نیاز داشت ،دادههای جدید بود.
دسترسی به داده در سایر حوزههای علوم حیات را نیز انقالب برپا
ساخته اســت .فقط  13سال پیش ،پروژه ژنوم انسانی که یک ابتکار
عمومی بینالمللی بود که آمریکا آن را پیش میبرد ،دادههای ســه
میلیارد  DNAرا که از ژنومهای انسانی گرفته بود جمعآوری و منتشر
کرد .یک پژوهش در این باره تخمین زده اســت که بین ســالهای
 1988تا  ،2010این پروژه تأثیر اقتصادی  796میلیارد دالری داشته
است که شامل بیش از  244میلیارد درآمد شخص اضافی برای افراد و
ایجاد  300هزار شغل میشود.
دادهها بیشازپیش موجب موفقیت اقتصادی میشوند .شرکتهایی
که مزیت رقابتیشــان برمبنای جمعآوری ،تحلیل و استفاده از داده
اســت موقعیتهای بازاری باالیی در سراسر جهان به دست آوردهاند.
ده سال پیش ،در هر فهرستی از ده شرکت جهان با بیشترین ارزش
حتماً شــرکتهای تولیدکننده نفت و گاز ،شرکتهای تولیدکننده
کاالهای مصرفی و بانکها در آن حضور داشتند .امروزه ،شرکتهای
حوزه فناوری که کارشان با داده است که در این فهرستها دست باال
را دارند .گروه  ،BHPشــورون ،اگزون موبیل جای خود را به آلفابت،
آمازون و فیسبوک دادهاند .دارودسته مدیران شرکتهای فناوری دیگر
بخش کوچکی از مدیران قدرتمند را تشــکیل نمیدهند چون آنها
میزان عظیمی داده را بین میلیاردها شخص و سازمان انتقال میدهند
و با این کار برای مشتریان خود ارزش اقتصادی تازه درست میکنند.
داده برای امنیت ملی هم مســئله مهمی است .دادهها بهرهوری و
تولید اقتصادی را مهیا میسازند و بنابراین آن قدرت اقتصادی را که
ایاالت متحده نیاز دارد برایش فراهم میکنند .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 .فناوریهای جدید مزیتهای
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اقتصادی و استراتژی عظیمی را بههمراه میآورد .بهگفته اریک اشمیت،
مدیرعامل سابق گوگل ،و رابرت ورک ،معاون سابق وزارت دفاع آمریکا،
هوش مصنوعی بهدستآمده از دادهها «قدرتمندترین ابزاری است که
بشــر در تمام نسلهای حیات خود به آن دست پیدا کرده است» ،اما
برای رسیدن به قدرت نیز از آن استفاده خواهد شد.
کشوری که بتواند دادهها را جمع کند تا سریعتر با آنها به نوآوری
دست پیدا کند ،مزیتهای عظیمی برای خود درست خواهد کرد .و
بنابراین سعادت و بنیه ژئوپلیتیک آینده ایاالت متحده عمدتاً به مقررات
حکمرانی دسترسی به دادهها متکی خواهد بود.
JJضعف چارچوبهای قدیمی
نهادهای بینالمللی کنونی به ابزارهایی مجهز نشدهاند که بتوانند
تکثیر دادهها را مدیریت کنند .هیچیک از آنها آماده نشــدهاند برای
اینکــه اگر در حوزه دادهها خطایی رخ داد ،بتوانند وارد عمل شــوند
و مشــکل را حل کنند .چارچوب نهــادی تجارت بینالمللی ـ یعنی
ســازمان تجارت جهانی و نسل بعدی آن ،موافقتنامه عمومی تعرفه
و تجارت ـ زمانی تأسیس شد که عمدتاً کاالهای کشاورزی و تولیدی
در بین مرزها مبادله میشــدند و جریان دادهها پدیدهای بود که در
داستانها باید دنبال میشد .چارچوب سازمان تجارت جهانی با پایه
دو دستهبندی 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
میکند که چه عوارض یا محدودیتهای تجاریای باید بر آنها اعمال
شود.
داده به چند علت متفاوت با این طبقهبندی اساسی است .یک علت
این است که میزان عظیمی از دادهها ـ مث ً
ال مرورهایی که یک شخص
قبل از سفارشدادن آنالین یک لباس در وبسایتهای مختلف انجام
میدهد ـ پیامدی برای تولید و مصرف ســایر کاالها و خدمات دارد
که قیمتش مشخص نیســت .علت دیگر این است که تعیین اینکه
دادهها در کجا تولید و نگهداری میشوند اغلب دشوار است( .دادههای
افزایش کارآمدی مهندسی یک پرواز بینالمللی از کدام کشور نشأت
میگیرد؟ ذخیره ابری دادههای مشــتری یک شــرکت چندملیتی
در کدام کشــور انجام میشود؟) عالوه بر اینها ،توافقی بر سر اینکه

طبقهبندی ارزشگذاری دادهها چطور باشــد وجــود ندارد .اعضای
ســازمان تجارت جهانی در مواردی که دعوای تجاری پیش میآید
شاید بهدنبال یک مبنای حقوقی باشند و از این سازمان بخواهند که
اختالف را حلوفصل کند اما این میانجیگریها باعث نمیشود که
مشکل اساســی تضاد بین چارچوب کاری سازمان تجارت جهانی و
ماهیت داده رفع شود.
نبود یک چارچوب پذیرفتهشده بینالمللی برای حاکمیت دادهها
سؤاالت مهمی را درباره اقتصاد جهانی و امنیت ملی بیپاسخ میگذارد.
آیا دولتهای مستقل قادر هستند که محل دادههای شهروندان خود
و اســتفاده از آنها را که داخل مرزهای ملی انجام میشــود محدود
کنند؟ اگر این دادهها در سیستمهای ابری در کشورهای دیگر ذخیره
شود و در فضای اینترنت و بین مرزها توزیع شود ،تکلیف چیست؟ آیا
دولتها میتوانند همانطور که برای کاالها و خدمات وارداتی تعرفی
میبندند ،برای دادههایی که از کشــورهای دیگر به کشور آنها وارد
میشود تعرفی اعمال کنند؟ این کار چطور میتواند انجام شود وقتی
که خود دادهها قیمتی ندارند یا دستکم در شرکتهایی که آنها را
جمع میکنند قیمتی برای آنها تعیین نشده است؟ دولتهای مستقل
چه کنترلهایی میتوانند بر دادههایی که وارد کشورهایشان میشود
اعمال کنند؟ آیا آنها میتوانند بخواهند که دادهها در کشور خودشان
ذخیره شود و به آنها دسترسی داشته باشند؟
نبود یک چارچوب بینالمللی حریم خصوصی افراد را نیز به خطر
میاندازد .چه کسی میتواند تضمین کند که دولتها یک عامالن آنها
از دادههای مردم سوءاستفاده نخواهند کرد و حقوق اقتصادی و سیاسی
و بشری آنها را زیر پا نخواهند گذاشت؟ دولتها چطور میتوانند از
حریم خصوصی شهروندان خود حفاظت کنند وقتی که دادهها از مرزها
خارج میشوند و بین مرزها در رفتوآمدند؟ امروز آمریکا و اتحادیه اروپا
برای پاسخگویی به این سؤاالت توافق ندارند و همین نبود توافق باعث
ایجاد اصطکاک در همکاریهای تجاری و سرمایهگذاری و امنیت ملی
شده است .چین نیز بهنوبه خود نشان داده است که به حریم خصوصی
اهمیت زیادی نمیدهد .بدون روشهای مشترک و قابلکنترل کسب
استقالل در حفاظت از دادههای شخصی ،امکان رسیدن به نوآوری از
طریق دادههای شخصی از بین میرود یا حقوق اولیه در این زمینه زیر
پا گذاشته میشود.
JJنبود قواعد مشترک
در نبود پاسخهای مشترک و یکســان به این سؤاالت ،کشورها و
بلوکهای تجاری کار خودشــان را میکنند .به همین دلیل است که
دنیای امروز در یک نوع اختالف و نبود نظارتهای هماهنگ و مورد
توافق رها شده است .توافقنامههای تجاری اخیر نگاههای متفاوتی به
دادهها و تجارت الکترونیک دارند .توافقنامه جامع تجاری کشورهای دو
طرف اقیانوس آرام که شامل آمریکا نمیشود ،نیاز به اینکه دادهها 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 نرمافزاری شرکتها
را از آنها بخواهند .توافقنامه بین آمریکا و کانادا و مکزیک نیز همین
دیدگاه را دارد .هدف هر دوی این توافقنامههای تجارت آزاد این است
که اجازه دهند جریان دادهها بدون مانع باشد اما هنوز امتحان خود را
پس ندادهاند و در عرصه عمل با محدودیتهایی مواجه خواهند بود.
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به این دلیل که داده غیررقابتی است ،نوآوری ـ و بنابراین قدرت اقتصادی ـ بیشازپیش بر محور کیفیت و کمیت دادههای
در دسترس مردم و شرکتها و کشورها میگردد .داده میتواند استفاده و دوباره استفاده شود ،بنابراین هرچه آزادانهتر به
جریان بیفتد ،احتمال بیشتری دارد که ایدههای جدیدی را بههمراه بیاورد.

امــا اتحادیه اروپــا روش دیگری در پیش گرفتــه و روی حریم
خصوصی متمرکز شده است .اتحادیه اروپا مقررات «نظارت عمومی
بر حفاظت از دادهها» را اعمال میکند که سعی میکند به افراد این
اختیار را بدهد که انتخاب کنند شرکتها چطور میتوانند از دادههای
آنها بهره بگیرند .اما این روش صدای کســانی را درآورده که اعتقاد
دارند چنین کاری باعث خواهد شــد جلوی راه شرکتهای خارجی
که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا کار میکنند مانع ایجاد شود چون
هزینههای سنگینی برای شرکتها درست میکند و ریسک فعالیت
در بازار اروپا را افزایش میدهد .بگذاریم از اینکه مقررات اتحادیه اروپا
موضوع بحثها و دادخواهیهای دیرینهای است.
یکی از نگرانیهای 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 فناوریها بود
بــرای اینکه جریان داده را از داخل به بیرون چین و برعکس محدود
و تاحدی نیز وبسایتهای خارجی را مسدود کند .چین از آن موقع
به بعد یــک الگوی فنی ـ ملیگرا را اتخاذ کرده اســت که به دولت
اجازه میدهد به دادههایی که در داخل کشور تولید میشود دسترسی
داشته باشد .حجم عظیم این دادهها به نوآوری چین گرما میبخشد اما
همچنین کنترل و شنود را برای سیستم سرکوبگر این کشور فراهم
میکند که بهقیمت از دست رفتن جریانهای باز و بینالمللی دادهها
یشود.
تمام م 
چین اکنون در پی این است که الگوی خود را گسترش دهد .این
کشور برنامههای روشــنی دارد برای استفاده از صنایع حوزه فناوری
خود در سلطه پیداکردن بر پلتفرمهای دیجیتالی که دادهها را مدیریت
میکنند .مهمترین این فناوریها شبکههای مخابراتی نسل پنجم است.
این کشور با این هدف برنامههای زیادی را دنبال میکند که همه تحت
عنوان «اســتانداردهای چین  »2035جمع شدهاند و استانداردهایی
جهانی برای فناوریهای نوظهور هستند .چین از طریق بهاصطالح «راه
ابریشم دیجیتالی» و طرح گستردهتر «ابتکار عمل کمربند و جاده»،
تالش میکند که الگوی حکمرانی بر دادههای خود را گسترش دهد و
دسترسی خود بر دادهها را با ایجاد زیرساختهای اینترنتی در خارج از
کشور و رونقدادن به تجارت دیجیتال افزایش دهد.

و در این میان آمریکا چه میکند؟ این کشور در سطح فدرال هنوز
به هیچ چارچوب حقوقی نرسیده است .ایاالت متحده در سطح هیچ از
توافقنامههای منطقهای خود به توافقی بینمرزی برای جریان دادهها
دســت پیدا نکرده اســت .آمریکا با فاصله زیاد از چین عقب است و
پاســخ به تالشهای این کشور نداده است که برنامه هماهنگی برای
شکلدادن به استانداردهای فناوری دارد و از طرفی ،کاری هم نکرده
است تا حفاظت از حریم خصوصی دادهها تضمین شود .واکنش موقت
و خلقالســاعه آمریکا و تالشهای هدفند برای ترغیب ســایر کشور
برای نپذیرفتن فناوری نسل پنجم شرکت چینی «هوآوی» شاید در
کوتاهمدت مفید باشــد اما نمیتواند برنامه بلندمدت مؤثری برای در
دست گرفتن قدرت دادهها باشد.
چین چشــمانداز خود را بــرای عصر دیجیتــال دارد .آمریکا
چشــماندازی ندارد .بحثها بر سر این مسئله در واشنگتن محدود
اســت و به نگرانی درباره حریم خصوصی و مســایل ضدانحصار و
ی هستند.
مسئولیتپذیری منحصر میشــود .اینها مسایل اساس 
اما هنوز مسئله این است که باید احتماالت اقتصادی دستنیافتن
بــه دادهها را در اذهان جا انداخت و این فقط به مســئله دادههای
تولیدشــده در ایاالت متحده محدود نمیشود .چون همانطور که
گفته شد دادهها پدیدههایی غیررقابتی هستند ،احتمال ضرر و زیان
زیادی برای کشــورهایی وجود دارد که موفق نمیشوند به دادهها
دسترسی پیدا کنند و از آنها بهره بگیرند.
این مســئله را هم باید در نظر داشــت که خطر استفادهنکردن از
دادهها در عصر حاضر بیشــتر است .در قرن بیستم ،کشورهای بزرگ
نوآوریها را در دست داشتند و آنها را خلق میکردند اما کشورهای
کوچک میتوانستند از دستاوردهای آنها استفاده کنند و سطحی از
رفاه را برای خود فراهم ســازند .اما شــواهد روزافزونی وجود دارد که
این الگو در قرن بیســتویکم دیگر کارآمد نیست و بدون دسترسی
داشتن به دادهها کشورها نمیتوانند به بهرهوری باال و استانداردهای
عالی زندگی دست یابند .بنابراین در چنین شرایطی ،طبیعی است که
دسترسی داشتن به دادهها و تعیین تکلیف برای جریان دادههایی که
بین مرزها در حال حرکت است و اختیار آن با شرکتهای چندملیتی
است ،اهمیت خیلی بیشتری پیدا میکند.

داده بیش از هر
عنصر دیگری در
اقتصادجهانی
با قدرت آمیخته
است .داده
همانطور که برای
نوآوری بیشتر
ضرورت دارد ،برای
تجارت جهانی
هم الزم است و
همچنینعنصر
حیاتی برای
موفقیتشرکتها
است .دادهها جنبه
مهمی از امنیت
جهانی را نیز
تشکیلمیدهند
و جایگاه خیلی
رفیعی را برای
کسانی که داده در
دست دارند ایجاد
میکندتاامنیت
جهانی را هم تحت
تسلطداشته
باشند
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طبق گفته مقامات ارشد کابینه بایدن ،بناست که تا سال 2030
حدود  80درصد الکتریسیته شبکه برق سراسری آمریکا
حاصل از سوختهای بدون کربن باشد.

آیندهپژوهی

یهای پاک
ب هسوی انرژ 
 80درصد الکتریسیته ایاالت متحده تا سال  2030بدون کربن تأمین خواهد شد
منبع رویتر ز

چرا باید خواند:
تغییراتاقلیمیبه
یکی از مهمترین
اتفاقات دوران اخیر
تبدیل شده و دانستن
اینکه کشورها چه
برنامهای برای کاهش
استفاده از سوختهای
فسیلی دارند برای همه
سیاستگذاران الزم
است.

کربنزدایی از انرژیهای
آمریکا مستلزم کاهش
انتشار کربن از طریق
بهرهگیری از انرژیهای
تجدیدپذیر همچون انرژی
بادی و خورشیدی و همچنین
استفاده از انرژی اتمی
است یا پیداکردن سایر
روشهایی که باعث جذب
گازهای گلخانهای حاصل از
نیروگاههای سوخت فسیلی
و نگهداشتن آنها در جاهای
مخصوص است
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کاخ سفید امیدوار است که سرمایه الزم برای حمایت بیشازپیش
تأسیسات زیرزمینی و اتحادیهها و گروههای فعال در سوختهای سبز
را مهیا کند و بهسوی انرژیهای پاک در سطح ملی برود .طبق گفته
مقامات ارشد کابینه بایدن ،بناست که تا سال  2030حدود  80درصد
الکتریسیته شبکه برق سراسری آمریکا حاصل از سوختهای بدون
کربن باشد.
هدفگذاری سال  2030میتواند یک نقطه عطف در مسیری باشد
که جو بایدن میخواهد آن را طی کند و تا سال  2035تمام برق شبکه
سراسری آمریکا بدون انتشار کربن تأمین شود .این برنامه همچنین
میتواند بدون اینکه حمایت حزب جمهوریخواه را الزم داشته باشد
و از طریق فرایندی پیش برود که به آن توافق بر ســر بودجه گفته
میشود .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
کربنزدایی از بخش انرژی مطرح است.
کربنزدایی از انرژیهای آمریکا مســتلزم کاهش انتشار کربن از
طریق بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیــر همچون انرژی بادی و
خورشیدی و همچنین استفاده از انرژی اتمی است یا پیداکردن سایر
روشهایی که باعث جذب گازهای گلخانهای حاصل از نیروگاههای
سوخت فسیلی و نگهداشتن آنها در جاهای مخصوص است .زایدی
میگوید« :راههای مختلفی برای بهبود بخشــیدن معنادار به بخش
انرژی آمریکا وجود دارد .ما فکر میکنیم راهی که اتخاذ کردهایم راهی
واقعاً عملی و قدرتمند است از این لحاظ که ابزاری به دست ما میدهد
تا افق دید برنامهریزی خود را در زمینه تولید برق و انرژی روشــن و
پاک بکنیم».
برای اینکه جو بایدن بتواند به مقصود خود برســد یا مسیر فعلی
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حوزه انرژی آمریکا را در تغییر بدهد ،باید اســتفاده از زغالسنگ و
گاز طبیعی را کنار بگذارد .کنارگذاشتن این سوختها نقطهعطفی
برای کاهش انتشــار گازهای گلخانهای در نیمی از اقتصاد آمریکا در
یک دهه آینده خواهد بود .بسیاری از تأسیسات زیربنایی همین حاال
هم برنامهریزی کردهاند که کربن را از سیستم خود حذف کنند چون
فشار روی سرمایهگذاران زیاد است یا اینکه دستورات ایالتی آنها را
به این کار وادار ساخته اســت .بنابراین آنها بهطور گسترده حامی
سیاستهای بایدن هستند .با این حال ،شرکتهای زیربنایی نگراننند
که موانع فنی باعث شــود که روند کار کند شود و در نتیجه مهلت
حذف کربن در کل شــبکه برق تا سال  2035محقق نشود .انجمن
همکاریهای الکتریکی روستایی ملی آمریکا در یک بیانیه اعالم کرده
است که هدفگذاری سال « 2035بسیار بلندپروازانه» است .با وجود
این ،در ماههای اخیر  13شرکت زیرساخت تولید برق نامهای به بایدن
نوشتهاند و در آن حمایت کردهاند این اینکه بخش تولید برق تا سال
 2030بتواند  80درصد انتشــار کربن خود را نسبت به سال 2005
کاهش دهد.
شبکه برق آمریکا اکنون  40درصد با انرژیهای پاک کار میکند
اما رسیدن  80درصدی به استفاده از انرژیهای پاک تا سال 2030
میتواند بــا همین فناوریهای فعلی نیز محقق شــود بدون اینکه
هزینهای برای مشــترکان برق در هر منطقهای داشته باشد .علتش
نیز این اســت که هزینه انرژیهای تجدیدپذیر و باتریهایی که به
کار گرفته میشود خیلی پایین آمده است .تحلیل جدید محققان در
مؤسسه «نوآوری انرژی» و دانشگاه کالیفرنیا در برکلی این مسئله را
تأیید میکند .این سیاست مورد حمایت هر دو حزب جمهوریخواه
و دموکرات در کنگره آمریکا است ،بهرغم اینکه جمهوریخواهان از
زمانبندی سفتوســخت کابینه استقبال نکردهاند به این خاطر که
هزینهها را در صنایع فسیلی افزایش میدهد و باعث کاهش اشتغال
در این حوزه میشود.
دموکراتهــا میتوانند بهراحتی با اکثریتی کــه در کنگره دارند
الیحهای را بگذرانند که بر اســاس آن توافق بر سر بودجههای مورد
نیاز این برنامه محقق شود و البته هدفگذاری برنامه تا سال 2030
خواهد شود چرا که قواعد توافق بر سر بودجه بدون اینکه از حمایت
احزاب برخوردار باشد در محدوده زمانی دهساله امکانپذیر است .سنا
در حــال حاضر در این طرح به دو گروه  50نفری بین دموکراتها و
جمهوریخواهان تقسیم شده است اما دموکراتها میتوانند اختیار
سنا را در دست بگیرند چون معاون اول رییسجمهور آمریکا ،کامال
هریس ،میتواند روابط دو طرف را تحکمی بخشد و میانجیگری کند.
نهادهای تقنینی خارج از فرایند توافق بر سر بودجه باید  60رأی داشته
باشند تا بتوانند مخالفت حزب جمهوریخواه را به کرسی بنشانند.
در هر حال ،کاخ سفید گزینههای قانونگذاری مختلفی را در اختیار
دارد و در حال مذاکرات با وکالی هر دو حزب برای رسیدن به هدف
کربنزدایی از شبکه برق سراسری کشور است.

بزرگترین نقطه ضعف این است که بسیاری از افراد ماهر در حال رفتن از
حوزه فناوری بهسوی حوزههای مالی و حقوقی هستند چون در این بخشها
دستمزدها و جای پیشرفت بیشتر است.

عصر طالیی نوآوری دیجیتالی
هیچ زمانهای 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 دادهاند و او اینقدر که این افراد را
از دســت داده برای از دست دادن فناوری دلش نمیسوزد .هیچ زمانی بهتر
از اکنون برای اینکه افراد جدید به حوزه فناوری جذب شــوند نبوده اســت.
ایالن ماســک میخواهــد که افراد ماهر را وارد حوزه فنــاوری کند و با این
کار ،نوآوریهای جدیدی به وجود بیاورد که مســیر آینده صنعت فناوری و
کسبوکارهای نوآورانه تعیین کند.
ایالن ماسک سال گذشته در پادکستی به این نکته اشاره کرد که «خیلی
از آدمهــای باهوش به بخش مالی و حقوقــی میروند» .افرادی که هوش و
قریحــهای برای کارکردن دارند ،بدین ترتیــب از لبهها و مرزهای اقتصادی
بهسوی بخشهایی میروند که سودآوری بیشتر است اما نوآوری و خالقیت
ی است که شکل اقتصاد را از نو
در آن کمتر به کار میآید .با وجود این ،فناور 
میسازد و حضور افراد باهوش و نخبه و ماهر در این بخش برای اینکه اقتصاد
پیش برود بسیار اهمیت دارد.
برای فارغالتحصیالن جوان دانشگاهها برای اینکه بهجای جذبشدن به
مسیرهای سنتی اقتصادی بهسوی حوزه فناوری جذب شوند و پاداش مالی
درخوری نیز بگیرند ،بهندرت زمانی بهتر از عصر حاضر پیدا شــده است .در
زمانه کنونی ،ملحقشدن به یک استارتآپ جدید و کمسن میتواند بلیت
راهیافتن به شرکتهای بزرگی مثل ای بیاندبی یا روبلوکس در قدمهای بعدی
باشد ،معدود شرکتهای حوزه فناوری که دهها میلیارد دالر میارزند .و بعد
از سلسلهای از پیشــرفتهای فناورانه بزرگ طی چندین ماه ،شانس با این
افراد خواهد بود که کلیشــه صنعت فناوری را که دیگران صنایع بدان غبطه
میخورند را درک کنند :یعنی تغییر جهان با فناوریهایی که شــرکتهای
آنها خلق میکند بهسوی شرایطی بهتر.
نقش شــرکتهای فناوری را در دوران همهگیری ویروس کرونا در نظر
بگیرید :تجارت الکترونیک و اپلیکیشــنهای تحویل غذا افراد آسیبپذیر را
قادر ساخت که از شیوع بیماری پرهیز کنند .اپلیکیشنهای کنفرانسهای
ویدیویی و محیطهای کاری مجازی امکان دورکاری و آموزش آنالین را محقق
ساختند ،در عین اینکه خدمات استریمینگ و بازیهای ویدیویی سرگرمی
را به خانهها بردند .مهمترین بخش این بود که با استفاده از فناوریهای نویی
همچون  mRNAامکان ساخت سریع واکسن ویروس کرونا فراهم شد تا جان
افراد زیادی نجات پیدا کند و آنها را در مســیر احیا و بازگشت به وضعیت
سابق زندگی قرار دهد.
همه این فناوریهای پایههای پیشرفت بیشتر را بنا نهادهاند .تمرکز روی
خدمات دیجیتالی ساختمانها برای مقابله با بیماری کووید ـ  19منجر به
پیشــرفتهای مهمی در فناوریهای اساسیای شد ـ فناوریهایی همچون
رانش ابری ،هوش مصنوعی و نیمهرســاناها ـ که موجهای بعدی فناوری را
امکانپذیر میسازند .همچنین توســعه ابزارهای نرمافزاری منبعباز رایگان
هدیهای برای استارتآپهایی هستند که دنبال توسعه سریع اما کمهزینه
محصوالت خودند.
شــرکتها و افرادی که در کار ایجاد نوآوری هســتند بهخوبی قدمهای
خود را برمیدارند و در مسیری که دارند پیش میروند .طبق اعالم مؤسسه

«کرانچبیــس» ،طی فصل اول ســال  ،2021تقریباً  73میلیــارد دالر در
استارتآپهای آمریکای شــمالی که در مراحل اولیه فعالیت خود هستند
سرمایهگذاری شده اســت .این میزان دو برابر میزان سرمایهگذاری در این
زمینه در سال گذشته است .بهزبان ساده باید گفت که شاید هرگز زمانه طوری
نبوده که به راحتی اکنون بتوان یک شرکت حوزه فناوری جدید را تأسیس
کرد و فعالیتهایش را شروع کرد.
صنعت فناوری همچنین از بسیاری از مشکالت پردردسر خود گذر کرده
است .در ماههای گذشته شرکت مایکروسافت اعالم کرد که  20میلیارد دالر
روی فرصتهای کسبوکار مربوط به هوش مصنوعی سرمایهگذاری پرخطر
کرده است برای اینکه با خرید شرکت «نوانس کامیونیکیشن» پیشرفتهای
قابلتوجهی در فضای کاری حاصل شــده اســت .شرکت عظیم نرمافزاری
مایکروسافت در پی ب ه کار گرفتن موفقیتهای اولیه فناوری تشخیص صدا
است تا بتواند با بهرهگیری آن در بخش هوش مصنوعی ،در عرصه پزشکی به
پیشرفتهایی نایل شود ،ازجمله اینکه پزشکان را قادر سازد از راه دور معاینه
کنند یا کاغذبازیهای 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 داستانهای علمیتخیلی تصور
آن میرفت .این شــرکت تولیدکننده گیمهای رایانهای گفته است که این
بودجه صرف ســاختن دنیای مجازیای خواهد شد که مردم بتوانند در آن
بازی کنند و با دیگران معاشرت کنند و یک زندگی اجتماعی داشته باشند.
شرکت اپل نیز اخیرا ً اعالم کرده است که طی پنج سال آینده دهها میلیارد
دالر برای توسعه نیمهرساناهای پیشرفته و و فناوریهای بیسیم نسل پنجم
سرمایهگذاری خواهد کرد .با این حال ،چنین وضعیتی نقاط ضعف خود را هم
دارد .بزرگترین نقطه ضعف این است که بسیاری از افراد ماهر در حال رفتن
از حوزه فناوری بهسوی حوزههای مالی و حقوقی هستند چون در این بخشها
دستمزدها و جای پیشرفت بیشتر است .اما افرادی نظیر ایالن ماسک که در
حوزه فناوری فعالیت میکنند وقت را غنیمت دانســتهاند و در آینده تالش
خواهد کرد که نسل جدیدی از افراد ماهر را وارد عرصه فناوری کنند.

تائه کیم
ستوننویس اقتصادی

منبع بلومبرگ

چرا باید خواند:
بوکارهای امروزی
کس 
اثر زیادی از صنایع
فناوری میگیرند و
دنبالکردن مسیر
این صنعت برای
فعاالن اقتصادی
راهگشا و روشنکننده
مانداز آینده
چش 
کسبوکارهاست.
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پایان بازی چین و امریکا
سیاست پنجساله دولت چین با هدف کاهش واردات از امریکا طراحی شد
مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده

B
منبع  usiness Line

چرا باید خواند:
سیاستپنجساله
دولت چین در بازه
 ۲۰۲۱تا  ۲۰۲۵نشانگر
تغییرات زیادی نسبت
بهسیاستهایقبلی
است .حال سوال
این است که آیا این
سیاستهاباعث
تضعیف نقش چین در
اقتصاد دنیا میشود
یا خیر؟

با توجه به طرح
چینمبنیبر
کاهش وابستگی به
کاالهای وارداتی
از امریکا ،میتوان
انتظار داشت جنگ
تجاری امریکا
و چین وارد فاز
تازهای شود و
این بار چین برگ
برندهای 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
ی دولت
میالدی روند توســعه اقتصادی در چین کلید خورد .طرحها 
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
ی زیرساختی
گذشته اقتصاد این کشور روی سرمایهگذاری برای پروژهها 
داخلی در کنار تولید کاالهای صادراتی متمرکز بود .در بسیاری از مقاالت
اقتصاد چین را اقتصادی صادراتمحور معرفی کرده بودند در حالی که
دولت چین رشــد اقتصادش در دو دهه گذشته را سرمایهگذاریمحور
معرفی کرده است.
این کشــور طی دو دهه گذشته سیاســت رشد اقتصادی دورقمی
را در دســتور کار خود قرار داده بود ولی از ســال  ۲۰۲۰طرح توسعه
اقتصادی پایدار را به عنوان الگوی اصلی رشد اقتصادی مطرح کرده است.
دولت چین دلیل این تغییر سیاست را اینطور بیان میکند« :اقتصاد
چین در سالهای گذشته نیاز به رشد باال داشت .ما باید میزان درآمد
کشــور ،درآمد سرانه مردم و نرخ اشتغال را افزایش میدادیم و بستر را
برای توســعه زیرساختهای اقتصادی و صنعتی فراهم میکردیم ولی
با توجه به شــرایط کنونی اقتصادی کشور ،میتوان به درستی ارزیابی
کرد کــه از آن دوران گذر کردهایم .حــال چین دومین اقتصاد بزرگ
دنیا اســت و میزان درآمد سرانه کشور نسبت به دهه  ۱۹۹۰میالدی
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 بخشهای کشور
به طور یکســان از فرصتهای اقتصادی برخوردار باشند .این سیاست
میتواند ما را به شرایط ایدهآل نزدیک کند».
در نتیجه سیاســتهای 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
ی صنعتی بود ولی با
فعال داشت و یکی از واردکنندگان بزرگ فراوردهها 
گذشت این سالها و سرمایهگذاری در توسعه زیرساختهای 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؟
JJچین تاثیرگذارترین کشور در بازار کاالهای اساسی است
از ابتدای قرن بیست و یکم میالدی ،چین تاثیرگذارترین کشور در
بازار کاالهای اساسی بود و سیاستهای این کشور میتوانست قیمت

132

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و هشت ،خرداد 1400

ی انرژی و
ی فلزی به خصوص فوالد ،انواع فراوردهها 
انواع فراوردهها 
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 میکردند« :اگر چین عطسه کند ،بازار کاالهای اساسی
در دنیا به سرماخوردگی مبتال میشود».
طی این دو دهه سرمایهگذاری نقش مهمی در رشد اقتصادی دنیا
ی ثابت از جمله زیرساختهای
داشــت ،سرمایهگذاری در داراییها 
ی
صنعتی،نیروگاهها ،فرودگاهها و غیره .بــرای اجرای این طرحها 
سرمایهگذاری ،این کشــور نیاز به مصرف حجم زیادی از کاالهای
ی انرژی داشت و همین مسئله
اساسی از جمله فلزات و فراوردهها 
سبب شد تا این کشور پهناور آسیایی به عنوان بزرگترین وارکننده
مواد اولیه و کاالهای اساسی در دنیا معرفی شود.
اشتهای پایانناپذیر چین برای مصرف کاالهای اساسی از جمله
نفت خام ،فلزات صنعتی مانند ســنگ آهن و مس،فلزات گرانبها
ی کشــاورزی به خصوص
مانند طال و پالتین و در نهایت فراوردهها 
سویا و پنبه در کنار سیاســت این کشور برای ذخیرهسازی حجم
زیادی از این کاالها برای شرایط بحرانی باعث شد تا قیمت این کاالها
ی زیادی در جهت افزایش را تجربه کند .در
در بازار جهانی جهشها 
این سالها سیاستهای چین بود که بازار کاالهای اساسی را در دنیا
با شوک روبهرو میکرد و نقش آن را به عنوان بازیگری مهم در بازار
جهانی تثبیت میکرد.
در ســال  ۲۰۱۵سیاستگذاران چینی تصمیم گرفتند تا مدل
ی سرمایهگذاری
رشد اقتصادی را تغییر دهند و تمرکز روی پروژهها 
برای تقویت نرخ رشــد اقتصادی کشور را کاهش دهند و سیاست
رشــد اقتصادی مصرفمحور را در پیــش بگیرند .با این تغییر بود
که بخشهایی 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
 ۲۰۲۰باز هم تغییری دیگر در سیاستهای 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
توسعهیافتگی اقتصادی این کشور و جمعیت باالی کشور قابل اجرا
به نظر میرسد زیرا هم نیروی کار کافی برای کار در کشور وجود دارد
و هم بازاری بزرگ برای مصرف محصوالت در اختیار تولیدکنندگان
چینی است.
JJچین 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

بر مبنای طرح پنج ساله دولت چین ،این کشور در نظر دارد وابستگی خود را به کاالهای وارداتی از امریکا
کاهش دهد .هماکنون امریکا کسری تجاری باالیی با چین دارد به این معنا که ارزش کاالهای صادراتی
امریکا به بازار چین کمتر از هزینه واردات کاالهای چینی است.

به برنامه پنج ســاله دولت چین که در ماه گذشــته ارائه شد قابل
پیشبینیاست.
دولت چین در ماه گذشــته اســتراتژی تازهای برای بازه زمانی
 ۲۰۲۱تــا  ۲۰۲۵ارائه 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
ی
اســتراتژی تازه روی کاهش میزان واردات مواد اولیه و فراوردهها 
فلزی نیز تاکید شده اســت .سیاستی که شاید در نگاه اول آسیب
زیــادی به اقتصاد وارد کند ولی باز هم نمیتواند 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 میتوانند 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 میشــود که این سیاست میتواند باعث افزایش
مصرف کاالهای اساسی در کشور شود .از طرف دیگر بستر را برای
افزایش بهرهوری اقتصادی در کشور فراهم میکند و افزایش بهرهوری
ی روز دنیا و توسعه تکنولوژی در
ازطریق بهکارگیری تکنولوژیها 
کشور میسر میشود.
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 زیرساختهای شهری و شهرسازی باعث افزایش فعالیتهای
ساختمانی در چین میشود و نیاز به ارائه خدمات شهری و تجاری
در کنار ارائه وسایل و امکانات حمل و نقل را بیشتر میکند و تامین
این خدمات هم باعث افزایش تقاضا برای کاالهای اساسی در کشور
یشود.
م 
JJچین 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 نمیتواند وابستگی خود به اقتصاد دنیا
را به طور کامل از بین ببرد ولی سیاســتهای 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 .هماکنون
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 میرود در سالهای آتی کسری
تجاری امریکا با چین بیشتر شود و جنگ تجاری امریکا و چین وارد
مرحله تازهای بشود .این سیاست در روزهایی که روابط چین و امریکا
ی تجاری
به دلیل سیاستهای دولت ترامپ مبنی بر وضع تعرفهها 
و تداوم این سیاستها در دولت جدید آسیب زیادی دیده است ،از
اهمیت باالیی برخوردار است .بسیاری از رسانهها بر این باور هستند

که این آخرین گام چین در جنگ تجاری با امریکا است و میتواند به
عنوان برگ برنده چین در این رابطه شناخته شود.
چین اقتصاد بزرگی است و تغییر در سیاست تجاری این کشور
میتواند روی کشورهای زیادی تاثیر مستقیم داشته باشد .کشورهایی
که دستیابی به بازار بزرگ چین تغییر معناداری در درآمد تجاریشان
ایجاد خواهد کرد.
در این شرایط کشورهای دیگری که در صادرات کاالهای اساسی
به خصوص نفت و فلزات اساسی و سنگ آهن فعال هستند،میتوانند
از فضای ایجادشده در چین استفاده کنند و برای صادرات کاالهای
اساسی به چین جایگزین امریکا شوند .به عنوان مثال برزیل میتواند
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 سالهای گذشته یکی از بزرگترین
شــرکای تجاری چین بود و بخش بزرگــی از نفت چین از طریق
ی نفتی امریکا باعث کاهش
واردات از ایران تامین میشد .تحریمها 
صادرات نفت ایران به چین شد ولی در تمامی این سالها چین برای
خرید نفت از ایران مسیرهای جایگزینی را پیدا کرده است .حال که
فضای سیاسی به سمت کاهش تحریمها و بازگشت امریکا به توافق
هستهای سال  ۲۰۱۵اســت ،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 سالهای اخیر با
کســری تجاری با چین روبهرو بود .در سال  ۲۰۲۰کسری تجاری
هنــد با چین برابر با  ۶۰میلیارد 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 ،نهتنها 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 میتواند
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 پاسخگوی تقاضای بازار
بزرگ چین باشد.

دولت چین در ماه گذشته
استراتژی تازهای برای بازه زمانی
 ۲۰۲۱تا  ۲۰۲۵ارائه 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
ی فلزی نیز تاکید
اولیه و فراوردهها 
شد ولی باز هم نمیتواند زمینه را
برای تنزل نقش این کشور در بازار
کاالهای اساسی در دنیا فراهم کند

هند هم یکی دیگر
از کشورهایی
است که در
سالهای اخیر با
کسری تجاری با
چین روبهرو بود.
در سال ۲۰۲۰
کسری تجاری
هند با چین برابر
با  ۶۰میلیارد دالر
بود و در صورتی
که با افزایش
صادرات کاالهای
مختلفبهچین
جایگزینبخشی
از تجارت امریکا با
چین شود ،خواهد
توانست کسری
تجاری خود را
برطرف کند و به
شرایط تعادل
نزدیک شود
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مشکل امروز و فردای دنیا
کشورهای در حال توسعه آسیا آسیبپذیرترین کشورها در جریان تغییرات جوی هستند
تغییرات جوی و افزایش دمای زمین بحران بعدی دنیا است ،بحرانی که
اغلب کشورهای دنیا در مورد آن آگاهی دارند و برنامهریزیهایی 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 بزرگترین تهدید
بلندمدت برای اقتصاد دنیا محسوب میشود .در صورتی که دنیا برای کاهش
انتشار کربن و مقابله با افزایش دمای زمین کاری انجام ندهد ،ظرف سی سال
آینده دمای زمین  ۳درجه سانتی گراد افزایش مییابد و در نتیجه  ۱۸درصد
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
سیاستهای مناسب را در پیش بگیرند ،میتوان تا اندازه زیادی از تشدید این
بحران جلوگیری کرد».
این مرکز مطالعاتی برای ارزیابی ســطح تاثیرپذیری اقتصاد  ۴۸کشور
دنیا در نتیجه تغییرات جوی چهار سناریوی مختلف در مورد میزان افزایش
دمای زمین در بازه سیساله مورد مطالعه در نظر گرفته است .با تشدید بحران
تغییرات جوی ،بالیای طبیعی بیشتری در دنیا اتفاق خواهد افتاد و در نتیجه
نرخ بهرهوری اقتصاد و میزان درآمد کشورها کاهش چشمگیری پیدا میکند.
از طرف دیگر این بررسیها نشان داده است تاثیر بحران تغییرات جوی روی
کشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای صنعتی خواهد بود و عدم کنترل
این بحران سبب میشود تا نابرابری اقتصادی در دنیا با شدت زیادی افزایش
پیدا کند.

منبع مرکز مطالعاتیSwiss Re

چرا باید خواند:
تغییراتجوی
تهدیدی جدی است
و میتواند زندگی
ساکنان زمین را با
چالشهای زیادی
روبهرو کند .در این
گزارش تاثیرات
اقتصادی این بحران
بررسی شده است.

JJارزش تولید ناخالص کشورهای صنعتی  ۱۰درصد تنزل مییابد
در یکی از سناریوهای مطرح شده توسط شرکت بیمه سوییس ،دمای
زمین طی  ۳۰ســال آتی  ۳.۲درجه سانتی گراد افزایش خواهد یافت و
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درصورت تحقق این پیشبینی ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا  ۲۴درصد
تنزل خواهد یافت .این در حالی اســت که ارزش تولید ناخالص داخلی
امریکا و کانادا و بریتانیا حدودا  ۱۰درصد تنزل خواهد یافت .میزان زیان
تحمیلشده به اقتصاد کشــورهای عضو اتحادیه اروپا برابر با  ۱۱درصد
تولید ناخالص داخلی این منطقه خواهد بود ولی اقتصاد کشورهای فنالند
و سوییس کمتر از  ۶درصد تولید ناخالص داخلی خود را از دست خواهد
داد .در مقابل ارزش تولید ناخالص داخلی دو کشــور فرانسه و یونان به
ترتیب  ۱۳درصد کوچک میشود.
با توجه به این پیشبینی کشــورهایی کــه هماکنون درگیر بحران
تغییرات جوی هســتند و اغلب در مناطق گرمسیر دنیا قرار گرفتهاند،
بیشترین تاثیر منفی را از تغییرات جوی تجربه خواهند کرد .این کشورها
ی مقابله با تغییرات جوی
نسبت به کشورهای صنعتی در اجرای طرحها 
عقبتر هستند و در این بازه زمانی سیساله هم فاصله آنها از هم بیشتر
خواهد شد .در نتیجه چالشهای زیادتری در کشورهای در حال توسعه
تجربه میشود.
ســناریوی دیگری که مطرح است افزایش دمای کمتر از یک درجه
است .این سناریو خوشبینانهترین سناریوی این مرکز است و در صورتی
محقق میشود 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
 ۲۱۰۰ارائه داده است که بر مبنای آن در صورتی که دنیا برای مقابله
با تغییرات جوی هیچ سیاستی در پیش نگیرد ،دمای هوا بین  ۴.۱تا
 ۴.۸درجه سانتی گراد بیش از سال  ۲۰۱۰خواهد بود .در این شرایط
میزان انتشار کربن در دنیا بین  ۸۰تا  ۱۸۰میلیارد متر مکعب خواهد
بود .در سناریوی دیگر دنیا به اجرای سیاستهای کنونی ادامه میدهد
ی سختگیرانهتری را در جهان به کار نمیگیرد .در
ولی سیاستها 
این شرایط دمای هوا بین  ۳.۱درجه تا  ۳.۷درجه افزایش پیدا خواهد
و حجم کربن منتشرشده در دنیا در هر سال به رقمی بین  ۵۰تا ۸۰
میلیارد متر مکعب میرسد.
در صورتی که دنیا سیاستهای سختگیرانهتری را به کار بگیرد دمای
زمین بین  ۲.۶درجه تــا  ۳.۲درجه افزایش خواهد یافت و حجم کربن
منتشرشــده در دنیا به رقمی بین  ۴۰تا  ۵۰میلیارد متر مکعب در سال
میرسد و اگر دنیا تمهیدات و سیاستهای جدی برای مقابله با این تهدید
جهانی را به کار بگیرد ،خواهد توانســت میزان افزایش دمای زمین را به
کمتر از  ۱.۵درجه سانتی گراد هم برساند که موفقیت بزرگی برای اقتصاد
جهان محسوب میشود .در صورتی که دنیا بتواند با اجرای سیاستهایی
میزان افزایش دمای زمین تا سال  ۲۱۰۰را به  ۲درجه سانتی گراد برساند،
میزان دی اکسید کربن منتشرشده در نتیجه فعالیتهای اقتصادی آالینده
در جهان به حداکثر  ۱۰میلیارد متر مکعب در سال میرسد 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  ۱درجه سانتی گراد یا کمتر باشد.

تاثیر تغییرات جوی روی سرانه تولید ناخالص داخلی کشورها تا سال ۲۱۰۰

درصد تغییر سرانه تولید
ناخالص داخلی در سال ۲۱۰۰
کمتر از  -۵۰درصد
بین  -۴۹و  ۰درصد
بیش از  ۱درصد
اطالعاتی در دست نیست

آسیبپذیرترین کشورهای دنیا کداماند
این مرکز مطالعاتی برای ردهبندی کشورها از نظر میزان آسیبپذیری در
برابر تغییرات جوی اقدام به تهیه شاخص اقتصادی تغییرات جوی کرد و هدف
این مرکز از تهیه این شــاخص شناسایی آسیبپذیرترین کشورها در مقابل
تغییرات جوی بود .بررسیها نشان داد کشورهایی که بیشترین تاثیر منفی را
از تغییرات جوی متحمل میشوند ،کشورهایی هستند که کمترین منابع را
برای مقابله با تغییرات جوی در اختیار دارند ،کشورهایی که در سالهای اخیر
برای مقابله با این بحران برنامهریزی و سیاستگذاری نکردهاند و هیچ طرحی
را برای کاهش انتشار کربن و در نهایت مقابله با تغییرات جوی اجرا نکردهاند.
بر مبنای این ردهبندی آسیبپذیرترین 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 میشود .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 میشــوند و کشورهایی که در
مناطق گرمسیر هستند بیشترین آسیب را خواهند دید .نکته دیگر
هم میزان ســرمایهگذاری کشورها برای مقابله با این وضعیت است.
هرچه کشوری سرمایهگذاری 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 ،میتواند
مشکالت کمتری را در این گذر تجربه کند.
اما سوال این است که برای مقابله دنیا با تغییرات جوی چه مبلغی باید
سرمایهگذاری شود؟ مطالعات نشان داده است در صورتی که دنیا رقمی معادل
 ۱۰درصد ارزش تولید ناخالص داخلی را طی ســی سال آینده برای توسعه
زیرساختها و کاهش انتشار کربن سرمایهگذاری کند ،میتواند مانع از افزایش
دمای هوا بیش از  ۲درجه سانتی گراد شود .این سرمایهگذاری ارزشی معادل
 ۶.۳هزار میلیارد دالر امریکا است که نیمی از زیان اقتصادی دنیا در صورت
بیتفاوتی به این بحران جهانی تا سال  ۲۰۵۰خواهد بود.
در بخشــی از این گزارش آمده است« :کشورهای کمدرآمد و کشورهای
دارای درآمد متوســط باالترین میزان آسیب اقتصادی را در نتیجه تغییرات
جوی متحمل خواهند شــد .کشورهای واقعشده در قاره افریقا ،در امریکای
جنوبی ،خاورمیانه و جنوب و شــرق آسیا شاهد کاهش بالغ بر  ۵۰درصدی
سرانه ارزش تولید ناخالص داخلی خود تا سال  ۲۱۰۰خواهند بود .در حالی که
کشورهای صنعتی و سردسیر دنیا تا سال  ۲۱۰۰در خوشبینان هترین حالت

رشد  ۱درصدی سرانه تولید ناخالص داخلی را تجربه میکنند .دودستگی در
اقتصاد دنیا و حتی در برخورد با چالش بزرگ تغییرات جوی باعث میشود تا
فشارهای اجتماعی زیادی به دولتها وارد شود».
JJروند 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 گلخانهای و حجم این گازهای آالینده در جو
زمین دارد .به همین دلیل اســت که اولین و اصلیترین گامی که کشورها
برمیدارند تالش برای کاهش انتشــار کربن است و تمامی سیاستها هم با
همین هدف طراحی و اجرا میشود.
بررســیها نشان داده است تا ســال  ۱۹۹۰میالدی کشورهای صنعتی
ی جو زمین بودند .در فاصله سالهای  ۱۸۵۰تا ۱۹۹۰
اصلیترین آالیندهها 
میالدی امریکا و اروپا به تنهایی  ۷۵درصد از دی اکسید کربن دنیا را تولید
ی زیادی در
کردند و همین ســهم زیاد بود که سبب شد تا در دنیا بحثها 
مورد ضرورت مســئولیتپذیری این کشــورها در مقابله با تغییرات جوی و
ی کمآالینده سر بگیرد.
سرمای هگذاری در تکنولوژیها 
آمار نشان میدهد در فاصله سالهای  ۱۸۵۰تا  ۱۹۹۰میالدی اروپا ۴۴
درصد از کربن دنیا را تولید کرده بود در حالی که امریکا مسئول اصلی انتشار
 ۳۰درصد از کل کربن دنیا بود و سهم دو کشور چین و هند در انتشار کربن
دنیا به ترتیب برابر با  ۵درصد و  ۱درصد بوده اســت و دیگر کشورهای دنیا
در مجموع تنها  ۲۰درصد از دی اکســید کربن دنیا را تولید کرده بودند .اما
بعد از سال  ۱۹۹۰میالدی این الگو تغییر کرد و کشورهای صنعتی با به کار
ی تازه و کاهش انتشار کربن ،سهم خود در انتشار کربن را
گیری تکنولوژیها 
ی جدید میزان انتشار کربن توسط اروپا در فاصله
تنزل دادند .بر مبنای دادهها 
سالهای  ۱۸۵۰تا  ۲۰۱۷میالدی به  ۳۳درصد ،توسط امریکا به  ۲۴درصد و
در چین به  ۱۲درصد از کل کربن منتشر شده در دنیا رسید و سهم هند تا مرز
 ۴درصد افزایش یافت .در این بازه زمانی و به دلیل رشد سهم کشورهای در
حال توسعه در انتشار کربن در فاصله سالهای  ۱۹۹۰تا  ۲۰۱۷میالدی ،سهم
دیگر کشورهای دنیا به مرز  ۲۷درصد کل کربن منتشرشده در دنیا رسید.
بررســی این آمارها نشان میدهد 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 میتواند نتیجهبخش 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
 ۴.۱تا  ۴.۸درجه
سانتی گراد بیش
از سال ۲۰۱۰
خواهد بود .در
این شرایط میزان
انتشار کربن در
دنیا بین  ۸۰تا ۱۸۰
میلیاردمترمکعب
خواهد بود
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بزرگترین اقتصادهای دنیا در پساکرونا
در سال همهگیری ،کره جنوبی وارد فهرست  10اقتصاد بزرگ دنیا شد
یاقتصادهــای بزرگ دنیا
همهگیری کرونا باعث شــد تا ردهبند 
هم تغییر کند .بســیاری از کشورها قبل از شروع همهگیریدر زمره
اقتصادهای بزرگ و در حال رشد دنیا بودند ولی در جریان همهگیری
بهای زیادی متحمل شدند و از مسیر رشد اقتصادی خارج شدند.
آسی 
ازجمله این کشــورها میتوان به برزیل و هند اشاره کرد که نهتنها از
مسیر رشد اقتصادی خارج شدند بلکه به دلیل شدت باالی درگیری
با کرونا شــدیدترین رکود اقتصادی سی سال اخیر خود را نیز تجربه
کردهاند .حال ســوال اصلی این است که بزرگترین اقتصادهای دنیا
در ســال  ۲۰۲۱کداماند و آیا این کشورها در ســال  ۲۰۱۹و قبل از
همهگیریهم در رده اقتصادهای بزرگ جهان قرار داشتند یا خیر؟
یکشورها بر مبنای
در درجه اول باید در نظر داشــت که ردهبند 
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 نمیشود ،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 گزارشهای رسمی صندوق بینالمللی
پول همواره از ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی به عنوان روشی برای
مقایسه بزرگی اقتصاد کشورها استفاده میشود.
بر مبنای گزارش صندوق بینالمللی پول در سال  ۲۰۱۹و قبل از
شــروع همهگیریدر 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 اینجاست که این کشورها یا به
سرعت توانستهاند از بحران خارج شوند یا مانند کشور امریکا به دلیل
سرعت باالی واکسیناسیون توانستهاند با سرعت بیشتری در مقایسه با

منبع صندوقبینالمللیپول

چرا باید خواند:
همهگیری کرونا باعث
شد تا اقتصاد کشورها
آسیب زیادی متحمل
شوند و جایگاه آنها در
ردهبندی اقتصادهای
بزرگ دنیا تغییر کند.

در سال ۲۰۲۴
ارزش تولید
ناخالص داخلی
اسمی امریکا به
 ۲۵.۳هزار میلیارد
دالر میرسد.
ارزش تولید
ناخالص داخلی
این کشور در سال
 ۲۰۰۰برابر با
 ۱۰.۲۵۲هزار
میلیارد دالر بود
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دیگر کشورهای دنیا وارد دوره پساکرونا شوند .البته امریکا تاکنون رکورد
بزرگترین کشــور درگیر با ویروس کرونا را از آن خود کرده اســت و
هماکنون از نظر شمار مبتالیان و شمار افرادی که جان خود را از دست
دادهاند ،رتبه اول را در دنیا دارد .به همین دلیل اقتصاددانان بر این باورند
که شرایط اقتصادی این کشور بسیار شکننده است .البته این شکنندگی
یاقتصادهای بزرگ
سبب نمیشود تا امریکا جایگاه اول را در ردهبند 
دنیا از دست بدهد ولی میتواند زمینه را برای افت ارزش تولید ناخالص
داخلی در ســالهای آتی فراهم کند .فاصله زیاد ارزش تولید ناخالص
داخلی امریکا به عنوان بزرگترین 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.
یجهانی از دست داد
JJهند جایگاه خود را در ردهبند 
یکی از کشــورهایی که در جریان این بحران جایــگاه خود را در
یجهانی از دســت داد ،کشــور هند بود .هند در سال ۲۰۱۹
ردهبند 
یاقتصادهای بزرگ دنیا داشت ولی هماکنون
جایگاه پنجم را در ردهبند 
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 طرحهایتعطیلی اقتصادی
اســت .طرحهایی که میتواند 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
ســامت مردم و سالمت اقتصاد ،به سالمت مردم توجه بیشتری دارد
و چارهای جز تعطیلی و قرنطینه گسترده ندارد .مسئله مهم در مورد
وضعیت اقتصادی هند این است که انتظار نمیرود به این زودیها بتواند
جایگاه پنجم را پس بگیرد .صندوق بینالمللی پول در این مورد نوشت:
یاقتصادهای بزرگ
«هند برای بازگشــت به جایگاه پنجم در ردهبند 
دنیا باید حداقل تا ســال  ۲۰۲۳صبر 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 بینالمللی پول نشان میدهد
در نتیجه تعطیلیهایگسترده فعالیتهای اقتصادی در هند در سال
 ۲۰۲۰به منظور مقابله با کرونا ،ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور
 ۸درصد تنزل پیدا کرد و با توجه به اینکه در سال جاری هم این کشور
با چالشهای زیادی روبهرو اســت و موج ویروس جهشیافته هندی
شــمار زیادی از ساکنان هند را درگیر کرده است ،در سال جاری هم
خبری از رشــد اقتصادی در این کشور نخواهد بود .انتظار میرود در
سال  ۲۰۲۱ارزش تولید ناخالص داخلی هند بالغ بر  ۱۲.۵درصد تنزل
پیدا کند .اقتصاددانان معتقدند در صورتی که این کشور موفقیتی در
مبارزه با کرونا به دست نیاورد باید منتظر موجهایبزرگتری از بحران
مالی و اقتصادی در سالهای آتی باشد.در سال  ۲۰۲۱بریتانیا توانسته

بر مبنای گزارش صندوق بینالمللی پول در سال  ۲۰۱۹و قبل از شروع همهگیریدر دنیا کشورهای
امریکا ،چین ،ژاپن و آلمان چهار اقتصاد بزرگ دنیا بودند و هنوز هم این کشورها در رده اول تا چهارم
اقتصادهای بزرگ دنیا قرار دارند.

است جایگاه پنجم این فهرست را به خود اختصاص دهد.
در سال  ۲۰۲۴ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور آسیایی به
۳.۸هزار میلیارد دالر میرسد و دوباره جایگاه پنجم را به خود اختصاص
یدهد.
م 
JJبرزیل از فهرست  10اقتصاد بزرگ دنیا خارج شد
در ســال  ۲۰۱۹برزیل 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 بینالمللی پول در سال  ۲۰۲۱برزیل جایگاه دوازدهم
را در فهرســت بزرگترین اقتصادهای دنیا به خود اختصاص داد و نامش را
در تاریخ به عنوان تنها کشوری که از فهرست  10اقتصاد بزرگ دنیا خارج
شده است ،ثبت کرد .نکته مهم این است که این کشور تا سال  ۲۰۲۶توان
بازگشــت به فهرست  10اقتصاد بزرگ دنیا را نخواهد داشت زیرا در جریان
کرونا زیرساختهای اقتصادی این کشور آسیب زیادی دیده است و احتماال
درگیری برزیل با بحران اقتصادی ناشی از کرونا سالها ادامه خواهد داشت.
صندوق بینالمللی پول اعالم کرد در سال قبل ارزش تولید ناخالص داخلی
برزیل  ۴.۱درصد تنزل پیدا کرد و انتظار میرود در سال جاری ما شاهد رشد
 ۳.۷درصدی اقتصاد این کشور باشیم ولی نرخ پایین واکسیناسیون در این
کشور باعث میشود تا تحقق این پیشبینی دور از انتظار باشد.
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آن به  ۲۰.۶هزار میلیارد دالر میرسد .این در حالی است که در سال ۲۰۰۰
ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی این کشور برابر با  ۱.۲۱۱هزار میلیارد دالر
بوده است و این کشور جایگاه چهارم را در فهرست بزرگترین اقتصادهای
دنیا بعد از امریکا و ژاپن و آلمان داشت.
در سال  ۲۰۲۴سومین 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  ۵.۶هزار میلیــارد دالر ۴.۹ ،هزار میلیارد دالر و  ۳.۸هزار
میلیارد دالر میرسد.
در بخــش دیگری از این گــزارش به پیشبینی نرخ رشــد اقتصادی
کشــورهای دنیا در پنج ســال پیش رو یعنی در فاصله سالهای  ۲۰۲۱تا
 ۲۰۲۵پرداخته شده است .طبق این گزارش باالترین نرخ رشد اقتصادی به
هند اختصاص خواهد داشت که برابر با  ۷.۲درصد خواهد بود در حالی که
بنگالدش با تجربه رشد اقتصادی  ۶.۹درصدی در بازه مورد مطالعه جایگاه
دوم را در این فهرست خواهد داشت.
یجایگاه سوم تا پنجم
کشورهای رواندا ،ویتنام و کامبوج در این ردهبند 
را دارند و نرخ رشد اقتصادی آنها در بازه زمانی مورد مطالعه به ترتیب برابر با
 ۶.۷درصد ۶.۷ ،درصد و  ۶.۶درصد خواهد بود.

طبق گزارش
صندوقبینالمللی
پول در سال
 ۲۰۲۱برزیل
جایگاه دوازدهم
را در فهرست
بزرگترین
اقتصادهای دنیا
به خود اختصاص
داد
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JJبزرگترین اقتصادهای دنیا در سال ۲۰۲۴
در ســال  ۲۰۲۴ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی امریکا به  ۲۵.۳هزار
میلیارد دالر میرسد .ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۰۰
برابر با  ۱۰.۲۵۲هزار میلیارد دالر بود .در جایگاه دوم اقتصادهای بزرگ دنیا
در سال  ،۲۰۲۴کشور چین خواهد بود که ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی

بزرگترین اقتصادها در سال ۲۰۱۹

بزرگترین اقتصادها در سال ۲۰۲۱

٢۵٣٢۴

JJکره جنوبی دهمین اقتصاد بزرگ دنیا شد
در سالی که اغلب کشورها در نتیجه کرونا با چالشهای زیادی روبرو
شــدند ،کره جنوبی توانست وارد فهرست  10اقتصاد 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 .پیشبینی میشود حداقل تا سال
 ۲۰۲۶در این جایگاه باقی بماند .صندوق بینالمللی 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  ۲۰۲۰خبر 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 ۲۰۲۰
کره جنوبی صادرات ریزتراشهها را افزایش داد و توانست درآمد زیادی
از محل صادرات این فراوردههایتکنولوژیکی به دســت بیاورد .رشد
صادرات ریزتراشهها در کنار سرعت باالی کره جنوبی در کنترل بحران
کرونا باعث شد تا این کشــور بتواند نرخ انقباض اقتصادی را در سال
 ۲۰۲۰به حداقل برساند .در ســال  ۲۰۲۰نرخ انقباض اقتصادی این
کشور برابر با  ۱درصد بود.
این کشور در ماههایاخیر با افزایش نرخ ابتال به کرونا روبرو شده است
و در نتیجه مجبور به اجرای طرح تعطیلی اقتصادی شــد .احتمال میرود
تداوم تعطیلیها باعث شــود تا سرعت رشد اقتصادی این کشور نسبت به
پیشبینیهایقبلی کاهش یابد و در خوشبینانهترین حالت به  ۳.۶درصد
برسد ولی حتی این اتفاق هم باعث نمیشود 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.

بزرگترین اقتصادهای دنیا پیش از کرونا و بعد از کرونا (بر مبنای بزرگی تولید ناخالص داخلی اسمی)
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بازار کار در پساکرونا
آیا بازار کار دیجیتال جایگزین بازار کار سنتی میشود؟
منبع سازمانبینالمللیکا ر

چرا باید خواند:
اقتصاددیجیتال
تهای تاز های
فرص 
را در اختیار اقتصاد
دنیا قرار میدهد ولی
اشتغال در این فضا
نیاز به مهارتآموزی و
آمادهسازی نیروی کار
دارد.

در دنیایی که به ســرعت در حال تغییر است ،تغییر در بازار کار دور
از انتظار نخواهد بود .تغییری که به دنبال تمامی انقالبهایصنعتی 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 رباتها
در فعالیتهای اقتصادی ،کارخانههایتولیدی و حتی مشاغل خدماتی
مانند رستورانهااست و از طرف دیگر افزایش فرصتهای اشتغال برای
انســانها در دنیای دیجیتال است که باعث شده است تا دنیا با شرایط
تازهای روبرو شــود .سازمان بینالمللی کار در این مورد نوشت« :باید در
نظر داشــت که این تحوالت میتواند شمار زیادی از مردم را بیکار کند.
افرادی که در مشــاغل خدماتی یا مشاغل بدون نیاز به سطح دانش و
مهارت باال فعالیت میکردند ،در پساکرونا شغل خود را از دست خواهند
داد .رباتها به جای کارگران کارخانههامشــغول میشــوند و حتی در
رســتورانهاهم شاهد حضور رباتها به عنوان آشپز و گارسون و حتی
کمک پرستار در بیمارستانهاو مسئول نظافت در بیمارستانهاو هتلها
خواهیم بود .بنابراین این مشاغل در پساکرونا از بین میرود و افرادی که
قبل از همهگیری در این حوزههامشغول به کار بودند باید خود را برای
پساکرونا آماده کنند».
JJبرای پساکرونا آماده شوید
نکته مهم این است که نیروی کار باید برای اشتغال در پساکرونا آماده
شوند .کسب مهارتهای الزم برای اشتغال در پساکرونا یکی از کارهای
مهم و ضروری است .سازمان بینالمللی کار نوشت« :مهارتآموزی 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 آمادهسازی انجام نشود ،افراد نمیتوانند در پساکرونا شغل
مناسبی به دست بیاورند».
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در گزارش سازمان بینالمللی کار آمده است« :پلتفرمهایاشتغال
دیجیتال طی یک دهه اخیر پنج برابر شده است و افراد بیشتری در این
پلتفرمهامشغول به کار هستند .در سال  ۲۰۱۰تنها  ۱۴۲میلیون نفر در
دنیا در پلتفرمهایدیجیتال کار فعال بودند در حالی که در سال ۲۰۲۰
شمار این افراد به  ۷۷۷میلیون نفر رسیده است و نکته مهم این است که
در پنج سال آتی سرعت رشد این پلتفرمهاافزایش 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  ۲۰۲۰در دنیا وجود داشته اســت که یکی از آنها
پلتفرمهایآنالین است که بر مبنای آنها مسئولیتهای افراد به صورت
آنالین تعریف میشود و نیروی کار در خارج از دفتر کار این مسئولیتها
را انجام داده و کار نهایی را به صورت آنالین به کارفرما ارسال میکنند.
دومین پلتفرم مهم کار دیجیتال در دنیا هم پلتفرمهایمکانمحور است
که به موجب آن افراد در یک مکان فیزیکی حضور دارند ولی سفارشها
به صورت آنالین ارسال میشود و خدمات ارائه میشود .به عنوان مثال
میتوان به تاکســیهایاینترنتی یا کارگران فعــال در بخش تحویل
کاالهای خریداریشده به صورت آنالین اشاره کرد.
سازمان بینالمللی کار در گزارش اخیر خود نوشت« :توسعه اقتصاد
دیجیتال باعث افزایش شمار پلتفرمهایکار دیجیتال در دنیا میشود و
میتواند 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 نمیکنند بلکه
میتوانند از ظرفیت نیروی کار موجود در بازار جهانی استفاده کنند که
مزیت اقتصادی بسیار بزرگی محسوب میشود .از طرف دیگر عدم نیاز
به حضور نیروها در یک دفتر کاری باعث شده است تا هزینه شرکتها

آمارهای ارائه شده توسط سازمان بینالمللی کار نشان میدهد در فضای اقتصاد دیجیتال نرخ
مشارکت اقتصادی زنان بیشتر از اقتصاد سنتی است .زنان زیادی هستند که به صورت دورکاری
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».
JJفرصتی طالیی برای اشتغال زنان
مزیت اصلی اقتصاد دیجیتال این اســت که فرصت بیشتری برای
اشتغال فراهم میکند .دورکاری و عدم نیاز به حضور در محیط کار سبب
میشود تا شــمار زیادی از افرادی که در حالت عادی امکان اشتغال را
نداشتند ،وارد بازار کار شوند .آمارهای ارائه شده توسط سازمان بینالمللی
کار نشان میدهد 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 ناتوانیهایجسمی دارند هم بیشتر
میشــود .این برای جوامعی که ســهمی از نیروهای خــود را به دلیل
ناتوانیهایجسمی از فعالیت اقتصادی محروم کرده بود ،مزیت بسیار
بزرگی است .از طرف دیگر افزایش نرخ اشتغال و مشارکت اقتصادی در
کشــورها میتواند زمینه را برای کاهش نرخ فقر و کاهش نابرابریهای
اقتصادی نیز فراهم کند که باز هم برگ برندهای برای اقتصاد کشــورها
محسوب میشود.
JJاقتصاد دیجیتال ضعفهایقانونی دارد
امــا این فضای تازه کاری که محصول توســعه تکنولوژی و اقتصاد
دیجیتال است ،چالشهایی را نیز برای افراد به همراه میآورد .یکی از این
چالشها در نتیجه عدم دسترسی به اطالعات یکسان توسط نیروهای
کاری ساکن در کشورهای مختلف است که به شرکتها امکان میدهد تا
نظام دستمزدی مختلفی برای افراد تدوین کنند .در واقع کارفرمایی که در
امریکا نیرو استخدام میکند 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 میتواند با پرداخت دستمزد بسیار
پایینتر همان خدمات را دریافت کند و از آنجا که نیروی استخدامشده
اطالعاتی در مورد قانون کار امریکا و میزان دستمزدها ندارد ،ممکن است
با دریافت مبلغ پایینتری 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 بینالمللی تدوین شود و تمامی کشورها
و نیروهــای کاری با دریافت اطالعات کامــل در مورد کاری که به آنها
پیشنهادمیشودتصمیمگیریکنند.
سازمان بینالمللی کار در این مورد نوشت« :یک سوال مهم در مورد
پلتفرمهایدیجیتال کار این است که چگونه میتوانیم تضمین کنیم
که حقوق اصلی و اساســی افراد شاغل در این پلتفرمها تامین شود .در
درجه اول اطالعات دقیقی در مورد شمار افردی که در حوزه دیجیتال
فعالیت میکنند وجود ندارد و از آنجا که نظام مالیاتی مشــخصی برای
فعالیت در اقتصاد دیجیتال ارائه نشده است ،نمیتوان با اطمینان شمار
شرکتهایی را که در این عرصه فعالیت میکنند اعالم کرد .حتی ارزش
اقتصاد دیجیتال و نرخ رشــد آن در سالهای اخیر هم با تخمین ارائه
میشود .به همین دلیل است که به نظر میرسد اصلیترین و مهمترین
چالش در شرایط کنونی ضعف اطالعاتی باشد و برای برطرف کردن این
ضعف باید قوانینی وضع شود تا زمینه را برای جمعآوری اطالعات دقیق
فراهم کند».

در شرایط کنونی افرادی که در پلتفرمهایدیجیتال کار میکنند از
حقوق نیروهای کاری دیگر برخوردار نیستند .به عنوان مثال در صورتی
که بیکار شده باشند نمیتوانند 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 همهگیری کرونا ایجاد شد ،این
افراد بیشترین آسیب را میبینند .بررسیهایانجامشده توسط سازمان
بینالمللی کار نشان میدهد در سال گذشته که دنیا درگیر همهگیری
کرونا بود بسیاری از افرادی که در بخش تاکسیهایآنالین کار میکردند
با کاهش درآمد روبهرو شــدند و شمار زیادی اعالم کردند برای تامین
هزینههایجاری خــود مجبور به فعالیت در حوزه دیگری شــدهاند.
این مسئله شــامل افرادی که در بخشهایدیگر اقتصاد دیجیتال کار
میکردند هم شده است .نرخ بیکاری این افراد در مقایسه با افرادی که در
اقتصاد سنتی کار میکردند  ۶۰درصد بیشتر بود.
JJسیاستهای حوزه اقتصاد دیجیتال سیاستهای بینالمللی
است
سازمان بینالمللی کار در این گزارش به ضرورت همکاری و مشارکت
دولتها در حوزه تدوین قانون کار دیجیتال و حمایت از افرادی که در این
عرصه کار میکنند اشاره کرد و نوشت« :ما سالهای سال تالش کردیم
تا قوانینی تدوین و اجرا کنیم و اطمینان یابیم افرادی که کار میکنند
دســتمزد کافی ،خدمات اجتماعی مناسب و برخورد انسانی را دریافت
میکنند .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 طرحهایتازهای پیشنهاد ،بررسی و تدوین شود.
باید انسانها به عنوان بازیگران اصلی اقتصاد دیجیتال بتوانند از حقوق
کاری مناســبی برخوردار شوند و مزایایی متناســب با کاری که انجام
میدهند 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 شرکتها قرار بگیرند و تمامی مزایا و خدمات
نیروهای دیگر را دریافت کنند .شرکتهایی که در فضای دیجیتال کار
میکنند 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 اصلیترین و مهمتریــن راهی که باید برای
قانونمندی اقتصاد دیجیتال و فضای کاری دیجیتال باید طی شود نوشت:
«دولتها باید برای تدوین یک نظام قانونی هماهنگ برای شــاغالن در
عرصه اقتصاد دیجیتال با هم گفتوگو کنند و تالش کنند تا فرصتهای
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 همهجانبه دنیا فراهم شود تا قوانینی جهانی
وضع و اجرا شــود و اصول آن به اطالع تمامی فعاالن اقتصاد دیجیتال
در جهان برســد .زمینهسازی برای تقویت نرخ رشد اقتصادی پایدار در
فضای دیجیتال و حرکت به سمت اهداف توسعه اقتصادی از اصلیترین
و مهمترین 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 حمایتهای دولتی از نیروی کار هم
باید متناسب با این شرایط تازه باشد.

در سال ۲۰۱۰
تنها ۱۴۲میلیون
نفر در دنیا در
پلتفرمهای
دیجیتال کار فعال
بودند در حالی
که در سال ۲۰۲۰
شمار این افراد به
 ۷۷۷میلیون نفر
رسیده است و نکته
مهم این است که
در پنج سال آتی
سرعت رشد این
پلتفرمهاافزایش
چشمگیری
خواهد یافت که
دلیل آن هم توسعه
تکنولوژیکیو
ورود به چهارمین
انقالب صنعتی در
دنیا است
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ارز دیجیتال بانکی در راه بازار
آیا کشورهای آسیایی برای استفاده از ارزهای دیجیتال زمینهسازی کردهاند؟
منبع eastasiaforum

چرا باید خواند:
پولهای دیجیتال را
میتوان نسل بعدی
پول در دنیا دانست.
اما در اغلب کشورهای
آسیایی هنوز به این
مسئلهمهمتوجهی
نشده است

انتظار میرود عرضه
ارز دیجیتال توسط
بانکهای مرکزی باعث
افزایش رقابت در فضای
پرداختهای موبایلی در
دنیا شود ،ضمن اینکه از
ریسکهایموجود در این
فضا بکاهد

زمانــی که ارزهای مجازی و رمزارزها وارد چرخه اقتصادی دنیا شــدند،
بیتکوین به عنوان یک چالش جــدی برای بانکهای مرکزی دنیا معرفی
شد .بانکهایی که با هدف کنترل بازار ارز ایجاد شده بودند و حال با رقیبی
روبــرو بودند که خــارج از کنترل آنها عمل میکرد و بــازار ارز را در دنیا به
چالش میکشید .به همین دلیل بود که در سالهای اولیه عرضه آنها به بازار،
بانکهای مرکزی مقاومت زیادی برای پذیرش آنها داشــتند و در بسیاری از
موارد سیاستهایی وضع میکردند که به عملکرد بازار بیتکوین آسیب وارد
میکرد ولی با گذشت زمان باالخره روزگار خوش ارزهای مجازی و رمزارزها
در دنیا شــروع شد و بانکهای مرکزی دنیا یک به یک اقدام به پذیرش آنها
کردند .در واقع بانکهای 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 بهرهمند شد .حال جهان به
تکنولوژی خالقانه و توسعهیافتهای که سنگ بنای شکلگیری بیتکوین و
دیگر رمزارزها در دنیا بوده است به دیده احترام مینگرد و در تالش است تا
سهمی از این بازار را به خود اختصاص دهد.
اما بالکچین که بسیاری از آن به عنوان اولین و اصلیترین بخش در دنیای
دیجیتال امروزی نام میبرند چیست؟
بالکچین گســتره وســیعی از تکنولوژیهایقابل برنامهریزی را شامل
میشود که پارامترها و الگوریتمهایموجود در آن قابل تغییر است و راههای
زیــادی برای رصد و ارزیابی داراییها را در اختیار کاربر آن قرار میدهد .این
تکنولوژی فرصتی طالیی در اختیار افراد قرار میدهد تا روند صدور و ایجاد
ارزهــای مجازی و رمزارزها را در دنیا مدیریت کنند و از افزایش بیش از حد
عرضه اجتناب کنند.
JJتفاوت 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 تکنولوژیهایبالکچین
ایجاد میشــود تفاوت زیادی وجود دارد .هماکنون بخش زیادی از پولهای
استفادهشــده در دنیا را پولهایدیجیتال تشکیل میدهد .پولهایی که در
شبکه دادههایکامپیوتری وجود دارد و از همین طریق هم قابل استفاده است
و بانکهای مرکزی هم برای کنترل بازار از ابزارها و روشهای مختلفی برای
ایجاد تعادل بین پول نقد موجود در بازار و حجم پولی که در حسابهای بانکی
وجود دارد استفاده میکنند.
اغلب بانکهای مرکزی دنیا سیستمهایپرداخت سریع از طریق فضای
دیجیتال را قانونمند کردهاند 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 بانکها یا پرداختهای الکترونیک
انجام میشود و بار اصلی اجرای این سیاستها در اقتصاد دیجیتال امروزی در
دنیا بر دوش اپراتورهای شبکههایتلفن 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 نشاندهنده اهمیت این فضای
تازه برای اقتصاد جهان است.
آمارهای ارائه شــده توسط دولت چین نشــان میدهد در سال ۲۰۱۹
میالدی ارزش مبادالت مالی از طریق موبایل بانکها در این کشور به ۵۳.۰۴
هزار میلیارد دالر رسید که  ۴برابر ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور بود.
چین در این سال توانست رکورد بزرگترین 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  ۲۰۲۰داشت .رشدی که به دلیل همهگیری 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 میتواند
نقش مهمی در این دنیای تازه داشــته باشد .این کشور آسیایی تالش
کرده است تا با ایجاد زمینه برای کاهش استفاده از بانکها و کارتهای
بانکی ،زمینه را برای استفاده از سیستمهایپرداخت سریع با بهکارگیری
کدهــای  QRفراهم کند .از جمله این تالشهــا را میتوان در ایجاد
سیستم پرداخت سریع  Alipayو  WeChatPayدانست که هریک
از آنها بالغ بر یک میلیارد کاربر فعال در حساب پرداختهای سریع خود
دارند .بزرگی حجم مبادالت مالی در این سیستمهایمالی 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 قانونگذاری دقیقتر در این حوزه و
نظارت بیشتر را فراهم کرد.
JJآسیاییها 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 بانکهای مرکزی برای کسب سود
از این فرصت طالیی وارد میدان شوند .یکی از این کشورها تایلند است
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بالغ بر  ۸۰درصد بانکهای مرکزی در دنیا وارد دنیای ارزهای مجازی شدهاند
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  QRرا 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 پیشگامترین کشورها در این عرصه
ثبت کرده است در سال  ۲۰۱۷طرح PromptPayرا راهاندازی کرد
و از بانکهای بزرگ تایلند خواســته شد با بهکارگیری این سیستم
نوین پرداخت زمینه را برای کاهش هزینههایمبادالت بانکی فراهم
کنند .بخش زیادی از این کاهش هزینه از محل کاهش استفاده از پول
نقد انجام میشود .آمارها نشان میدهد از سال  ۲۰۱۷تاکنون بالغ بر
 ۷۰درصد از مالکان حســابهای بانکی در این کشور آسیایی برای
استفاده از  PromptPayثبت نام کردهاند و تمامی خردهفروشیهای
این کشور نیز رسما وارد این سیستم پرداخت آنالین شدهاند .در نتیجه
استفاده از پول نقد در کشور تایلند تنزل زیادی پیدا کرده است و حتی
افرادی که به این کشور سفر میکنند هم میتوانند 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 بحرانهایاقتصادی
و تجاری در قاره آسیا ثبت شده است و بسیاری از آن به عنوان یک
الگوی توســعهیافته آسیا نام میبرند .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  ubinنا مگذاری
شده بود با هدف مطالعه روی نحوه استفاده از این رمزها در مبادالت
جهانی و مبادالت داخلی کار میکرد و تالش کرد تا بخش زیادی از
ابهامات موجود در این فضا را برطرف کند.
JJبانکهای مرکزی به عرضه ارز مجازی روی آوردند
امــا در این روزهــا خبرهایی در مورد عرضه ارز مجازی توســط
بانکهای مرکزی به گوش میرسد .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 میشود و از ابتدای سال
بعد مردم به جای یوان کاغذی از یوان دیجیتال استفاده خواهند کرد.
این طرح از سال  ۲۰۱۴در چین مطرح شد و هماکنون در بسیاری از
شهرهای بزرگ چین از یوان دیجیتال به طور رسمی استفاده میشود.
در کامبوج هم خبرهایی مبنی بر عرضه ارز دیجیتال بانک مرکزی
و حتی رمزارز منتشر شده اســت .کامبوج در اکتبر سال  ۲۰۲۰ارز
دیجیتال بانک مرکزی با نام  Bakongرا معرفی کرد و از همان زمان
امکان اســتفاده از آن برای مبادالت فراهم شد .آمارها نشان میدهد
هماکنون یکسوم از جمعیت این کشور  ۱۷میلیون نفری آسیایی از
این ارز دیجیتال استفاده میکنند .ولی سنگاپور هنوز در این عرصه
ورود نکرده است.
حال ســوال این اســت که در دنیایی که اینقدر با تکنولوژی در
هم آمیخته است و سهم اقتصاد دیجیتال و مبادالت دیجیتال به کل
مبادالت افزایش یافته اســت ،عرضه ارز دیجیتال توسط بانکهای
مرکزی چه دلیلی دارد؟ نکته دیگر این است که عرضه ارز دیجیتال
چه تغییری در ساختار اقتصادی دنیا ایجاد خواهد کرد؟
انتظار میرود عرضه ارز دیجیتال توسط بانکهای مرکزی باعث
افزایش رقابت در فضای پرداختهای موبایلی در دنیا شــود ،ضمن
اینکه از ریســکهایموجود در این فضا بکاهد .در این سالها 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 حسابها تنها بعد از ارسال پیامک و
پاســخ دادن فرد به آن پیامک ،منتشر شده است .این خبرها نشان
میدهد سیستم پرداخت موبایلی یا موبایل بانکها چندان قابل اعتماد
نیستند و حفاظت از این فضا ضروری است .با عرضه ارز دیجیتال بانک
مرکزی بخشی از این خطرات از بین میرود.
از طرف دیگر در صورتی که بانکهای مرکزی وارد این فضا شوند،
سرعت دیجیتالی شــدن اقتصاد افزایش پیدا میکند و هزینههای
ناشی از استفاده از پول نقد در کشورها کاهش پیدا میکند .از طرف
دیگر نظارت بانک مرکزی بر بازار ارز مجازی دولتی باعث میشود تا
پولشویی از این طریق محدود شــود زیرا بانک مرکزی هر کشوری
میتواند به طور دقیق و کامل بر روند مبادالت ارزهای دیجیتال نظارت
داشته باشد.
JJدیگر کشورهای آسیایی هم به تکاپو افتادهاند
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 پیشبینی میشود به زودی این طرح در پارلمان به
رای گذاشته شود .رسانههایهندی بر این باورند که قانونگذاران 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 میکنند .اما به نظر میرسد
فیلیپینیها در این زمینه برنامه مشخصی نداشته باشند .این کشور در
سال  ۲۰۰۱به عنوان اولین کشور آسیایی معرفی شد که امکان استفاده
از پرداختهای موبایلی با پولهای 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 میشود.
کشورهای بزرگتر آســیایی از قبیل اندونزی هم در این رقابت عقب
ماندهاند .جاکارتا پست در روز آخر آوریل سال  ۲۰۲۱در گزارشی نوشت
اندونزی عجلهای 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  ۸۰درصد بانکهای مرکزی در دنیا
وارد دنیای ارزهای مجازی شــدهاند و از مراحل مطالعاتی و مقدماتی
گرفته تا عرضه ارز دیجیتال و مطالعات میدانی به فعالیت مشــغول
هستند .بدون شک کشورهایی که در تکنولوژیهایپرداخت دیجیتالی
و ایجاد ارزهای مجازی و رمزارزهای بانک مرکزی سرمایهگذاری زیادی
کرده اند ،به زودی از منافع زیادی برخوردار خواهند شــد .افزایش نرخ
رشد فعالیتهای اقتصادی در این کشور در نتیجه سهولت استفاده از
پولهــای مجازی و حتی پسانداز و کاهش هزینههایمبادالت مالی
میتواند بستر را برای افزایش حجم و ارزش مبادالت فراهم کند .این
کشورها امکان استفاده از ارزهای مجازی را برای مشتریان خارجی نیز
فراهم میکنند ،در نتیجه حتی پرداختهای بینالمللی هم با پولهای
دیجیتال سادهتر ،سریعتر و کمهزینهتر میشود و در نهایت کشورهایی
که در این حوزه سرمایهگذاری نکردهاند از این فرصتها بیبهره خواهند
ماند .باید در نظر داشت که پولهایدیجیتال ،نسل آینده پول در دنیا
است و دولتها هم باید با توجه به این نکته مهم برای آینده اقتصادی
کشور برنامهریزی کنند.

در میان کشورهای
آسیایی سه کشور
چین،سنگاپور
و کامبوج در
زمینهعرضه
ارز دیجیتال
بانک مرکزی
و عرضه آن به
مصرفکنندگان
داخلیپیشگام
هستند.البته
وضعیتچین
متفاوت از دو
کشور دیگر است
و از اوایل سال
بعد رسما یوان
دیجیتال وارد
مبادالت مالی
کشور میشود
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آیندهپژوهی
[ آینده دریای سیاه ]

نقشههای مثلث اردوغان ،پوتین و بایدن
چرا مناسبات ترکیه و روسیه به محلی برای مداخله آمریکا تبدیل شده است؟
منبع مسکو تایمز ،نیکی ایژن ریویو

چرا باید خواند:
پشت پرده مواضعی
که ترکیه و روسیه
علیههممیگیرند
چه خبر است؟ این
گزارش جنب ههای
مختلفقضیهونقش
اساسی آمریکا در
آن را بررسی میکند
شبینیهایی
وبهپی 
در مورد اوکراین هم
میپردازد.

دولت بایدن تالش
دارد بگوید که
اولویت سیاست
خارجیاش
خاورمیانه یا
دریای سیاه نیست
و بنابراین به
همکاری با کسی
مثل رجب طیب
اردوغان نیاز ندارد
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این روزها سران دو کشور روسیه و ترکیه وارد یک بازی قدرت پیچیده
در منطقه دریای سیاه شدهاند که میتواند 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 میدهد .الزم نیست تخصص
عجیبی داشته باشیم تا بفهمیم اینجا چه خبر است .اما طرفین سعی دارند
اهدافشان را از تمرکز روی اوکراین منحرف کنند .مثال روسیه گفته که ۸۰
هزار نیروی نظامی که به منطقه حساس دونباس فرستاده ،فقط برای مانور
نظامی به آنجا رفتهاند .اما به نظر میرسد 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
ناراحتکردن 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 میخواهد 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  ،۲۰۱۴مسکو ناوگان زمینی و زیردریایی در این
منطقه دارد و حتی موشکهای زمین به هوای اس ۴۰۰-را هم آنجا مستقر
کرده است.
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اوکرایــن این روزها به اندازه قبل در صدر اخبار نیســت؛ اما به هر حال
روسیه هرگز چشم از آن برنمیدارد و از هر فرصتی استفاده میکند برای آن
که جلوی نزدیکشدن اوکراین و پیوستن آن به نهادهایی مثل ناتو را بگیرد.
درواقع مسئله ناتو برای روسیه اهمیت زیادی دارد .اما نکته خندهدار قضیه
اینجاست که متحدان ترکیه در ناتو این روزها اصال با اردوغان میانه خوبی
ندارند؛ چون خود او هم سیستم موشکی اس ۴۰۰-را از روسیه خریده است و
خودش را از این بابت در معرض تحریمهای غرب قرار داده است .موضع اخیر
بایدن در مورد به رسمیت شناختن کشتار ارمنیان توسط ترکهای عثمانی
بودن مناسبات ترکیه با مهمترین متحد غربیاش بود .با این
نیز نشانهای از بد ِ
وجود ،به نظر میرسد 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 منطقهای در میان باشد ،از حمایت از یکی از طرفین هیچ
ابایی ندارد .در جریان مناقشــه قرهباغ ،ترکیه هواپیماهای بدون سرنشین
جنگی خود با نام بیرقدار تیبیتو 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 قرهباغ 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 پیشرفتهای 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

در جریان مناقشه قرهباغ ،ترکیه کمک نظامی خود را در اختیار آذربایجان قرار داد که باعث
شد قدرت آذربایجان در جنگ کامال بیشتر شود .اما روسیه به رغم حمایتش از ارمنستان ،به
صورت نظامی وارد مهلکه قرهباغ 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 چالشبرانگیز 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 جمهوریهای
ترکزبان در این منطقه نفوذ کند و روسیه که این جمهوریها را حیاط خلوت
خود میداند نیز حاضر به دست برداشتن از منافع خود در آنجا نیست .ترکیه
و روسیه در سوریه و لیبی هم در جناحهای مخالف هم قرار دارند .در همین
حال ،گفته میشود ترکیه در حال تاسیس بیست دفتر جدید نمایندگی و
کنسولگری 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 هزینههای زیادی دارد .درست است که ترکیه بعد
از آمریکا صاحب بزرگترین 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  ۲۰۱۶علیه دولت اردوغان،
روسیه طرف دولت او را گرفت؛ در حالی که کشورهای غربی چنین موضعی
نداشتند .در عین حال ،در سالهای اخیر موضع روسیه و ترکیه در مسائلی
مانند سوریه ،لیبی و قرهباغ کامال مخالف هم بوده است .این نشاندهنده فراز
و نشیبهای متعدد در مناسبات دو کشور است.
موضوع دیگری که بین روسیه و ترکیه حساسیتبرانگیز شده است ،برنامه
اردوغان برای ساخت کانال زیردریایی در بُسفُر استانبول است .ظاهرا اردوغان
که یکی از برنامههای اصلیاش شکلدادن به تاریخ ترکیه بوده ،حاال به دنبال
تغییر در جغرافیای این کشور هم هست .او میخواهد این کار را با ساختن
یک آلترناتیو برای تنگه بسفر انجام دهد؛ و البته برنامهاش مخالفان داخلی و
خارجی زیادی دارد .میتوانید حدس بزنید که یکی از مخالفان ،روسیه است.
منتقدان داخلی اردوغان میگویند ســاخت کانال اســتانبول به عنوان
مسیری جایگزین برای بسفر ،باعث ساخت و سازهای غیرضروری در استانبول
میشود و بدهیهای سنگین برای دولت به بار میآورد .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 میدهد .این نگرانی بیاساس
هم نیســت ،چون با ساخت این کانال ،اردوغان فرصت آن را خواهد داشت
که در صورت بروز تنشهای احتمالی غرب با روســیه ،یک راه بیدردسر را
برای عبور ناوهای ناتو در اختیار آنها قرار دهد .بر اســاس برآوردهایی که در
ســال  ۲۰۱۹انجام شد ،ساخت کانال  ۴۵کیلومتری استانبول بیش از ۱۳
میلیارد دالر هزینه برمیدارد ولی ظاهرا اردوغان به این نتیجه رسیده که این
هزین هکردن ،برایش میارزد.
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
بردن مهرهای مثل اردوغان ،والدیمیر پوتین
که این بار دوست دارند با بهکار ِ
را سر جایش بنشانند .این در حالی است که موضع آمریکا با گذشتهاش هم
تفاوتهایی دارد .بایدن میخواهد 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 میبرد و به قول معروف ،همزمان

روی دو صندلی نشســته است :از یک طرف از تعامل ژئوپلیتیک با روسیه
دست برنمیدارد و از طرف دیگر ،دوست دارد هر زمان که به حمایت آمریکا
نیاز داشت از آن بهرهمند شود .البته این هدف ترکیه در زمانی که ترامپ بر
سر کار بود تقریبا برآورده هم شده بود .حتی ماجرای خرید سیستم موشکی
اس ۴۰۰-از روسیه هم باعث نشد که تحریمهای خیلی سنگینی بر ترکیه
اعمال شود.
اما ظاهرا اوضاع در دولت بایدن متفاوت است .این دولت تالش دارد بگوید
که اولویت سیاست خارجیاش خاورمیانه یا دریای سیاه نیست و بنابراین به
همکاری با کسی مثل رجب طیب اردوغان نیاز ندارد .حتی این طور به نظر
میرسد که آمریکا ترجیح میدهد سر و کار داشتن با ترکیه را به اروپا واگذار
کنــد .اما یک نکته را نباید در این میان نادیده گرفت :آمریکا میخواهد 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 نمیآید 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 میخرد و هم دل
آمریکا و اروپا را به دســت میآورد .اردوغان این کار را پیشتر در ســوریه و
لیبی انجام داده اســت و علت مداخلهاش 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 نمیآید تواناییهای 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 صحبتهایی 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 ،راهها 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
میبینیم که احتمالش کم است که ترکیه بخواهد همان ریسکی را که در
زمان مناقشه قرهباغ 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
میبرد و به قول
معروف ،همزمان
روی دو صندلی
نشستهاست:
از یک طرف از
تعاملژئوپلیتیک
با روسیه دست
برنمیدارد و از
طرف دیگر ،دوست
دارد هر زمان که
به حمایت آمریکا
نیاز داشت از آن
بهرهمند 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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چین در گذشته قبول کرده بود که استفاده از نظام مالی دالر-محور جهانی برایش مزایایی دارد و
سعی کرده بود خود را با این وضع وفق بدهد .اما حاال میزان قدرت و اختیارات فرامرزی آمریکا با
استفاده از هژمونی دالر چنان باال رفته که چین نمیتواند آن را بپذیرد

آیندهپژوهی
[ آینده چین ]

چین میخواهد یوان را بینالمللی کند
مالی تحت نفوذ آمریکا مورد استفاده قرار بگیرد
یوان دیجیتال میتواند خارج از معماری ِ

ویلیام براتون
مدیر سابق تحقیقات در
اچاسبیسی

منبع نیکی ایژن ریوی و

چرا باید خواند:
یکی از اهداف مهم
سالهای اخر چین-
یعنیبینالمللیکردنِ
یوان -هنوز محقق
نشدهاماپتانسیل
تحقق آن نهفقط به
خاطر انگیزههای
مالی ،بلکه بر اساس
انگیزههای سیاسی هم
باال رفته است .بخوانید
تا با ابعاد مختلف قضیه
آشنا شوید.
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ظهور چین به عنوان یک موتورخانه بزرگ اقتصادی و مالی بسیار
سریعتر از آنچه که تصور میشد اتفاق افتاد .ظهور چین در جنبههای
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
شدن یوان ،واحد پول چین
هنوز به نتیجه نرسیده است :بینالمللی ِ
که با سرعتی بسیار کندتر از تصور در حال انجام است.
بعد از بروز بحران مالی ســال  ۲۰۰۸میالدی ،چین هدف خود
را بــر این قرار داد که نظام مالی جهان را از نو بنویســد .در ســال
 ۲۰۱۵صندوق بینالمللی پول به این نتیجه رسید که یوان به مرحله
قیاسپذیــری با واحدهای پول دیگر از جمله دالر ،یورو ،ین و پوند
رسیده است .این موفقیتی برای چین به شمار میآمد .اما از آن زمان
تاکنون و به رغم اتخاذ تدابیر مختلف ،شواهد خاصی از بهکارگیری
جهانی یوان به شکل گسترده دیده نشده است.
رفتن آن لحظه حســاس و سرنوشتســاز در مورد
از دســت ِ
شدن یوان را میتوان در جنبههای مختلف مشاهده کرد.
بینالمللی ِ
بنا بر گزارش سویفت (سیستم جهانی ارتباطات مالی بین بانکی)،
تنها  ۲.۲درصد از کل پرداختهای بینالمللی و  ۱.۳درصد از تامین
مالی تجاری به یوان انجام میشود .این در حالی است که سهم چین
از تجارت جهانی کاال  ۱۲.۴درصد 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  ۲.۱درصد از ذخایر
ارزی جهانی به یوان است .این در حالی است که رقم مشابه در مورد
دالر  ۵۵.۲درصد است.
اما شواهد حاکی از آن اســت که چین عزم خود را برای تغییر
شــدن گسترده آن جزم کرده است .توجه
اوضاع یوان و بینالمللی
ِ
یوان دیجیتال ( )e-CNYهم وجود
المللی
ن
زیادی روی پتانسیل بی
ِ
دارد .یــوان دیجیتال از این جهت اهمیت دارد که میتواند خارج از
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مالی تحت نفوذ آمریکا مورد استفاده قرار بگیرد.
معماری ِ
چین ظاهرا میخواهد از جنبههای مختلف ،تالش خود در مورد
یوان را گســترش دهد .از آن جمله میتوان به تسهیل استفاده از
خارجی شرکتهای چندملیتی اشاره کرد.
یوان در تبادلهای تجاری
ِ
برنامههای دیگر شامل تسهیل استفاده از یوان در سرمایهگذاریهای
مختلف خارجی نیز میشود.
شــدن یوان اغلب در قالــب موضوعات کامال
دالیل بینالمللی
ِ
اقتصادی و مالی تعریف میشود .اما نباید جنبه مهم دیگر  -یعنی
اهداف ژئوپلیتیــک چین -را نادیده گرفــت .اول اینکه تنشهای
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 میداند که اگر قرار است به عنوان رقیب
و همتای آمریکا جدی گرفته شود ،نمیتواند 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
میارزد .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 نمیتواند آن را بپذیرد.
همچنین تهدیدهای احتمالی در خصوص کنار گذاشــتن چین از
سیستم سویفت باعث شده که چین عزم قویتری برای جدایی خود
از دالر داشته باشد.
نکته دوم هم این اســت که چین میداند بدون استفاده جهانی
گســترده از یوان ،قادر به تحقق اهداف ژئوپلیتیکی خود در عرصه
سیاست خارجی نخواهد بود .چین به اندازه آمریکا نمیتواند از ابزار
پیچیده تحریک استفاده کند و تبعات منفی برای رقبای خود ایجاد
کند .اگر چین میخواهد نفوذی مثل آمریکا داشته باشد باید حداقل
در خود آسیا یوان را به استفاده گسترده بیندازد.
اینجاست که یک تناقض پیش روی چین قرار میگیرد .استفاده
گسترده و بینالمللی از یوان میتواند 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
میتواند مزایای زیادی داشــته باشــد؛ چون اکثر آنها تبادلهای
تجاری گســتردهای با چین دارند و در برخی از آنها حتی توســعه
اقتصادی وابسته به چین اســت .چین در عین حال انگیزه زیادی
برای کمکردن نفوذ آمریکا در میان کشورهای شرق و جنوب آسیا
شدن یوان از این بابت هم اهداف سیاسی چین را
دارد و بینالمللی ِ
بــرآورده میکند .با همه اینها ،پیچیدگیهای نظام مالی جهانی را
نباید فراموش کرد چون اســتفاده از یوان برای نهادهای بینالمللی
مالی هم دردسرهای زیادی دارد .راه چین در بینالمللیکردن یوان
فعال دراز است.

شاید آهستگی و بیجرئتی بایدن در انجام تغییر در عرصه سیاست خارجی آمریکا را بتوان
به یک انگیزه جالب در میان دموکراتها نسبت داد :آنها دوست ندارند در سیاست خارجی
مالیم به نظر برسند.

[ 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 رســانهها منتشــر شد که او را
با ظاهری آماده به تداوم کار در کاخ ســفید نشــان میدهد .ظاهرا
جمهوریخواهان زیادی هســتند که تمایل دارند در انتخابات آینده
ریاست جمهوری آمریکا در سال  ۲۰۲۴دوباره او را کاندیدا کنند.
امــا حتی اگر این اتفاق هم نیفتد ،ســایه ســنگین ترامپ روی
سیاســتهای جانشــین او یعنی جو بایدن به وضوح دیده میشود.
ترامپ میتواند پا روی پا بیندازد و تماشا کند که چطور سیاستهایی
که در عرصه خارجی کلیــد زد ،دارد در دوران بایدن به همان رویه
ســابق ادامه پیدا میکند .ترامپ میخواست نیروهای آمریکایی را از
افغانستان خارج کند .بسیار خوب ،بایدن دارد همین کار را میکند.
ترامپ به خاطر جنگ یمن یا تکهتکهشدن جمال خاشقجی توسط
زیردستان محمد بن سلمان سعودی به او اعتراضی نکرد .بایدن دارد
همین رویه را ادامه میدهد .ترامپ باعث شد آمریکا از توافق هستهای
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 رســانههای آمریکا
طوری رفتار میشود که معنیاش این است :نباید قضاوت بیجا کرد؛
گویی بایدن همواره میداند در عرصه سیاست خارجی دارد چه کار
یکند.
م 
اما حتی اگر این سیاســتهای قدیمی مربوط به دوران ترامپ را
هم کنار بگذاریم ،میبینیم که بایدن در سیاستهای جدیدش هم
دارد همــان کاری را میکند که اگر ترامپ رئیس جمهور مانده بود
همانها را انجام میداد .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 عالقهای
ندارد .این درســت همان کاری است که قاعدتا ترامپ انجام میداد.
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 اولویتدادن به آمریکا و احیای اقتصاد ســنتی آن بود .درواقع او با
سیاستهای حمایت از داخل (پروتکشنیستی) مشکلی ندارد.
اما جالبتر از همه اینها ،رویکرد بایدن در قبال چین است .آنچه
که بایدن در مورد چین اجرا میکند ،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 میرسد .بایدن در سخنرانیاش 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 میدهیم» .اگر قبال فقط ستوننویســان
روزنامهها بودند که درباره جنگ ســرد بین قدرتهای شرق و غرب
صحبت میکردند ،حاال موضوع به وضوح از سوی رئیس جمهور آمریکا
هم مطرح میشود .هرچه که بایدن در مورد همکاریهای 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 تالشهایــی را صورت داده که
کامال با مواضع ترامپ فرق دارند .اما شاید بشود گفت در تمام موارد
حساسیتبرانگیز در عرصه سیاست خارجی ،او خیلی متفاوت از ترامپ
عمل نکرده است.
عرصه سیاست خارجی جایی اســت که معموال روسای جمهور
میتوانند در آن ،خودشان را پرقدرت نشان بدهند .شاید آهستگی و
بیجرئتی بایدن در انجام تغییر در عرصه سیاست خارجی آمریکا را
بتوان به یک انگیزه جالب در میان دموکراتها 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 دموکراتها و جو بایدن حتی از انجام همین
کار هم سر بازمیزنند .بخشی از مساله هم ناشی از عوضشدن مواضع
چپ میانه در سالهای اخیر است که بیشتر به جناح راست متمایل
شده است.
مجموع این مواضع بــه ما ثابت میکند که آنچه در آینده دولت
بایدن و تصمیمگیریهایش در عرصه سیاست خارجی خواهیم دید
در یک جمله خالصه میشــود :خبری از تغییر و تحول نیست .اوج
کاری که بایدن بخواهد انجام بدهد احتماال تطبیق و تعدیل در برخی
سیاستها است.

منبع فایننشال تایمز

چرا باید خواند:
اگر میخواهید با
دالیل بیجرئتی دولت
بایدن در ایجاد تحول
در سیاست خارجی
آمریکا آشنا شوید و
ذهنیت دموکراتها را
درک کنید ،این مطلب
را بخوانید.
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رشد اقتصادی هند و سخنرانیهای غرای مودی در مورد قدرت هند باعث شد حامیان او از حزب
هندوی افراطی بیجیپی تصور کنند کشورشان قدرتی به اندازه چین و آمریکا و حتی بیشتر از آنها دارد.
اما بحران کرونا این تصویر را درهم شکست.

آیندهپژوهی
[ آینده هند ]

پایان رویای ابرقدرتشدن

کرونا چطور قدرت نرم هند را به حضیض کشاند؟

سوشانت سینگ
استاد علوم سیاسی در دانشگاه
یل و تحلیلگر امنیتی مرکز
پژوهشهای سیاست در هند

ی
منبع فارن پالس 

چرا باید خواند:
در قرن بیست و یکم
عجیباستکهبگوییم
یک ویروس میتواند
دیپلماسی را در خود
ببلعد ،اما ظاهرا در هند
این اتفاق افتاده است.
بخوانیدتاببینیدقضیه
از چه قرار است.
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در دسامبر سال  ۲۰۰۴وقتی که سونامی عظیمی سواحل آسیا
را درنوردید ،مانموهان سینگ نخست وزیر وقت هند که کشورش
را در مقابــل بحرانی بزرگ میدید 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 کمکهای کشــورهای کنجکاو در امور هند را
نیز نشــان میداد .پس از آن هم هند در جریان بحرانهای بزرگ
دیگر مثل توفان کاترینا در آمریکا در سال  ۲۰۰۵و زلزله سیچوان
در چین در سال  ۲۰۰۸به این دو کشور کمک ارسال کرد و از این
بابت نوعی غرور ملی و توان اقتصادی را هم به نمایش گذاشت.
به نظر میرسید که رویه نسبتا مشابهی دارد در دولت امروزی
هند یعنی دولت نارندرا مودی هم دنبال میشود .اما وقتی بحران
کرونا در هند به مرحله انفجار رســید و تصاویر وحشــتآوری از
مردگان رهاشــده در خیابانهای شــهرهای هند به نقاط مختلف
جهان مخابره شــد ،موقعیت هند یکشبه تغییر کرد .هند چارهای
نداشــت جز آن که کمکهای حدود  ۴۰کشور جهان را بپذیرد و
دیپلماتهایش را به البیکردن با دولتهای خارجی برای گرفتن
کپسول اکسیژن و دارو بفرستد.
شاید تصور سیاستمداران هندی این بود که در چنین شرایطی
دارند از بههمپیوســتگی جهان در مقابله با بحران کرونا اســتفاده
میکننــد؛ 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 میآمد.
بحث قدرت نرم و ســخت هند در جهــان به خصوص از زمان
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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 .ســخنرانیهای غرای مودی در مورد قدرت هند باعث شــد
حامیان او از حزب هندوی افراطی بیجیپی تصور کنند کشورشان
قدرتی به اندازه چین و آمریکا و حتی بیشتر از آنها دارد .اما ظرف
مدت کوتاهی ،بیتدبیریها در مورد بحران کرونا دوباره این حس
را در برخی از مردم هند زنده کرد که دارند در یک کشــور جهان
ســومی زندگی میکنند .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 محدودیتها 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 بیموضوعیت و
ازدسترفته به نظر میرسند .یکی از آنها گروه کواد یا همکاریهای
چهارجانبه امنیتی میان هند ،استرالیا ،آمریکا و ژاپن بود که هدف
گرفتن بیشتر چین در شرق و جنوب
اصلیاش جلوگیری از قدرت
ِ
شــرق آســیا و نیز تحکیم حضور آمریکا و متحدانش در آبهای
اقیانوس آرام و هند بود .اما به محض شــدتگرفتن 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 برنامههای 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 ،آســانترین 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 مالقاتهایی 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 میتواند به این کشورها ثابت کند که هند به اندازه کافی
شــریک قدرتمند و مطمئنی برای آنها نیســت و به جایش چین
میتواند با آنها همکاری گستردهتری 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 میشود.
شــاید هیچکس فکرش را هم نمیکرد 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 میرسد این موضع چندان بیراه نباشد.

نسلی که به این تغییر در زندگی حرفهای خود عالقهمند است ،درواقع امید به آینده دارد .امید به
واکسن ،امید به احیای بازار مشاغل و امید به پولهای پساندازشده در دوران کرونا که بهجای
تفریحات و سفرهای معمول ،همانطور دستنخورده در حسابهای بانکی باقی مانده است.

[ آینده نسل جوان ]

زندگی پساکرونا با اقتصاد یولو
نسل جوان چطور ریسکپذیرتر از قبل شد؟
زندگی در دوران پاندمی کرونا اثرهای زیادی داشت .خیلیها از کار
بیکار شدند ،عدهای فقیرتر از قبل شدند ،عدهای با سرمایهگذاریهای
هوشمندانه پولدارتر شدند و عده زیادی هم از تحصیل و برنامههای
آیندهشان 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
یکنی» است.
م 
این شعار به شکل گستردهای توانسته روی زندگی حرفهای نسل
جوان تاثیر بگذارد .برخی از جوانان که شــغلهای پردرآمد و باثباتی
داشتند در دوران کرونا به این نتیجه رسیدند که نمیخواهند در این
شغلها باقی بمانند .عدهای تصمیم گرفتند کسب و کارهای ولو کوچک
خود را باالخره راه بیندازند .عدهای دیگر تصمیم گرفتند به جای کار
تماموقت ،به دنبال کارهای نیمهوقت بروند و در ازای زمانی که ذخیره
میکنند ،مخارج زندگی خــود را پایین بیاورند .عدهای دیگر به کار
از منزل و دورکاری عادت کردهاند و میخواهند شــرایط قراردادهای
کاریشان هم این موضوع را پذیرا باشد .برخی از پرجرئتترها حتی
به دنبال شغلهای آرمانی مثل فیلمنامهنویسی و مشابه آن افتادهاند.
آنچه که مسلم است ،خیلیها به دنبال فرار از کار پشتمیزی و پشت
کامپیوتری متعارف هستند و از خود میپرسند :مگر چیزی برای از
دست دادن دارم؟
نسلی که این تغییرات را در زندگی حرفهای خود مشاهده میکند،
درواقع امید به آینده دارد .امید به واکسن ،امید به احیای بازار مشاغل
و امید به پولهای پساندازشده در دوران کرونا که به جای تفریحات
و سفرهای معمول ،همانطور دستنخورده در حسابهای بانکی باقی
مانده است.
نســل جوانی که از آن صحبت میکنیم درواقع همان نسل  Yیا
متولــدان فاصله دهههای  ۱۹۸۰تا  ۲۰۰۰میالدی هســتند .آنها با
درسگرفتن از زندگی حرفهای و شغلی والدین خود و بر اثر تحوالت
جهانی در بازار مشــاغل به این نتیجه رسیدهاند که مشاغل سنتی
همواره باعث سعادتمندی زندگی آنها نمیشود .اما پاندمی کرونا حتی
موضوع را تشــدید هم کرده و حاال این نسل به دنبال خالقانهترین
راهها برای رسیدن به اهداف شغلی و غیرشغلی در زندگیشان هستند.
این خبر خوبی برای اقتصادهای دنیاســت؛ چون کســب و کارهای
جدید و خالقانه همواره به ســود آنها عمل میکنند .بر اساس آمار
موجود از آمریکا ،تنها در ســال  ۲۰۲۰میالدی تعداد  ۴.۳۵میلیون
مورد درخواست برای راهاندازی کسب و کارهای جدید ارائه شده که
افزایشی  ۲۴درصدی را نسبت به یک سال قبلترش نشان میدهد.
همچنین تحقیقی که توسط شــرکت مایکروسافت انجام شده،
حاکی از آن است که ظرف یک سال آینده حدود  ۴۱درصد از نیروی
کار جهانی از شغلی که هماکنون دارند خارج خواهند شد و  ۴۶درصد

از آنها یک تغییر شغلی بسیار بزرگ را تجربه خواهند کرد .بر اساس
یافتههای همین تحقیق ،از زمان آغاز بحران جهانی کرونا کارفرمایان
زیادی در سراسر دنیا متوجه روندهای احتمالی در تصمیمگیریهای
کارکنان خود شدهاند و به بازنگری در اولویتها ،تعاریف کار و مسائل
دیگر شرکتی پرداختهاند.
کریستینا واالس استاد ارشد دانشــکده بازرگانی هاروارد در این
خصوص میگوید« :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 میخواهد .این در حالی است که ما به نسل جوان یاد داد ه بودیم
که به فکر کار ثابت و بازپرداخت وامهایش باشد و آیندهاش را از این
راه تامین کند .اما آنها حاال نظر دیگری دارند .البته شاید در سالهای
بعد و به دنبال خرجکردن پساندازها و درگیری با بیمهها و مســائل
دیگر ،آنها دوباره به مسیر شغلی قبلی برگردند ،اما در آینده نزدیک
پساکرونا ،احتمال اینکه آنها تمایل به ریسکهای شغلی در زندگیشان
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
میشــود که از حلقه امنیت مالی نسبی و البته مهارت و ایدهپردازی
برای جلو رفتن در این راه برخوردار باشــند .از آن بدتر اینکه پاندمی
کرونا هنوز تمام نشده است و میلیونها 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 میلیونها فرصت شغلی در سراسر
جهان از دست رفته است و بنابراین صِ رفِ داشتن نگاه خوشبینانه به
پیشرفت خالقانه در بازار کار نمیتواند برای بهبود وضع اقتصادهای
جهان کفایت کند.
با این وجود ،اقتصاد یولو دارد خودش را در بسیاری از کشورهای
جهان نشــان میدهد و به نظر میرســد که باید در سالهای آینده
منتظر تاثیرات واضحت ِر آن باشیم.

منبع نیویورک تایم ز

چرا باید خواند:
در دوران کرونا دیدگاه
بسیاری از جوانان
نسبت به بازار مشاغل
یشان
و آینده حرف ها 
تغییرکرد.بخوانید
تاببینیدافزایش
ریسکپذیری آنها
چقدر روی اقتصادهای
جهان تاثیر میگذارد.
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غیر از پساندازهایی که به صورت معمول انجام میشد ،از
زمان آغاز بحران کرونا در آمریکا  ۷درصد از درآمد ساالنه
خانوارها هم پسانداز شده است.

آیندهپژوهی
[ آینده اقتصاد جهان ]

پولهای پاروشده را خرج کنید
پساندازهای دوران کرونا میتواند اقتصاد را نجات بدهد
ل
منبع وال استریت جورنا 

چرا باید خواند:
در دوران کرونا
اگر شغلتان را
حفظ کرده باشید
وبیماریسنگینی
هم گریبانتان را
نگرفتهباشد،احتماال
پول زیادی پسانداز
کردهاید .این گزارش
توضیح میدهد که
جشدن این پولها
خر 
چطور به احیای
اقتصادهای جهان
کمک خواهد کرد.
این روزها از برخی کارشناسان میشنویم که پول زیادی در دوران کرونا در حسابهای مردم
تلنبار شده و خرجشدن آنها میتواند باعث تسریع رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان
شود .اما پرسش بزرگی در اینجا مطرح میشود :آیا مصرفکنندگان واقعا قصد دارند دوباره به
پو لخرجکردنبرگردند؟
اقتصاددانان هشــدار دادهاند که پیشبینی میزان تمایل خانوارها به خرجکردن در دوران
پســاکرونا اصال کار آسانی نیســت .درواقع دوران کرونا یک دوران استثنایی و حتی بیسابقه
بوده است؛ دورانی که در آن ،پول زیادی در دستان افراد زیادی در یک دوره کوتاه بیاستفاده
مانده است .آلفرد کامر رئیس بخش اروپایی صندوق بینالمللی پول در این خصوص میگوید:
«پولها پسانداز شدهاند اما هنوز از خرجکردن آنها خبری نیست و پیشبینی رفتارهای آینده
مصرفکنندگان هم مثل معمای حلنشده است ».یکی از کلیدهای حل این معما این است که
بفهمیم چه کسانی بیشترین پول را جمع کردهاند .الگوهای هزینه خانوارها معموال به شدت با
هم فرق دارد و به درآمد و سن آنها وابسته است .افراد مسنتر و ثروتمندتر معموال کمتر خرج
میکنند و بخش بیشــتری از درآمدشان را ذخیره میکنند .در سمت مقابل ،افراد جوانتر و
ک مپولتر قرار دارند.
اگر این الگو را به شرایط فعلی هم تعمیم دهیم ،میبینیم که احتمال دارد بخش بزرگی از
پولهای پساندازشــده در دوران کرونا ،با سرعت خرج نشوند .اما حتی اگر اینطور هم باشد،
میزان خرجشده آنقدر هست که بتواند روند احیای اقتصاد را تسریع کند .اقتصاددانان بارکلیز
میگویند پولهای ذخیرهشده واقعا زیاد است :غیر از پساندازهایی که به صورت معمول انجام
میشد ،از زمان آغاز بحران کرونا در آمریکا  ۷درصد از درآمد ساالنه خانوارها هم پسانداز شده
اســت .این رقم در انگلیس بالغ بر  ۶درصد از تولید ناخالص ملی و در اتحادیه اروپا بالغ بر ۵
درصد از تولید ناخالص ملی است.
بخش اعظ ِم این ذخایر ،ظاهرا به صورت غیربرنامهریزیشده پسانداز شدهاند و علتش هم
عدم توانایی مصرفکنندگان برای خرجکردن در حوزههای موردنظرشان به صورت عادی است.
برخی از عادیترین مخارج خانوارها در دوران پیش از کرونا  -مثل غذا خوردن در رستورانهای
محلی ،حضور در استادیومهای ورزشی و رفتن به سفر -به کل در دوران کرونا تعطیل شد و
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طبعا پولهایی که باید اینجا خرج میشد بیاستفاده ماند .البته برخی مخارج هم بنا بر نیازهای
دوران کرونا به مخارج خانوارها اضافه شده که از جمله آنها میتوان به خدمات قابل استفاده در
منزل  -از جمله اشتراک تلویزیونهای اینترنتی -اشاره کرد.
البته تا اینجا بحث بیشتر در مورد خانوارهایی بوده که شغلشان به صورت دورکاری قابل
انجام بوده و در دوران کرونا هم از درآمدشان کاسته نشده است .نباید فراموش کرد که پولهای
خرجنشده اصال به شکل یکسان در میان خانوارها پراکنده نبودهاند .مثال در آمریکا بنا بر اعالم
فدرال رزرو ،بیشــترین پساندازها توســط یکپنجم باالی ثروتی جامعه انجام گرفته است.
همچنین بررسیها در انگلیس ،فرانسه و آلمان که توسط یوگاو در ماههای ژانویه و فوریه انجام
شد ،حاکی از آن بود که  ۲۰درصد ثروتی باالی جامعه عمال پساندازهای خود را در دوران کرونا
به نسبتی کامال بیشتر از بقیه جامعه افزایش دادند.
در باب ارتباط سن و پسانداز هم آمار دوباره همین نکته را نشان دادهاند که افراد مسنتر،
درصد بسیار زیادی از درآمد خود را پسانداز میکنند .اقتصاددانان میگویند به همین دلیل
نباید روی خرجشدن پساندازهای گروههای سنی باالتر در دوران پساکرونا حساب باز کرد.
البته در صورتی که بخشهای گردشگری و رستوران و تفریحات دیگر به صورت کامل باز
شوند ،روند خرجکردن پولهای کرونایی سرعت خواهد گرفت؛ اما اینکه تاثیرگذاری این پولها
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 ،میگوید حتی اگر
خانوارها به بخش زیادی از پسانداز خود دست نزنند ،باز هم پولی بیشتر از یک سال گذشته
خرج خواهد شد؛ و این خودش برای احیای اقتصاد کافی است .او پیشبینی کرده که خانوارهای
اروپایی تا سال  ۲۰۵۰میالدی تقریبا یک پنجم از پولهایی را که در دوران کرونا پسانداز کرده
بودند ،خرج کنند .این یعنی تقریبا  ۳.۱درصد افزایش در مخارج مصرفکنندگان در سال جاری
میالدی .این رقم در سال  ۲۰۲۲به  ۷درصد خواهد رسید و هر چه بخشهای مختلف اقتصادی
بیشتری باز شوند ،درصد خرجشدن پول در آنها هم باالتر خواهد رفت .راکاو پیشبینی کرده که
که رشد مخارج مصرفکنندگان در سال جاری و آینده میالدی به احیای اقتصاد در کشورهای
اتحادیه اروپا منجر شود.

برای بهبود عملکرد الگوهای پیشبینی الزم نیست از مجموعه بسیار متنوعی
از دادههای پیچیده استفاده شود .هرچه سادهتر و منطقیتر قدم بردارید نتایج
بهتری از الگوهای پیشبینی میگیرید.

[ آینده پیشبینی ]

درسهایی از پیشگوی جوان دوران کرونا
یک چهره جدید با الگوریتمهایش مراحل مختلف بحران را پیشبینی کرد
اواخر آوریل ســال گذشته میالدی  -در حالی که جهان در هراس از
ویروس کرونا و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن به سر میبرد -توجهات
جهانی کمکم به یک چهره جوان که در حوزه تحلیل دادههای کرونایی
کار میکرد جلب شد و میلیونها نفر روزانه به وبسایت او سر میزدند.
حتی استادان دانشگاههای معتبر جهان مثل کارل برگستروم از دانشگاه
واشینگتن هم مدل پیشبینیهای طراحیشده توسط این جوان را تایید
کردند .برگستروم در اینباره نوشت« :خود من به اطالعات بهدستآمده
از یادگیری ماشینی با دیده تردید نگاه میکنم ،اما این بار پیشبینیهای
این جوان را قبول دارم».
جوانی که دربارهاش حرف میزنم  ۲۷ساله است و نامش یویانگ گو
اســت .او فارغالتحصیل دانشگاه امآیتی است و در مهندسی برق ،علوم
کامیپوتر و ریاضیات مدرک گرفته است .تا قبل از شروع پاندمی کرونا ،او
یک استارتآپ تحلیل دادهها برای پیشبینی نتیجه مسابقات ورزشی راه
انداخته بود .اما وقتی بحران کرونا رخ داد او به این نتیجه رسید که از هرچه
برای کارهای قبلیاش از جمله تحلیل دادههای مالی (پیشبینی قیمت
ســهام) و ورزشی (پیشبینی نتیجه بازیها) طراحی کرده بود میتواند
برای تحلیل دادههای متفاوتی مثل کرونا نیز استفاده کند .او تازه شروع
به مطالعه درباره اپیدمیولوژی کرد تا مدلی برای پیشبینی حرکت بحران
کرونا بسازد.
یویانگ گو متوجه شده بود که در الگوسازی پیشبینی بیماریهای
مسری هم از الگوی ریاضی استفاده میشود .الگویی که او برای پیشبینی
پیشروی ابعاد مختلف بحران کرونا استفاده کرد ،ترکیب یادگیری ماشینی
با سیموالتور (شبیهساز) کالسیک بیماریهای واگیر به نام الگوی سیر
( )SEIRبود .الگوی ســیر از مجموعهای از پارامترهای شبیهسازیشده
استفاده میکند که متغیرهایی مثل نرخ بازتولید بیماری در میان بخشی
از جمعیت و نیز زمان آغاز و پایان پیکهای بیماری و ایمنی در آن دیده
میشــود و نرخ مرگ و میر بر اساس آن تعیین میشود .روش یادگیری
ماشینی و تحلیل دادههای یویانگ گو برای هر منطقه جغرافیایی با توجه
به متغیرها پیشبینیهایی میکرد و سپس با مقایسه آنها با آمار واقعی از
مرگ و میر روزانه کرونایی که توسط دانشگاه جانز هاپکینز منتشر میشد،
خود را برای پیشبینیهای بعدی تقویت میکرد.
پیشبینیهای یویانگ گو بر این اساس چنان درست از آب درآمدند
که او به تلویزیون سیانان دعوت شد تا مراحل کار تحلیل ماشینی دادهها
را توضیح بدهد .الگوی او همچنین نشــان داد که برخالف نظر برخی از
دانشمندان ،قرار نیست تا سال  ۲۰۲۱به ایمنی گلهای کامل برسیم.
یویانگ گو البته حاال دیگر روی پیشبینی روزانه تلفات کرونا یا روند
آن به صورت مشــخص کار نمیکند و معتقد اســت که روشش بیشتر
برای پیشبینی ماههای اولیه و میانی بحران کرونا ضروری بوده است .او
حاال مشاور تکنیکی ارزیابیهای سازمان بهداشت جهانی در مورد کرونا
هم هست.
او به افرادی که قصد طراحی الگوریتمهای مشابه پیشبینی بحران را
دارند چند توصیه دارد :اول اینکه او معتقد است که برای بهبود عملکرد

الگوهای پیشبینی الزم نیســت از مجموعه بسیار متنوعی از دادههای
پیچیده استفاده شود .هرچه سادهتر و منطقیتر قدم بردارید نتایج بهتری
از الگوهای پیشبینی میگیرید.
دوم اینکه الزم نیســت حتما در حوزه مورد نظر متخصص باشید تا
بتوانید برای آن الگوی پیشبینی طراحی کنید .نکته اصلی این است که
مدل طراحیشده توسط شما بتواند فرضیات موجود در آن حوزه خاص را
یاد بگیرد .خود یویانگ گو هم در حوزه اپیدمیولوژی سررشتهای نداشت
اما آن را تحلیل کرد.
ســوم اینکه در جریان بحرانها افراد زیــادی ادعاهای زیادی مطرح
میکنند و در اطالعات زیادی دستکاری میشود .بنابراین هر روایتی که از
بحران منتشر میشود ارزش استفاده ندارد .بلکه شما باید با آزمون و خطا
به درستی یا نادرستی اطالعاتی که استفاده کردهاید 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 پیشبینیها را بیارزش کنند .بنابراین باید به صورت
دائمی در حال اصالح اشتباهات گذشته بود.
پنجم اینکه هرکس به طراحــی الگوهای پیشبینی میپردازد 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 میآمد؛ اما از آنجا که در این بحران هم نادرســتبودن
برخی فرضیههای علمی ثابت شد ،بنابراین تابوی این قضیه باید شکسته
شود .نباید در دام افراد مخالف علم افتاد؛ در عین حال اگر برخی یافتههای
علمی به نظر شما اشتباه میآیند و الگوی پیشبینی شما هم به دلیلی با
آنها تطابق پیدا نمیکند ،بهتر است موضوع را با ذهنی باز بررسی کنید
تا ببینید کجای کار غلط است .همواره باید در زمینه پیشبینیها به یاد
داشت که هیچکسی نمیتواند صددرصد درست حرف بزند .این روشی
امروزی برای حرکت در دل یافتههای علمی و دستیابی به نتایج ارزشمند
در میان آنهاست.

سیوبان رابرتز
تاریخنگار ریاضیات

منبع تکنولوژی ریویو

چرا باید خواند:
در این گزارش با الگویی
آشنا میشوید که در
جریان بحران کرونا و
یهای
شبین 
برایپی 
مختلف به کار آمد.
بخوانید تا با طراح آن و
نطور استفاد ه از
همی 
شهای پیشگویانه
رو 
مشابه در مدیریت
بحران آشنا شوید.
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شاید مهمترین مانع در راه نتیجهگیری از همکاریهای جهانی این بوده که یک رهبری درست و
مناسب در میان بحران کرونا وجود نداشت و ماجرا در سطوح باالتر به رقابت قدرتهای بزرگ و
تالش آنها برای تامین منافع خود از راه کمکرسانی به کشورهای ضعیفتر منجر شد.

آیندهپژوهی
[ آینده جهان ]

پرواز به سوی توسعه پسابحران
چگونه یاد گرفتیم در جهان کرونایی به نظم چندجانبه جهانی جدیدی برسیم

مِلی کابالرو آنتونی
استاد روابط بینالملل و رئیس
مرکز مطالعات امنیت غیرسنتی
در دانشگاه نانیانگ سنگاپور

س
منبع ورلدفاینن 

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 راندنِ
برنام ههایبینالمللی
نباشد؟ این یادداشت
به بررسی چنین
موضوعی آن هم با
توجه به آموختههایمان
از بحران جهانی کرونا
میپردازد.
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مسئله چندقطبیبودن 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
سرازیرشــدن یک بحران حوزه سالمت به ســمت ابعاد اقتصادی و
ِ
اجتماعی را مشاهده کرد ،احتمال بروز بحرانهای سیاسی و امنیتی
هم دوباره در جهان باال رفت .کشورهای مختلف به دنبال سیاستهای
ملیگرایانه افراطی و پوپولیستی افتادند تا ملت خود را از عملکردشان
در زمان بحران کرونا راضی نگه دارند .به نظر میرسید 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 تالشهای مشــترک برای حل بحران هم انجامید.
آهستگی این وحدت به هر حال آزاردهنده بود ،اما درنهایت میتوان
گفت که اوضاع بهتدریج در جهان بهتر شد و باز هم دارد بهتر میشود.
رهبران کشــورهای مختلف دنیا  -به خصــوص در مناطقی که
همکاریهای اقتصادی گســترده در کنار یکدیگر داشتهاند -در این
مســیر بهتر از بقیه عمل کردهاند .درواقع همکاری منطقهای در این
دوران توانست بر همکاری جهانی بچربد .شاید مهمترین مانع در راه
نتیجهگیری از همکاریهای جهانی این بوده که یک رهبری درست
و مناسب در میان بحران کرونا وجود نداشت و ماجرا در سطوح باالتر
به رقابت قدرتهای بزرگ و تالش آنها برای تامین منافع خود از راه
کمکرسانی به کشورهای ضعیفتر منجر شد .با این وجود ،میدانیم
که چنین سطحی از سوءاستفاده از بحران با فروکشکردن همهگیری
کرونا کاهش خواهد یافت و نهادهای بینالمللی نیز به تدریج جای کار
بیشتری در مقابله با تبعات بحران پیدا خواهند کرد .این در حال حاضر
یک چالش بزرگ جهانی است.
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عدم موفقیت در پیدا کردن راهحلهای موثر همکاری در مقابله با
بحران بزرگی مثل کرونا درواقع نشانه بدی از ناکامی احتمالی جهان در
مقابله با بحرانهای بزرگتر مثل گرمایش زمین خواهد بود .این ناکامی
احتمالی به نوبه خود میتواند چالشهای امنیتی و سیاسی فرامرزی را
در جهان تشدید کند .اما واقعیت این است که ما با دانش گذشته خود
قادر به حل و فصل بحرانهای آینده نیستیم .هرچه ما درباره جهان
دوقطبی و تبعات بازی قدرت آن در دوران جنگ سرد میدانستیم،
در دنیای امروزی ناکافی به نظر میرسد .سیاست بینالمللی همچنان
تحت تاثیر رقابت دو قطب شــرق و غرب  -که امروز آمریکا و چین
هســتند -قرار دارد ،اما نمیتوان این مسئله را نادیده گرفت که در
هر گوشه از جهان ،قدرتهای 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 درهمتنیدگی منافع
مشترک آنها وابسته است .میبینیم که اقتصادهای نوظهور (بریکز)
دارند به نوبه خود برای نقشآفرینی گستردهتر در نهادی مثل صندوق
بینالمللی پول تالش میکنند و بعید هم نیست که در آینده -مثال در
زمینه بهدستآوردن حق رای بیشتر در این نهاد -به نتیجه هم برسند.
از ســوی دیگر ،اگر مسئله گســترش گروه هفت به گروه بیست
را بررســی کنیم ،میبینیم که تطابق منافع حتی در میان بازیگران
بســیار متنوع جهانی هم میتواند 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
راندن برنامههای
خاصی دارای قدرت سیاسی یا اقتصادی برای به جلو
ِ
بینالمللینباشد.
در این میان نباید فراموش کرد که کشــوری مثل چین توانسته
نفوذ جهانی امروزی خود را در چارچوب برنامههایی مثل یک کمربند،
یک جاده (جاده ابریشم جدید) گسترش بدهد و در نهادهای جدید
و مهمی مثل بانک آسیایی ســرمایهگذاری زیرساختها نقش ایفا
کند .این دست از برنامهها و نهادها درواقع کمتر غربمحور هستند
و میتوانند نقشهای جدیدی را در عرصههای مختلف منطقهای 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 آنقدر
بعد از بحران کرونا زیاد شده که لزوم توجه به بههمپیوستگی منافع
کشورهای مختلف آشکارتر از همیشه است .چالشهای جهانی امروز
درواقع در حال شکلدهی 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 همکاریمحور
قدرتمندتر شــوند ،احتماال نتایج بهتری نیز به دست میآید و روند
چندجانبهگرایی در جهان تقویت میشود .راه تامین همزمان توسعه،
صلح و امنیت در جهان فقط همین است.

باید اعتراف کرد که دو دهه گذشته سالهای پرمشکلی برای اکثر دموکراسیهای جهان بوده
است ،با وجود آنکه (یا شاید به خاطر) این کشورها در دهههای پایانی قرن بیستم موقعیت
مطلوبی را تجربه میکردند.

استیون والت
استاد روابط بینالملل دانشگاه
هاروارد

ترجمه :کاوه شجاعی
دبیر بخش آیندهپژوهی

منبع فارن پالسی

[ آینده جهان ]

آینده از آن الگوی چینی است یا آمریکایی؟

واشنگتن دیگر نمیتواند مطمئن باشد
که ارزشهایش برای دیگران جذابتر از ارزشهای پکن است
جو بایدن ،رئیسجمهور آمریکا در سخنرانی اخیر خود در کنگره ،راه
دوایت آیزنهاور را در پیش گرفت و مجموعهای بلندپروازانه از برنامههای
اقتصادی را برشمرد که برای رقابت موثر با چین مورد نیازند .و همانطور
که آیزنهاور کشــور را قانع کرد که بــرای دفاع از امنیت ملی باید خرج
ساخت شبکه بزرگراههای میان ایالتی را بدهند ،بایدن هم به مردم گفت
که برنامه جدید بازسازی زیرســاختهای آمریکا برای حفظ موقعیت
جهانی ایاالت متحده ضروری است .این رویکرد البته بدون ریسک نیست
اما دســتکم اذعان دارد که آمریکا وارد عصر جدید رقابت قدرتهای
بزرگ شده و باید دوباره بتواند خودش را باال بکشد.
اما این رقابت واقعا بر سر چیســت؟ با وجود نگرانیهای فزاینده (و
بــه زعم من غلوآمیز) در مورد برخورد نظامی دو قدرت بر ســر تایوان،
نه آمریکا و نه چین هیچکدام تهدیدی واقعی علیه حاکمیت و استقالل
طرف مقابل نیستند .ایندو کشور بزرگتر و پرجمعیتتر و دورتر از آناند
که بخواهند به اشغال یکدیگر فکر کنند یا حتی بخواهند به آنیکی زور
بگویند .به عالوه هم چین و هم آمریکا دارای ســاح اتمیاند و همین
مشخصا باعث میشود هیچکدام نتواند ذرهای به طرف مقابل زور بگوید.
از اینها گذشــته ،هیچکدام 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 تکحزبی سرمایهداری
ب جمهوریخواه خیلی هم از چنین
حرکــت نخواهد کرد (اگر چه حز 

سرنوشتی بدش نمیآید ).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؟ بخشهای مهمی از رقابت واشــنگتن-پکن در حوزههای
ی انرژیهای سبز و محصوالت زیستپزشکی
هوش مصنوعی ،تکنولوژ 
و البته قابلیتهای پیشرفته نظامی خواهد بود.
اما همانطور که قبال هم اشاره کردهام 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 میکند؟
با پذیرفتن ریسک سادهسازی بیش از حد ماجرا ،میتوان گفت که
نظم جهانی مورد پسند چین اساسا نظم وستفالی است( .این دکترین با
توجه به پیمان وســتفالی  ۱۶۴۸شکل گرفته که به جنگ سیساله در
اروپا پایان داد ).اساس اصل حاکمیت وستفالی در حقوق بینالملل ،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 حکمفرما باشند .بر اساس نظم وستفالی
منافع مشترک ملت (مثال در حوزه امنیت اقتصادی) بر آزادیهای فردی
ارجح است.

چرا باید خواند:
اگرفکرمیکنید
حرکت به سمت
دموکراسی و
لیبرالیسمتنهاراه
پیشروی کشورها برای
پیشرفت است این
گزارش را بخوانید.
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آیندهپژوهی

هرچقدر هم قدرت
چین طی دهههای
اخیر افزایش پیدا
کرده ،سران جهان
خیالشان راحت
است که پکن در
کشورشان به دنبال
تغییرحکومت
نیست .اگر دو
استثنایبدیهی
هنگکنگ و تایوان
را کنار بگذاریم
(که چین آنها را
بخشی از سرزمین
ی میداند)
مادر 
شعارچینهمیشه
این بوده که
«زندگی کن و بگذار
زندگی کنند»
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در آن سوی میدان آمریکا قرار دارد که دهههاست نظم بینالمللیای
بر پایه ارزشهای لیبرال را ترویج میکند که مدعی اســت همه انسانها
حقوق سلبنشدنی مشخصی دارند .سران آمریکا توانستهاند این ایدهها را
در اسنادی مثل منشور ملل متحد هم قرار دهند که صراحتا از «ترویج و
تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین همه بدون هیچ تمایزی»
دفاع میکند .اصول مشــابه این را در میتوان در «اعالمیه جهانی حقوق
بشر» یا پیمان ناتو و دیگر نهادهای تحت هدایت آمریکا مشاهده کرد.
البته نه چین و نه آمریکا هیچکدام به اصو ل اعالمشــده خود پایبند
نیســتند .چین میگوید که هیچ وقت در امور داخلی دیگر کشــورها
دخالت نمیکند اما تاکنــون در چند مورد پکن به تالش برای دخالت
در امور کشورهایی مثل کامبوج متهم شده است .سران آمریکا هم که
در سخنرانیها عالقه زیادی به ستایش حقوق بشر و آزادی و دموکراسی
دارند هرجا که نیاز بوده رفتارهای ضدبشری همپیمانان کلیدی خود را
نادیده گرفتهاند .آمریکا به عالوه حتی درون خاک خود هم این ایدهآلها
را پیاده نکرده اســت .اما در نهایت نمیتوان گفت آمریکا و چین فقط
حرف این اصول و هنجارها را میزنند .آمریکا طی دهههای گذشته تالش
کرده تعریف خود از دموکراسی را در مناطق مختلف دنیا ترویج کند و
دولتهایی را که این اید ه را نمیپذیرند تحت فشار قرار داده یا طرد کند.
حاال احتمال برد کدام سیستم بیشتر است؟ در اینجا نمیشود نقش
حیاتی قدرت سخت (ابزارهای نظامی و اقتصادی) و همچنین موفقیت
مشخص اقتصادی را نادیده گرفت چون عظمت اقتصادی شما میتواند
روی محاسبات سیاسی دیگر کشورها تاثیر بگذارد و همچنین موفقیت
شما در خانه میتواند باعث الهامگرفتن دیگران شود .اما باید به جذابیت
ذاتی ایدههای اصلی دو طرف هم نگاه کرد :آیا هنجارهای لیبرال آمریکا
و متحــدان نزدیکش برای جهان جذابتر 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 فرهنگیشان نهادهای سیاسیشان را شکل بدهند؟
JJچرا سیستم چینی برای بعضیها جذابتر است؟
ذهن فرد آمریکایی عموما به این شکل تربیت شده که فکر میکند
که «تاریخ نهایتا نتیجهای عادالنه دارد و ایدهآلهای آزادی باالخره پیروز
میشوند حتی اگر دههها طول بکشد که دیگر ملل ارزش آنها را درک
کنند ».آنها میتوانند از تاریخ چهار قرن گذشته شاهد بیاورند که نشان
میدهد ایدهشان درست است .از آنجا که من به همین ارزشها اعتقاد
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دارم چون در کشوری (عمدتا) لیبرال زندگی میکنم ،امیدوارم این نگاه
درست از کار درآید .اما عاقالنهتر آن است که فرض کنیم ارزشها و اصول
مورد نظر پکن هم در نقاط مختلفی از دنیا جذابیت فراوان دارد.
چــرا نظم چینی برای بخشهایی از دنیا جذاب اســت؟ چند دلیل
میتوان برایش پیدا کرد.
اول ،رهبرانی که ایده دموکراسی برایشان جذابیت ندارد  -و میتوان
گفــت اکثریت حکومتهای دنیا چنین وضعــی دارند  -احتماال نظم
جهانیای را ترجیح میدهند که هر کشــور این حق را دارد تا سیستم
حکومتداریاش را خود تعیین کند و هیچ کشــوری حق ندارد طرف
دیگر را به خاطر اوضاع داخلیاش تحت فشــار بگذارد .به همین خاطر
اســت که چین در حال حاضر به کشــورهای دیگر کمک توســعهای
میرســاند بدون آنکه آن را به اصالحات داخلی مشــروط کند (این را
مقایسه کنید با کمکهای مشروط آمریکا و جهان غرب به جهان سوم) و
طبیعتا تعداد زیادی از کشورهای جهان این رویه پکن را ترجیح میدهند.
دوم ،هرچقدر هم قدرت چین طی دهههای اخیر افزایش پیدا کرده،
سران جهان خیالشان راحت است که پکن در کشورشان به دنبال تغییر
حکومت نیست .اگر دو استثنای بدیهی هنگکنگ و تایوان را کنار بگذاریم
ی میداند که توسط غرب جدا
(که چین آنها را بخشی از سرزمین مادر 
شده) شعار چین همیشه این بوده که «زندگی کن و بگذار زندگی کنند».
به همین خاطر کشورهای دیگر حتی آنها که سیستم سیاسیشان هیچ
ربطی به چین ندارد میدانند که چین نمیخواهد سرنگونشان کند .چین
شاید بدش نیاید به حفظ قدرت در دیگر حکومتهای غیردموکرتیک
کمک کند امــا از زمان مرگ مائو زدونگ ،رهبر چین ،تالش نکرده که
ت تکحزبی کاپیتالیستی با هسته لنینی
هیچ دموکراسیای را به حکوم 
تبدیل کند( .اینجا هم دوباره هنگکنگ و تایوان استثنا هستند ).البته
این سیاست میتواند تغییر کند اما در حال حاضر این رویه برای شمار
زیادی از کشورها بسیار جذابتر از شیوه آمریکایی است که میگوید همه
کشورها نهایتا باید تبدیل به دموکراسی شوند( .بدون آنکه به تفاوتهای
جغرافیایی ،تاریخی و جمعیتی توجهی داشته باشد).
ســوم ،آمریکا را به راحتی میتوان به دورویی متهم کرد ،چین را نه.
چین میگوید هر کشور باید اجازه داشته باشد به روش خودش توسعه
یابد و همین باعث میشود پکن بتواند با دموکراسیها ،دیکتاتوریهای
نظامی و حکومتهای پادشــاهی تجارت انجــام دهد و روابطش با این
کشورها را با توجه به شرایط محلی شکل دهد .آمریکا اما از یک سو از
ارزشهای لیبرال حرف میزند و از طرف دیگر از متحدانش دفاع میکند
کــه به طور مداوم همان ارزشها را نقض میکنند .مردم این را دورویی
میدانند .چین در عوض میتواند 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 ایدههای لیبرال
آمریکا در حوزه نظم جهانی میشود و آرامآرام بنیانهای هنجارگرایانه
نهادهای بینالمللی غربی خصوصیتی وستفالیطور پیدا میکنند که به
دنبال دخالت در امور داخلی دیگر کشــورها نیست .من حس میکنم
این نتیجهگیری ناپخته اســت .چون نگاه چینی به نظم بینالملل هم
آسیبپذیریهاییدارد.
یک مشــکل اینجاســت که به هر حال با وجود اینکه عموما بازی
قدرت اســت که رفتار کشورها را شــکل میدهد ،ملتها نگرانیهای
اخالقی دارند و بیتفاوت به اخالقیات عمل نمیکنند .اینکه یک دولت با
مردمش چطور برخورد میکند و چقدر خشونت به خرج میدهد حتی

نه آمریکا و نه چین هیچکدام تهدیدی واقعی علیه حاکمیت و استقالل طرف مقابل نیستند .این دو کشور بزرگتر و پرجمعیتتر و دورتر
از آنند که بخواهند به اشغال یکدیگر فکر کنند .به عالوه هم چین و هم آمریکا دارای سالح اتمیاند و همین مشخصا باعث میشود
هیچ کدام نتواند به طرف مقابل زور بگوید.

اگر درون مرزهایش باشد در جامعه بینالملل واکنش ایجاد میکند .در
جهان کنونی که هر اتفاقی به سرعت در شبکههای اجتماعی بازتاب پیدا
میکند ،حتی خودکامهترین حکومتها هم این نکته را درک کردهاند و
سعی میکنند اقدامات خشنشان را مخفیانهتر انجام دهند ،در صورت لو
رفتن برای حرکتشان دلیل موجه بتراشند و افرادی را که باعث افشای
آنها میشــوند مجازات کنند (فشــار افکار عمومی در عصر شبکههای
اجتماعی بســیار شدیدتر شــده و گاهی اوقات حکومتها چارهای جز
کوتاهآمدن در برابر موجهای ایجاد شده در شبکههای اجتماعی ندارند).
به همین خاطر نگاه چینی به روابط تجاری و بینالمللی بهخصوص
در میان ملل غربی مخالفان زیادی خواهد داشت و آنها را نگران خواهد
کرد .گاهی اوقات وقتی حکومتها میبینند هرکاری درون مرزهایشان
مجاز اســت و به کسی ربط ندارد کمکم به این سمت حرکت میکنند
که بیرون مرزها هم دست به اقدامات مخاطرهآمیز بزنند چون احتمال
مجازات توسط چین را پایین میدانند.
در میان نباید فراموش کرد که نگاه لیبرالیســتی به حقوق فردی و
همچنین حقوق اقوام با فرهنگ ،زبان یا هویت مشترک بود که به نابودی
امپراتوریهای 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 سیاستهایش در مورد اویغورها همین
روند را دنبال میکند و افکار عمومی غربی هم بدون شک با شکل نگاه
چین به وضعیت اقلیتها و اقوام موافق نیست.
حاال میرسیم به سوال نهایی :آیا ایدههای لیبرال میتوانند در آینده
در برابر ایده چینی روابط بینالملل و حکمرانی دوام بیاورند؟
باید اعتراف کرد که دو دهه گذشــته سالهای پرمشکلی برای اکثر
دموکراســیهای جهان بوده اســت ،با وجود آنکه (یا شــاید به خاطر)
این کشورها در دهههای پایانی قرن بیستم موقعیت مطلوبی را تجربه
میکردنــد .آمریکا خود را درگیر چندین جنگ پرهزینه و ناموفق کرد،
باعث شــروع یک بحران مالی جهانی شد و در حال حاضر ناکارآمدی و
اختالفات درونیای را تجربه میکند که از زمان جنگ داخلی بیسابقه
بوده اســت .ژاپن به لحاظ اقتصادی فقط ایســتاده شنا میکند و غرق
نمیشــود و اروپا هم با بحرانهای اقتصادیای روبهروست کهمیروند

و برمیگردنــد و همزمــان جوامعش به ســمت ارزشهای غیرلیبرال
درحرکتنــد .امیدواریهای 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 عقبتر بنشینیم و به تاریخ نظاره کنیم چطور؟ اگرچه
طی سالهای اخیر دموکراسیهای عمده دنیا عملکرد ضعیفی داشتهاند
سابقه آنها طی اکثر دهههای قرن بیستم تاثیرگذار بوده است .گروهی از
تحلیلگــران  -از جمله چینیها  -بر این باورند که غرب دچار بیماری
درمانناپذیری شده است و افولش گریزناپذیر است .آنها احتماال اشتباه
میکنند .همانطور که جیمز اســکات و آمارتیا ســن اخیرا نوشتهاند
احتمال آنکه جوامع لیبرال دست به اشتباهات فاجعهآمیز بزنند  -مثل
ایده مزارع اشتراکی دوران استالین یا سیاست فاجعهبار یک گام بزرگ
به جلو مائو  -کمتر است چرا که در این جوامع چنین اشتباهاتی را پس
از وقوع اصالح میکنند .اگر این شکلی به قضیه نگاه کنیم دیگر برایمان
عجیب نخواهد بود که بعضی از ضعیفترین واکنشها به گسترش کرونا
در نظامهای دموکراتیک را در کشــورهایی دیدیم که پوپولیستهای
غیرلیبرال با تمایالت مســتبدانه در آنها حاکم بودنــد :از نارندرا مودی
نخستوزیر هند ،تا ژائیر بولسونارو رئیسجمهور برزیل ،تا ویکتور اوربان
نخستوزیر مجارستان و باالخره دونالد ترامپ رئیسجمهور سابق آمریکا.
این مالحظات من را به این نتیجه میرساند :آمریکاییها و دیگرانی
کــه به ایدههای لیبرال باور دارند نمیتوانند فرض را بر این بگذارند که
این ارزشها واضح و مبرهن هســتند و تاریخ به نفع آنها عمل خواهد
کرد .اگر تاریخ تا حاال به نفعشان 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 میکند که حامیانــش در اثبات برتری آن را
موفقتر باشــند( .مثال فروپاشی شوروی باعث شد جهان به این نتیجه
برسد که نهایتا لیبرالیســم بر چپگرایی پیروز خواهد شد ).و حاال به
نظر میرسد که دولت بایدن هم میخواهد برتری لیبرالیسم را به جهان
اثبات کند اما اینکه او موفق میشود یا نه بستگی به موفقیت لیبرالها
در کشورداری دارد .فعال که اکثر آنها درگیر چرخه باطل اطالعات دروغ
و سیاستبازیاند.

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 درونیای
را تجربه میکند
که از زمان جنگ
داخلی بیسابقه
بوده است .ژاپن به
لحاظ اقتصادی
فقط ایستاده شنا
میکند و غرق
نمیشود و اروپا
هم با بحرانهای
اقتصادیای
روبهروست
کهمیروند و
برمیگردند
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آیندهپژوهی
منبع ورلدنیوزمانیتو ر

چرا باید خواند:
تحلیلمبسوطی
بخوانید از همه تحوالت
مهمی که زندگی روی
زمین را تا سه دهه
آیندهتغییرخواهند
داد و شاید تا امروز
حتی فکرشان هم به
سر ما نزده باشد؛ از
تجاریشدنِ فضا گرفته
تاتغییرثروتمندترین
کشورهای جهان.

[ آینده جهان ]

در سال  ۲۰۵۰اینطور زندگی خواهیم کرد

پیشبینیهایی درباره همه تحوالتی که در راه است
هرجا که پای ما انسانها در میان باشد ،یعنی تکامل هم در راه است .این حرفی اغراقآمیز نیست؛ هر
عرصهای را که در نظر بگیرید انسانها باعث تغییر و تحول در آن شدهاند و همیشه هم این روند به سمت
آینده ادامه دارد و البته آشفتگیهای خاص خودش را نیز به همراه میآورد .پیشبینی تحوالت در جامعه
بشری و میزان تاثیرگذاری آنها بر ما البته موضوعی نیست که بتوان به سادگی انجامش داد .ما اینجا فقط
تالش میکنیم اطالعات حداقلی درمورد آنچه که آینده با خود به همراه میآورد و نیز پتانسیلهای این
تحوالت را بررسی کنیم .آیندهای که ما اینجا دربارهاش حرف میزنیم ،حداکثر تا سال  ۲۰۵۰میالدی است.

تحول جمعیت کجا زیاد و کجا کم میشود؟
در ســال  ۲۰۱۹گزارش افق جمعیت جهان توســط
اول
دپارتمان اجتماعی و اقتصادی ملل متحد منتشر شد که
در آن پیشبینیهای 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  ۹.۷۴میلیارد نفر خواهد رسید؛ یعنی باید انتظار داشت جهان
دو میلیارد نفر بیشتر از جمعیت کنونیاش داشته باشد .البته بر این نکته
هم تاکید شده بود که نمیتوان در مورد نحوه توزیع این جمعیت اضافه در
کشورهای مختلف جهان پیشبینی 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 پیشبینی
شده که تا سال  ۲۰۳۰میالدی ،رشد جمعیت آسیا بالتغییر باقی بماند .با
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این حساب ،جمعیت آسیا تا سال  ۲۰۵۰میالدی در حدود  ۵میلیارد نفر
باقی خواهد ماند .بنابراین تنها یک قاره باقی میماند که پتانسیل افزایش
جمعیت قابل توجهی دارد و آن هم آفریقا است .در حال حاضر ،آفریقا ۱.۳۶
میلیارد نفر جمعیت دارد و انتظار میرود این جمعیت تا اواسط قرن حاضر
به  ۲.۵میلیارد نفر هم برسد؛ یعنی  ۸۳درصد افزایش نشان بدهد .البته در
صورت تحقق این موضوع هم باز آسیا پرجمعیتترین قاره باقی خواهد ماند
و پــس از آن ،آفریقا ،آمریکای التین و منطقه کارائیب ،قاره اروپا ،آمریکای
شمالی و اقیانوسیه قرار خواهند داشت.
تحول در شهرها چه خبر میشود؟
بخش مهمی از تاثیر افزایش جمعیت در آینده بشر را
دوم
باید در شهرها جستوجو کرد .امروزه  ۵۶درصد از جمعیت
جهان در مناطق شهری زندگی میکنند؛ یعنی تقریبا  ۴.۴میلیارد نفر .اما تا
سال  ۲۰۵۰میالدی اوضاع تغییر خواهد کرد و پیشبینی شده که جمعیت
شهری به  ۶.۶میلیارد نفر برسد .این یعنی  ۶۸درصد از کل جمعیت جهان
ساکن شهرها خواهند بود.
معنــیاش این اســت که فشــار مضاعفــی در انتظار سیســتمهای
زیستمحیطی 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 معنیاش این است که زمینهای بیشتری باید
صاف شود تا زیرساختها در آن به احداث برسد و منابع آب بیشتری باید به

احتمالش هست که در آینده ،ثروت و آن نفوذ سیاسی که با ثروت به همراه میآید ،به صورت
متناسبتری در میان قارههای جهان پخش شود .میتوان حدس زد که این مسئله از لحاظ سیاسی
هم اهمیت زیادی داشته باشد.

سمت مراکز شهری روانه شود و برق بیشتری برای استفاده آنها تولید شود و
زمینهای 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 کمتری مشغول به کار خواهند بود و این در
کنار تاثیر گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی میتواند تا سال  ۲۰۵۰میالدی
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
برنمیگردد ،بلکه مســئله فقر و کمبودهای مختلف اجتماعی هم مطرح
خواهد بود .در چنین شــرایطی احتمــال اینکه معضالت بزرگتری مثل
خشونت و بحرانهای انسانی در ابعاد گسترده اتفاق بیفتند بیشتر میشود.
البته این را هم بگوییم که با توجه به آنچه که در موجود دوپای انسانی سراغ
داریم ،میتوان پیشبینی کرد که اوضاع آینده خیلی هم بد نخواهد بود .بشر
موجود نوآوری است و بنابراین حتی در بدترین شرایط آینده هم میتواند از
راههای ابداعی ،وضعیت خودش را بهتر کند.

غیر از پیشبینی فهرست ده کشور ثروتمند آینده دنیا ،گمانهزنی در مورد
بزرگترین 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 میتوان 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 سریعترین رشد را خواهند داشت.
در این زمینه ،کشــورهایی که بیشترین رشد تولید ناخالص داخلی و نیز
درآمد سرانه را تا سال  ۲۰۵۰میالدی محقق خواهند کرد عبارتند از :نیجریه،
ویتنام ،بنگالدش ،هند ،فیلیپین ،اندونزی ،پاکستان ،آفریقای جنوبی ،مصر،
مالزی ،کلمبیا ،مکزیک و تایلند .باز هم میبینیم که بازارهای آسیا ،آفریقا و
آمریکای التین پیشبرنده 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 سرنوشتسازی در این راه است.

تحول ثروت ملل چه تغییری میکند؟
پیشبینی شــده که تعادل اقتصادی جهان از حاال تا
سوم
ســال  ۲۰۵۰میالدی به شدت دســتخوش تغییر شود.
درواقع تغییرات در ثروت ملل مدتی اســت که شروع شده ،اما نتایج واضح
آن را میتوان در سه دهه آینده مشاهده کرد .بر اساس پیشبینی اقتصادی
بلومبرگ که سال گذشته منتشر شد ،ثبات اقتصادیِ دوران پس از جنگ
جهانی دوم که ملل توسعهیافته از آن بهرهمند شدند ،در حال پایان است .بر
این اساس ،ابرقدرتهای جدیدی در جهان ظهور کرده و خواهند کرد که
عرصه را به سود خود تغییر خواهند داد.
به صورت خالصه ،میتوان 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 میشــد ،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 پیشبینیها ،در درجه اول چین را میبینیم که تا سال ۲۰۳۵
میالدی در زمینه تولید ناخالص داخلی از آمریکا پیشــی گرفته است و به
بزرگترین اقتصاد جهان بدل شده است .همچنین تا سال  ۲۰۵۰میالدی،
سهم آسیا از تولید ناخالص داخلی جهانی به بیش از  ۵۰درصد خواهد رسید
و پیشبرندههای اصلی آن هم چین و ســپس هند خواهند بود .آمریکای
شمالی و اروپا هر یک ســهم  ۲۰درصدی از تولید ناخالص داخلی جهان
خواهند داشت و بقیه جهان ،سهمی نزدیک به  10درصد خواهد داشت.
اگــر بخواهیم درباره ثروتمندترین کشــورهای جهــان در آینده هم
پیشبینیهایی داشته باشیم ،اول باید به فهرست دهتایی کنونی این کشورها
اشاره کنیم :آمریکا ،چین ،ژاپن ،آلمان ،فرانسه ،هند ،انگلیس ،برزیل ،ایتالیا
و کانادا .اما پیشبینی شــده که تا سال  ۲۰۵۰تغییراتی در این فهرست به
وجود بیاید و مثال ثروتمندترین کشورهای جهان اینها باشند :چین ،آمریکا،
هند ،اندونزی ،آلمان ،ژاپن ،برزیل ،فرانسه ،انگلیس و ترکیه .معنیاش 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 میآید ،به
صورت متناسبتری در میان قارههای جهان پخش خواهد شد و این مسئله
از لحاظ سیاسی هم اهمیت زیادی دارد.

تحول با اینترنت چه خواهیم کرد؟
بر اساس گزارشی که اتحادیه مخابرات بینالمللی ملل
چهارم
متحد در سال  ۲۰۱۸منتشر کرد ،بیش از نیمی از جمعیت
جهان حاال به اینترنت دسترسی دارند .همچنین پیشبینی شده که تا سال
 ۲۰۵۰میالدی این رقم خیلی باالتر برود؛ یعنی به  ۹۰درصد برسد .مجموعه
عوامل مختلفی مثل رشــد اقتصادی در جهان در حال توسعه ،گسترش
اســتفاده از موبایل و نیز دسترسی به زیرســاختهای پهنباند ماهوا رهای
همگی در این تحول موثر خواهند بود.
اما نکته دیگر این اســت که دســتگاههای هوشــمند در منازل و نیز
گجتهای مختلف نیز تا سال  ۲۰۵۰میالدی کاربران بسیار بیشتری پیدا
خواهند کرد .درواقع این هوشــمندی مضاعف دستگاههای آینده همگی
وابسته به الگوریتمهای ریزیادگیری ماشینی ،الگوریتمهای پیشبینی و موارد
مشابه خواهد بود .این تکنولوژیها که نحوه پردازش اطالعات توسط انسانها
را تقلید کرده و از آن یاد میگیرند ،درواقع یک راه دیگر را هم در آینده باز
خواهند کرد و آن هم استفاده گسترده از ایمپلنت (ابزار مصنوعی) عصبی در
بدن انسانها خواهد بود .با دستگاههایی مانند نورالینک ،مردم قادر خواهند
بود همکنشگری جالبی با کامپیوترها و دستگاههای دیگر داشته باشند .این

تا اواسط قرن
بیست و یکم
میالدی یا همان
سال ،۲۰۵۰
ممکن است حتی
به گردشگری
فضایی و اقامت در
هتلهایفضایی
و موارد مشابه هم
برسیم .میتوان
حدس زد که همه
این امور هم جنبه
تجاری دارند

ِ
اقتصادی
هرچه فعالیتهای
بیشتری به صورت آنالین
انجام بگیرد ،امکان
مرکززدایی و معامالت
مطمئنتر ایجاد خواهد
شد .پیشبینیها نشان
میدهد استفاده از رمزارزها
و بالکچینها حتی در امور
مربوط به انرژی ،منابع و
سرمایهگذاریهای زیرساختی
نیز باال خواهد رفت
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آیندهپژوهی

عالوه بر
درگیریهای
محلیو
منطقهای ،آب
تا سال  ۲۰۵۰به
یکمناقشهمهم
بینالمللیبدل
خواهد شد .این
یعنیکشورهای
همسایه بر سر
دسترسی به منابع
مشترک آب به
روی هم اسلحه
خواهندکشید
و این مسئله به
خصوص در
کشاورزی خودش
را نشان خواهد داد
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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 ،اوجگیری 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 میتواند به
پیشبینیهای رفتاری هم بپردازد.
به همین سیاق ،باید این نکته را در نظر داشت که امنیت اطالعات در
آینده بسیار پراهمیتتر خواهد شد و در مقابل ،حریم خصوصی اهمیت خود
را از دست خواهد داد .از همین حاال هم دوربینها ،حسگرها و نشانگرهای
دیجیتال در همهجا پراکنده هســتند و این روند در آینده تشدید خواهد
شــد .سپس اطالعات جمعآوریشده با اســتفاده از سیستمهای پیچیده
هوش مصنوعی به کار گرفته خواهند شــد و الگوها و عادتها و رفتارهای
مختلف افراد بر همین مبنا قابل انتظار و پیشبینی خواهند بود و حتی در
طبقهبندیهای مخصوص به خود جا خواهند گرفت.
در زمان حاضر ،دسترسی به این نوع اطالعات میتواند خطراتی مانند
ســرقت هویت ،اخاذی و آزار و اذیت آنالین را به همراه داشته باشد ،اما به
نظر میرســد که در آینده از یک ســو در این زمینه با راهحلهای جدید
همراه خواهیم شد و از سوی دیگر ،چالشهای جدیدی را پیش روی خود
خواهیم دید.
تحول صنایع جدید و مشاغل جدید از کجا میآیند؟
شاید مهمترین 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 شغلها و فرصتهای سرمایهگذاری کامال متفاوتی میشود
و به قول معروف هرچه را که مربوط به کسب و کار است متحول میکند.
چهار ترند اصلی را میتوان 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 میکند .اما
این وضع با گسترش استفاده از سیستمهای روبوتیک و یادگیری ماشینی
در آینده بسیار شدیدتر خواهد بود؛ و حتی تخصصهایی را که کسی فکرش
را هم نمیکرد از مشاغل انسانی حذف خواهد کرد.
مشاغل انعطافپذیر :هر چه سیستمهای اتوماتیک بیشتری در مسیر
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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
تکنولوژیهای پیشرفته وایرلس باعث خواهد شد دورکاری هرچه بیشتر و
در امور بسیار متفاوتتری انجامپذیر باشد.
کوچکشدن سیستم تولید :در میان کشورهای در حال توسعه ،امور
صنعتی به دلیل استفاده از سیستمهای روبوتیک بسیار محدودتر خواهند
شــد و بنابراین ،کوچکشدن سیستمهای تولید به صورت خودبهخود در
ِ
تکنولوژیک آینده رخ خواهد داد.
اقتصادهای
چینها :همان طور که گفتیم ظهور «اینترنت صنعتی»
رمزارزها و بالک ِ
به معنای کوچکشدن سیستمهای تولید است اما حتما فرصتهای جدیدی
برای کارآفرینان ایجاد میکند .هر چه فعالیتهای اقتصادیِ بیشــتری به
صورت آنالین انجام بگیرد ،امکان مرکززدایی و معامالت مطمئنتر ایجاد
خواهد شد .رویه مرکززدایی با اســتفاده از رمزارزها و بالکچینها بسیار
آســانتر خواهد شــد و آنها جایگزین معامالت متعــارف بانکی و پولی
خواهند شد .البته احتمال استفاده از آنها در امور مربوط به انرژی ،منابع و
سرمایهگذاریهای زیرساختی نیز بسیار باالست.
تحول در فضا چه اتفاقاتی میافتد؟
تا سال  ۲۰۵۰میالدی ،انتظار میرود 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 ،ماهوارههای تحقیق و توسعه و سوخترسانی
اقماری در اختیار این صنعت قرار خواهد گرفت.
واقعیت اینجاســت که فضا دارد دســتیافتنیتر از گذشته میشود و
هزینههای ســفر به فضا پایینتر میآید .این به خاطر پیشرفتهایی است
که در زمینه راکتهای قابل استفاده مجدد و تجهیزات مشابه صورت گرفته
اســت .بنابراین تا اواسط قرن بیست و یکم میالدی یا همان سال ،۲۰۵۰
ممکن است حتی به گردشگری فضایی ،اقامت در هتلهایی در فضا و موارد
مشابه هم برسیم .ماموریتهای تجاری فضایی به ماه ،گردشگری در ماه و
حتی استخراج مواد معدنی از فضا همگی میتوانند در آینده از رویا به واقعیت
بدل شوند .به خصوص اگر استخراج مواد معدنی از خردهسیارههای نزدیک
به زمین قابل انجام باشد ،فلزات ارزشمندی به دست خواهد آمد که میتوانند
اقتصاد جهان را دگرگون کنند .پا گرفتن صنعت فضایی تجاری در این راستا
میتواند واقعا آینده بشر را تغییر بدهد.
تحول با گرمایش زمین چه کنیم؟
چندین دهه میگذرد از زمانی که دانشمندان دریافتند
هفتم
دمای زمین دارد به شکل خطرناکی باال میرود .گرمایش
زمین نتیجه مســتقیم فعالیتهای بشــر روی محیط زیســت و مصرف
سوختهای فســیلی است که به افزایش ســطح گازهای گلخانهای و به
خصوص دی اکسید کربن منجر شده است (دی اکسید کربن عمال میزان
اشعه خورشیدی جذبشده در اتمسفر را افزایش میدهد).
بر اساس گزارشی که در سال  ۲۰۱۸درمورد میزان افزایش دمای زمین
منتشر شد ،این پیشبینی مطرح شد که دمای زمین به صورت متوسط تا
سال  ۲۰۵۲میالدی بین  ۱.۵تا  ۲درجه سانتیگراد گرمتر خواهد شد .شاید
این عدد در نگاه اول چندان مهم به نظر نرســد؛ اما واقعیت این اســت که
سیستمهای طبیعت که قرنها باعث بقای بشر شد به خاطر گرمایش زمین
در معرض خطر قرار گرفتهاند.
میزان افزایش دما در همه نقاط جهان یکســان نیســت و بر اســاس

با گرمایش زمین ،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 هم کنار بیایند.

شرقی آمریکای شمالی ،مناطق مرکزی
پیشبینیها ،در مناطق مرکزی و
ِ
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 قطبها واقع شــدهاند (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 میشود که آن هم به نوبه خود
به جاریشدن سیل ،وقوع طوفان ،خشکسالی ،بیابانیشدن اراضی و کاهش
آبهای زیرزمینی منجر خواهد شــد .از بینرفتن خاک نیز یکی دیگر از
تبعات افزایش دماست.
نکته دیگر این است که مناطق پرجمعیت ساحلی یا نزدیک به رودخانهها
با افزایش سطح دریا مواجه خواهند شد .طبق پیشبینیها ،تا سال ۲۰۴۰
میالدی حدود  ۷.۴میلیارد کیلومتر مربع از اراضی مناطق مختلف ساحلی
جهان زیر آب خواهد رفت .تاثیر اقتصادی این قضیه بســیار باالست چون
مهاجرت و نابودی سیســت م زندگانی چندین هزار ساله در کنار آبها را به
دنبال خواهد داشــت .پیشبینی شده که تا اواسط قرن حاضر ،بسیاری از
مراکز شهری جهان به خاطر افزایش سطح آبهای 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 یخچالهای طبیعی و نیز مناطق قطبی
نیز منجر خواهد شد و پیشبینی شده که تا سال  ۲۰۵۰میالدی مدار قطب
شمال حتی تابســتانهای بدون یخ را هم تجربه کند .این یعنی سیستم
جریان اقیانوسها تحت تاثیر قرار میگیرد و آبهای رهای بیشتری گرما را
جذب کرده و بخار میشوند و بنابراین دمای اقیانوسها 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 میانجامد و آینده
بشر روی زمین را بیشتر به خطر خواهد انداخت.
تحول جنگ بر سر آب بین کدام کشورهاست؟
شدن سریع و نیز
در بسیاری از مناطق جهان ،صنعتی ِ
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 درگیریهای محلی و منطقهای ،آب تا سال  ۲۰۵۰به یک
مناقشه مهم بینالمللی 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 ســالهای اخیر ،مفهوم «آتــی آب» هم مثل آتی فلزات گرانبها یا
نفت بر سر زبانها افتاده است .بنابراین مناقشه آب عالوه بر تبعات سنگین
ژئوپلیتیکی و زیســتمحیطیاش ،دارد کمکم در بازارهای مالی نیز نقش
ایفا میکند .معنیاش این اســت که در آینده ،این نقش بسیار مهمتر هم
خواهد شد.
در ســالهای اخیر ،تکنولوژی نمکزدایی از آب هم بسیار مورد توجه
قرار گرفته و سرمایهگذاریهای زیادی در آن انجام شده و به نظر میرسد
ســرمایهگذاریهای 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.

تحول انرژیهای سبزتر از کجا میآیند؟
اینهمه بدیهای تغییرات اقلیمی را گفتیم ،این را هم
نهم
بگوییم که گرمایش زمین باعث شد تکنولوژیهای خوب
و پیشــرو در عرصه انرژی ،تولید و حمل و نقل هم مورد توجه قرار بگیرند.
این روند به خصوص در زمینــه انرژیهای تجدیدپذیر ،خودروهای برقی و
سایر تکنولوژیهای سبز تا سال  ۲۰۵۰با سرعت رو به پیشرفت خواهد بود.
هزینهها در این حوزهها کاهش خواهد یافت ،رقابت بســیار باال خواهد بود و
البته میزان آزادشدن گازهای گلخانهای نیز کاهش نشان خواهد داد .در سال
 ۲۰۱۸میــادی حدود  ۲۸درصد از برق تولیــدی در جهان از منابع انرژی
تجدیدپذیر تولید شده بود و از آن میان هم انرژی برقآبی سهم  ۴۵درصدی،
انرژی هســتهای ســهم  ۲۸درصدی ،انرژی بادی سهم  ۱۳درصدی ،انرژی
خورشیدی سهم  ۶درصدی و سوختهای زیستی سهم  ۵درصدی داشتند
و  ۳درصد هم سهم منابع متفرقه بود .اما پیشبینی سازمان اطالعات انرژی
آمریکا این اســت که تا سال  ۲۰۵۰میالدی سهم انرژیهای تجدیدپذیر در
تولید برق در جهان به  ۴۹درصد برسد .انرژیهای تجدیدپذیر حتی در زمان
حال نیز در کشورهای در حال توسعه به شدت مورد توجه قرار گرفتهاند چون
در این کشورها که اکثرا پرجمعیت و وسیعاند ،دسترسی به مدار مرکزی برق
محدود است و تجهیزات تولید نیز ناکافیاند .در این کشورها ،استفاده از انرژی
خورشــیدی و بادی با سرعت بهتری در حال گسترش است .در همین حال
میدانیم که به دلیل از بین رفتن بسیاری از زمینهای قابل کشت در جهان،
چارهای نیست جز آنکه مناطق شهری سبزتر از گذشته شوند و کشاورزی
شــهری ،کشاورزی عمودی ،کشاورزی در آب ،باغچههای 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  ۲۰۵۰میالدی نیمی
از بــازار خودرو جهان را به خود اختصــاص خواهند داد .با تمام این اوصاف،
بشــر باز هم نمیتواند ادعا کند که اطالعات کافی دربــاره آینده دارد .اصال
یکنیم
اقتصاد سال  ۲۰۵۰میالدی شاید برای ما که در سال  ۲۰۲۱زندگی م 
بسیار غیرقابل تشخیص باشد .احتمالش هست که تا آن زمان ،نقش بانکها و
دولتهای مرکزی و سایر نهادها به کل از بین رفته باشد و ما در جهانی کامال
اینترنتی زندگی کنیم .اما در شرایطی که پیشرفتهای تکنولوژیک با سرعت
بسیار زیاد در حال رخداد هستند ،واقعا نمیتوان پیشبینی 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  ۲۰۵۰بسیار سرنوشتساز است و میتواند راه نجات یا
نابودی آینده برای فرزندانمان هم باشد.

احتمالش هست که تا اواسط
قرن حاضر میالدی ،نقش
بانکها و دولتهای مرکزی و
سایر نهادها در جوامع بشری
بهکل از بین رفته باشد و
ما در جهانی کامال اینترنتی
زندگی کنیم

به دلیل از بین
رفتن بسیاری از
زمینهای قابل
کشت در جهان،
چارهای نیست
جز آنکه مناطق
شهریسبزتر
از گذشته شوند
و کشاورزی
شهری ،کشاورزی
عمودی،
کشاورزی در
آب ،باغچههای
محلی برای تولید
محصول و سایر
موارد مشابه مورد
توجه قرار بگیرند
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آیندهپژوهی

[ آینده توسعه ]

آیا معجزه زیرساختی چین تکرارشدنی است؟

تالش بایدن و دیگر سران دنیا احتماال نتیجه نمیدهد
ی
منبع فارن پالس 

چرا باید خواند:
این گزارش را بخوانید تا
ببینیدکهچینچطوربه
اینجا رسید و آیا امکان
دارد روش چینی توسعه
را کپی کنیم؟

ترس از چین
و تالش برای
کپیکردن
موفقیتشفقط
مختصواشنگتن
نیست.هند،
برزیل و دیگر
کشورهای عمده
در حال توسعه
رویای رسیدن به
چین را داشتند اما
شهری
ِ
خدمات
ازتوانافتاده،
سیستمهایحمل
و نقل قدیمی،
و شبکه برق
ناکافی جلوی
بلندپروازیشان را
گرفت
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در مــاه مــارس جو بایــدن رئیسجمهــور آمریــکا از برنام ه
بلندپروازانهای پرده برداشت که بر اساس آن بیش از  ۲تریلیون دالر
روی بازسازی و توسعه زیرساختهای کشور سرمایهگذاری خواهد
کرد .بایدن هنگام معرفی این برنامه که کامال داخلی به حســاب
میآمد ،یک چالش سیاســت خارجی را نام برد« :رقابت جهانی با
چین».
این کامال معنا میدهد :در واشــنگتن که هردو حزب در مورد
اوجگیری چین نگراناند نشــان دادن وهم هیوالی قدرت و سلطه
پکن میتواند حمایت مردم را از طرحش باال ببرد.
ترس از چین و تالش برای کپیکردن موفقیتش فقط مختص
واشــنگتن نیست .هند ،برزیل و دیگر کشــورهای عمده در حال
توســعه رویای رســیدن به چین را داشــتند اما خدمات شهریِ
ازتوانافتاده ،سیستمهای حمل و نقل قدیمی ،و شبکه برق ناکافی
جلوی بلندپروازیشان را گرفت .برای آنها هم رقابت با چین شاید به
معنای سرمایهگذاری روی زیرساختهای جدید است.
اما واشنگتن یک اشتراک دیگر هم با این کشورها دارد :معضل
پیدا کردن اینکه چطور بودجه این ســرمایهگذاریها را جور کند.
همیــن حاال هم تحلیلگران در مورد عملی بودن طرح بایدن ابراز
تردید کردهاند .او گفته برای پیدا کردن بودجه میخواهد افزایش
مالیات بر سود ســرمایه را باال ببرد ،مالیات بر ارث جدیدی وضع
کند و اصالحاتی در سیســتم جمعآوری مالیات انجام دهد .همه
اینها بدون تردید با مخالفت شدید جمهوریخواهان کنگره روبهرو
خواهد شد و احتمال عملیشدنشان باال نیست.
در این میان ســاختار اقتصادی چین و مکانیسمهای مالی آنها
به طور بنیادین با آمریکا متفاوت اســت و بررسی تجربه چین در
سرمایهگذاری در زیرساختها به ما ثابت میکند که رقابت با چین
در این حوزه چقدر دشوار است.
درآمد ســرانه چینیهــا تقریبا یکهفتم آمریکاییهاســت و
سیستمهای مالی و بودجهای آنها کمتر از آمریکا پیچیدگی دارد.
اما چین توانســت منابعی را پیدا کند که به کمک آنها چشمانداز
اقتصادیاش را به طور کامل متحول کرد .کالنشــهرهای مدرن
در حال حاضر میزبان نیمی از جمعیت چین هستند و شبکههای
ریلی ســریع و آزادراههای مدرن کل کشور را سرویس میدهند و
شرکتهای پیشرو چینی در حال رقابت با غولهای بینالمللیاند.
چین چنین دستاوردی داشته چون توانسته بودجه مورد نیاز برای
ی را داشته باشد .در واقع طی
تداوم سطح باالیی از ســرمایهگذار 
ســه دهه گذشته به طور میانگین حدود  ۴۰درصد تولید ناخالص
داخلی ( )GDPچین صرف ســرمایهگذاری در زیرساختها شده
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اســت .در آمریکا این رقم حدود  ۲۰درصد است .حتی کشورهای
دارای درآمد متوسط دنیا اوضاعشــان از آمریکا بهتر بوده است و
میزان سرمایهگذاریشــان حدود  ۲۵تا  ۳۰درصد تولید ناخالص
داخلیشان بوده است.
بــه همین خاطر اســت که تحلیلگران در مــورد طرح بایدن
برای کپیکردن راه چین تردید دارند .اینجا سوالی کلیدی مطرح
سرمایه هنگفتی را فراهم کند

میشود :چطور چین توانسته چنین
آن هم زمانی که دولتها در سراســر دنیا نمیتوانســتند سرمایه
طرحهای نهچندان بزرگشان را بدون باالبردن مالیات یا انتشار اوراق
قرضه یا بدهی خارجی جور کنند؟
راهحل چینی توسعه به ایدهای مرتبط است که در غرب درست
فهمیده نشده :دولت چین در مسیر تحول از اقتصاد سوسیالیستی
ن بهره
به اقتصاد بازارمحور ،با موفقیت توانست از ارزش پنهان زمی 
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
 ۱۹۹۰در چین جان گرفت ،درســت زمانی که دولت مســکن را
خصوصیسازی و مزایده قطعات زمین را برای استفاده تجاری آغاز
کرد.
این باعث افزایش بهای داراییهای زمینمحور شد چون بازارها
کمکم ارزش تجــاری واقعی آنها را درک میکردنــد .خانوادهها،
شــرکتها و دولتهای محلی که قطعات زمین داشــتند ناگهان
متوجه شــدند داراییهایی دارند که ارزششان به سرعت در حال
افزایش است .شاخص قیمت زمینهای تجاری چین نشان میدهد
که میانگین ارزش زمین بین سالهای  ۲۰۰۴تا پایان  ۲۰۱۷حدود
هشت برابر شــده است (بازار ملک روسیه هم در سالهای پس از
فروپاشی شوروی و خصوصیسازی مسکن چنین روندی را شاهد
بود .بین ســالهای  ۱۹۹۰تا  ۱۹۹۶ارزش ملک در مسکو  ۱۲برابر
شد).
افزایش قیمت زمین همچنین به دولتهای محلی و شهری این
فرصت را داد تا «ابزارهای ســرمایهگذاری دولت محلی» ()LGFV
را راه بیندازند تا بتواند برای زیرســاختها بودجه جمع کند .این
موسسات دولتی میتوانســتند از زمینهایی قبال توسط دولت به
عنوان گرویی وامهای پرداختنشده 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 پروژهای را پیش ببرند :از
توسعه شبکه برق تا سیستمهای مترو.
تا زمانی که ارزش زمین ســریعتر از نرخ بهــره بانکی یا بهره

راهحل چینی توسعه به ایدهای مرتبط است که در غرب درست فهمیده
نشده :دولت چین در مسیر تحول از اقتصاد سوسیالیستی به اقتصاد
ن بهره بگیرد.
بازارمحور ،با موفقیت توانست از ارزش پنهان زمی 

وامدهندگان خصوصی رشــد میکرد ،این قرضگیرندگان دولتی
میتوانستند وام بگیرند تا بدهیهای قبلیشان را پرداخت کنند .اما
این ترفند تا ابد جواب نمیدهد .قیمت زمین همیشه باال میرود اما
برای همیشه نمیتواند از سرعت افزایش نرخ بهره جلو بزند ،چون
قیمت ملک باالخره زمانی به تعادل میرســد .نسلهای جدیدتر
موقع خرید قدرت انتخاب بیشــتری دارند و تصمیم میگیرند که
به اندازه والدین خود پسانداز نکنند .این باعث میشــود نرخ بهره
سریعتر از قیمت زمین رشد کند .به عالوه میزان بازگشت سرمایه
تعداد زیادی از پروژههای زیرساختی دولتی چین در حال کاهش
است (به دالیل استراتژیک دولت در حال سرمایهگذاری در مناطق
کمتر توســعهیافته مرکزی اســت) .به همین خاطر پکن تصمیم
گرفته از آزادی عمل LGFVهــا در گرفتن وام کم کند تا معضل
بدهیهای دولت بزرگتر نشــود .به همیــن دالیل انتظار میرود
سرعت ســرمایهگذاری دولت چین در زیرساختها طی سالهای
پیش رو کم شود.
در نقــاط مختلف دنیا بازار قدرتمنــد ملک از دههها  -و حتی
قرنها  -پیش وجود داشت و این یعنی اکثر دولتهای دنیا فرصت
مناســبی را که با اصالحــات ارضی در دامن پکــن افتاد ندارند و
نخواهند داشت.

در مــورد بایدن هم میتــوان پیشبینی کرد کــه اگر نتواند
مالیاتها را باال ببرد مجبور اســت با بدهی بیشتر هزینه طرحهای
زیرســاختیاش را جور کند .در چنیــن حالتی دولت بایدن حتی
ی ملموسی هم ندارد که بخواهد آن را گرو بگذارد و وام بگیرد
دارای 
و تنهــا داراییاش میزان اعتبــار وزارت خزانهداری آمریکا در بین
مردم و وامدهندگان خصوصی (با فروش اوراق قرضه دولتی) است.
این میتواند به دولتهای ایالتی در آمریکا این فرصت را بدهد که
زیرساختهای خود را نوسازی کنند تا شاید بشود فاصله عظیم با
چین را کم کرد .فراموش نکنید که چین طی سالهای آتی آرامآرام
با همان محدودیتهای مالیای روبهرو خواهد شــد که دولتهای
غربی مدتهاست با آن دست و پنجه نرم میکنند.
این را که فروش اوراق قرضه احتماال باعث تورم در اقتصاد آمریکا
و بیثباتی میشود ،نمیشود 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 راهحل یک نقطهضعف دیگر هم دارد :این روش تا زمانی جواب
میدهد که دالر همچنان ذخیره ارزی اصلی دنیا باقی بماند .اینکه
آیا تالشهای 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 سرمایهگذاری  ۲.۲۵تریلیون دالری
روی زیرســاختها میتواند به اقتصاد ضربهخورده آمریکا از کرونا جانی
دوباره ببخشد و این کشور را در رقابتش با چین در موضع قویتری قرار
ل چینی
دهد .میتوان گفت بایدن در رقابت با چین ،دارد از دســتورالعم 
توسعه استفاده میکند .پکن با سرمایهگذاری سنگین روی زیرساختها
توانست رشد اقتصادی را سرعت بخشد ،اشتغالزایی کند و بنیان توسعه
کلی کشور در چهار دهه گذشته را شکل دهد.
اما آیا میتوان روش چینی توسعه را در نقاط مختلف دنیا تکرار کرد؟ آیا
ساخت و بازسازی جادهها ،راهآهن و دیگر زیرساختهای مربوط به حمل
و نقل در همهجای دنیا یکشــکل انجام میشود و نتیجه مشابه است؟
جواب مطمئنا منفی است .آمریکا و چین به دو شکل کامال متفاوت روی
زیرساختها سرمایهگذاری میکنند و نتیجه متفاوتی میگیرند.
اول از همه آمریکا نمیتواند سیستم از باال به پایین مدیریت اقتصادی
چینی را کپی کند (همین سیستم تمرکزگرای چینی بود که به چینیها
اجازه داد کرونا را به سرعت کنترل کنند در حالی که در آمریکا هر ایالت
ســاز خودش را میزد) .در پکن به خاطر این شیوه مدیریتی تصمیمات
درباره چگونگی سرمایهگذاری در زیرساختها خیلی سریع انجام میشود
و دولتهای محلی ،فقط اجراکننده تصمیم مدیران باالیی هستند نه مثل
آمریکا که خیلی اوقات تصمیمات دولت ایالتی ربطی به دولت فدرال ندارد
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و حتی با آن تناقض دارد.
پروفسور لی ییپنگ ،استاد دانشکده تجارت دانشگاه ریدینگ انگلیس
میگوید« :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 میتواند
خــرج کند و هم پروژههــای او را محدود خواهد کــرد .بایدن نمیتواند
تصمیمات را بگیرد و به آنها عمل کند .او با مانع کنگره و دولتهای ایالتی
روبهروست و همین باعث میشود انجام پروژههای زیرساختی در آمریکا
سختتر و طوالنیتر شود .ضمنا مسئله بدهی دولت هم این وسط وجود
دارد.
روری گرین ،اقتصاددان متخصص چین و آســیای شمالی در مرکز
تحقیقاتی  TS Lombardمیگوید« :تفاوت آمریکا با چین در این حوزه
دوشاخه است .اول ،محدودیتهای سختگیرانهتر بودجهای در آمریکاست
و اینکه کنگره نخواهد گذاشت بدهی دولت به خاطر نوسازی زیرساختها
از حد خاصی بیشتر شود .تفاوت دوم کندی اجرای پروژهها در آمریکاست.
وقتی دولت پکن تصمیم به سرمایهگذاری میگیرد پول خیلی سریع به

سرمایهگذاری زیرساختی ابزار بهشدت موفق چین برای مقابله با دورانهای رکود چرخه اقتصادی بوده است .چین هرگاه با بحران
روبهرو شده (مثل بحران مالی جهان در سال  ۲۰۰۸و سقوط بازارهای بورس در سال  )۲۰۱۵بالفاصله محدودیت کسری بودجه
دولتهای محلی را برداشته و روی زیرساختها سرمایهگذاری کرده و جواب گرفته است

افراد دخیل در ماجرا میرســد و وارد چرخه اقتصاد میشود .دولتهای
محلی در آنجا پروژههای آمادهای دارند که فقط مشــکل بودجه دارند و
به شدت مشتاقاند که آن را استارت بزنند .در آمریکا ممکن است سالها
طول بکشد که پروژه آغاز به کار کند و به همین خاطر نمیتواند بر رکود
آن تاثیری را بگذارد که سیاستگذار خواسته بود».
طی دو دهه گذشته ســرمایهگذاری روی زیرساختها 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 بیسابقهای باالتر رود و به دولتهای محلی هم اجازه
داد که در مقیاســی بیسابقه وام بگیرند تا بتوانند روی زیرساختها
سرمایهگذاریکنند.
به همین خاطر بدهی بخش دولتی در چین به  ۴۶.۵۵تریلیون یوآن
( ۷.۱۷تریلیون دالر) رســید .ســهم دولت مرکزی از این بدهی ۲۰.۸۹
تریلیون یوآن است و دولتهای محلی  ۲۵.۶۶تریلیون یوآن .سال پیش
نســبت بدهی کلی دولت چین به تولید ناخالص داخلی به  ۲۷۰درصد
افزایش پیدا کرد .این رقم در ســال  ۲۰۱۹حدود  ۲۴۶درصد بود .همین
سرمایهگذاری باعث شد اقتصاد چین  -با وجود ضربه سنگینی که اوایل
سال  ۲۰۲۰از کرونا خورد  -طی سال گذشته  ۲.۳درصد رشد کند.
روری گرین میگوید« :سرمایهگذاری زیرساختی ابزار به شدت موفق
چین برای مقابله با دورانهای رکود چرخه اقتصادی بوده اســت .چین
هرگاه با بحران روبهرو شــده (مثل بحران مالی جهان در ســال  ۲۰۰۸و
سقوط بازارهای بورس در سال  )۲۰۱۵بالفاصله محدودیت کسری بودجه
دولتهای محلی را برداشــته و روی زیرساختها سرمایهگذاری کرده و
جواب گرفته است».
حاال بایدن هم قرار است راه چین را برود .او میخواهد عالوه بر بازسازی
سیستم کهنه پلها ،جادهها ،خطوط آهن ،فرودگاهها و حمل و نقل عمومی
شهری ،روی زیرساختهای دیجیتال آمریکا هم سرمایهگذاری کند .البته
کنگــره باید این طرح را تایید کنــد و به همین خاطر جزئیاتش ممکن
اســت عوض شــود .اکثر تحلیلگران بر این باورند که طرح بایدن برای
اقتصاد آمریکا ضروری اســت و باعث جان گرفتن اقتصادی میشود که
سالهاست دچار بیماری سرمایهگذاری پایین روی زیرساختهایش است.
از ســال  ۲۰۱۰تاکنون میانگین سرمایهگذاری ساالنه دولت آمریکا روی
زیرســاختها حدود  ۲.۴درصد تولید ناخالص داخلیاش بوده که بسیار
پایینتر از رقم  ۸درصدی چین است.
لوئیس کوئیس ،رئیس میز آســیای موسســه تحقیقاتی آکسفورد
اکونومیکز میگوید« :زیرســاختهای آمریکا نیاز به بازسازی دارند و در
این حرفی نیست .نکته اینجاست که هدف دولت باید همین باشد :یعنی
زیرســاختها بازسازی شوند تا نهایتا اوضاع به نفع اقتصاد و کشور شود.
اینکه دولت هدفش را اشــتغالزایی از این راه قرار دهد ایراد دارد و باعث
تضعیف آن میشود .اشتغالزایی باید نتیجه طرح باشد نه هدف آن».
البته دولت چین شکستهایی هم در این زمینه داشته است :پروژههای
پرخرجی که جواب ندادهاند اما به گفته کوئیس ،در کل این سیاست موفق
بوده اســت .درست است که مثال در چین فرودگاههایی داریم که از پس
هزینههای خود برنمیآیند 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 میکند .چین به دنبال انتقال
جمعیت از مناطق روستایی به مناطق شهری بزرگ و توسعهیافته است
و آمریکا به دنبال توسعه حمل و نقل و رساندن کارگران ارزان از مناطق

روستایی به شهرهای صنعتی .در حال حاضر سطح زیرساختها در چین
باالتر از سطح توسعه تولید است .زیرساختها 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  ۲۰۱۹اعالم کرد که چهار پروژه از این
پروژهها بازده اقتصادی خوبی داشتهاند .بر این اساس بازده این پروژهها ۸
درصد بوده که «نتیجه خوبی برای چنین سرمایهگذاری عظیمی محسوب
یشود».
م 
یکی از این پروژهها شبکه  ۸۵۶کیلومتری خط آهن سریعالسیر گوئیژو
به گوآنگژو است که ساخت آن از سال  ۲۰۰۸تا  ۲۰۱۴طول کشید و بیش
از  ۹۰میلیارد یوآن ( ۱۴میلیارد دالر) هزینه برداشت.
یکی از دالیل بایدن برای بهبود زیرســاختهای آمریکا ،پایین آوردن
هزینه تولید اســت که ایــن میتواند به صنایع جانی دوباره ببخشــد،
اشــتغالزایی کند و زنجیرههــای توزیع را تقویت کنــد .طی دهههای
گذشته باال بودن هزین ه تولید در آمریکا باعث شد شرکتها بخش عمده
فعالیتهای خود را به کشورهایی با دستمزد پایین کارگر بفرستند( .مثال
آیفون در آمریکا طراحی میشود و در چین تولید).
JJمشکالت روش چینی
البته چین هم در وضعیت آرمانی خود به ســر نمیبرد .مثال رویکرد
سرمایهگذاری در زیرساختها جلوی افول سرمایهگذاری 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 ایدهآل تولید ارزان برای شرکتهای
خارجی محسوب نشود.
طی دهه گذشته درصد کارگران بخشهای تولید و ساخت و ساز چین
به طور متناوب کاهش پیدا کرده اســت و از  ۳۰.۳درصد در سال ۲۰۱۲
به  ۲۷.۵درصد در سال  ۲۰۲۰رسیده است .به عالوه میزان تقاضا در بین
مصرفکنندگان چینی آنچنان که باید باال نیست و رشد ضعیفی دارد و
همین احتماال از قدرت اقتصادی چین در بلندمدت خواهد کاست.
شان روچ ،اقتصاددان ارشد در شرکت تحقیق و مشاوره S&P Global
معتقد است که وابستگی باال به سرمایهگذاری زیرساختی با هدف رشد
اقتصاد میتواند باعث رشد و احیای نامتوازن اقتصاد شود« .نکته اینجاست
که سیاست کنونی باعث اشتغالزایی گسترده هم نمیشود چون در حال
حاضر بخش خدمات است که موتور اشتغالزایی چین به حساب میآید.
بخش کوچکی از بستههای محرکی که چین پس از کرونا به اقتصادش
تزریق کرد به خانوادهها رسید و ما فکر میکنیم یکی از دالیل پایین بودن
میزان خرید مصرفکنندگان 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 زیرساختها
تخصیص داده خواهد شد .جمهوریخواهان سنا اخیرا از برنامه خود برای
بهبود زیرساختهای حمل و نقل ،اینترنت و سیستم آبرسانی کشور پرده
برداشتهاند و هزینه آن بسیار بسیار پایینتر از طرح بایدن بوده است.
جاشوا کورالنتزیک ،متخصص آسیای جنوب شرقی در شورای روابط
خارجی آمریکا میگویــد« :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 بیسابقهای
باالتر رود و به
دولتهای محلی
هم اجازه داد
که در مقیاسی
بیسابقه وام
بگیرندتابتوانند
روی زیرساختها
سرمایهگذاری
کنند
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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  ۹۰دالر تا نیمه دوم امسال هم وجود دارد.

کمربندها را ببندید ،اقتصاد دنیا آماده پرواز است
آیا اقتصاد دنیا وارد فاز پساکرونا شده است؟
جو بایدن رئیس جمهوری امریکا در ســخنرانی خود به
مناســبت صدمین روز ریاست جمهوریاش خبر از ورود
مونا مشهدی رجبی
اقتصاد امریکا به دوره پساکرونا و شروع مسیر رشد اقتصادی
دبیر بخش آینده
داد ،خبری که نهتنها مردم امریکا بلکه ساکنان تمامی دنیا
چرا باید خواند:
منتظر شنیدن آن بودند ،خبری که نشان داد روزهای سخت
اقتصاد دنیا در یک
کرونایی باالخره تمام میشود و اقتصاد دنیا دوباره میتواند
سال گذشته با
رشــد و رونق را تجربه کند .او در این سخنرانی تاکید کرد
چالشهای زیادی
سختترین روزهای اقتصاد امریکا پایان یافت و نرخ بیکاری
روبهرو شده است ولی
و گرســنگی در کشور تنزل پیدا کرد .از طرف دیگر رئیس
جهان
دو اقتصاد بزرگ
بانک مرکزی امریکا هم خبر از تــداوم اجرای طرح خرید
پساکرونا
وارد فاز
اوراق قرضه دولتی حداقل تا انتهای سال جاری داد .طرحی
تواند

ی
م
که
اند
شده
که اغلب در دورههایبحرانی اقتصادی به منظور تزریق پول
احیای
نویدبخش
به اقتصاد و حمایت از اقتصاد کشورها اجرا میشود و نشان
اقتصاد دنیا باشد.
میدهد 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 فرصتهای
شغلی مورد حمایت قرار میگیرد.
در ســوی دیگر میدان هم عملکرد بازار سهام در امریکا نشاندهنده صحت سخنان جو
بایدن بود .بازاری که در این روزگار پرتالطم با افزایش ارزش ســهام روبهرو شده بود و سهام
شرکتهای بزرگ فعال در دنیای تکنولوژی ،اصلیترین شرکتهای فعال در این بازار با رشد
ارزش روبهرو شد .اما سوال این است که آیا رشد اقتصادی امریکا و خروج اقتصاد این کشور از
شرایط کرونایی و بحرانی میتواند به معنای احیای اقتصاد دنیا باشد یا اینکه این موضوع صرفا
به امریکا اختصاص دارد؟ امریکایی که تا انتهای ماه آوریل بالغ بر  ۲۴۰میلیون دوز واکسن
تزریق کرده بود و خبرها از تکمیل واکسیناسیون  ۳۰درصد از جمعیت بزرگسال امریکا حکایت
داشت .کشوری که اخیرا خبر از عرضه بالغ بر  ۶۰میلیون دوز واکسن به کشورهای در حال
توسعه و افزایش صادرات مواد اولیه تولید واکسن به هند ،داده است.
JJاقتصاد دنیا در حال ورود به دوره تازهای است
سهم اقتصاد امریکا در اقتصاد دنیا بسیار باال است ولی این کشور به تنهایی نمیتواند 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 سالهای اخیر با سرعت باالیی رشد کرده است و مهمتر اینکه در سالی که تمامی
کشورها با رکود ناشی از کرونا روبهرو بودند ،با سرعت باالیی رشد را تجربه کرده است .اقتصاد
چین در فصل اول امسال رکورد رشد اقتصادی  ۱۸.۳درصدی 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 همهگیری کرونا پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا بود و موج تازه
همهگیری 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 پیشبینیها اقتصاد این کشور اگر در
سال جاری رکود را تجربه نکند ،در خوشبینانهترین حالت رشدی را تجربه نمیکند .اوضاع
اقتصادی این کشور تا چه حد میتواند روی وضعیت اقتصادی دنیا تاثیر بگذارد؟
طبق گزارشهای بانک جهانی اقتصاد امریکا و چین در مجموع سازنده  ۴۰درصد از تولید
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ناخالص داخلی دنیا است و به همین دلیل رشد اقتصادی این دو کشور میتواند باعث ارتقای
نرخ رشد اقتصادی دنیا شود .این در حالی است که سهم هند در اقتصاد دنیا کمتر از  ۵درصد
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 چالشهای زیادی روبهرو است و احتمال از دست
رفتن یک سال در اقتصاد این کشور به دلیل موج باالی همهگیری در آن زیاد است ،میتواند
زمینه را برای رشد اقتصادی جهان فراهم کند.
JJبازار نفت چه وضعیتی خواهد داشت
بازار نفت در این سال با پیچیدگیهایتازهای روبهرو خواهد بود .از یک طرف رشد اقتصادی
امریکا و چین باعث میشــود تا تقاضا برای نفت و فراوردههاینفتی در این کشورها افزایش
یابد .از طرف دیگر بحرانی که در هند به عنوان یکی از بزرگترین خریداران نفت در دنیا وجود
دارد باعث میشود 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 گزارشهای
جداگانهای 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 ۲۰۲۰
فراهم کرده است .آنها خبر از شروع چرخه افزایشی قیمت نفت در بازار دادهاند و تاکید کردند
حال زمانی است که کشورهای صادرکننده نفت میتوانند هزینههایناشی از یک سال بحرانی
را جبران کنند.
کریستین مالک ،تحلیلگر ارشد جی پی مورگان در این مورد میگوید« :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  ۶۷دالر مبادله میشد و پیشبینی میشود تا شش ماه آینده هر
بشکه نفت در بازار جهانی با قیمت  ۸۰دالر به فروش برسد».
البته پیشبینی افزایش قیمت نفت میتواند به این معنا باشد که تولیدکنندگان نفت شیل
در امریکا باز هم وارد میدان خواهند شد و تولید را افزایش میدهند؛ شرکتهایی 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.
یرسد
JJآیا قیمت نفت به بیش از  ۸۰دالر م 
اما مسئله مهم دیگر این است که آیا قیمت نفت از مرز  ۸۰دالر فراتر میرود یا خیر؟ گلدمن
ساکس در این مورد نوشت« :همهچیز 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 ۹۰
دالر تا نیمه دوم امسال هم وجود دارد .اگر دنیا با چالشهای تازهای روبهرو شود ،جهشهای
تازهای به وجود بیاید یا خبری مبنی بر بیاثری واکسنها 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 میتوان
پیشبینی 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.

 ..........................اکونومیست ..........................
قهرمانانغیردولتی

بخش خصوصی و مردم به کمک دولت هند آمدهاند

جهان به روایت نمودارها
شاخصها از آیند ه چه میگویند؟

بایدن و کسری بودجه

اقتصادها پس از کرونا

دولتها وقتی عوض میشوند ،یکی از مسائل مهمشان ،کسری بودجه است .در آمریکا
هم این مسئله اهمیت زیادی دارد .حاال مدتی است که بایدن به ریاستجمهوری
رسیده و جای دونالد ترامپ را گرفتهاســت .اما در سال اول چه کسری بودجهای
خواهد داشت؟ اکونومیست در این نمودار میزان کسری بودجه هریک از دولتها در
سال اولشان را به تصویر کشیدهاست.

همهگیری ویروس کرونا ،وضعیت اقتصاد جهان را متزلزل کرد .بسیاری از بزرگترین
اقتصادهای جهان از جمله ایاالت متحده ،فرانسه ،بریتانیا و آلمان ،به لحاظ اقتصادی
دچار مشکل شدند چرا که ناچار بودند به خاطر همهگیری 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 میدهد.

خرجکنندگان بزرگ؛ ایاالت متحده ،کسری بودجه سال اول دولت

یک قدم به جلو؛ تولید ناخالص داخلی ،درصد افزایش نسبت به سال گذشته

روسای جمهوری منتخب ،درصد از تولید ناخالص داخلی

-۲

۰

-۴

-۶

-۸

پیشبینی ۲۰۲۱

-۱۰

روزولت۱۹۳۳ ،

۷

۶

۵

۴

۳

متوسط ساالنه  ۲۰۱۶تا ۲۰۱۹

۱

۲

۰

ایاالت متحده

جانسون۱۹۶۳ ،

فرانسه

کلینتون۱۹۹۳ ،

بریتانیا

اوباما۲۰۰۹ ،

کانادا

ترامپ۲۰۱۷ ،

ایتالیا

بایدن۲۰۲۱ ،

آلمان
ژاپن

دو رقیب در شرق

رویای آمریکایی

جمعیت کشــورهایی مانند هند و چین نهتنها 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 میدهد .هند هم جمعیت زیادی از جهان را در خود
جای دادهاست .اما تعداد افرادی که در این دو کشور زندگی میکنند در حال کاهش
است یا افزایش؟ اکونومیست در این نمودارها به بررسی وضعیت جمعیتی این دو
کشورپرداختهاست.

نرخ بیکاری در آمریکا به دنبال شــیوع ویروس کرونا ،ناگهان افزایش پیدا کرد .اما
خیلی زود ســروکله واکسن کرونا پیدا شد .در حالیکه  ۲۰۲۰سالی برای وضعیت
اشــتغال در آمریکا بود ،انتظار میرود  ۲۰۲۱سالی متفاوت برای این کشور باشد.
بررسیها هم نشان میدهد نرخ بیکاری در این کشور با شیب تندی در حال کاهش
اســت .این یعنی وضعیت در بزرگترین اقتصاد جهان به سمت عادی شدن پیش
یرود.
م 

متوسطساالنهنرختغییرجمعیت

سهم بردن از کار؛ ایاالت متحده

پنج سال پایانی

جمعیت
میلیارد

۱.۵

درصد

۳

چین

۱.۲

۲

۰.۹
۰.۶
۰.۳
۰
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هند

۱

هند

۲۰

۲۰۰۰

۱۹۵۵

۰

چین
۲۰
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۲۰۰۰

۱۹۵۵

بازگشایی اشتغال

نرخ بیکاری

درصد

درصد

۱۵

۵

۱۲

۴

۹

۳

۶

۲

۳

۱

۰

۰

۲۱

۱۰

۲۰۰۱

رکود
۲۱

۱۰

۲۰۰۱

ویروس انگلیسی

انزوای اقتصادی

کرونا در ابتدا تا این اندازه ترســناک نبود ،جهشهای این ویروس ،ترسناکترش
کردهاست .در حال حاضر کرونای انگلیسی یکی از انواع جهشیافته این ویروس است
که ظاهرا تفاوتهای اساسی با ویروس اولیه دارد .بیماران با تاخیر بیشتری بهبود پیدا
میکنند و گاهی تا چندین هفته پس از بروز اولین عالیم ،همچنان به این ویروس
مبتال هستند و نتیجه تست آنها هم مثبت میشود .این نمودار بخشی از ماجرای
کرونای انگلیسی را نشان میدهد.

روسیه یکی از مهمترین و بزرگترین اقتصادهای جهان است .این کشور با رهبری
والدیمیر پوتین در حال حاضر به یکی از مطرحترین قدرتهای جهانی هم تبدیل
شدهاست .اما اقتصاد این کشور در حال حاضر چه وضعیتی دارد؟ اکونومیست معتقد
است اقتصاد روســیه دچار انزوا شدهاست .این نمودار وضعیت بانکهای روسیه و
ذخایر ارزی و همچنان ذخیره طالی آنها را نشان میدهد.

راه دراز بهبود؛ بریتانیا ،رواج عالیم در میان افرادی که تست آنها مثبت شدهاست ،درصد

همهچیز آنجاست؛ بانک روسیه ،داراییهای طال و ارز خارجی -درصد از ارزش بازار

پس از  ۱۲هفته

۱۲

۹

۶

۳

۰

پس از  ۵هفته

خستگی
سرفه
سردرد
دردهای عضالنی
فقدان چشایی
فقدان بویایی
گلودرد
تنگی نفس
تهوع/استفراغ
اسهال
دردهای شکمی

سایر
۱۰۰

یوآن

پوند

طال

دالر

یورو

۷۵
۵۰
۲۵
۰
۲۰

۱۹

۱۸

۱۶

۱۷

۲۰۱۵

آغاز عملیات تزریق

قمار بزرگ بنسلمان

حدودا یک سال میشد که جهان در انتظار نشسته بود تا دانشمندان در آزمایشگاههای
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 شدهاند؟ این نمودار نشان میدهد که هنوز راه درازی
تا ریشهکنی ویروس کرونا باقی ماندهاست .جهان همچنان چشمانتظار واکسن است.

چندی پیش بود که محمد بنسلمان ،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 میکند؟ اکونومیست در این نمودار تالش کرده وضعیت
اقتصادی عربستان سعودی را تحلیل و بررسی کند.

جاماندهها؛ واکسیناسیون کرونا ،درصد بزرگساالنی که نخستین دوز واکسن را تزریق کردهاند

در جستوجوی بودجه؛ عربستان سعودی ،درصد از تولید ناخالص داخلی

۴۰

۳۰

۲۰

تا  ۲۲آوریل ۲۰۲۱

۱۰

۰

آمریکای شمالی
اتحادیه اروپا
سایر کشورهای اروپایی
آمریکای جنوبی
جهان
آسیای جنوبی
آسیای شرقی
کشورهای حوزه منا
اقیانوسیه
آمریکای مرکزی
آسیای میانه
آفریقا

۴۰
مجموع سرمایهگذاری
داخلی و خارجی

۳۰
۲۰
۱۰
۰
-۱۰

جریان خالص سرمایهگذاری خالی
۲۰

۱۰

۲۰۰۰

۹۰
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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 کردهاست.
جداسازی اقتصاد از سیاست هم در شرایط فعلی کار سادهای به نظر نمیآید.

[ ژاپن و چین ]

قدرت پاندا
وقتی آمریکا ،پدر و چین ،مادر است!
چرا باید خواند:
این روزها ژاپن شرایط
سختی را سپری
میکند .از یک طرف
آمریکا و از طرف
دیگر چین ،هردو این
کشور را تحت فشار
گذاشتهاند چراکه
هرکدام میخواهند
قدرتهای برتر را
در کنار خودشان به
عنوان متحد داشته
باشند .اما ژاپن
نمیتواند انتخاب کند.
چین خریدار  ۲۲درصد از
صادرات ژاپن است ،این رقم
از  ۱۸درصد آمریکا هم بیشتر
است .بهعالوه ،هنگکنگ
هم  ۵درصد از صادرات ژاپن
را جذب میکند .پس واضح
است که ژاپن باید به فکر
تعدیل رابطه با چین باشد.
تحلیلگرانی مانند ناکانی
هیروکی هم معتقدند ژاپن
باید وضعیتش را در مقابل
چین تغییر دهد .او میگوید:
«آمریکا پدر و چین مادر است.
ما نمیتوانیم یکی از آنها را
انتخاب کنیم ».اما وضعیت در
واقع شاید اینطور هم نباشد
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در مرکز ژاپن ،باغوحشــی وجود دارد که در آن ،کمتر از ۷
پاندا زندگی میکنند .وقتی بچه یکی از این پانداها به دنیا آمده
بود ،یکی از سخنگوهای چینی که مدام در توییتر ،توییتهای
ستیزهجویانه مینویسد ،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 میزد که
جزو مقامات مهم چین محسوب میشود.
نیکایی توشــیهیرو یکی از مهمترین مقامات ژاپنی است که
سالهاســت در ژاپن فعالیت سیاسی دارد .او همیشه به دنبال
دوســتی با چینیها بودهاســت .به تازگی او قدرت بیشــتری
گرفتهاســت 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 سالهاست که با یکدیگر مشکالتی دارند و دیر یا
زود باید این مشکالت را حل کنند .البته اکثر ژاپنیها به ویژه آن
دسته که در میان قدرتمندان قرار دارند و فعالیتهای اقتصادی
انجام میدهند ،معتقدند ژاپن باید بهتر باشد.
چین خریدار  ۲۲درصد از صادرات ژاپن است ،این رقم از ۱۸
درصد آمریکا هم بیشتر است .بهعالوه ،هنگکنگ هم  ۵درصد
از صادرات ژاپن را جذب میکند .پس واضح است که ژاپن باید
به فکر تعدیل رابطه با چین باشــد .تحلیلگرانی مانند ناکانی
هیروکی هم معتقدند ژاپن باید وضعیتش را در مقابل چین تغییر
دهد .او میگوید« :آمریکا پدر و چین مادر اســت .ما نمیتوانیم
یکی از آنها را انتخاب کنیم ».اما وضعیت در واقع شاید اینطور
هم نباشد .هیروکی تا حدود زیادی قضیه را احساسی کردهاست.
سیاستمداران جوان عمده تمرکز خود را روی روابط سیاسی
میگذارند اما برخی دیگر ،به فکر روابط انســانی هستند .آنها
ترجیح میدهند میان انســانها رابطهای خوب برقرار شود .به
همین خاطر است که احساساتی برخورد میکنند و درست به
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همین دلیل است که تحلیل و نظر هیروکی هم کامال احساسی
به نظر میرسد.
ژاپن ضربههای بســیاری خوردهاست ،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 جنگهای 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 شدهاســت .ژاپن هم
مســحور این قدرت شده و تحلیلگرش هم ،این کشور را مادر
یداند.
خود م 
JJژاپن زیر تیغ
نیکایی توشــیهیرو به دنبال قدرت فرهنگی چین اســت .او
میگوید دو کشــور از طریق مسائلی به جز مسائل سیاسی به
یکدیگر نزدیک شــدهاند .او معتقد اســت در نهایت میتوان به
چینیها اعتماد کرد و در نتیجه از سایر مقامات چینی درخواست
کردهاست که با چینیها روابط دوستانهای برقرار کنند .در میانه
سال  ۲۰۱۰بود که روابط میان چین و ژاپن دچار مشکالتی شد،
در آن زمان ،همین نصیحتها موثر بود .دو کشــور با یکدیگر
وارد تنش شــده بودند .چین حتی صــادرات از ژاپن را ممنوع
اعالم کرده بود .ژاپنیها نمیتوانند خودروهای تولیدی خود را به
چینیها 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 ،رئیسجمهوری چین
زمان ژاپن را ایفا میکرد .باالخره
و شــینزو آبه ،نخستوزی ِر آن
ِ
دیدار میان قدرتها 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 کردهاست .جداسازی اقتصاد از سیاست هم
در شرایط فعلی کار سادهای به نظر نمیآید .در واقع ،چشمانداز
رابطه میان این دو کشــور کامال تیره و تار شدهاست .بهعالوه،
آمریکا بیش از گذشــته حضور دارد و تالش میکند 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 میکند تا دوباره مانند گذشــته ،روابط را به
شکلی صلحآمیز درآورد اما بعید به نظر میرسد 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
میتواند اثرات زیادی بر معادالت جهانی بگذارد.

این ساختمانها و بسیاری از دیگر ساختمانها نظیر اینها ،در حقیقت قلب اقتصاد کره جنوبی هستند و در دوران همهگیری کرونا،
همین ساختمانهایی که عموما رباتها در آنها کار میکنند ،توانستهاند اقتصاد کره جنوبی را به جلو ببرند .اقتصاد کره جنوبی در
سال  ۲۰۲۰یعنی در زمان کرونا  ۱درصد کوچک شد.

[ اقتصاد کره جنوبی ]

تراشهها و آجرها
همهگیری با کره جنوبی چه کردهاست؟
دو ساختمان عظیم خاکستری که با مستطیلهایی به رنگ آبی،
قرمز و زرد تزئین شده ،قرار است شبیهترین تصویر به نقاشی معروف
پیت موندریان باشد ،که پارک صنعتی در جنوب سئول را به نمایش
میگذارد .درون این ساختمانها ،بزرگترین خطوط تولید تراشه برای
لوازم برقی گروه سامسونگ قرار دارند که به صورت شبانهروزی یعنی
 ۲۴ساعته تولید میکنند .رباتها از سقف آویزان هستند و وسایل را
میسازند .در واقع این رباتها هستند که کار را مرحله به مرحله پیش
میبرند .چند انسان هم به عنوان ناظر اجازه دارند همان اطراف حضور
داشته باشــند تا به کار رباتها 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 ســاختمانها و بسیاری از دیگر ساختمانها نظیر اینها ،در
حقیقت قلب اقتصــاد کره جنوبی هســتند و در دوران همهگیری
کرونا ،همین ساختمانهایی که عموما رباتها در آنها کار میکنند،
توانستهاند اقتصاد کره جنوبی را به جلو ببرند .اقتصاد کره جنوبی در
ســال  ۲۰۲۰یعنی در زمان کرونا  ۱درصد کوچک شــد .در همین
دوره ،تولید جهانی ۳.۵ ،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 میرود امسال حدود  ۳.۵درصد
رشد کند .چنین رقمی میتواند بهترین رقم برای رشد اقتصادی کره
جنوبی در یک دهه گذشــته باشد .این اقتصاد از ابتدای سال ۲۰۲۱
تاکنون ،توانســته به سطح خود در دوران پیش از شیوع کرونا برسد.
وضعیت صادرات در این کشور و همچنین تولید محصوالت کارخانهای
به حدود پیش از بحران کرونا رسیدهاست .سامسونگ در سال ۲۰۲۰
بیش از سال قبل از آن ،درآمدزایی کرد ،در حالیکه همهگیری جهان
را درنوردیده بود.
کــره جنوبی در مهار کرونا کامال موفق عمــل کرد .عالوه بر آن،
بخشهایی 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  ۲۰۲۰تا مارس  ۲۰۲۱تقریبا به صورت پیوسته
رشد کردهاست .ابعاد مختلف این اقتصاد ،مدام در حال چرخش بوده
و توانسته درآمدزایی کند .همین حاال هم رستورانها کار میکنند،
بخشهایی که به شــدت در شــرایط کرونا در دیگر کشورها آسیب
دید هاند.

خیابانهای سئول بپرسید ،به شما خواهند گفت که در سال ۲۰۲۰
و همین حاال در ســال  ۲۰۲۱به 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 بخشهای کره جنوبی ،تصویری کامال متفاوت
به چشم میخورد .در شهرهای کوچک که چشمانتظار دانشجویان
خارجی و گردشگران خارجی هستند ،وضعیت کامال به هم ریختهاست.
هر بخشی که نیازمند گردشگر باشد ،دچار مشکل شدهاست .برخی از
مناطق ،کامال وابسته به دانشجویان بینالمللی ،بهویژه چینی هستند.
اما وضعیت طوری بوده که خارجیها را پس زدهاست .در واقع خبری
از این افراد نبودهاســت .مردمی که در این مناطق زندگی میکنند،
میگویند بدترین وضعیت را در  ۳۰ســال گذشته تجربه میکنند.
برخی میگویند فقط چند ماه دیگر میتوانند به این وضعیت ادامه
دهند و عمال زندگی به این شکل ،دیگر ممکن نخواهد بود.
نرخ بیکاری در کره جنوبی در ماه ژانویه به  ۵.۴درصد رســید که
تقریبا برابر با سطح آن در دوران پیش از شیوع کروناست .اما هنوز هم
تعداد افراد بیکاری که در گذشته در صنایع خردهفروشی و گردشگری
فعالیت داشتند ،بسیار باالســت .برخی تحلیلگران میگویند این
وضعیت میتوانــد تهدیدی برای اقتصاد کره جنوبی باشــد .دولت
در این زمینه اقداماتی داشــته تا جلوی بــروز بحران در اقتصاد کره
جنوبی را بگیرد .حتی برخی پروژههای زیرساختی برای اقتصاد سبز
هم معرفی شدهاند که میتوانند کمککننده باشند .اما راهاندازی این
پروژهها زمانبر است .نکته اینجاست که تعداد مبتالیان در کره جنوبی
دوباره در حال افزایش است و این میتواند مسئلهای نگرانکننده برای
این اقتصاد باشد .واکسیناسیون در این کشور به کندی پیش میرود
و محدودیتها در برخی از شــهرها در مورد مشاغل مختلف اعمال
شدهاست .به همین خاطر اســت که شاید ناگهان قلب اقتصاد کره
جنوبی از کار بیفتد.

چرا باید خواند:
اقتصاد کره
جنوبی یکی از
توسعهیافتهترین
اقتصادهای جهان
است که ایران هم
بارها تالش کرده از
آن الگوبرداری کند.
توسعه کره جنوبی
در نگاه بسیاری از
آسیاییها ،میتواند
نمونهای خوب برای
پیگیری باشد .اما
عملکرد این اقتصاد در
شرایط کرونا به چه
صورت بودهاست؟
کره جنوبی در مهار کرونا کامال
موفق عمل کرد .عالوه بر آن،
بخشهایی 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  ۲۰۲۰تا مارس ۲۰۲۱
تقریبا به صورت پیوسته رشد
کردهاست .ابعاد مختلف این
اقتصاد ،مدام در حال چرخش
بوده و توانسته درآمدزایی کند

یها
مانتظار خارج 
JJچش 
کافیشاپها در کره جنوبی گفتهاند که وضعیت کار کردن برای
آنها کامال عادی اســت و مثل همیشه مشغول به فعالیت هستند.
تنها چند هفته در زمســتان بود که این بخشها ناچار شدند شیوه
بیرونبر را اجرا کنند .از نگاه مردم ،همهگیری تغییر محسوســی در
زندگی و کسبوکار آنها ایجاد نکردهاست .اگر از مردم و کارگرها در
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دیوندرا ،معلمی  ۳۸ساله است که در یکی از روستاهای هند کار میکند .او به یک قهرمان در این کشور تبدیل شدهاست .این مرد ،تماسهای
بسیاری از دوستانش در دهلی نو دریافت کردهاست یعنی جایی که هزار و  ۴۰۰کیلومتر با آن روستا فاصله دارد .این معلم با تمام تالش به دنبال
اکسیژن است و به صورت  ۲۴ساعته تالش میکند این نیاز را برای افراد مختلف برآورده کند.

[ کرونا در هند ]

بهای قهرمان
قل 
شاید دولت کم آورده باشد ،اما مردم هنوز نه!
چرا باید خواند:
هند با بحرانی
بیسابقه در رابطه
با کرونا روبهرو
شدهاست .موج دوم
کرونا کامال از مدیریت
دولت در هند خارج
شدهاست .اما ظاهرا
مردم هند با ابتکارات
خودشان تالش
دارند بار را از روی
دوش دولت بردارند
و خودشان به میدان
آمدهاند تا بحران را کم
کنند.

بسیاری از هندیها نیازمند این هستند که کسی آنها را در آغوش بگیرد
و از آنها پرســتاری کند اما دولت عمال در بحران کرونا کم آوردهاست و در
موج دوم ،نشان داده که کاری از دستش بر نمیآید .از بیمارستانها 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 عینحال ،تعداد
مبتالیان همینطور در حال افزایش است .ذخیره واکسن هم در این کشور
کاهش پیدا کردهاســت .دولت در زمستان اعالم کرد میتواند این ویروس را
مهار کند و حتی اعالم کرد برنامههایی دارد اما اکنون در موج دوم ،نشان داده
که عمال کاری از دستش برنمیآید و اوضاع کامال از دستش خارج شدهاست.
حتی ضروریترین نیازهای انسانی هم قابل برآورد کردن نیستند.
در شــرایطی که دولت توانی ندارد و در برابر این شــرایط ،دچار کمبود
شدهاست ،نیروهای مردمی و داوطلب تالش دارند کمبودهای دولتی را جبران
کنند .شهروندان ،خیریهها ،شــرکتهای خصوصی و حتی خدمتکاران در
بخشهای غیر دولتی ،همگی دســت به دست هم دادهاند و با ابتکارات خود
تالش میکنند از شــدت این بحران کم کنند .در واقع این مردم هستند که
به کمک دولت آمدهاند تا دولت بتواند از عهده مدیریت این بیماری بربیاید.
JJمهربانی در شهر
دیوندرا ،معلمی  ۳۸ساله است که در یکی از روستاهای هند کار میکند .او
به یک قهرمان در این کشور تبدیل شدهاست .این مرد ،تماسهای بسیاری از
دوستانش در دهلی نو دریافت کردهاست یعنی جایی که هزار و  ۴۰۰کیلومتر
با آن روستا فاصله دارد .این معلم با تمام تالش به دنبال اکسیژن است و به
صورت  ۲۴ساعته تالش میکند این نیاز را برای افراد مختلف برآورده کند .در
واقع اکسیژن به هدیهای تبدیل شده که این شخص به دست افراد میرساند.
در توییتر و واتساپ ،صدها قصه و داستان از زنان و مردانی دیده میشود که در

در شرایطی که دولت توانی
ندارد و در برابر این شرایط،
دچار کمبود شدهاست ،نیروهای
مردمی و داوطلب تالش دارند
کمبودهای دولتی را جبران کنند.
شهروندان ،خیریهها ،شرکتهای
خصوصی و حتی خدمتکاران در
بخشهای غیر دولتی ،همگی
دست به دست هم دادهاند و
با ابتکارات خود تالش میکنند
از شدت این بحران کم کنند.
در واقع این مردم هستند که
به کمک دولت آمدهاند تا دولت
بتواند از عهده مدیریت این
بیماری بربیاید
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شرایط سخت کرونایی تالش میکنند با رفتارهای قهرمانانه خود ،از دردهای
مردم در شرایط کرونایی کم کنند .در همین شبکههای اجتماعی ،افراد زیادی
درخواســت کمک کردهاند ،یکی به دنبال اکســیژن است و دیگر به دنبال
جایی برای نگهداری از بیمار خود .در این بین ،داوطلبان ،درخواستها را در
شبکههای اجتماعی رصد میکنند و مدام در تالش هستند تا نیازهای مردم
را در این سطح برطرف کنند .در واقع آنها از هیچ کمکی دریغ نمیکنند.
البته اکثر تالشهایی که در رابطه با کرونا در توییتر و شبکههای اجتماعی
در هند صورت میگیرد ،به صورت محلی انجام میشــود .مردم هم تالش
میکنند در همان جایی که هستند نیازهای خود را برطرف کنند .مثال ویشال
ســینگ ،پدری  ۸۰ساله دارد که به کرونا مبتال شدهاست .او به جای اینکه
پدرش را به بیمارستانی دور از شهر خودش ببرد ،در مدرسهای که داوطلبان
آن را به بیمارســتان بدل کردهاند ،به دست نیروهای داوطلب سپردهاست.
مدرسههایی که در این زمینه به بیمارستان تبدیل شدهاند اغلب مدرسههای
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 کردهاند .در دهلی ،افراد
زیادی وجود دارند که به دلیل کرونا ،گرسنه ماندهاند .شهروندان دیگر تالش
دارند به این افراد کمک کنند .مردی وجود دارد که به شــهرت رسیده و در
خیابانها راه میافتد و به مردم گرســنه کمک میکند .در واقع او به مردم
دهلی غذا میرســاند .برخی از ابتکارات هندیها در شرایط کرونایی ،کامال
سازماندهیشده است .برای مثال نهادی شکل گرفته که به صورت داوطلبانه
بــه افراد مهاجر در هند کمک میکنــد .کارگران مهاجر در بمبئی نیازمند
کمکهای زیادی هســتند و نهاد خانا چاهیا در این زمینه تالش میکند و
کمک میرســاند .نهادهای دیگری هم شکل گرفتهاند که سوپ و غذاهای
ســاده به دست افراد بیبضاعت میرسانند .این نهادها از سال گذشته شکل
گرفتهاند و در این مدت ،نقش حائز اهمیتی داشــتهاند .خیریههای قدیمی
هم در عینحال ،کمک میکنند و به فعالیت خود ادامه میدهند .غولهای
شرکتی در هند هم به میدان آمدهاند و تالش دارند در این زمینه کمک کنند.
همه اینها نشان میدهد که هرچند دولت کم آورده اما شهروندان هنوز در
تالش هســتند .جان بسیاری از مردم هند در دستان مردمی معمولی است
که با کمکهای داوطلبانه خود ،درد کرونا را کم میکنند .هریک از این افراد
معمولی ،میتوانند تحولی بزرگ در زمینه کرونا در هند ایجاد کنند.

در شرایط بحرانی ،مردم عموما تالش میکنند کمتر خرج کنند و بیشتر پسانداز داشته باشند .این وضعیت در زمان جنگها هم صورت میگیرد .اما
بهمحض اینکه شرایط عادی میشود ،مردم هم تالش میکنند رفتاری عادی داشته باشند و در نتیجه به دنیای خرید هم بازمیگردند .از قدیم شرایط به
همین شکل بوده و اکنون هم انتظار میرود در مورد کرونا شرایط به همین شکل باشد.

چرا باید خواند:
اقتصادها در شرایط
بحرانی ،دچار اختالل
میشوند اما ظاهرا
پس از بحران ،بهتر
از گذشته ظاهر
میشوند .دلیل
این بهبود ناگهانی
چیست؟ این اتفاقی
است که در شرایط
کرونایی هم رخ
میدهد .اکونومیست
در این گزارش نشان
میدهد که چطور
اقتصادها بهتر از
دوران پیش از کرونا،
رشد خواهند کرد.

[ بهبود اقتصادی ]

پول ،ماشین و آشوب
بهبود پساکرونایی در اقتصادهای توسعهیافته آغاز شدهاست
همهگیری سل در سال  ۱۸۳۰تا پایان آن دهه ،آسیبهای بزرگ به اقتصاد فرانسه وارد کرد.
حدود  ۳درصد از پاریسیها در عرض یک ماه ،جان خود را از دست دادند .در آن زمان ،بیمارستانها
پر بیمارانی بود که پزشکان حتی نمیتوانستند بگویند از چه رنج میبرند و چرا جان خود را از دست
میدهند .پایان عصر طاعون هم مساوی با شروع انقالبی صنعتی در فرانسه و بریتانیا .اما هرکسی
که «بینوایان» را خوانده باشد ،میتواند با آنسوی انقالب صنعتی هم آشنا شود .مردم فقیر بیش از
سایر افراد از این بیماری آسیب دیدند .ثروتمندان هم تالش میکردند خودشان را از بیماری در امان
نگه دارند .کشور هم مدام تالش میکرد از بیماریهای مسری و واگیردار بگریزد .همین امر باعث
شد فرانسه با بیثباتیهای سیاسی بسیاری روبهرو شود که تا آن زمان ،به آن شکل تجربه نکرده بود.
در دنیای امروز ،کرونا را داریم که کشــورهای فقیر را دچــار بحرانهای بزرگ اقتصادی
کردهاســت اما کشــورهای ثروتمند ظاهرا در دوران پســاکرونایی قرار گرفتهاند و در مسیر
بهبود هستند .دولتها در کشورهای ثروتمند به تدریج تالش میکنند قوانین سختگیرانه و
محدودیتها را بردارند .دیگر به کسی اصرار نمیکنند که در خانه بمانند .دلیلش این است که با
واکسیناسیون ،تعداد کسانیکه به بیمارستان نیاز پیدا میکنند ،کاهش پیدا کردهاست .در نتیجه
مرگهای ناشی از ویروس کرونا هم کاهش یافتهاست .بسیاری از تحلیلگران میگویند امسال
اقتصاد آمریکا رشد  ۶درصدی را تجربه خواهد کرد .این رقم تقریبا  4درصد بیشتر از رقم آن
در دوران پیش از کرونا است .دیگر کشورهای ثروتمند و پیشرفته هم در مسیری نسبتا مشابه
قرار دارند .بررسیهای اکونومیست نشان میدهد تولید ناخالص داخلی این کشورها در حال
بهبود است .سرعت پیشرفت اقتصادی این کشورها بهویژه کشورهای گروه  ۷به قدری باالست
که خیلی از تحلیلگران تصورش را هم نمیکردند.
وضعیتی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم ،کامال ناشناخته است .در تاریخ ،چنین
موقعیتی بیسابقه بودهاست .اما به هر حال تاریخ هم به ما میگوید که همیشه پس از
یک بحران ،اقتصاد دوباره بهبود پیدا کرده و در مسیر رشد قرار گرفتهاست .بحران همیشه
مردم و صاحبان کسبوکارها را تشویق میکند که دست به ابداعات و ابتکاراتی بزنند که
به آنها کمک کند از عهده بحران بربیایند .همین راههای نو ،میتواند شرایط را بهتر از

دوران پیش از بحران کند .در نتیجه اکنون هم در شرایط کرونایی ،شاهد ابتکاراتی از مردم
و کسبوکارها خواهیم بود که وضعیت را بهبود خواهد بخشید.
JJآنسوی بحران
در شرایط بحرانی ،مردم عموما تالش میکنند کمتر خرج کنند و بیشتر پسانداز داشته باشند.
این وضعیت در زمان جنگها هم صورت میگیرد .اما به محض اینکه شرایط عادی میشود ،مردم
هم تالش میکنند رفتاری عادی داشته باشند و در نتیجه به دنیای خرید هم باز میگردند .از قدیم
شرایط به همین شکل بوده و اکنون هم انتظار میرود در مورد کرونا شرایط به همین شکل باشد.
در حال حاضر تعداد کمی از آمریکاییها پساندازهای خود را خرج کردهاند ولی به زودی همین
مصرفکنندگان دست به جیب میشوند و پساندازهای خود را روانه بازار میکنند.
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 نمیدهند که تولید به چه صورت بودهاست اما حقیقت
این اســت که در شــرایط پس از بحران ،تولید به صورت ناگهانی افزایش پیدا میکند .در واقع،
تولیدکنندگان هم دســت به ماجراجویی میزنند و با تولیدات بیشــتر ،وضعیت را کامال متحول
میکنند .در واقع آنها میخواهند پول بیشتری به دست بیاورند در نتیجه بیشتر از گذشته تولید
میکنند .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 میشود .به همین
خاطر است که وضعیت اقتصاد ،در دوران بحران ،سخت میشود اما در دوران پیش از بحران ،بسیار
بهتر از گذشته خواهد بود .به این ترتیب اکنون باید اینطور انتظار داشت که کشورهای توسعهیافته،
پیشرفتی چشمگیر را تجربه کنند .فشارهای بحران ،باعث میشود شرایط پس از بحران ،بهتر باشد.
این اتفاقی است که در حال حاضر رخ دادهاست .قصه کرونا به سمت خوب خود ،در مورد اقتصاد
بهویژه در کشورهای توسعهیافته رسیدهاســت .حاال باید دید در دو سال آینده چه اتفاقاتی برای
اقتصادهای جهان رخ میدهد.
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مهمترین کاری که بایدن تصمیم گرفته انجام دهد این است که آمریکا را به چهرهای متفاوت تبدیل کند .آمریکای بایدن قرار نیست
به خاک کشورهای دیگر حمله کند و تا جای ممکن از مداخلههای سیاسی در کشورها میگریزد .اما در عینحال ،برای حفظ منافع
خودش ،دست به اقداماتی خواهد زد که میتواند جنجالی هم باشد .در واقع او به دنبال منافع آمریکا و آمریکاییها است.

[ سیاست خارجی بایدن ]

بار اضافی

بایدن نه شبیه ترامپ است و نه اوباما

چرا باید خواند:
حاال مدتی است
که جو بایدن،
رئیسجمهوری
جدید آمریکا قدم به
کاخ سفید گذاشته
و سیاستهای
خود را مشخص
کردهاست .در این بین
سیاستهای خارجی
از همه مهمتر است.
اما او چه سیاستی را
برای آمریکا در قبال
خارجیها در پیش
خواهد گرفت؟
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سرگئی الوروف از سال  ۲۰۰۴تاکنون سمت خود را در وزارت
خارجه روسیه حفظ کردهاست .از آن زمان تا کنون ،آمریکا چندین
رئیسجمهوری جدید داشتهاست .حاال او با رئیسجمهوری جدید
آمریکا مواجه شدهاســت :جو بایدن .هــر روز دیپلماتها عوض
میشــوند و آمریکا هم سیاست خود را تغییر میدهد .در نتیجه
هربار باید یاد گرفت که چطور با این دیپلماتها ،سیاست را اداره
کرد .دونالد ترامپ سیاســتهای خودش را داشت و باراک اوباما
هم برای خودش مواضعــی را تعیین کرده بود .حاال نوبت به جو
بایدن رسیدهاست .شوخیهایی که سیاستمداران خارجی با آمریکا
میکردند تغییر کردهاست و فضا به کلی دگرگون شدهاست.
یکی از کســانیکه بایدن باید به فکر ســروکله زدن با او باشد،
والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری 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  ۱۰۰روز خود نزدیک
شــده اقداماتش به عنوان یک رئیسجمهور در آمریکا ،زیر ذرهبین
قرار خواهد گرفت .الگوی ریاستجمهوری او هم به زودی مشخص
خواهد شــد .او قرار نیست رفتاری مشابه ترامپ داشته باشد ،حتی
قرار نیست رفتار و سیاســتهایش شباهتی به سیاستهای اوباما
داشــته باشــد در حالیکه زمانی معاون او بود .اما او هم قرار است
متحدانی داشته باشد و با آنها کارش را پیش ببرد.
بایدن گفته حواســش جمع است و تمام مخالفان خود را زیر
نظر دارد .به همین خاطر اســت کــه خیلیها تصور میکنند او
خام نیســتند ،برچسبی که معموال به اوباما میزدند .مردم تصور
میکردنــد اوباما حواســش به مخالفانش نیســت و به آنها بها
میدهد .روسیه یکی از کشورهایی اســت که آمریکا مدام آن را
رصد میکند .چین هم از دیگر کشورهایی است که اهمیت زیادی
برای آمریکاییها دارد .در واقع آمریکا باید دو کشور را مدام رصد
کند :روسیه و چین.
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JJاتحاد علیه روسیه
یکی از اصولی که بایدن مدام از آن ســخن میگوید این است
که آمریکا باید نقشی واقعگرایانه 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 واقعگرایانه باشد .از این طریق ،از نگاه او میتوان نظمی را
در جهان برقرار کرد.
مهمترین کاری که بایدن تصمیم گرفته انجام دهد این است
که آمریکا را به چهرهای متفاوت تبدیل کند ،آمریکای بایدن قرار
نیست به خاک کشــورهای دیگر حمله کند و تا جای ممکن از
مداخلههای سیاسی در کشورها میگریزد .اما در عینحال ،برای
حفظ منافع خودش ،دســت به اقداماتی خواهد زد که میتواند
جنجالی هم باشد .در واقع او به دنبال منافع آمریکا و آمریکاییها
است .سیاستهایی هم که دنبال میکند قرار است این کشور را
به منافع خودش برساند.
هنوز تیم سیاســت خارجی بایدن به آن شــکل سروسامان
نگرفتهاســت .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 .سیاستهای روسیه بسیار قدرتمند
است ،در نتیجه به سیاستهای قدرتمندی در قبال این کشور نیاز
است .بایدن فعال مراحل نخست را مشخص کردهاست و به زودی
نشــان میدهد که مواضعش در قبال روسیه به چه صورت است.
البته او در دوره اوباما ،تجربههایی به دســت آوردهاست در نتیجه
تصورات خام و ســادهانگارانهای در این زمینه ندارد .آمریکاییها
شاید در  ۳۰سال گذشته ،اصال چنین رئیسجمهوری نداشتهاند
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 .بهویژه بعد از ترامپ ،این ماجرا پررنگتر شدهاست.
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 آنها باشــد و سیاست خارجی آمریکا با آنها
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 اروپاییها 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 میرسد که روسیه مهمترین بحث در
سیاست خارجی آمریکا است .سایر کشورها هم به مرور موقعیت
خود را مشخص خواهند کرد .ما میتوانیم نسبت به کلیت ماجرا
خوشبین و به اتفاقات خوب ،امید داشته باشیم.

انتشار گازهای گلخانهای در سال  2020افتی  5.8درصدی کرد که تقریبا  2گیگاتن کربن دیاکسید
میشود و دلیل آن هم کاهش تقاضا برای نفت ،زغال و گاز بود .چنین کاهشی بهتنهایی تاثیری بر دمای
جهانی هوا در بلندمدت ندارد زیرا این مسئله وابسته به انتشار تجمیعی گازهای گلخانهای در اتمسفر است.

[ گازهای گلخانهای ]

رویاهای پوچ
سال  2021سال افزایش سریع انتشار گازهای گلخانهای است
سال گذشته بود که نگاه همه کشورها به تعداد در حال افزایش شیوع و
مرگهای ناشی از ویروس کرونا بود و بسیاری از طرفداران محیط زیست با
نگاه مثبتی کاهش مصرف سوخت فسیلی در جهان را دنبال میکردند که
در پی آن انتشــار گازهای گلخانهای هم کاهش پیــدا میکرد .در واقع هم
انتشــار گازهای گلخانهای در سال  2020افتی  5.8درصدی کرد که تقریبا
 2گیگاتن کربن دیاکسید میشود 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 گلخانهای
در اتمسفر است .با اینحال امیدواری بین افرادی که نسبت به وضعیت اقلیم
خوشبین هســتند این بود که کاهش انتشار گاز گلخانهای شاید منجر به
دوری از سوختهای فسیلی به سمت منابع انرژی پاک شود .علیرغم تمام
تالشهایی که ســال پیش صورت گرفت و تعهداتی که از سوی کشورهای
مختلف مطرح شــد ،پیشبینی میشود که در ســال جاری انتشار گازهای
گلخانهای با شــدت بیشتری ادامه پیدا کند .پنج سال پس از توافق پاریس،
جهانی کارزار مبارزه با گرمایش زمین
اتحادیه اروپا همچنان به دنبال رهبریِ
ِ
است؛ چیزی که در پی ناکامی رهبران در رسیدن به توافقی در ماه اکتبر سال
گذشته غیرممکن به نظر میرسید .علت اصلی این ناکامی نیز نگرانیهای مالی
به ویژه در میان کشورهای شرق اروپا بود که خواستار شفافیت بیشتر در نحوه
تامین و مدیریت پروژهها در جریان «دگرگونی سبز» و چرخش فعالیتها از
سوختهای فسیلی به سمت سوختهای سبز بودند.
این اختالفات سرانجام با رسیدن به توافقی بر سر بودجه بلندمدت اتحادیه
همچنین دادن تضمینهای مالی به کشورها مبنی بر حمایت از آنها برای
مقابله با تبعات شیوع ویروس کرونا ،برطرف شد و راه را برای رسیدن به یک
توافق برای کاهش تولید گازهای گلخانهای هموار کرد .بر این اســاس قرار
اســت یک بســته مالی به ارزش  1.82تریلیون یورو صرف سرمایهگذاری و
اجرای پروژههای «دگرگونی سبز» در کشورهای عضو همچنین حمایت از
بخشهایی شود که از این پروسه انتقال آسیب میبینند.
 ۲۷کشــور عضو این اتحادیه در پایان نشست دو روزۀ خود در بروکسل،

طرح پیشنهادی کمیســیون اروپا در موضوع تشدید تدابیر با هدف تحقق
اهــداف میانمدت اتحادیه برای کاهش تولید گازهای گلخانهای 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 میکردند.
JJتالشهای گویا بیفرجام
حاال گزارشی از سوی آژانس بینالمللی انرژی منتشر شدهاست که نشان
میدهد گویا این امیدها و خوشبینیها خیلی جایی در واقعیت ندارند .این
نهاد در آخرین تحلیلهای خود پیشبینی میکند که انتشار کربن دیاکسید
به منظور تولید انرژی رشــدی  1.5گیگاتنی داشته و در سال  2021به 33
گیگاتن میرسد که تقریبا رشدی  5درصدی به حساب میآید .به لحاظ میزان
مطلق این بزرگترین افزایش انتشــار گازهای گلخانهای پس از سال 2010
اســت ،یعنی زمانی که به دلیل افت در ســالهای بحرانی  2007تا 2009
بسیاری از دولتها پروژههایی که مصرف کربن زیادی داشتند را به پیش بردند
تا بتوانند خود را از رکود اقتصادی خارج کنند.
عمده افزایشی که پیشبینی میشــود در سال  2021رخ دهد ناشی از
جهش شدید اســتفاده از زغال سنگ در جهان ،به ویژه در چین است .این
گزارش پیشبینی میکند که تقاضای زغالسنگ به اوج خود در سال 2014
برسد و تقاضای گاز طبیعی هم از سطح سال  2019خود باالتر برود .نفت هم
جهش خواهد کرد ،البته با نرخ آهستهتری زیرا بهبود اوضاع صنایع پروازی
هم با ُکندی روبهرو شدهاست .اگر این پیشبینیها به واقعیت بپیوندند ،سال
 2020تنهــا یک گام رو به عقب در مصرف انرژی بودهاســت ،نه یک نقطه
عطف .این مسئله به خوبی نشان میدهد که به هیچوجه دنیا گوشش آنطور
که به نظر میرسد بدهکار مشکالت زیستمحیطی نیست و در حال خروج
از همهگیــری کرونا هیچ فکری به حالت تغییرات اقلیمی نکردهاســت .اگر
کشورهای جهان به سرعت انتظار گازهای خود را کاهش ندهند ،به احتمال
زیاد در سال  2022با وضعیت بدتری هم روبهرو خواهیم بود.

چرا باید خواند:
گرچه در سال 2020
بهدالیلمختلفی
که عمدتا ناشی از
همهگیری کرونا
بودند انتشار گازهای
گلخانهای کاهش پیدا
کرد ،اما این کاهش
امری جریانساز نبود
و در سال جاری باز
هم با افزایش انتشار
این گازها به دلیل باال
رفتن تقاضای انرژی
روبهرو خواهیم بود.

عمده افزایشی که پیشبینی
میشود در سال  2021رخ
دهد ناشی از جهش شدید
استفاده از زغال سنگ
در جهان ،به ویژه در چین
است .این گزارش پیشبینی
میکند که تقاضای
زغالسنگ به اوج خود در
سال  2014برسد و تقاضای
گاز طبیعی هم از سطح سال
 2019خود باالتر برود .نفت
هم جهش خواهد کرد ،البته
با نرخ آهستهتری زیرا بهبود
اوضاع صنایع پروازی هم با
ُکندی روبهرو شدهاست

انتشار دیاکسید کربن به خاطر تولید انرژی در جهان ،گیگاتن
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آمازون اعالم کرده است که از اواسط ماه می امسال دستمزد ساعتی بیش
از  ۵۰۰هزار نفر از کارگران خود را افزایش دائمی خواهد داد .این افزایش
دستمزدها قرار است از  ۵۰سنت تا  ۳دالر در هر ساعت باشند.

[ آمازون ]

افزایش دستمزد پرقدرت
با باال رفتن دستمزد در آمازون ،بقیه هم همین مسیر را طی میکنند
چرا باید خواند:
آمازون دستمزدهای
ساعتی تقریبا500
هزار نفر از نیروی
کار خود را افزایش
دادهاست و به دلیل
ابعاد بزرگ این شرکت،
بنگاههایی که در یک
محلجغرافیاییبا
انبارهای آمازون
قرار دارند هم مجبور
میشوند اندکی
دستمزدهای خود را
باال ببرند.

ســال گذشــته که کارکنان انبارهای آمــازون در ایالت آالباما با
سازماندهی خود قصد راهاندازی یک اتحادیه را داشتند که از طریق
آن بتوانند حقوق بیشــتری را برای دست کم  5800کارمند همان
منطقه به دســت بیاورند ،شاید این باور را نداشتند که بتوانند با این
سرعت این مسیر را در مقیاسی بسیار گستردهتر طی کنند.
آمازون اعالم کرده است که از اواسط ماه می امسال دستمزد ساعتی
بیــش از  ۵۰۰هزار نفر از کارگران خود را افزایش دائمی خواهد داد.
این افزایش دستمزدها قرار است از  ۵۰سنت تا  ۳دالر در هر ساعت
باشــند .تعداد  ۵۰۰هزار نفر در مقایسه با  1.3میلیون کارگر آمازون
عدد نسبتا بزرگی محسوب میشود و این شرکت اعالم کرده که بیش
از  ۱میلیارد دالر بهخاطر این افزایش دستمزدها سرمایهگذاری خواهد
گرد .آمازون همچنین گفته است که قصد دارد برای دهها 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 محمولههای خود را ب ه خاطر افزایش
تقاضا ۲ ،دالر افزایش داده بود ،اما این افزایش دستمزدها ،موقتی بودند
و از ماه می  ۲۰۲۰و با رسیدن تعداد فوتیهای کرونایی آمریکا به ۱۰۰
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هزار نفر حذف شدند .بد نیست بدانید که پاندمی ویروس کرونا از آن
زمــان تاکنون بیش از  ۴۰۰هزار نفــر از مردم آمریکا را به کام مرگ
کشانده است .آمازون این بار اعالم کرده است که افزایش دستمزدها
دائمی خواهد بود؛ ضمن اینکه استخدامیهای جدید نیز مشمول این
افزایشها خواهند شد.
JJخبر خوش برای همسایهها
گرچه این خبر برای کارکنان آمازون بسیار خوش است ،اما نیروی
کار بنگاههای دیگر هم دلیلی برای شــاد بودن پیدا کردهاند .یکی از
مقاالت اخیر منتشر شده در دانشگاه برکلی کالیفرنیا نشان میدهد
که زمانی که یک شــرکت بزرگ آمریکایی حقوق کارگران ساعتی
خــود را افزایش میدهد ،معموال این تاثیر بر روی دیگر کارفرماهای
محلی هم سرریز میکند .در این مقاله با استفاده از یک پایگا ه کاریابی
آنالین و دادههای آن و یک وبســایت که مربوط به بررسی وضعیت
کارفرماهاست ،این نتیجه به دست آمد که طبق نموداری که مشاهده
میکنیــد ،زمانی که آمازون در اکتبــر  2018کف حقوق خود را به
ساعتی  15دالر رساند ،یعنی افزایشی تقریبا  20درصدی ،کارفرمایان
نزدیک به این کمپانی هم دســتمزدهای آگهی شده خود را به طور
میانگین  4.7درصد افزایش دادند .نویسندگان این مقاله روندی مشابه
را هم برای افزایش حقوق در والمارت ،تارگت و کاســتکو مشــاهده
کردند.
این تناسبها نشان میدهند که بازار کار کارکرد همیشگی خود
را ندارد .در یک بازار رقابتی که حاکم اصلی آن عرضه و تقاضا است،
دستمزد تحت تاثیر بهرهوری نهایی نیروی کار ،یا خروجی اضافی تولید
شده توسط نیروی کار اضافه ،محاسبه میشود .هرگونه تغییر رویه از
این دستمزد بازاری توسط آمازون یا هر کارفرمای دیگر روی دستمزد
دیگران تاثیر نمیگذارد .این واقعیت که دیگر بنگاهها به سیاستهای
دســتمزدی آمازون و والمارت واکنش نشــان میدهند ،بیانگر این
واقعیت است که کارفرمایان بزرگ دارای قدرتی انحصاری هستند که
به آنها این امکان را میدهد که دستمزدهای محلی را تعیین کنند.
در ماه گذشته این قدرت به نفع کارکنان مورد استفاده قرار گرفت و
باعث خوشامد آنها شد ،اما چنین قدرتی در تعیین دستمزد میتواند
برای پرداخت حقوقی کمتر از نرخ بازار رقابتی به کارگران هم استفاده
شود .یکی از منابع اصلی این قدرت اصطکاکهای موجود در بازار مانند
هزینههای پیدا کردن شغلی جدید ،موانع سر راه جابهجایی نیروی کار
و تمرکز در بازار کار ،میشود .قدرت انحصار ،انحصار در تقاضا ،میتواند
بسیار سودده باشد و آمازون به وضوح در وضعیت مالی فوقالعادهای به
ســر میبرد .این بنگاه در آخرین روزهای ماه آوریل گزارش داد که در
3ماهه ابتدایی سال درآمدی  108میلیارد دالری و سودی  8.1میلیارد
دالری کرد ه و با این کار از انتظارات تحلیلگران هم به شــدت سبقت
گرفتهاست .سود مربوط به 12ماههای که به ماه مارس ختم میشد هم
 26.9میلیارد دالر بود که بیش از  3سال اخیر روی هم بود.

پیش از مزایده سال  ،2018کمپانیها اعالم کردند که به توافقی برای به اشتراک گذاشتن محتوا رسیدهاند و طبق آن
مشترکهای هریک از ایندو پخشکننده میتوانند مسابقات آن شبکه دیگر را هم تماشا کنند .تماشاچیان فوتبال دیگر مجبور
نبودند برای تماشای همه مسابقات به هردو شبکه پول بدهند.

[ فوتبال جزیره ]

پولهای مستطیل سبز

لیگ برتر انگلستان بر سر دوراهی حق پخش تلویزیونی
لیگ برتر انگلیس ،ثروتمندترین رقابــت داخلی فوتبال جهان ،به
تازگی از یک مسئله هراسانگیز خالص شدهاست .سوپرلیگ کمعمر
اروپا ،تنها طی چند روز راهاندازی شد ،به چالش برخورد و لغو شد ،اما
میتوانست تهدیدی بزرگ برای ارزشمندترین دارایی لیگ برتر باشد:
حق پخش بسیار باالی تلویزیونی این لیگ .اگر سوپرلیگ در میانه هفته
توجهها را به خود جلب میکرد ،لیگ جزیره نمیتوانست با این رقمهای
زیاد کنونی در آخر هفته توجه را به رقابتها خود بکشاند و کافی است
بدانید که از بین  12تیمی که ســوپرلیگ اروپا را تاسیس کردند لیگ
انگلستان با  6تیم 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
رســیدهاند .پیشترها چنین زمانی ،فرصتی حســاب میشد که پول
بیشتری از شرکای خود به جیب بزند ،اما طی سالهای اخیر وضعیت
بــازار این پخش تلویزیونی خیلی خوب نبوده و گویا لیگ برتر هنوز به
دشوارترین وضعیت خود نرسیدهاست .وضعیت به گونهای است که لیگ
برتر از دولت این کشــور خواسته که با اجازه آنها مکانیزم مزایده خود
را کنار بگذارد تا بتواند با همان شرایط قبلی قرارداد خود را تمدید کند.
در سال  1992که لیگ برتر انگلستان راهاندازی شد ،شبکه اسکای
اسپورتز برای هر مســابقه  640هزار پوند ( 1.1میلیون دالر) پرداخت
کرد .تا ســال  ،2016این هزینه به  10میلیون پوند رســید .طی این
دوره محبوبیت روزافزون این لیگ در کنار روحیه رقابتی اسکای باعث
شــد که قیمتها به حدی برسند که در نهایت حق پخش تلویزیونی
به بزرگترین منبع مالی باشگاههای بزرگ انگلیسی تبدیل شود .این
باشگاهها که ثروتمند شدهبودند حاال میتوانستند برای جذب بازیکن با
بزرگترین تیمهای جهان رقابت کنند و همین مسئله آنها را قویتر،
لیگ را جذابتر و حق پخش تلویزیونی را بیشتر میکرد .یوفا ،در حال
حاضر باشگاههای انگلستانی را به عنوان قدرتمندترین باشگاههای اروپا
در نظر میگیرد.
JJآغاز سراشیبی
امــا آخرین مزایده مربوط به حق پخش تلویزیونی این مســابقات
در اوایل ســال  2018برگزار شد و به نوعی مایوسکننده بود .مبلغی
که توسط اســکای و بیتی (بریتیش تلکام) برای این مسئله پرداخت
کردند افتی  13درصدی کرد و اگر قرار باشد در سال جاری هم مزایده
برگزار شود ،یعنی اتفاقی که سازمان لیگ برتر انگلستان به شدت از آن
فرار میکند ،طبق پیشبینی تحلیلگران با افتی مشابه روبهرو خواهیم
بود .دلیل اصلی افت این قیمتها آتشبس دادن اســکای اسپورتس
ی اسپورتس به یک دیگر اســت ،زیرا تا اینجای کار رقابت این
و بیت 
دو پخشکننده یکــی از عوامل اصلی باال رفتن مداوم حق پخشهای
تلویزیونیبود.
پیش از مزایده سال  ،2018کمپانیها اعالم کردند که به توافقی برای
به اشتراک گذاشتن محتوا رسیدهاند و طبق آن مشترکهای هریک از

این دو پخشکننده میتوانند 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
افســی که در زمینه پژوهش در دادههای فوتبالی فعالیت میکند ،در
این لحظه که این دو کمپانی متوجه شدند با همکاری به سود بیشتری
میرسند ،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 رقابتهای جدید روبهرو 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 گرفتهاست ،سازمان لیگ برتر انگلستان امیدوار
است که فروش حق پخش تلویزیونی به شکل خصوصی از سوی تمام
حاضرین مورد قبول قرار بگیرد .باشــگاهها کماکان بیش از همتایان
اروپایی خود پول دریافت میکنند و همین مسئله باعث میشود در
بازار نقل و انتقاالت قدرت خود را حفظ کنند .لیگ برتر انگلســتان
کماکان میتواند ادعا کند که نسبت به بوندسلیگا و سری «آ»ی ایتالیا
به نتیجه بهتری رسیدهاست .و پخشکنندگان هم میتوانند به لحاظ
واقعی با هزینهای کمتر ایــن دارایی گرانبهای خود را حفظ کنند.
همانطور که کلیر اندرس ،یکی از تحلیلگران مشهور مسائل مالی
فوتبال اشاره میکند ،علیرغم صحبتهای فراوانی که از مزاحمتهای
دیگــر پخشکنندهها ،پلتفرمهای پخش آنالین و رقابتهای جنبی
میشود ،لیگهای فوتبال انگلستان ،فرانسه ،آلمان و اسپانیا هنوز هم
همگی از همان خدماتی استفاده میکنند که در سال  1992استفاده
میکردند .بعضی از روابط از دور بسیار شکننده به نظر میرسند ،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 بهخوبی
آشنا نیست.

در سال  1992که لیگ برتر
انگلستان راهاندازی شد،
شبکه اسکای اسپورتز برای هر
مسابقه  640هزار پوند (1.1
میلیون دالر) پرداخت کرد.
تا سال  ،2016این هزینه به
 10میلیون پوند رسید .طی
این دوره محبوبیت روزافزون
این لیگ در کنار روحیه
رقابتی اسکای باعث شد که
قیمتها به حدی برسند که
در نهایت حق پخش تلویزیونی
به بزرگترین منبع مالی
باشگاههای بزرگ انگلیسی
تبدیل شود

چرا باید خواند:
لیگبرترانگلستان
ثروتمندترینلیگ
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 روبهرو
باشیم.
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اعداد و ارقام واقعا ترسناک هستند .در بریتانیا تقریبا نیم میلیون نفر عالیم
طوالنیمدت کووید را برای مدتزمانی طوالنیتر از  6ماه داشتهاند .شانس
این افراد برای بهبود کامل احتماال بسیار اندک است.

[ کرونا ]

درگیری کرونا و کار

بسیاری از بیماران کرونا هنوز عالیم دارند

چرا باید خواند:
با پدیدهای جدید از
بحران کرونا روبهرو
هستیم :افرادی که یک
بار به بیماری کووید
مبتال شدهاند ،پس از
طی کردن چند ماه
هنوز هم عالیمی از آن
را در بدن خود دارند
و این مسئله باعث
شدهاست که نتوانند به
خوبی کارهای شغلی
خود را انجام دهند.
همینمسئلهفشار
مالی زیادی به این
افراد وارد کرده و ممکن
است آنها را برای
همیشه از جریان
نیروی کار حذف کند.

174

بحران کرونا وجوه آرامتری هــم دارد .کووید طوالنیمدت که
در کشــورهای ثروتمند خود را نشان داد و حاال با واکسیناسیون
گسترده از آنها خارج میشود ،در کشورهای فقیر هم تاثیر خود را
دارد .سندرمهای پساکووید ،دستهای از عالیم هستند که دستکم
ســه ماه پس از درگیری با این ویروس روی بخشــی از بدن تاثیر
میگذارند .سه نوع عالمت از بقیه برجستهتر هستند :تنگی نفس،
خســتگی و «مهآلودگی مغز» .در بریتانیــا از هر پنج نفری که با
عالیم طوالنیمدت کووید رنج میبرند ،سه نفر اعالم کردهاند که
فعالیتهایشــان اندکی محدود شدهاســت و یکی از آنها عنوان
میکند که این محدودیت بسیار شدید است ،یعنی حتی نمیتوانند
مشاغل پشت میزی پارهوقت را بهدرستی انجام دهند.
اعداد و ارقام واقعا ترسناک هستند .در بریتانیا تقریبا نیم میلیون
نفــر عالیم طوالنیمدت کووید را بــرای مدت زمانی طوالنیتر از
 6ماه داشــتهاند .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 نمیگیــرد 1.1 ،درصد از
جمعیت بریتانیا دســتکم سه ماه با عالیم بیش از  3ماهه کرونا
درگیر بودهاند که این گروه سهمی  1.5درصدی در بازار کار دارند.
تقریبا  15درصد جمعیت بریتانیا تا آن زمان آلوده شدهبودند .اگر
این نرخ را به تعداد ابتالی جهانی تعمیم بدهیم تاکنون تقریبا 1.2

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و هشت ،خرداد 1400

میلیارد نفر درگیر شــدهاند ،و این یعنی بیش از  80میلیون نفر
همین حاال هم با کرونای بلندمدت درگیر هستند.
هنوز فشار این مسئله به درستی اندازهگیری نشدهاست ،اما قطعا
با اعدادی بزرگ روبهرو خواهیم بو .موسسه ملی پژوهش سالمت
بریتانیا اعالم کردهاست که  80درصد از مبتالیان به دلیل بیماری با
ناتوانی در کار روبهرو شدهاند و بیش از یکسو م آنها اعالم کردهاند
که این مسئله فشار مالی زیادی را به آنها وارد کردهاست.
بنابراین در حال حاضر با پدیدهای جدید از این بیماری روبهرو
هستیم :افرادی که یک بار به بیماری کووید مبتال شدهاند ،پس از
طی کردن چند ماه هنوز هم عالیمی از آن را در بدن خود دارند و
این مسئله باعث شدهاست که نتوانند به خوبی کارهای شغلی خود
را انجام دهند .همین مسئله فشار مالی زیادی به این افراد وارد کرده
و ممکن است آنها را برای همیشه از جریان نیروی کار حذف کند.
JJچه باید کرد؟
تا اینجای کار ،کووید طوالنیمدت درمانی پیدا نکردهاســت.
آنچه دانشــمندان تاکنــون فهمیدهاند 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
گرانقیمتتری اســت و آســیب باقی مانده به بافتهای بدن که
ناشــی از عفونت اصلی کووید 19-است ،چنین پدیدهای را ایجاد
کردهاست .برای دو مورد اول این موارد باالخره درمان دارویی پیدا
خواهد شــد .آمریکا به تنهایی  1.15تریلیــون دالر را به پژوهش
درباره این مسئله اختصاص دادهاست .البته در حال حاضر افرادی
که از این وضعیت رنج میبرند نیازمند ماهها بازپروری هســتند تا
بتوانند با شرایط کنار بیایند.
نظامهای بهداشتی و کارمندان باید خود را برای افرادی که به
صورت طوالنیمدت از کووید رنج میبرند آماده کنند که شــامل
افرادی میشود که مدرکی برای آلودگی قبلی ندارند زیرا اصال تست
ندادهاند .بازپروری بهروز و علمی میتواند جلوی عقبنشینی و افت
شدید در مسائل سالمتی و مالی اشخاص را بگیرد .کلینیکهای
تخصصی کووی ِد طوالنی میتوانند سرعت این فرایندها را افزایش
دهند .در حال حاضر ،بیماران از یک متخصص به سراغ متخصص
بعدی میروند 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 .دولتها هم میتوانند با
مشــوقهای خود هم افرادی که با این مشکالت دستوپنجه نرم
میکنند و هم کارفرمایان را به یافتن راهحلی تشــویق کنند .اگر
دولتها چنین کاری نکنند ،میلیونها فرد جوان که در آغاز یا میانه
راه کاری خود هستند میتوانند به صورت دائمی از نیروی کار خارج
شوند .برای مثال دولت هلند طرحی ارائه دادهاست که نیروی کار
و کارفرما را با بستههای حمایتی به یافتن راهی برای تعامل بر سر
این مسئله دعوت میکند .دورکاری و برنامه کاری منعطق میتواند
یک راه حل باشد تا دست کم طی چند ماه تعداد افرادی که چنین
مشکلی دارند کاهش پیدا کند.
در دوره اوج این همهگیری اشتباهات فراوانی صورت گرفت اما
میتــوان با ناگهانی بودن آن ،توجیهش کرد .در حال حاضر هیچ
بهانهای برای مدیریت نکردن این برنامه وجود ندارد ،و وقتی اضافی
برای هدر دادن هم وجود ندارد.

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

مشاجرات بیپایان آنالین

فضای مجازی محیط مناسبی برای رسیدن به اجماع و اقناع نیست

ناسازگار

ناسازگار :چرا بحث و جدل
بین ما دودستگی میاندازد
و دوباره ما را به هم پیوند
میدهد

نویسنده :یان لسلی
انتشاراتِ :فیبر
2021

دربارهنویسنده
یان لسلی نویسندهای است که در حوزه رفتار انسانی
مینویســد .او کار خود را در بــازار روابطعمومی و
تبلیغات برای برندهای مشــهور لندن و نیویورک
شــروع کرد و اکنون برای مطبوعات درباره فناوری،
روانشناســی و کسبوکار نیز مینویسد .پادکست
میســازد و برای بیبیسی نیز یک مجموعه کمدی
ساخته است.
در فرهنگ با پیشزمینه کم ،ارتباطات واضح و مستقیم است .آنچه افراد میگویند بیان عقاید
و احساساتشان در نظر گرفته میشود .الزم نیست شما پیشزمینه را بدانید ـ اینکه چه کسی
صحبت میکند ،در چه موقعیتی ـ تا پیام را درک کنید .فرهنگ ارتباطی با پیشزمینه زیاد فرهنگی
است که در آن منظورها واضح گفته نمیشود و بیشتر پیامها تلویحی است

گفتوگو و فضای آنالین
دنیای مجازی پر از بحث و مجادله و دعوای بیهوده است و پلتفرمها هم بر این آتش میدمند
ترجمه :سعید ارکانزاده یزدی

مجله تایم در ســال  2010مارک زاکربرگ را چهره ســال معرفی کرد .این
مجله مأموریت شــرکت فیسبوک را چنین توصیف کرده بود« :رامکردن دار و
دستههای سرکش و عربدهجو و تبدیلکردن دنیایی منزوی و غیراجتماعی با بخت
و اقبالهای 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،
میتوانند دوستانهتر و با تفاهم بیشتری زندگی کنند و نتیجهاش میشود دنیایی آرام
و هماهنگ.
این زاویه نگاه در ســال  2021بهطرز دردناکی خام و ساده بهنظر میرسد .دار
و دستههای عربدهکش آنالین شبانهروز در حال دعوا هستند و برخی از آنها در
دنیای واقعی دست به خشونت میزنند .اینترنت آدمها را به هم وصل میکند اما
لزوم ًا احســاس همدردی ایجاد نمیکند .اینترنت در بدترین حالت خود میتواند
ماشین عظیمی باشد برای تولید همدلیهای مشترک.
فناوری دســتکم تاحدی مسئول دنیایی است که بگومگوهای مسموم در آن
فراگیر شده است؛ دنیایی که آســیبزنی ظاهراً امری است که دائم ًا پیشفرضی
در نظر گرفته میشود که گویی همیشــه وجود داشته است؛ دنیایی که ما بیشتر
از همیشــه در آن حرف میزنیم و کمتر از همیشــه گوش میکنیم .پل گراهام،
کارآفرینی در دره ســیلیکون ،مشــاهده کرده است اینترنت رسانهای است که با
طراحی خود بگومگو و مشاجره ایجاد میکند .پلتفرمهای رسانهای دیجیتال ذات ًا
تعاملیاند و البته مردم هم اهل جروبحثاند.
همانطور که گراهام میگوید« ،افراد بــرای موافقت انگیزه کمتری دارند تا
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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 (راههای
زیادی هســت که با آنها بتوانید بگویید «موافق نیستم») .همچنین وقتی که افراد
مخالف هستند بیشتر مایلند که با شور و هیجان صحبت کنند و معمو ًال معنایش
این است که خشمگین شوند.
امــا درحالیکه برای ایجاد این وضعیت به آتــش انداختن تقصیرها بر گردن
فیسبوک و توییتر میدمیم ،اهمیت تغییرات گستردهتر و مهمتر رفتار انسانی را
نادیده میگیریم ،تغییری که در طی دههها یا حتی قرنها ایجاد شــده است .تعداد
کانالهای ارتباطی یکطرفه از نظر اجتماعی ،و همچنین از نظر الکترونیکی ،به
کمترین حد خود تاکنون رســیده است .هرکسی شروع به صحبتکردن با کسی
دیگر و جوابدادن به او کرده است .اگر ما بیشتر مخالفخوان شدهایم دلیلش این
است که دنیای مدرن از ما میخواهد ذهنیاتمان را بروز بدهیم.
J Jدو راه برخورد با مخالفت
ادوارد تی هال ،انسانشــناس آمریکایی ،تمایزی بین دو نوع فرهنگ ارتباطی
قایل اســت :فرهنگ ارتباطی با پیشزمینه کم و پیشزمینه زیاد .در فرهنگ با
پیشزمینه کم ،ارتباطات واضح و مســتقیم است .آنچه افراد میگویند بیان عقاید
و احساساتشــان در نظر گرفته میشــود .الزم نیست شما پیشزمینه را بدانید ـ
اینکه چه کسی صحبت میکند ،در چه موقعیتی ـ تا پیام را درک کنید .فرهنگ
ارتباطی با پیشزمینه زیاد فرهنگی است که در آن منظورها واضح گفته نمیشود
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و بیشتر پیامها تلویحی است .معنی هر پیام
دیگران را دریابیم ،بــر دفاع از خودمان
خیلی شبیه به خود لغات نیستند بلکه در
متمرکزمیشویم.
پیشزمینهای که پیام قرار دارد باید آن را
حیوانات بــا دو تاکتیــک اصلی به
تفسیر کرد .ارتباطات غیرمستقیم ،ظریف
تهدیــد علیه خود جــواب میدهند .این
تاکتیکها را اولین بــار والتر برادفورد
و مبهم است.
کانن ،زیستشــناس دانشــگاه هاروارد،
بیشتر ما ،هرجایی از جهان که هستیم،
زندگیهایمــان بیشازپیــش با فرهنگ
در ســال  1915شناسایی کرد :بجنگ یا
دارای پیشزمینه کم اخت شــده اســت
پرواز کن (فرار کن) .انســانها هم فرقی
چنانکه تعداد بیشــتر و بیشــتری از ما
ندارند .مخالفت میتواند باعث شــود ما
افراد جلوی چشم همکاران خود احتمال بیشتری دارد که به اینکه بهجای روشهای
دستهدسته به شــهرها میآییم ،با کسانی
عصبانی و برانگیخته شویم یا میتواند ما
درست حل مسئله بپردازند ،روی اینکه چطور میخواهند دیده شوند متمرکز شوند.
اگر من بخواهم یک فرد واجد صالحیت و کاردان به چشم بیایم ،ممکن است با
که نمیشناسیم معامله و تجارت میکنیم
را به عقب برانــد و عقایدمان را تا میل
عصبانیت به چالشی که در کارم پیش میآید واکنش نشان بدهم .اگر میخواهم
و از طریــق تلفنهای هوشــمند با افراد
به گریز از درگیــری کمرنگ کند .این
فردی مثبت و خوب و دارای روحیه همکاری به نظر بیایم ،شاید طوری رفتار کنم
و
صبوری
با
من
باشد،
داشته
مقابلم
نفر
که
هم
وسختی
ت
سف
خواسته
هر
که
گویی
مکالمه میکنیم .کشورهای مختلف هنوز
واکنشهای بدوی همچنان روی رفتار ما
تحمل بیشتری به آنها واکنش نشان میدهم
فرهنگهای متفاوتی برای ارتباط دارند
در محیطهایی که پیشزمینه کمی دارند
اما تقریب ًا همه آنها تحتتأثیر نیروها تجارت ،شهریســازی و فناوری هستند؛
اثر میگذارد :ما یا وارد بحث خصمانه و عمدت ًا بیربطی میشویم یا تا نهایت توان
تالش میکنیم اص ً
نیروهایی که سنت را از بین میبرند ،سلسلهمراتب را کاهش میدهند و گسترده
ال بحثکردن پرهیز کنیم .هردو واکنش ناکارآمد هستند.
درگیرشدنها را افرایش میدهند .این مسایل اص ً
ال روشن نیست تا بخواهیم خود
الزم نیســت راه دوری بروید تــا واکنش به مخالفــت را در قالب جنگ و
را برایشان آماده کنیم.
دعوا ببینید :کافی اســت تایمالین رســانههای اجتماعی خود را باز کنید یا بخش
بخــش اعظم حیات وجودی مــا در مقام یک گونه زنده یعنی انســانها در
کامنتهای وبســایتهای محبوبتان را نگاه کنید .معروف است که اینترنت
فرهنگی با پیشزمینه زیاد سپری شده است .اجداد ما در سکونتگاهها و قبایل خود
«اتاقهای پژواک» درســت میکند ،اتاقهایی که در آن افراد فقط با دیدگاههایی
ً
با سنتهای مشترک و زنجیره دیرپایی از فرامین زندگی میکردند .اکنون ما مرتب ًا
مواجه میشوند که خود با آن موافقند .اما شواهد دقیقا عکس این را نشان میدهد.
با افرادی سروکار داریم که ارزشها و رسومشان با ما متفاوت است .در عین حال،
تحقیقات به ما میگوید که کاربران رسانههای اجتماعی رژیم خبری متنوعتری
ما از لحاظ خلقوخو مســاواتطلبتر از هر وقت دیگر هستیم .هرجایی را که
از کسانی که کاربر این رسانهها نیستند دارند .روبهرو شدن با عقایدی که شما را
ً
نگاه کنید ،تعامل در شرایطی صورت میگیرد که تمام طرفهای ان تعامل صدا یا
ناراحت میکند تقریبا در توییتر محدود اســت .اگر تنها منبع اطالعات شما یک
خواسته برابری دارند .هرکسی انتظار دارد که عقیدهاش شنیده شود و بیشازپیش
روزنامه باشد ،این مواجهه با این عقاید ناراحتکننده برای شما خیلی بیشتر است.
چنین امری میتواند محقق شود .در دنیایی که جنبههای بسیار متفاوتی از خود نشان
اینترنت بهجای اینکه حباب درست کند ،آنها را میترکاند و خصومت و ترس
میدهد ،قواعد روشن قبلی درباره اینکه چه چیزهایی میتواند گفته شود و گفته
و خشم ایجاد میکند.
نشود محکوم به شکست است و این قواعد سیالتر میشود تا جایی که حتی گاهی
یکی از علتهایی که مباحثات آنالین در اغلب موارد اینقدر خصمانهاند این
ناپدید میشود .با کاهش نقش پیشزمینه در تصمیمگیریهای ما ،تعداد چیزهایی
است که طراحی شدهاند که در همین مسیر حرکت کنند .مطالعات نشان داده است
که همه ما میتوانیم بر سرش توافق داشته باشیم بهسرعت در حال کاهش است.
محتواهایی که خشم برمیانگیزند احتمال بیشتری دارند که به اشتراک گذاشته
به این فکر کنید که چه چیزی فرهنگ با پیشزمینه کم تعریف میشود ،در
شوند .کاربرانی که پیامهای توأم با عصبانیت پست میکنند احتمال بیشتری دارد
افراطیترین شکل خود :حرفزدنهای بیپایان ،استداللهای پشت سر هم؛ هرکسی
که الیک و ریتوییت بیشــتری بشوند و پلتفرمهایی که این پیامها در آنها ارسال
در تمام مدت دارد به شــما از آنچه فکر میکنــد میگوید .آیا چیزی هم یادتان
میشوند توجه و درگیری بیشتری با مخاطبان پیدا میکنند که میتوانند آن را به
میماند؟ همانطور که یان مکداف ،متخصص رفع اختالفات و دعاوی ،میگوید،
آگهیدهندگان بفروشند .بنابراین پلتفرمهای آنالین سویههای افراطی و تشدیدشده
«دنیای اینترنت غالب ًا شبیه دنیایی با پیشزمینه کم است».
هر بحث را بیشــتر از بقیه جنبههای بحث پیش میراند .تفاوتهای ظریف در
اگر انسانها موجوداتی صد درصد منطقی بودند ،ما قبل از اینکه با یک دیدگاه
عقاید ،انعکاس دیدگاهها و فهم مشترک مجروحان حاشیهای آتش این فتنهای که
مخالفت کنیم و به آن واکنش نشــان دهیم ،مؤدبانه به آن گوش میدادیم .اما در
برپا شده است نیستند بلکه قربانیان حتمی آن هستند.
دنیای واقع ،مخالفت در مغز ما در قالب عالیم شیمیایی مثل سیل جاری میشود و
اما اشــتباه بزرگی خواهد بود اگر از تمام این مسایل نتیجه بگیریم که ما این
برای ما بسیار سخت است که روی مسئلهای که دم دستمان است متمرکز شویم.
روزها داریم زیاد بحث میکنیم .خشم هولناکی که ما در محیط آنالین میبینیم
این عالیم به ما میگویند که این جروبحثها حمل ه به ماست« .با تو مخالفم» تبدیل
شواهد متقنی هســتند از نبود بحث و استدالل واقعی و تعاملی :جنگیدن بهمثابه
میشــود به «تو را دوست ندارم» .بهجای اینکه ذهنهایمان را باز کنیم تا دیدگاه
استتاری برای پروازکردن و فرارکردن.
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میخواهید با رییستان روبهرو شوید نشان
اغلــب میگویند که اگر بشــریت با
میدهید بــا صورتتان وقتی که در یک
افزایش خطرات وجود مواجه شــود ،ما
مالقات عاشقانه میخواهید از خود نشان
باید تفاوتهایمــان را کنار بگذاریم .اما
دهید متفاوت است .این تالش برای ارایه
وقتی همه ما با این مسئله موافقت میکنیم
صورتهای مختلف همان کار با صورت
ـ یــا وانمود میکنیم که بــا آن موافقیم
است.
ـ پیش رفتن و بهبود ســختتر میشــود.
ما در مواجهه بــا افرادی که به آنها
مخالفت طریقهای برای فکرکردن است،
اعتماد و داریم و خوب میشناسیمشــان
شــاید بهترین راهی که در اختیار داریم،
خیلی نگران صورت و چهرهمان نیستیم
انتقاد به سالمت همه کارهایی که بهطور
ولی با کسانی که نمیشناسیم ـ مخصوص ًا
مشــترک میکنیــم ،از ازدواج گرفته تا
حیوانات با دو تاکتیک اصلی به تهدید علیه خود جواب میدهند .این تاکتیکها
را اولین بار والتر برادفورد کانن ،زیستشناس دانشگاه هاروارد ،در سال 1915
وقتی که این افراد قدرتی بیشتر از ما دارند
کسبوکار و دموکراســی .ما میتوانیم
شناسایی کرد :بجنگ یا پرواز کن (فرار کن) .انسانها هم فرقی ندارند .مخالفت
و
براند
عقب
به
را
ما
تواند
ی
م
یا
شویم
برانگیخته
و
عصبانی
ما
شود
باعث
تواند
ی
م
ـ به کار با صورت مشغول میشویم .وقتی
از آن اســتفاده کنیم تا مفاهیم مبهم را از
عقایدمان را تا میل به گریز از درگیری کمرنگ کند
کسی با صورت خود کار میکند و با این
ایدههای عملی بازشناسیم ،بین نقطههای
حال بــه چهرهای که میخواهد دســت
کور با بینش درســت فــرق بگذاریم و
نمییابد احســاس ناخوشایندی میکند .اگر شما میخواهید فرد قدرتمندی جلوه
ناراستی را از همدلی متمایز کنیم .ما بهجای اینکه تفاوتهایمان را کنار بگذاریم،
کنید و کسی با شما با کمترین رعایت احترام رفتار میکند ،احساس شرمسازی یا
باید آنها را به کار بگیریم.
حتی تحقیر میکنید .در برخی شرایط ممکن است شما سعی کنید این برخورد را
برای این کار باید بر طیف وســیعی از احساس ناراحتی از مخالفت فایق آییم.
خراب کنید و بازی را به هم بزنید تا احساس بهتری داشته باشید.
بدیهی است که مخالفت سخت و برای بیشتر ما اضطرابآور است .اما شاید اگر
افرادی کــه در هنر مخالفتکــردن مهارت دارند فقط به چهره خودشــان
یاد بگیریم که به آن در نقش یک مهارت در جایگاه درســتش نگاه کنیم ،بیشتر
فکر نمیکنند؛ آنها به توجه به چهره دیگران نیز بســیار خو گرفتهاند .یکی از
در نقش چیزی که بهطور طبیعی پیش میآید ،شــاید با آن راحتتر کنار بیاییم.
قدرتمندترین مهارتهای اجتماعی توانایی «دادن» چهره به دیگران اســت؛ تأیید
بهعقیــده من ،ما خیلی چیزها میتوانیم از کســانی که با ما مخالفت میکنند یا
تصویری عمومی که افراد دیگر دوست دارند ارایه بدهند .در هر مکالمهای ،وقتی
بگیریم و بهجای اینکه از آنها ناراحت شویم و برخورد خصمانهای با آنها داشته
فرد مقابل احســاس میکند چهره مورد نظرش قبول و تأیید شده ،خیلی راحتتر
باشیم ،میتوانیم اطالعات ،دیدگاهها و ارتباطات انسانی مفیدی از چنین مخالفتها
با دیگران تعامل میکنند و احتمال خیلی بیشــتری وجود دارد که به آنچه شــما
کسب کنیم.
میگویید گوش بدهند.
هیچکس ایــن را بهتر از مذاکرهکنندگان با گروگانگیران نمیداند که بحران
J Jدست باال ،دست پایین
گروگانگیری میتواند به دو نوع بحران تقســیم شــود .در بحرانهای «ابزاری»،
یک گروه از فلسطینیان در بازیهای المپیک سال  1972در آلمان غربی یازده
ً
تعامل میل میکند به سویی که در آن شخصیتها نسبتا منطقی هستند .گروهگیران
ورزشکار اسراییلی را گروگان گرفتند .آنها درخواستهای خود را مطرح کردند
خواســتههای مشــخصی را مطرح میکنند و روند چانهزنی دنبال میشــود .در
اما مقامات درخواستشان را رد کردند .پلیس مونیخ به قدرت اسلحه متوسل شد.
بحرانهای «بیان احساس» ،گروگانگیران میخواهند چیزی را بگویند ـ به مردمی
 22نفر ازجمله تمام گروگانها کشته شدند .بعد از این ماجرا ،وقتی که نهادهای
که در خانهشان نشستهاند ،به دنیا .آنها معمو ًال کسانی هستند که بیمقدمه عمل
اعمال قانون در سراســر جهان میخواستند بفهمند که در مونیخ چه اتفاقی افتاده
میکننــد :پدری که با از دســت دادن حضانت دخترش او را گروگان میگیرد یا
مشکلی را دریافتند .افســران پلیس که با گروگانگیرها صحبت میکردند تا از
مردی که معشوقهاش را گیر میاندازد و میبندد و تهدید میکند که او را خواهد
خشــونت پرهیز کنند یا آن را به حداقل برسانند ،دستورالعملی نداشتند که دنبال
کشت .در موارد زیاد دیگری نیز مذاکرهکنندگان با افرادی مواجهند که خودشان
کنند .ادارههای پلیس فهمیدند که باید مهارتهای مذاکره را یاد بگیرند.
را گروگان گرفتهاند :کســانی که به باالی یک ســاختمان بلند رفتهاند و تهدید
افســرانی که امــروزه با گروگانهــا مذاکره میکنند ،که ممکن اســت در
میکنند که خود را به پایین پرت خواهند کرد .گروگانگیری که یک سناریوی
مســئولیتهای دیگری نیز تخصص داشته باشند یا آموزش دیده باشند ،شرایط و
ً
احساسی برای کار خود دارد معموال در لبه پرتگاه احساسات قرار دارد ،احساس
موقعیت مختلفــی را در اختیار دارند .بهترین آنها فقط در تاکتیکها متخصص
خشم ،ناامیدی ،ناامنی عمیق و آماده است که بهطریقی غیرقابل پیشبینی دست به
نیســتند .آنها به اهمیت چیزی واقفند که اروینگ گافمن جامعهشــناس به آن
کار خطرناکی بزند.
«کار با صورت» میگوید .بهزبان گافمــن ،صورت یا چهره افراد تصویر عمومی
به مذاکرهکنندگان آموزش داده شــده است که قبل از مذاکره گروگانگیر را
آنهاست که میخواهند در تعامالت اجتماعی آن را ارایه کنند .ما تالش میکنیم
آرام کنند و اطمینان خاطر را به او بازگردانند .ویلیام دونوهو ،استاد ارتباطات در
برای هر برخوردی صورت مناســبی را ارایه کنیم :آن صورتی از شــما وقتی که
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دانشــگاه میشیگان ،دههها روی مکالماتی که در درگیریها پیش میآید مطالعه
کرده است؛ مکالماتی که برخی از آنها موفق بودهاند و برخی شکست خوردهاند،
در درگیری با تروریستها 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 میکند .گروگانگیران در موقعیتهای احساسی میخواهند
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 ساختهاند که در مورد تصویر نسبیاش احساس
ناامنی میکند .افرادی که دست پایین را در یک مذاکره دارند بیشتر احتمال دارند
دست به رفتارهای عصبی بزنند با این هدف که بتوانند زمین ه و موقعیتی پیدا کنند
که راهحلی برایشان پیش بیاورد .اسپانیا و آمریکا در سال  1974مذاکراتی را شروع
کردند تا موقعیت پایگاه نظامی آمریکا را در خاک اســپانیا مشخص کنند .دانیل
دراکمن که یک دانشمند علوم سیاسی بود ،دید که مذاکرهکنندگان آمریکایی و
اسپانیایی موقع مذاکره از تاکتیکهای سخت و تاکتیکهای نرم بهره میگیرند.
او دریافت که گروه اســپانیایی از تهدید و اتهام سه برابر گروه آمریکایی استفاده
میکند .اسپانیا که در مذاکرات دســت پایین را داشت ،میخواست با عصبانیت
استقالل و خودمختاری خود را نشان دهد.
وقتی یک گروگانگیر احساس میکند که بر او مسلط شدهاند احتمال بیشتر
دارد که به خشــونت متوســل شــود .دونوهو به من گفت« :این زمانی است که
صحبتکردن شکست میخورد .در واقع ،گروگانگیر میگوید شما به من احترام
نمیگذارید ،پس من آن را با کنترلکردن فیزیکی شــما به دست میآورم ».افراد

تالش بســیاری میکنند حتی تالشهایی که به آسیبزدن به خودشان میانجامد،
برای اینکه از پذیرش اینکه دارند کنار گذاشــته شوند یا به راه خطایی میروند
اجتناب کنند .طرفهایی از مذاکره که دســت پایین را دارند ،اغلب کثیف بازی
میکنند و به دشمنان خود از زاویه حمله میکنند که غیرقابل انتظار و دفاع است.
آنها بهجای اینکه دنبال راهحلهایی باشند که بهنفع همه باشد ،در هر مذاکرهای
طوری رفتار میکنند که به بازی با جمع جبری صفر بینجامد ،بازیای که اگر یک
نفر باید ببرد و نفر دیگر باید ببازد .آنها بهجای پرداختن به محتوا ،به افراد حمله
میکنند چون این کار را راهی مییابند برای اینکه جایگاه خود را نشان دهند.
برعکس ،کسانی هم هستند که وارد یک مذاکره میشوند با این انتظار که موفق
میشوند چون در موقعیت برتر و قویتر قرار دارند یا خودشان تصور میکنند که
در چنین موقعیتی هســتند .بنابراین آنها شاید بهخوبی راه آرامتر و با دید بازتری
را اتخــاذ کنند و روی کلیت مخالفت متمرکز شــوند و بهدنبال راهحلهای برد
ـ برد باشــند .آنها همچنین شاید ریسک بیشــتری در کار با صورت بپذیرند و
حرکتهایــی بکنند که از نظر طرف مقابل ضعف قلمداد شــود و گفتوگوی
دوستانتر و دلجویانهتر پیشنهاد دهند .علت این کارشان این است که آنها نگران
مخدوششدن چهرهشان نزد طرف مقابل نیستند و میتوانند با یک حرکت به آن
دست یابند.
به همین علت است که دادن چهره به طرف مقابل اینهمه اهمیت دارد .یعنی
یک مذاکرهکننده در مســیر منافع همتای مقابلش عمل کند تا او تا جایی ممکن
احساس امنیت کند .مذاکرهکنندگان ماهر همیشه سعی میکنند رقابتی را که خود
میخواهند درست کنند .آنها میدانند که وقتی دست باال را دارند ،هوشمندانهترین

لیسا سوبو ،استاد انسانشناسی در دانشگاه ایالتی سندیگو ،با والدینی مصاحبه کرده است که از زدن واکسن به بچههایشان خودداری میکنند .چرا این افراد ،که بیشترشان باهوش و با
تحصیالت عالیاند ،از ابزارهای پزشکی جریان اصلی که بر پایه علمی درست شدهاند روی برمیگردانند؟ سوبو نتیجه میگیرد که مخالفت با واکسن برای این افراد فقط یک باور نیست بلکه
«یک کنش برای هویتسازی» است
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کاری که باید بکنند این است که شکاف بین خود و طرف مقابل را کم کنند.
در هر مکالمهای توازن نابرابر قدرت هســت و هرچه طرف قدرتمندتر باشد
احتمال بیشــتری دارد روی آخر خط فکر کند ـ روی محتوا یا دستکم اهمیت
دادن به محتوا ـ درحالیکه طرفی که دست پایین را دارد روی رابط ه فکر میکند.
در اینجا چند مثال میآوریم:
پدر یا مادر نوجــوان میگوید« :چرا دیر به خانه آمدی؟» دختر نوجوان فکر
میکند« :شما با من مثل یک بچه کوچک رفتار میکنید».
دکتر میگوید» :ما مشکلی در شما پیدا نکردیم ».بیمار فکر میکند« :تو حواست
به من نیست».
سیاســتمدار میگوید« :اقتصاد قویتر از هر وقت دیگری دارد رشــد میکند».
رأیدهنده فکر میکند« :بس کن حرفزدن با من را انگار که احمقم».
وقتی یک بحث بیثبات و ناکارآمد میشود ،معمو ًال علتش این است که یک
نفر در مکالمه احســاس میکند چهرهای را که باید از خود نشان نداده است .این
کار خشــونتها و عصبیتهای را که در رســانههای اجتماعی میبینیم بهخوبی
توضیح میدهد ،جایی که گاهی احساس میکنیم رقابتی برای جایگاه افراد در آن
جریان دارد و ســکه رایجش جلب توجه است .روی کاغذ ،در توییتر ،فیسبوک
یا اینستاگرام ،هرکسی میتواند الیک بگیرد ،ریتوییت شود یا فالوور جدید داشته
باشد .با اینکه چنین انتظاری میرود اما در عمل ،برای کسانی که سلبریتی نیستند
خیلی سخت است که برای خود فالوور دستوپا کنند .افراد که فریب قولهایی را
میخورند که برای آنها جایگاه باالیی قایل شوند ،وقتی جایگاهشان نادیده گرفته
میشود عصبانی میشوند .رسانههای اجتماعی اینطور نشان میدهند که به هر کسی

شانس برابر برای شنیدهشدن میدهند .در عالم واقع ،به اقلیت محدودی مقدار زیادی
توجه نشان میدهد در عین اینکه به اکثریت عظیمی توجهی نمیکند .این سیستم
تقلبی است.
تا اینجا ما از یکی از جنبههــای کار با صورت صحبت کردیم :جایگاه افراد.
با این حال ،جنبه دیگری هم هســت که از نزدیک ربط پیدا میکند به یکی از
عناصر متمایز چهره افراد ،عنصری که خیلی درباره باال یا پایین بودن جایگاهی که
آنان احســاس میکنند نیست بلکه درباره اینکه است که آنها احساس میکنند
چهکسیهستند.
J Jبهترین فرهنگ مجادله
لیسا سوبو ،استاد انسانشناسی در دانشــگاه ایالتی سندیگو ،با والدینی مصاحبه
کرده اســت که از زدن واکسن به بچههایشــان خودداری میکنند .چرا این افراد،
که بیشترشان باهوش و با تحصیالت عالیاند ،از ابزارهای پزشکی جریان اصلی که
بر پایه علمی درست شدهاند روی برمیگردانند؟ سوبو نتیجه میگیرد که مخالفت
با واکسن برای این افراد فقط یک باور نیست بلکه «یک کنش برای هویتسازی»
اســت .بنا به گفته سوبو ،این افراد بیشــتر از اینکه یک رفتار را کنار بگذارند ،به
یک رفتار روی میآورند ،مثل کسانی که تتوی یک گروه را روی بدن خود حک
میکنند یا حلقه ازدواج دست نمیکنند یا در دیدن یک نمایش تلویویونی پرطرفدار
افراط میکنند .امتناع از انجام کاری که همه میکنند بیشتر به این مروبط میشود
که شخص امتناعکننده چه کســی است ،میخواهد خودش را از چه کس دیگری
متمایز کند و به این ترتیب هویتی برای خود درســت کند و همچنین میخواهد با

الزم نیست راه دوری بروید تا واکنش به مخالفت را در قالب جنگ و دعوا ببینید :کافی است تایمالین رسانههای اجتماعی خود را باز کنید یا بخش کامنتهای وبسایتهای محبوبتان را نگاه
کنید .معروف است که اینترنت «اتاقهای پژواک» درست میکند ،اتاقهایی که در آن افراد فقط با دیدگاههایی مواجه میشوند که خود با آن موافقند

180

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و هشت ،خرداد 1400

کتاب ضمیمه

مســئله بپردازنــد ،روی اینکــه چطور
چه کسی مخالفت کند .سوبو خاطرنشان
میخواهند دیده شوند متمرکز شوند .اگر
میکند که این امر برای کسانی که واکسن
من بخواهم یک فــرد واجد صالحیت
میزننــد هم صدق میکنــد :میل ما برای
اینکه با دیدگاههای جریان اصلی و نظرات
و کاردان به چشــم بیایم ،ممکن است با
اکثریت درباره پزشــکی همراه شویم .این
عصبانیت به چالشــی که در کارم پیش
میآید واکنش نشان بدهم .اگر میخواهم
همراهی نیز یک راه برای این است که ما
فــردی مثبت و خــوب و دارای روحیه
هویت خودمان را تعریف کنیم .به همین
همکاری به نظر بیایم ،شاید طوری رفتار
دلیل است که بحث و مجادله بین دو طرف
کنم گویی که هر خواسته سفتوسختی
بهسرعت به جدال هویتی تبدیل میشود».
هم که نفر مقابلم داشــته باشــد ،من با
بهگفته ویلیــام دونوهــو ،همدلی و
صبوری و تحمل بیشتری به آنها واکنش
مشــارکت در دعواهای مخربی که پیش
بخش اعظم حیات وجودی ما در مقام یک گونه زنده یعنی انسانها در فرهنگی
با پیشزمینه زیاد سپری شده است .اجداد ما در سکونتگاهها و قبایل خود با
نشان میدهم .به همین دلیل است که وقتی
میآید معمو ًال براساس این است که چه
سنتهای مشترک و زنجیره دیرپایی از فرامین زندگی میکردند .اکنون ما مرتب ًا با
افرادی سروکار داریم که ارزشها و رسومشان با ما متفاوت است
بحثهای متفاوتی در محیط کاری پیش
کسانی در طرفین دعوا هستند .او میگوید:
میآید ،افراد حاضر در بحث اصرار دارند
«مــن ایــن مســئله را در موقعیتهای
که این بحثها «آفالین» پیش برود .این خواسته از نظر من اینطور تفسیر میشود
گروگانگیری ،در سیاســت و در دعواهای زنوشوهری دیدهام .شما هیچ چیزی
که وقتی افراد میخواهد به حل جروبحثها در محیطهای کاری کمک کنند و
از دعوا نمیدانید اما مشکلی دارید و حساس هستند .شخصی که احساسی همچون
یک قائله را بخوابانند ،تالش میکنند که کمترین کار با چهره اتفاق بیفتد تا بتواند
دیگران دارد در حال حمله به مخالفان آنهاســت و دیگران نیز از خودشان دفاع
به تفاهم بیشتری رسید.
میکنند .این کار باعث میشود که دعوا باال بگیرد».
بنابراین مخالفت آفالین میتواند چاره کار باشد و به جواب برسد اما این روش
اینکه عقاید ما ناشــی از احساساتمان باشد لزوم ًا چیز بدی نیست اما باید به
باید دومین راهحلی باشد که شایسته شناخته میشود .این روش حل مجادالت به این
این مسئله واقف باشیم وقتی که سعی میکنیم یک شخص را ترغیب به کاری کنیم
که نمیخواهد انجامش دهد ،مث ً
معنی است که فواید مخالفتکردن صریح و روشن از دست میرود و افراد کمتری
ال از او میخواهیم که ســیگار را ترک کند یا
هوش و زیرکی خود را برای حل مسئله به کار میگیرند .بهترین روش برای اینکه
شغل جدیدی را شروع کند یا به یک نامزد انتخابات رأی دهد .هدف ما باید این
یک فرهنگ کاری را کارآمد بســازیم این است که کاری کنیم که در آن افراد
باشد که به عقیده یا اقدام یک فرد احترام بگذاریم ،هرچند که نظرات و اقدامش
بحثبرانگیز و مورد مناقشه باشد ،در این صورت است که میتوان در نهایت او را
کمتر احساس کنند که باید از وجهه و چهره خود حفاظت کنند؛ فرهنگی که در
آن ،عقاید از مختلف بهروشنی استقبال میشود ،اشتباهکردن امری قابلانتظار به شمار
نرم کرد .یک مخالفتکننده ماهر راههایی پیدا میکند تا به دشمنش کمک کند
میرود و قواعد مجادله و بحث برای هم قابل فهم و احترام اســت .در این محیط،
که بتواند چیزی متفاوت را بگوید یا کاری متفاوت بکند.
هرکسی به کسان دیگر اعتماد دارد و هم برای یک هدف جمعی قدم برمیدارند.
یکی از راهها برای این کار این است که مخالفتها دور از چشم دیگران اتفاق
بنابراین اگر بخواهیم از بحث نتیجه بگیریم ،باید بگوییم که در جروبحثهایی
بیفتد .در سال  1994در بوستون ،بعد از اینکه به یک کلینیک سقط جنین حمله
که در محیطهای کاری و اجتماعی پیش میآید ،بسیار مهم است که کار با چهره
مسلحانه شد ،لورا کاسین که یک فعال امور خیریه است ،تالش کرد که با شش
را در نظر داشــته باشید و اگر با دشمن و رقیب خود دارید بحث میکنید ،تالش
فعال حوزه ســقط جنین ارتباط برقرار کند ،سه نفر از آنها موافق سقط جنین و
کنید که برای او نیز صورت و وجههای قایل شوید تا بتواند بیشتر به شما اعتماد کند.
سه نفر مخالف .از آنها خواست که یکدیگر را در جلساتی ببینند تا شاید به یک
مثالها در این زمینه بسیار است ،ازجمله اینکه یک مؤسسه تحقیقاتی درباره
تفاهم درباره دیدگاههای یکدیگر برسند .وقتی که شش زن با هم مالقات کردند
پلیس هم حتی میگوید وقتی افراد دستگیر میشوند برای آنها وجههای قایل شوید
ابتدا برایشان سخت و حتی دردناک بود که بعد از سالها کنار یکدیگر بنشینند.
تا بتوانند احساس بهتری داشته باشــند و همکاری بیشتری برای پلیس به ارمغان
ابتدا آنها موقعیت خشک و سفتوسختی داشتند و هیچکدام اصول اساسی خود
بیاورند .جاناتان وندر ،همبنیانگذار این مؤسســه ،میگوید که وقتی یک فرد را
را تغییر ندادند .اما با گذشــت زمان ،هرچقدر از یکدیگر شناخت پیدا کردند،
دستگیر میکنید ،تالش کنید با حرفزدن برای او شخصیتی بسازید که نشان دهد
احســاس کردند که میتوانند با روشهایی منعطفتر فکر کنند و با هم ارتباط
ً
برایش اهمیت قایلید ،مخصوصا در موقعیتهایی که احتمال دستزدن به خشونت
برقرار کنند و مذاکره کنند .هرچقدر افراد احســاس میکردند که دور از چشم
از جانب افراد بســیار زیاد اســت .اگر فرد دستگیرشــده بداند که به او اهمیت
همفکران و متحدان خود هستند ،احساس میکردند که انعطاف بیشتری در افکار
میدهید ،معمو ًال به خشــونت فکر نمیکند یا احتمال دستزدن او به رفتارهای
و گفتار و رفتار خود دارند.
خشن پایین میآید .این نمونه ،میتواند مثالی باشد برای اینکه در مخالفتکردنها
چنین اصلی برای درگیریهای محیط کار هم صادق اســت .افراد جلوی چشم
و مجادالت چطور باید رفتار کرد تا به نتیجه رسید.
همکاران خود احتمال بیشــتری دارد که به اینکه بهجای روشهای درست حل
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کتابخانه
کتاب ضمیمه
فرزانگی و سعادت با مطالعه
آیا حوزه نشر کتاب نابسامان است؟
جای کتاب و محصوالت فرهنگی در سبد خرید بسیاری از خانوادههای 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 میدهند ،کتابخانهای در منزل آنها وجود ندارد و به جای خواندن کتابهای داستان برای کودکان ،ترجیح میدهند با روشن کردن شبکه کودک ،آنها را سرگرم کنند،
پروانه شفاعی
نمیتوان انتظار داشت در آینده با نسلی کتابخوان مواجه شویم .توسعه روزافزون فضای مجازی و عادت به استفاده مستمر از شبک ه اجتماعی یکی دیگر از عوامل محدودکننده مطالعه
خبرنگار
در خانوادههاست .بسیاری از کشورها با افزایش سواد رسانهای شهروندان ،ساعات حضور در فضای مجازی را کاهش داده و به آنها آموختهاند در ساعات فراغت یا انتظار همچون زمان
نشستن در تاکسی و مترو ،انتظار در مطب پزشک و ...به جای پرسه زدنهای بیهوده در گوشی تلفن همراه از مطالعه کتاب بهرهمند شده و اطالعات خود را از موضوعات مختلف ارتقا
ببخشند .ترویج فرهنگ مطالعه در کشور نیازمند برنامههایی کاربردی و به دور از شعارزدگی است .در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان آثار تلویزیونی و سینمایی با اقتباس از کتابهای داستان و رمان ساخته شده
و در پایان فیلم ،تماشاگران به مطالعه منبع اصلی فیلم تشویق میشوند که همین امر اشتیاق به مطالعه را در آنها افزایش میدهد در حالی که اغلب تولیدکنندگان حوزه فیلم و سریال در کشور ما مسئولیتی در این قبال
احساس نمیکنند و فیلمنامههایی ضعیف و سطحی را برمیگزینند .برخی با طرح توجیهاتی نظیر اینکه مردم ما به لحاظ فرهنگی به دریافت اطالعات شفاهی عادت دارند و با کتاب انس چندانی نمیگیرند .فرهنگ ملی
ما از دیرباز با کتاب و مطالعه انس و قرابتی فراوان داشته که تألیف دهها 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 داشتهاند بنابراین عادت به نخواندن را باید در برنامهریزیهای نادرست و سبکهای تربیتی نامناسب خود جستجو کرده و به اصالح و تغییر آنها بپردازیم.

دیوانگان ثروتساز
نویسنده :دارن هاردی
مترجم :شادی حسنپور
انتشارات :نگاه نوین

کتاب دیوانگان ثروتساز به شما نشان میدهد دنیای کارآفرینی چگونه است و در مسیر کارآفرینی به
چه مشکالتی برخورد میکنید .دارن هاردی در تالش است داستانهایش و اتفاقاتی که برایش در زندگی
رخ داده است را بیان نماید .در ابتدای کتاب دارن هاردی این موضوع را بیان میکند که با خواندن این
کتاب سه اتفاق زیر رخ میدهد:
 .۱قدرت بیشتری پیدا میکنید.
 .۲به خوبی برای مسیر مجهز میشوید.
 .۳اعتماد به نفس بیشتری نسبت به قبل پیدا میکنید.
میگوید کارآفرینی مانند اینست که سوار بر یک قطار وحشت شدهاید .دارن هاردی در ابتدا به شما
تبریک میگوید که سوار بر قطار وحشت کارآفرینی شدهاید .دارن هاردی نویسنده کتاب ماندگار «اثر
مرکب» این بار در کتاب ســال  ۲۰۱۵خود فنون زندگی در دوران زندگی را با هوشــمندی و در قالب
مسیر پرپیچ و خم کارآفرینی و داستانهای واقعی و جذاب آن به ما نمایانده است .چه بسیار تالشها و
خون دل خوردنها برای رسیدن به اهداف که به ثمر نمینشینند و فرد را مغبون و سرخورده بر جای
میگذارند و حتی اگر به ثمر بنشینند در نهایت فرد را به این نتیجه میرسانند که از همان ابتدا نردبان
موفقیتاش را به دیواری اشــتباه تکیه داده بوده است .قطار وحشتی که دارن هاردی برای کارآفرینان
ترسیم میکند و پیچ و خمهای لرزهآورش را معرفی میکند همان اصول و مهارتهای زندگی در این
دوران تازه است که مثل قطار وحشت باال و پایینهای عجیب و غریبی دارد و گاهی به آنجا میرسد که
فراتر از ترس میرود و میشود آنچه نباید بشود .منتها این قطار وحشت مثل قطار وحشت شهربازیها
نیست که بتوان نادیدهاش 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 میکند و اسیر پیچ و خمهایش میکند .چه کارمند
باشید چه کارآفرین ،کتاب هاردی راهنمای شما در زندگی حرفهای است .شما مسافر این دوران هستید
و این کتاب هم فنون یک زندگی سرشار و موفق را در همین دوران به شما نشان میدهد .پس این شما
و این هم این کتاب سراسر خواندنی.
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زن این روزهای زندگیام
نویسنده :فرزانه گلپرور
انتشارات :شادان

نگاه جنسیتزدهای که جامعه ما متاثر از آن به حیات خود ادامه میدهد خواه ناخواه تاثیرات خود
را بر جای میگذارد .اما این نگاه و نوع باورهایی که افراد جامعه با آن رشد میکنند چه نقشی در اعتماد
به نفس و شخصیت زنان بازی میکند .آیا ما زنانی محکم و با اراده داریم و یا ضعف اعتماد به نفس و
وابستگی ثمر ه اجتماع ماست؟
«زن این روزهای زندگیام» با تاثر از آنچه یاد شــد بــه روایت ماجرای زندگی دختری به نام صبا
میپردازد .ماجرای او در گذشته و حال روایت میشود .گذشتهای 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
لحظهای صبا را رها نمیکند .گویی که سرنوشت قصد تکرار دارد و صبا مصمم است تا جوری دیگر زندگی
را رقم بزند .نسل جدید زنان ایرانی تفاوتهای بسیاری با زنان نسلهای قبل از خود دارند که مهمترین
آنها دستیابی به جایگا ه و فعالیتهای فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی است .اغلب زنان در دورههای قبل از
این نوع جایگاهها محروم بوده و به نوعی به حاشیه رانده میشدند .شاید به همین خاطر است وقتی قصه
زنی از نسلهای قبل روایت میشود گروههای زیادی از زنان با آن همذاتپنداری میکنند .مانند قصه
رمان «زن این روزهای زندگیام» 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 هیچگاه فرصتی برای بروز استعدادها و
خالقیتهای فردی در عرصههای گوناگون فرهنگی ،اجتماعی و حتی اقتصادی نیافته است .در مقابل او،
شخصیت «صبا» (دختر نسرین) قرار دارد که میخواهد دنیای تازهای 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 .شخصیتهای کلیدی مردها در این داستان اغلب در جایی که باید
مسئولیتپذیری داشته باشند از این وظیفه شانه خالی میکنند .مانند شخصیت تأثیرگذار؛ «سهیل» و
همچنین برادران نسرین که در بزنگاههای حساس پشت زنان خانواده را خالی میکنند .رمان «زن این
روزهای زندگیام» اثر خوشخوانی اســت که قصه جذابی هم دارد و فرزانه گلپرور با قدرت توانسته از
عهده شخصیتپردازی و فضاسازیهای رمان بر بیاید.

پول پول پول پول
نویسنده :جان میلتون فاگ
مترجم :نگین رمضانی
انتشارات :شبگیر

جان میلتون فاگ در این کتاب شما را با مفهوم بازاریابی شبکهای و جنبههای مختلف آن به طور
کامل و با زبانی ســاده آشــنا میکند و به شما آموزش میدهد که چگونه بدون نیاز به هزینههای زیاد
کسب و کار شخصی خود را راه اندازی کنید .در بازاریابی شبکهای میتوان ثروتمند شد و در مقایسه با
ســایر مشاغل عادالنهتر عمل میشود و فرصت مساوی برای کسب درآمدهای باال وجود دارد .در اینجا
اگر محدودیتی وجود داشته باشد توسط خود شخص گذاشته میشود؛ وگرنه هیچگونه تبعیض عرفی،
نژادی ،جنسیتی ،سنی یا تجربهای وجود ندارد .بازاریابی شبکهای برای همه افراد یک فرصت درآمدزایی
کام ًال برابر و یکسان را فراهم میکند .بازاریابی شبکهای یک مبحث دانشگاهی نیست .نه اینکه بىارزش
باشد؛ بلکه به این دلیل که بسیار ساده است؛ یک بازاریاب شبکهاى تازهکار هم مىتواند اصول این نوع
کســبوکار را در یک بعد از ظهر به شــما آموزش دهد؛ بهطورى که بتوانید بىدرنگ شروع به کسب
درآمد کنید و براى خود یک شبکهى فروش راهاندازى کنید .کتاب مذکور عالوه بر اینکه شما را با اصول
بازاریابى شبکهاى آشنا میکند به روشهای کسب درآمد و رسیدن به سود از طریق این کار میپردازد.
اگر میخواهید فوری و بدون فوت وقت بازاریابی شبکهای 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 میکشد و علیرغم حجم َکمش کمک بزرگی برای
ساختن کسب و کارتان خواهد بود .در بخشی از این کتاب میخوانیم :درآمد دایم و مستمر مانند درآمد
حاصل از حق تألیف یک نویسند ه کتاب ،آهنگساز ،ترانهسرا یا مخترع مىماند و کامال مشابه درآمد ناشى
از سرمایهگذارى در سهام یا امالک است.

زن و پول
نویسنده :سوز اورمان
مترجم :فاطمه باغستانی
انتشارات :البرز

موضوع کتاب زن و پول از قول نویســنده :من زنان و مادران خانهداری را میبینم که بیست وچهار
ســاعت شــبانهروز کار میکنند اما تمام کنترل و قدرتشان را به دست شوهرانشــان دادهاند زیرا پول
درنمیآورند .من زنان مجرد موفقی را دیدهام که از تمرکز بر آنچه باید امروز انجام دهند تا آیندۀ مالی
خوبی داشته باشند امتناع میکنند .من زنانی را دیدهام که در ازدواج دوم خود هستند اما نمیتوانند از
داراییهایی که قبل از ازدواج دوم جمع کردهاند مراقبت کنند و حتی از حرف زدن دربارۀ مسائل مالی
با شوهر جدید خود طفره میروند و از همه تکاندهندهتر این است که بسیار شنیدهام که زنان سالمند
هنگام توصیف شرایط خود از عبارتهایی چون «ناتوان» و «ضعیف» استفاده میکنند .وقتی صحبت از
زندگی مالی به میان میآید این زنان پر از ندامت و پشیمانی هستند .سوال این است که چرا این کارها را
با خودتان میکنید؟ چرا با دست خود داوطلبانه اقدام به خودکشی مالی میکنید و از همه بدتر این کار
را با لبخندی بزرگ روی صورتتان انجام میدهید .در بخشی از این کتاب میخوانیم :داستان زندگیات
را از نو بنویس .داســتانم را تعریف نکردم که تو را تحت تأثیر قرار دهم بلکه میخواســتم الهام بخشت
باشم .میخواهم درک کنی که فقط تحصیالت یا آنچه جامعه به تو میدهد ،تعیین کننده سرنوشت تو
نیست .این خود تو هستی که تصمیم میگیری چطور داستانت را بنویسی و زندگیات را به چه شکل
سپری کنی .نمونههای بیشماری از داستانها در طول تاریخ و در سراسر فرهنگها وجود دارند که نشان
میدهند زنان از بسیاری چیزهای ضروری محروم بودهاند .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.

جادوی سپاسگزاری
نویسنده :راندا برن
مترجم :گیتی شهیدی
انتشارات :نیکفرجام

کتاب جادوی سپاسگزاری شامل تمرینهایی برای سپاسگزاری است که باعث میشود هر چه بیشتر
به نعمتهای زندگیمان بیندیشیم و به مطلوبترین حالت ممکن از آنها بهره ببریم .کتاب ،جادوی
زندگی را واقعیت میداند .به همان اندازه که خود ما واقعی هستیم و زندگی را حیرتانگیزتر از واقعیت
میداند .زندگی را ماجرایی هیجانی و شگفتانگیز و شورانگیز میداند که جادوی سپاسگزاری میتواند 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 میشود و غرق در نعمتها 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
میکند .قانونی که بر کل زندگی ما حاکم است .شکر هم مانند قانون جذب که میتوان آن را در کتاب راز
نویسنده همین کتاب بهتر بررسی کرد ،به مثال یک آهن ربای مغناطیسی عمل میکند .نیک و بد را جذب
میکند .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
داشتهاند .در این کتاب ۲۶ ،تمرین ویژه برای سپاسگزار بودن پیشنهاد میشود .توجه داشته باشید این
تمرینها نقط ه شروعی برای سپاسگزارانهزیستن هستند .نقط ه شروع هستند زیرا هرچه بیشتر از خداوند
سپاسگزاری کنیم باز هم کم است .برای سپاسگزارانهزیستن باید در عمل سپاسگزار باشیم .تمرینهای
این کتاب کمک میکنند تا همواره به نعمتهای زندگیمان بیندیشیم و آنها را قدر بدانیم .قدردانستن
نعمتها به این معنی است که بهخوبی از آنها استفاده کنیم .پس از تمامشدن دورهی  ۲۶روزهی این
تمرینها بکوشید آنها را همواره تکرار کنید.

این خیابان سرعتگیر ندارد
نویسنده :مریم جهانی
انتشارات :مرکز

رمان «این خیابان ســرعتگیر ندارد» در بیست و نه فصل روایت میشود و نویسنده با فشردگی و
ایجاز و ضرباهنگ مناسب سعی کرده است خواننده را همراه با شخصیتهای کتاب و خرده روایتهایش
کند .این کتاب بر مبنای خرده روایتها و در جغرافیای کرمانشاه شکل گرفته است .نویسنده بر مبنای
لحن شــهره که راوی داستان اســت رمان را پیریزی 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
چهارچوبشــکن با جامعهای به ظاهر شهری و مدرن اما در باطن دارای نمودهای جامعهای سنتزده.
زن داستان از همان نخستین بندهای رمان این تقابل را در واگویههای درونی خود به نمایش
شهره راویِ ِ
میگذارد :در کالن شهر ما زنی پیدا نمیشود که دندههای دوزاری را مثل من با لذت عوض کند یا دخلش
که پر شد خوشی بزند زیر دلش و ویرش بگیرد آینه بنز پارکشد ه بغل خیابان را ببوسد .یا سر ظهر و
سر چراغ که راهی میشود خانه شیشههای تاکسیاش را باال بکشد و ولوم استریو را تا اند سرسام بلند
کند تا کوفتگی کت و کولش دربرود .در کالنشهر ما زنها محتاط رانندگی میکنند و نمیدانند چه
کیفی دارد شنیدن ناله موتور وقت دندهی معکوس .در کالن شهر ما زنها یک دنده میشناسند .دندهی
ُمرده .آنچه که این رمان را از سایر رمانهای زنانه حال حاضر متمایز میکند پرهیز از زنانهنویسیهای
مرسوم و پرداخت تازهی شخصیتی ُکنشمند در بستری از خردهروایتهاست .شهره زنی است که تالش
دارد روی پای خود بایســتد و پس از مدتها با حمایت پدر به آرزویش میرســد« .رانندگی را که فول
شدم یک روز پدر با بوقهای پیکان عشقبازی کمک خوابیده الستیک دور سفید مارشال و قالپاق بنزی
کوچه را رو سر گذاشت».
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ایدهها

اقتصادجهانباچهتئوریهاییادارهمیشود؟

 ................................ژورنال ................................
[ این صفحهها به شرح پژوهشهای بومیاقتصادی و اجتماعی به زبانی ساده میپردازد] .

تسوزی
ب هدنبال مازو 
استفاده از مازوت به جای گاز طبیعی در نیروگاهها انتشار دیاکسید کربن را کاهش میدهد

نقش انرژی بهعنوان یکی از ارکان زندگی بشــر در رشد و
ساعد یزدانجو
پیشرفت اقتصادی کشورها چشمگیر است ،بهطوریکه امروز
از آن در نقش پیشنیاز رشد و توسعه اقتصادی یاد میشود
دبیربخشژورنال
و میزان تولید و مصرف آن شاخص رشد و توسعه اقتصادی
جوامع تلقی میشود .با گسترش فعالیتهای اقتصادی و رشد تولید ،تقاضا برای حاملهای انرژی
روزبهروز بیشتر میشود .بر این اساس ،با توجه به نقش انرژی در ساختار اقتصادی و اجتماعی
و محدودیت منابع انرژی فســیلی و تجدیدناپذیری آنها و همچنین افزایش رشد جمعیت و
افزایش در مصرف حاملهای انرژی و انتشار آالینده های ناشی از مصرف آنها ،استفاده بهینه از
حاملهای انرژی جایگاه ویژهای مییابد .بهمنظور جلوگیری از گسترش مشکالت ناشی از مصرف
نادرست و ناکارآمد حاملهای انرژی ،الزم است سیاستهای مناسبی برای بهینهسازی مصرف
انرژی اتخاذ شود .همچنین تدابیر خاصی در جهت صرفهجویی و کاهش مصرف حاملهای انرژی
بهمنظور کاهش آالیندگی ناشی از آن و گسترش مصرف حاملهای انرژی که آالیندگی کمتری
دارند اندیشیده شود.
عالوه بر این ،هرساله با کاهش دما در فصل سرما و افزایش مصرف گاز طبیعی در بخشهای
تقاضای روزافزون ســوختهای فسیلی در کنار آلودگیهای محیطی تولیدشده از
مصرف آنها ،اســتفاده بهینه از این سوختها را ضروری میکند .در فصول سرد،
مصــرف گاز طبیعی افزایش مییابد و نیروگاههای کشــور جهــت تأمین برق به
جانشینی سوخت مصرفی خود اقدام میکنند .حمید آماده ،حسین توکلیان و مهدی
هدایتینیا در تحقیقی که نتایج آن را با عنوان «تحلیل پویای جایگزینی بینسوختی
در نیروگاههای فسیلی منتخب ایران » شماره  31فصلنامه «پژوهشنامه اقتصاد انرژی
ایران» منتشر کردهاند جانشینی بین ســوختهای مصرفی را برای تولید برق در
شش شرکت برق منطقه ای منتخب طی ســالهای  1395-1386مورد ارزیابی

پژوهش:
تحلیل پویای جایگزینی بینسوختی در نیروگاههای فسیلی منتخب ایران
پژوهشگران :حمید آماده ،حسین توکلیان ،مهدی هدایتینیا

تجاری و خانگی ،تأمین گاز طبیعی نیروگاهها با مشکالت فراوان روبهرو میشود .به همین دلیل،
یکی از مشکالت تأمین سوخت تولید برق شرایط گازرسانی به شرکتهای برق منطقهای است
که در فصل سرمایه با مشــکالت زیادی همراه است .در این شرایط ،اغلب سوختهای مایع و
بهخصوص مازوت جایگزین گاز طبیعی میشود .این در حالی است که در برخی سالها 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 بهجای سوختهای مایع انجام
شده اســت .اما در مناطق سردسیر و در فصل سرماه ،این جایگزینی با مشکالتی همراه است.
مث ً
ال شــرکتهای برق منطقهای آذربایجان و گیالن و مازندران که دمای هوا در فصل سرما در
این مناطق پایین است ،در تأمین گاز طبیعی با مشکل روبهرو میشوند و این جایگزینی سوخت
قرار دادهاند .معادالت سهم هزینهای سوختهای متعارف در تولید برق با استفاده
از برآوردگر معادالت رگرسیونی در این تحقیق برآورد شدهاند و با استفاده از نتایج
حاصل از برآورد و معادالت علمی ،کشــشهای قیمتی انواع سوختهای مصرفی
محاسبه شده است .همچنین با استفاده از کششهای محاسبهشده جایگزینی بین
سوختها با هدف کاهش انتشار دیاکسید کربن و کاربردیسازی نتایج انجام شده
و نشان داده شده است که جایگزینی مازوت با گاز طبیعی منجر به کاهش انتشار
دیاکسید کربن میشود اما جایگزینی گازوئیل با گاز طبیعی انتشار دیاکسید کربن
را افزایش میدهد.

ژورنال

تابع تولید تابعی است که حداکثر محصول را برای ترکیبهای مختلف عوامل تولید نشان میدهد .چنانچه عوامل
تولید سرمایه ،نیروی کار و انرژی در نظر گرفته شوند ،بیان عمومی تابع تولید بهشکلی درمیآید که دارای سهمتغیر نهاده
سرمایه ،نهاده نروی کار و نهاده کل انرژی خواهد بود .نهاده انرژی میتواند شامل انواعی از سوخت باشد.

ب هدرستی صورت نمیگیرد.
نکته مهم این است که ســوختهای مایع بهخصوص
مازوت آالیندههای هوای بیشتری تولید میکنند بهطوریکه
بخشــی از آلودگی شدید هوا در شــهرهای بزرگ ازجمله
تهران به جایگزین سوختهای مایع بهجای گاز طبیعی در
نیروگاههای اطراف نسبت داده میشود.
در این راســتا ،شناخت و بررسی الگوی تقاضا و مصرف
حاملهای انرژی و ســاختار جایگزینسازی آنها اهمیت
بســیاری دارد .به همین دلیل ،بررســی و بــرآورد تجربی
تقاضاهای حاملهای انرژی در بخشهای مختلف اقتصادی
همواره در رأس برنامههای مطالعاتی محققان اقتصاد انرژی
بوده است .برآورد و پیشبینی تقاضای انرژی در بخشهای
مختلف اقتصادی و بررسی واکنش مصرفکنندگان نسبت
به متغیرهایی مانند قیمت حاملهای انرژی ،ارزش افزوده
بخشهای اقتصادی و سایر عوامل میتواند به سیاستگذاران
در تصمیمگیریهــای اقتصادی مرتبط با حاملهای انرژی
کمک کند .بهلحاظ تفاوتی که بخشهای مختلف اقتصادی
از نظر ســاختار مصرف و تقاضای حاملهای انرژی دارنــد ،در اکثر مطالعات صورتگرفته در
زمینه تقاضای انرژی ،بخشهای اقتصادی از یکدیگر تفکیک شدهاند .با توجه به جایگاه و نقش
نیروگاههای در مصرف حاملهای مختلف انرژی و ســهم باالی آنها در انتشار آالیندههای هوا،
در این مطالعه الگوسازی مصرف انواع سوختها در بخش نیروگاهی کشور و تحلیل جایگزینی
بین سوختهای مصرف در تولید برق مد نظر قرار گرفته است .نتایج این الگوسازی میتواند به
چگونگی انتخاب ترکیب سوختهای مختلف در تولید برق کمک کند .این نتیجه بهخصوص
وقتی اهمیت بیشتری مییابد که به انتشار آالیندههای هوا ناشی از مصرف سوختها توجه شود.
محتوای کربن و آالیندگی در ســوختهای مختلف متفاوت است و به همین دلیل با تغییر در
ترکیب ســوختها میتوان ضمن حفظ سطح تولید برق ،انتشار آالیندههای هوا را کاهش داد.
کاربردیسازی نتایج برآورد اقتصادسنجی ،محاسبات کششها در سیاستگذاری و پویا در نظر
گرفتن معادالت از ویژگیهای این تحقیق است.
طبق نظریه رفتار تولیدکننده ،تولیدکننده عوامل تولید را طوری با یکدیگر ترکیب میکند که
تولید با حداقل هزینه همراه باشد .به همین دلیل ،هزینههای تولید که تحت تأثیر مقدار مصرف
عوامل تولید و قیمت آنهاست ،برای تولیدکننده و نیز کل جامعه از اهمیت بسیاری برخوردار

مسئله

ســــوختهای مایــــع
بهخصــــوص مازوت
آالیند ههــــای هوای
بیشتری تولید میکنند
بهطور یکه بخشــــی
از آلودگی شــــدید هوا
در شــــهرهای بزرگ
ازجملــــه تهــــران به
جایگزین سوختهای
مایع بهجای گاز طبیعی
در نیروگا ههای اطراف
نســــبت داده میشود.
تحقیق نشان میدهد که
چقدر این مسئله درست
است.

است .یک نکته مهم که در نظریه تولید و بهینهسازیهای معمول بدان توجه نمیشود ،این است
که فرایند تولید همواره با انتشار آالیندههای محیطزیست همراه است .این موضوع بهخصوص
زمانی اهمیت بیشتری مییابد که تولید نیازمند مصرف مقادیر زیادی از سوختهای فسیلی باشد
و سبب افزایش انتشار آالیندههای هوا شود .در این شرایط ،در برنامهریزی مصرف سوختهای
فسیلی باید به این مهم توجه داشت .با توجه به اینکه آالیندههای محیطزیست در نظریه تولید
اثرات خارجی تلقی میشوند و درنتیجه در فرایند بهینهسازی تولید مورد توجه قرار نمیگیرند،
الزم است این موضوع در تحلیلهای ثانویه و تنظیم سیاستها مد نظر قرار گیرد.
مطابق ادبیات نظریه تولید ،تابع تولید تابعی است که حداکثر محصول را برای ترکیبهای
مختلف عوامل تولید نشان میدهد .چنانچه عوامل تولید سرمایه ،نیروی کار و انرژی در نظر گرفته
شوند ،بیان عمومی تابع تولید بهشکلی درمیآید که دارای سهمتغیر نهاده سرمایه ،نهاده نروی کار
و نهاده کل انرژی خواهد بود .نهاده انرژی میتواند شامل انواعی از سوخت باشد .فرض میشود
تابع تولید برای عوامل تولید تفکیکپذیر باشد .فرض تفکیکپذیری داللت بر این دارد که نرخ
نهایی جانشــینی فنی بین سوختها مستقل از نیروی کار یا سرمایه است .عالوه بر این ،فرض
میشــود واکنش تابع هزینه به قیمتهای عوامل تولید ازجمله سوخت و تولید جدا از یکدیگر
هستند .جانشینی بین عوامل تولید که براثر تغییر در قیمتهای نسبی آنها ایجاد میشود ،منجر
به تغییر در میزان استفاده از عوامل تولید ضمن حفظ سطح تولید معین میشود .در این زمینه،
کششهای جانشینی مفهوم مییابند .طبق تعریف کشش جانشینی بین دو عامل تولید ،تغییر
در تقاضای یک عامل تولید را در نتیجه تغییر قیمت دیگری نشان میدهد .مطالعات تجربی نیز
نشان دادهاند که با افزیاش قیمت حاملهای انرژی ،سطح مصرف حاملهای انرژی مختلف تغییر
میکند .جایگزینی بین سوختهای مصرفی در تولید برق در نیروگاهها را میتوان بر همین اساس
تحلیل کرد .برای مثال ،درصورتیکه دو حامل انرژی نفت کوره و گاز طبیعی بهعنوان عوامل تولید
جانشین مد نظر باشند ،کشش جانشین بین آنها مثبت است که نشان میدهد در صورت افزایش
قیمــت یکی ،مصرف دیگری افزایش مییابد .مطابق تعریف ،اگر دو عامل تولید مکمل یکدیگر
باشند ،کشش جانشینی آنها منفی است که نشان میدهد در صورت افزایش قیمت یکی از آنها،
تقاضا و مصرف عامل تولید دیگر کاهش مییابد .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 پاکتر ،میتوان 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 آالیندههای محیطزیست
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 میدهد و زمانبر است،
در این تحقیق برای تحلیل جایگزینی بین سوختها ،فناوری ثابت در نظر گرفته میشود.

دستاوردهای تحقیق :مازوت آلودگی را زیاد نمیکند
از آنجا که در فرایند تولید مصرف حاملهای انرژی مستقل از یکدیگر نیستند ،الزم
است در برآورد تقاضا و جانشینی حاملهای انرژی اثرات متقابل مصرف یک حامل
انرژی بر سایر حاملهای انرژی در نظر گرفته شود .ساختار الگوی به کار گرفتهشده
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 میتوانند جانشین
یکدیگر باشند .از آنجا که الگوسازی الزم برای محاسبه کششهای جانشینی بین
سوختها در دوره 10ساله ( )1395-1386انجام شده ،اثر هدفمندسازی یارانهها در
الگو لحاظ شده است .مقادیر مثبت کشش جانشینی قیمتی نشاندهنده وجود رابطه
جانشینی بین گازوئیل و مازوت است .مقادیر این کشش برای گازوئیل و گاز طبیعی
 1.6و برای گازوئیل و مازوت  2.07به دســت آمد .همچنین کشــشهای خودی
و متقاطع جانشــینی بیانگر بیکشش بودن گاز طبیعی نسبت به قیمت گازوئیل
است درحالیکه گازوئیل نسبت به تغییر 1درصدی در قیمت گاز طبیعی واکنش
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نشان میدهد و تقاضای آن  0.86افزایش مییابد .همچنین کششهای قیمتی برای
گازوئیل و گاز طبیعی مثبت به دست آمد که داللت بر افزایش مصرف گاز طبیعی
نســبت به گازوئیل بهازای 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 صرفهجویی در مصرف انرژی و جلوگیری از آلودگی محیطزیســت
پیشنهاد میشود .همچنین براساس نتایج حاصل از سیاستهای کاربردی ،با کاهش
 100میلیون لیتری مصرف مازوت ،باید مقدار مصرف گاز طبیعی  113.837میلیون
متر مکعب افزایش یابد که این مقدار مصرف گاز طبیعی انتشار گاز دیاکسید کربن
را بهاندازه  227هزار و  410میلیون متر مکعب کاهش میدهد .همچنین براساس
نتایج حاصل از محاسبات با کاهش  100میلیون لیتر مصرف گازوئیل ،مصرف گاز
طبیعی باید  107.35میلیون متر مکعــب افزایش یابد که این مقدار مصرف گاز
طبیعی انتشار گاز دیاکسید کربن را  15.14میلیون متر مکعب افزایش میدهد.

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
پژوهش :عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر اعتیاد در
ایران با تأکید بر ادوار تجاری
پژوهشگران :حسن درگاهی ،امین بیرانوند

سوءمصرف مواد مخدر یکی از مهمترین معضالت بهداشتی و
روانی و اجتماعی و امنیتی جهان محسوب میشود که آثار زیانبار
آن در ابعاد مختلف فرد و خانواده و جامعه قابلشناسایی است .از
این رو ،موضوع مبارزه با مواد مخدر یکی از دغدغههای بســیاری
از نهادهای بینالمللی و کشورهای جهان بوده است و تالش شده
سیاســتهای مختلفی برای مبارزه با این معضل اجتماعی اعمال
شــود .در این میان ،مبــارزه با اعتیاد به مواد مخــدر با توجه به
محرکهای آن میتواند باعث ایجاد اختالف میان صاحبنظران در
ارتباط با روش مبارزه و در بسیاری از موارد شکست سیاستهای
اعمالشده شود .برخی مصرف موارد مخدر را یک انتخاب آزاد رد
سبک زندگی شخصی در نظر میگیرند .برخی دیگر بر این باورند
که فشــار اقتصادی و ساختار نظام حاکم مردم فقیر را به استفاده
از مــواد مخدر منحرف میکند .همچنین برخی مصرفکنندگان
گرایش به مواد را به محرکهای خارجی مانند فشــار همساالن
مرتبــط میدانند و برخی دیگر محرکهای دخالی منکوبکننده
همچون شخصیت و تمایالت و افسردگی را در اعتیاد خود دخیل
میدانند .به هــر روی ،محرکها ـ چه داخلــی چه خارجی چه
ترکیبــی ـ موضوع مشــترک در درک مصرف مواد کامال اهمیت
یکنند.
پیدا م 
با توجه به تفاوتهای موجود در جوامع انســانی و محرکها،
عوامل مؤثر بر اعتیاد در هر جامعه نسبت به جامعه دیگر میتواند
متفاوت باشــد .ایران نیز همانند ســایر کشورها همواره با معضل
اعتیاد به مواد مخدر دستبهگریبان بوده است .چهبسا 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

بینالمللی در دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد،
بزرگتریــن تولیدکننده تریاک جهان اســت و حدود  75درصد
سطح زیر کشت خشخاش را در جهان به خود اختصاص داده است.
برای مبــارزه آگاهانه با اعتیاد به مواد مخدر گام اول شناســایی
صحیح محرکها 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 .نظریههایی که به تبیین
علل سوءمصرف مواد مخدر پرداختهاند از رویکردهای زیستشناختی،
روانشــناختی یا جامعهشناختی استفاده کردهاند .در این پژوهش ،با
توجه به اینکه تالش بر شناسایی عوامل کالن اقتصادی مؤثر بر اعتیاد
در جامعه است ،چندین نظریه اقتصادی و جامعهشناختی که میتواند
بهنحوی توجیهکننده 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 مهمترین آســیبهای اجتماعی است که نهتنها یک
پدیده اجتماعی بلکه یک پدیده اقتصادی نیز به شــمار میآید .عوامل اقتصادی
از تعیینکنندههای مهم نرخ شــیوع اعتیاد در ایران است .این شناخت باید منجر
به تغییر رویکرد سیاستگذاری شــود زیرا نمیتوان بدون توجه به بهبود شرایط
اقتصادی ،کاهش اعتیاد را در جامعه انتظار داشت .بنابراین در چارچوب یک رویکرد
جامعنگر ،سیاستهای 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

استرس بهعنوان یکی از
عوامل خطرپذیر در شروع
اعتیاد ،ماندگاری و درنتیجه
شکست در درمان محسوب
میشود .استرسهای القاشده
میل به مصرف مواد را تقویت
میکند .حوادث استرسزا
همراه با مهارتهای مقابلهای
ضعیف میتواند ازطریق
پاسخهای تکانشی و مصرف
بیرویه داروها ،افزایش خطر
اعتیاد را بههمراه داشته
باشد

اعتیاد انجام دادهاند و نتایجش را در مقالهای با عنوان «عوامل اقتصادی و اجتماعی
مؤثر بر اعتیاد در ایران با تأکید بر ادوار تجاری» در شماره  78فصلنامه «پژوهشنامه
اقتصادی» منتشر کردهاند ،ســعی کردهاند ده گروه سنی را در سه گروه استانها
مطالعــه کنند .آنها بهدلیل نبود دادههای کافی ابتدا یکســری زمانی برای نرخ
شیوع با اســتفاده از الگوهای علمی و تعیین احتمال اعتیاد افراد با مشخصههای
جمعیتشــناختی برای  10گروه سنی و در ســه گروه استانی (با نرخ شیوع باال،
متوســط و کم) برآورد کردهاند و ســپس روش دادههای ترکیبی استانی را مورد
استفاده قرار دادهاند.
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احتمال اعتیاد مردان نسبت به زنان و افراد مجرد نسبت به افراد متأهل بیشتر بوده است و
احتمال اعتیاد با باالرفتن سطح تحصیالت کاهش مییابد .نکته مهم آن است که بیشترین
احتمال مصرف مواد در میان مردان و زنان مربوط به گروه سنی  30تا  45سال است.

ژورنال

رشد اقتصادی
از طرفی هزینه
فرصت فراغت را
افزایش میدهد
و با ایجاد
فرصتهای
بازار کار ،مصرف
مواد مخدر را
کاهش میدهد.
از طرف دیگر نیز
با کاهش استرس
و افسردگی
و ناسازگاری
درون خانواده
بهدلیل فشارهای
اقتصادیمنجر
به کاهش مصرف
مواد میشود

براســاس نظریه اعتیاد عقالیی ،یک فرد تنها وقتی به کاالیی
اعتیاد پیدا میکند 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 ،میتواند با کاهش مطلوبیت فعلــی و افزایش مطلوبیت
نهایی مصرف کاالی اعتیادآور منجر به گسترش اعتیاد در جامعه
شــود .نظریه تعارض اجتماعی میگوید که غالب افراد مبتال به
سوءمصرف مواد در طبقات پایین اجتماعی ،محلههای نابسامان،
خانوادههای کمدرآمد و مناطق فاقد نفوذ سیاسی یافت میشوند.
عدم بهرهمندی نیــروی کار از درآمد کافی افراد بدون مهارت و
بیسود را در برابر فقر آسیبپذیر میکند .سپس جمعیت کثیری
از اعضای فقیر جامعه در بخشهای فقیرنشــین شهرها متمرکز
میشوند و فروش مواد مخدر تبدیل به راهکاری برای تحمل فقر
شدید و کاهش شــکاف درآمدی این افراد میشود .طبق نظریه
عمومی فشــار نیز سیســتم فرهنگی همه را تشویق میکند تا
اهداف ایدهآل موفقیت مالی یا وضعیت طبقه متوســط را دنبال
کنند .با این حال ،افراد طبقه پایین اغلب از دســتیابی به چنین
اهدافــی از طریق کانالهای قانونی منع میشــوند .این موضوع
عامل ایجاد فشــار بر فرد خواهد بود .محققان سه منبع فشار را
شناسایی کردهاند :فشــار ناشی از شکست در رسیدن به اهداف
ارزشمند مثبت ،فشار ناشی از حذف انگیزههای ارزشمند مثبت
و فشار ناشی از وجود محرکهای منفی که شامل وقوع قطعی یا
پیشبینیشده عاملی است که فرد از آن بیزاری میجوید .استفاده
از مواد مخدر ناشــی از احساس افسردگی و اضطرابی است که از
فشارهای واردشده بر فرد نشأت میگیرد.
اعتیاد با اســترس نیز ارتباط محکمی دارد .استرس بهعنوان
یکی از عوامل خطرپذیر در شــروع اعتیاد ،ماندگاری و درنتیجه

شکســت در درمــان محســوب
مسئله
سهای القاشده
عوامل اقتصــادی از میشــود .اســتر 
تعیینکنندههای مهم میل بــه مصرف مــواد را تقویت
نرخ شــیوع اعتیاد در میکند .حوادث استرسزا همراه
ایران است .این شناخت با مهارتهــای مقابلهای ضعیف
باید منجر بــه تغییر میتواند ازطریق پاسخهای تکانشی
رویکرد سیاستگذاری و مصــرف بیرویه داروها ،افزایش
شــود زیــرا نمیتوان خطــر اعتیاد را بههمراه داشــته
بدون توجــه به بهبود باشــد .در ارتباط بــا اختاللهای
شــرایط اقتصــادی ،وابسته به استرس و اعتیاد ،فرضه
کاهــش اعتیــاد را در خوددرمانی مطرح میشــود که
تأکیــد میکند شــخص اغلب از
جامعه انتظار داشت.
مواد مخدر برای غلبه بر کنشهای
مرتبط با عوامل فشارزای زندگی
یا کاهــش نشــانههای اضطراب
و افســردگی حاصــل از رخداد
آسیبزننده استفاده میکند .به عبارت دیگر ،استفاده از مخدرها
وسیلهای برای تنظیم و تسکین استرسهای روانشناختی خواهد
بود.
نتایج مطالعات نشان میدهد که سه متغیر مهم رشد اقتصادی
و بیــکاری و چرخههای تجاری اقتصــاد کالن میتواند بر اعتیاد
آثار تعیینکننده داشــته باشد .رشــد اقتصادی از طرفی هزینه
فرصت فراغــت را افزایش میدهد و با ایجاد فرصتهای بازار کار،
مصــرف مواد مخدر را کاهش میدهد .از طرف دیگر نیز با کاهش
استرس و افسردگی و ناسازگاری درون خانواده بهدلیل فشارهای
اقتصادی منجر به کاهش مصرف مواد میشــود .اما در ارتباط با
تأثیر چرخههای تجاری بر مصرف مواد مخدر ،مطالعه تجربی نتایج
متناقضی را نشان میدهد .برخی مطالعات تجربی موافق چرخهای
بودن مصرف مواد مخدر هستند .درحالیکه نتایج برخی مطالعات
دیگر مخالف چرخهای بودناند.

دستاوردهای تحقیق :نگرانی برای گروه سنی  30تا  50سال
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 بهترتیب معادل ،4.3
 5.4 ،4.9و  8.5درصد در بین جمعیت  15تا  64سال اعالم شده است .به عبارت
دیگر ،حدود چهار میلیون و  499هزار نفر در طور عمر خود و حدود دو میلیون و
 900هزار نفر در سال قبل از انجام مطالعه مواد مصرف کرده اند و بهدلیل نبود آمار
قابلاتکا درباره نرخ شیوع اعتیاد در استانهای کشور طی سالهای مختلف ،در این
پژوهش سعی شد از یک سری زمانی و منطقهبندی استفاده شود .همچنین از نتایج
طرح پیمایش ملی خانوار هم استفاده شد .طرح پیمایش ملی خانوار در مورد مصرف
مواد مخدر و روانگردانها در ســال  1394بزرگترین تحقیق میدانی و مهمترین
پژوهش در حوزه شیوعشناسی اعتیاد کشور تاکنون بوده است .نتایج بهدستآمده از
آن منبع موثقی از آمار و اطالعات شیوع مصرف سیگار ،قلیان ،مشروبات الکلی ،مواد
و داروهای بدون مجوز پزشکی در کشور و استانهای مختلف است که جامعه آماری
آن  57هزار نفر را تشکیل میدهد.
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نتایج بخش اول پژوهش آنها نشــاندهنده افزایش نرخ شــیوع مصرف مواد
از حدود  3.7درصد در ســال  1386به حدود  5.4درصد در ســال  1394اســت.
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 مییابد .نکته
مهم آن است که بیشترین احتمال مصرف مواد در میان مردان و زنان مربوط به گروه
سنی  30تا  45سال 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 یافتههای
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 چرخهای بودن نرخ
شیوع اعتیاد در کشور است.

در این مقاله قصد بر آن است تا صندوقهای سرمایهگذاری سهامی در ایران با محوریت ریسک سیستمی بررسی شوند و درنهایت،
معیاری برای رتبهبندی این صندوقها استخراج شود .اینکه پژوهشگر بتواند جایگاه یک صندوق سرمایهگذاری را در تحمل ریسک بازار
اوراق بهادار شناسایی کند ،موضوع اصلی این مقاله است.

رتبهبندی صندوقهای سرمایهگذاری در ایران
 42صندوق فعال در بازار سرمایه بهترتیب کارایی امتیازبندی شدهاند
پژوهش :طراحی مدلی برای رتبهبندی صندوقهای
سرمایهگذاری در ایران با استفاده از رویکرد ارزیابی ریسک
سیستمی ،بر اساس مدلهای  LTD،SES ، MESو CoVaR
پژوهشگران :بهنام چاوشی ،رضا تهرانی و عزتالله عباسیان

سرمایهگذارانی که از طریق ورود به صندوقهای سرمایهگذاری ،به
سرمایهگذاری در اوراق بهادار اقدام میکنند ،اهدافی را دنبال میکنند
که با سرمایهگذاری مستقیم در اوراق بهادار به آنها نمیرسند .افرادی
که با صدور واحدهای ســرمایهگذاری در یک صندوق ،سرمایه خود
را به مدیران صندوقهای سرمایهگذاری (بهعنوان اشخاص حرفهای
مدیریت دارایی) میســپارند ،بهطبع بهدنبال عملکردی متناسب با
انتظار و پیشبینیهای خود هستند و الزم است بدانند که ریسک این
اقدام آنها تا چه حد است .معموالً تاکنون رویکرد سایر پژوهشهای
انجام شــده از بعد ریسکهای سیســتماتیک یا غیرسیستماتیک
درخصــوص ابزارهای مختلف اســت .بــا توجه بــه اینکه صنعت
صندوقهای سرمایهگذاری در ایران جدید است و عمر آن در حدود
یک دهه بیشتر نیست ،در اغلب پژوهشها ،با بهرهگیری از روشهای
رگرسیونی ،ریسکهای سیستمی فقط از یک جنبه ارزیابی شدهاند
که درخصوص شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
بوده اســت .بنابراین براساس بررسی انجامشده ،در چارچوب ریسک
سیستمی در حوزه صندوقهای ســرمایهگذاری در ایران ،پژوهشی
انجام نشــده اســت .در این مقاله قصد بر آن اســت تا صندوقهای
سرمایهگذاری سهامی در ایران با محوریت ریسک سیستمی بررسی
شوند و درنهایت ،معیاری برای رتبهبندی این صندوقها استخراج شود.
اینکه پژوهشگر بتواند جایگاه یک صندوق سرمایهگذاری را در تحمل
ریسک بازار اوراق بهادار شناسایی کند ،موضوع اصلی این مقاله است.
همچنین در این پژوهش ،با توجه به مدلهای حوزه ریسک سیستمی

از تلفیق مدلهای صاحبنظران ،مدلی ابداعی ایجاد شده است که این
نیز خود وجه تمایز این پژوهش در مقایسه با سایر پژوهشها است .در
ادامه پیشینه پژوهش ،روش شناسی پژوهش با در نظر گرفتن الگوی
پژوهش و متغیرها ارائه شده است .سپس یافتههای پژوهش و بحث و
نتیجهگیری آمده است.
الگوی عملیاتی پژوهش ،شــیوهای اســت که از آن برای مشخص
ســازی روابط بین اجزا اســتفاده قرار میشــود و دو کاربرد دارد که
عبارتند از مشخصسازی و شبیهسازی .ممکن است یک الگو فقط برای
مشخصسازی مفید باشد یا برای شبیهسازی یا هر دو کاربرد را داشته
باشد .سایر کاربردهایی که الگوی پژوهش دارند به دو کاربرد یادشده
بازمیگردند .ارایه الگوی پژوهش یکی از روشهای ذهنی بشر است که

بازار سرمایه ،یکی از مهمترین کانونهای توجه سرمایهگذارانی است که میخواهند با
سازوکاری کنترلشده و شفاف به سرمایهگذاری مازاد مصرف اقدام کنند و درنهایت،
منافع حاصل از سرمایهگذاری خود را برداشت کنند .طبق معمول ،برای ورود به هر
حوزه ســرمایهگذاری ،برای افراد الزاماتی وجود دارد .سرمایهگذاری در بازار سرمایه
یعنی تشخیص ارزش سهام شرکتها و تشخیص زمان خریدوفروش سهام شرکتها
که بهکمک ابزارهای مختلف اجرایی در بازار سرمایه انجامشدنی است .بدیهی است
که در صورت نبود تخصص برای افراد ،شــاید حتی فهم جمله یادشده نیز سنگین
باشــد .با توجه به توضیحات ارایهشده ،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 ســالهای مختلف ارتقا یافته است .در ایران پس از
تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذر  ،1384زمینه مناسبی برای طراحی ابزارهای
مختلف در بازار سرمایه فراهم شد که شاید مهم ترین این ابزار ،طراحی و آغاز به کار

با استفاده از روشهای
علمی این تحقیق میتوان
با استفاده از چندین متغیر
ورودی و خروجی ،میزان کارایی
صندوقهایی را که اطالعات
آنها در دست است ،محاسبه
کرد و صندوقهایی کارا را از
صندوقهای ناکارا جدا کرد.
همچنین میتوان علت ناکارا
بودن صندوقهایی را با تحلیل
حساسیت تعیین و از اطالعات
بهدستآمده ،برای انتخاب
ریسک بازده بهینه از بین
صندوقهایی کارا استفاده کرد

صندوقهای ســرمایهگذاری بود .تا پیش از آن ،برای ورود افراد غیرحرفهای به بازار
سهام ،خأل شدیدی وجود داشت که بهواسطه فعال شدن صند وقهای سرمایهگذاری
برطرف شــد .البته رسیدن به جایگاه واقعی و نحوه شناخت و تفاوت نحوه مدیریت
صندوقهای سرمایهگذاری ،موضوعاتی هســتند که شاید همواره جای کار داشته
باشــند .برای هر ســرمایهگذاری ،رویکردهای ایجاد توازن بین ریســک و بازدهی
سرمایهگذاری اولویت نخست است .بهنام چاوشی ،رضا تهرانی و عزتاهلل عباسیان در
مقالهای با عنوان «طراحی مدلی برای رتبهبندی صندوقهای سرمایهگذاری در ایران
با استفاده از رویکرد ارزیابی ریسک سیستمی ،بر اساس مدلهای LTD،SES ، MES
و  »CoVaRدر شماره  4دوره  22فصلنامه «تحقیقات مالی» دانشگاه تهران سعی
کردهاند ابزاری کاربردی برای برآورد و پیشبینی ریسک عملکرد مدیران صندوقهای
سرمایهگذاری ارائه کنند تا کمکی در راستای تشویق سرمایهگذاریهای غیرمستقیم
افراد و واگذاری مدیریت حرفهای داراییها به مدیران متخصص در بازار سرمایه باشد.
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این پژوهش با استفاده از روش علمی ترکیبی رگرسیون تاپسیس از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره بهعنوان ابزاری برای تجزیه
و تحلیل معیارهای انتخاب صندوقها بهدنبال پیشنهاد مدلی بوده است تا بتواند حجم انبوه اطالعات مربوط به صندوقهای
مختلف را تجزیه و تحلیل کند و روشی در راستای کاهش ریسک غیرسیستماتیک و در نتیجه ،انتخاب صندوق مناسب ارائه دهد.

ژورنال

نهتنها 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 مدلسازی خصوصیتهایی از هر
یک از اجزای واقعی منتزع میشود .بهبیان دیگر ،یک پدیده از اجزای
جدول  :1نتایج رتبهبندی صندوقهای سرمایهگذاری
رتبه

نام صندوق سرمایهگذاری

رتبه

نام صندوق سرمایهگذاری

1

بورسیران

22

گنجینه رفاه

2

پیشرو

23

امید توسعه

3

ثروتآفرین تمدن

24

باران کارگزاری بانک کشاورزی

4

رشد سامان

25

کارگزاری پارسیان

5

مشترک پیشتاز

26

مشترک پویا

6

توسعه اندوخته آینده

27

هستیبخش آگاه

7

سپهر اول بانک صادرات

28

صندوق سرمایهگذاری البرز

8

مشترک نوین پایدار

29

بانک خاورمیانه

9

فیروزه موفقیت

30

توسعه ملی

10

بانک دی

31

سهم آشنا

11

کارگزاری بانک ملی

32

صندوق سرمایهگذاری کاریزما

12

ذوبآهن نوویرا

33

ارزشکاوان آینده

13

بذر امیدآفرین

34

بانک توسعه تعاون

14

مشترک صبا

35

نقش جهان

15

دماسنج

36

مشترک آگاه

16

اندیشه خبرگان سهام

37

ایساتیس پویای یزد

17

آسمان آرمانی سهام

38

کارگزاری حافظ

18

زرین پارسیان

39

امین تدبیرگران فردا

19

مشترک خوارزمی

40

نوید انصار

20

سپهر کاریزما

41

مبین سرمایه

21

یکم اکسیر فارابی

42

عقیق

متعددی تشکیل شده است که دارای ارتباطاتی با یکدیگر هستند ،برای
فهــم این ارتباطات باید تصوری از اجزا و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر
در ذهن پرورش داد و بهصورتی نظاممند برای تعامل با جنبههای آن
تالش کرد .از آنجا که هر پژوهش میدانی و پیمایشی به نقشه ذهنی
و مدل مفهومی نیاز دارد که در قالب
مسئله
ابزار تحلیلی مناسب ،متغیرها و روابط
در ایــن پژوهــش،
بین آنها ترسیم شده باشد ،در این
بــا ا ســتفا د ه ا ز
پژوهش نیز پژوهشگر با استفاده از
تلفیــق مد لهــا ی
تلفیق مدلهای صاحبنظران یک
صاحبنظــران ،مدلی
مدل ابداعی ایجاد میکند.
ابداع شــده اســت که
پس از مدلســازیهای علمی
ر یســک سیســتمی
در این پژوهــش ،دادههای تجزیه
و ر تبه بنــد ی
صند و ق هــا ی و تحلیل شــدند .تجزیه و تحلیل
ســر ما یهگذ ا ر ی ر ا دادهها ،فرایندی است که طی آن،
از دیــدگاه بررســی دادههایــی که از طریق بهکارگیری
بازدهی این صندوقها ابزار جمــعآوری اطالعات حاصل
شــدهاند ،کدبنــدی و تلخیص و
میسنجد.
توصیــف و در نهایــت پــردازش
میشــوند .در این فرایند ،دادهها با بهکارگیری روشهای آماری هم
از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پاالیش میشوند .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 بهینهسازی است و برای تعیین میزان بهترین پارامترها بین
متغیرها استفاده شده است که با جمعآوری دادههای کمی حاصل از
نمونه سعی در تعمیم آن به جامعه بوده است .در این پژوهش ،پس
از جمعآوری دادهها و محاسبات ریسکهای سیستمی برای انتخاب
صندوق بهشیوه روش علمی «تاپســیس» انجام شده است .در این
روش ،میتوان با استفاده از چندین متغیر ورودی و خروجی ،میزان
کارایی صندوقهایی را که اطالعات آنها در دســت است ،محاسبه
کــرد و صندوقهایی کارا را از صندوقهای ناکارا جدا کرد .همچنین
میتوان علت ناکارا بودن صندوقهایی را با تحلیل حساسیت تعیین
و از اطالعات بهدســتآمده ،برای انتخاب ریسک بازده بهینه از بین
صندوقهایی کارا استفاده کرد.

دستاوردهای تحقیق :رتبهبندی  42صندوق سرمایهگذاری
در این پژوهش ،رتبه صندوقها از  1تا  42از کمریسکترین به پرریسکترین ازلحاظ
محاسبات ریسک سیستمی طبقهبندی شده است .بنابراین ،سرمایهگذاری در صندوقهای
ســرمایهگذاری انتخابی نیازمند یک استراتژی مناسب انتخاب صندوقها براساس میزان
ریسک سیستمی برحســب معیارهای با بیشترین رتبه صندوقها براساس چهار سنجه
ترکیبی «ارزش در معرض خطر شرطی»« ،زیان مورد انتظار سیستمی»« ،سهم حاشیهای
زیان مورد انتظار» و «وابستگی دنباله پایین» در این پژوهش محقق شد .نتایج حاصل از
پژوهش با استفاده از سیستمهای چندمتغیره حاصل از ترکیب این چهار متغیر بیانکننده
تفاوت گسترده بین تأثیر و رتبهها در بین صندوقها است .نتایج بهدستآمده نشاندهنده
معناداری و وجود اثرهای ناشــی از ریسک بهصورت سیستمی در بازار مالی کشور است.
در جمعبندی پژوهشهای انجام شــده ،میتوان بیان کرد که در اغلب آنها با بهرهگیری
از روشهای رگرســیونی ،ریسکهای سیستمی از یک جنبه ارزیابی شدهاند ،اما ارتباط و
همبستگی مدل رگرســیونی و رتبهبندی بهطور هم زمان و جامع در صندوقها با توجه
به جنبههای مختلف اندازهگیری ریســک صندوقها در نظر گرفته نشــده است .با این
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تفاســیر ،این پژوهش با استفاده از روش علمی ترکیبی رگرسیون تاپسیس از روشهای
تصمیمگیری چندمعیاره بهعنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل معیارهای انتخاب صندوقها
بهدنبال پیشنهاد مدلی بوده اســت تا بتواند حجم انبوه اطالعات مربوط به صندوقهای
مختلف را تجزیه و تحلیل کند و روشی در راستای کاهش ریسک غیرسیستماتیک و در
نتیجه ،انتخاب صندوق مناسب ارائه دهد و به تصمیمگیری در انتخاب صندوق مناسب برای
ســرمایهگذاران کمک کند .البته باید در نظر داشت که مهمترین محدودیت این پژوهش
ویژگی خاص پژوهشهای نیمهتجربی است که در حوزه مالی متداول است .به بیان دیگر،
تأثیر متغیرهای دیگری که کنترل آنها خارج از دسترس پژوهشگر است .متغیرهایی مانند
شرایط سیاسی نمونههای از متغیرهایی هستند که ممکن است اثرگذار باشند .در نتیجه،
یافتههای این پژوهش باید با توجه به این شرایط استفاده شوند .همچنین با در نظر گرفتن
محدودیت پژوهش و نیز جدید بودن صندوقهای سرمایهگذاری پیشنهاد میشود سایر
انواع صندوقهای سرمایهگذاری نیز بررسی شــوند .در هر حال ،رتبهبندی صندوقهای
یشود.
سرمایهگذاری که حاصل این پژوهش است ،بهترتیب جدول  1ارایه م 

کتابخانه اتاق تهران
تغییر بزرگ تکنولوژی تا سال 2050

تاریخ انتشار1397 :
نویسنده :گروه مولفان در اکونومیست
مترجم :آرش پورابراهیمی
قیمت کتاب 480000 :ریال
فناوری باتوجه به پیشرفت هر دقیقهای و ساعتی ،در سال  2050به کجا خواهد رفت؟ تأثیر آن بر شیوه زندگی چگونه خواهد بود؟ در کتاب
«تغییر بزرگ تکنولوژی تا سال  »2050بیش از  20دانشمند شناختهشده ،رهبران صنایع ،استادان برجسته دانشگاه ،و نویسندگان داستانهای
علمی و تخیلی به روزنامهنگاران اکونومیست پیوستهاند تا به این سؤاالت پاسخ دهند.

تغییر بزرگ ،جهان در سال 2050

تاریخ انتشار1394 :
نویسنده :جمعی از نویسندگان اکونومیست /ویراستاران :دنیل فرانکلین ،جان اندروز
مترجم :سعید ارکانزاده یزدی
قیمت کتاب 500000 :ریال
نگاه به آینده چگونه است؟ پیشرفت و توسعه چگونه جهان  2050را شکل میدهد؟ چطور میتوان به تصویری از آینده دست یافت؟ در کتاب
«تغییر بزرگ ،جهان در سال  ،»2050نویسندگان اکونومیست تالش کردهاند در حالی که حتی گمانهزنی درباره یک هفته دیگر باتوجه به سرعت
تحوالت جهان مشکل است 50 ،سال بعد را پیشبینی کنند.

 100سال دگر...

تاریخ انتشار1395 :
نویسنده :ایگناسیو پاالسیوس هوئرتا
مترجم :آرش پورابراهیمی
قیمت کتاب 600000 :ریال
کتاب « 100سال دگر »...که آینده جهان را از نگاه اقتصاددانان پیشرو پیشبینی میکند ،اولین بار در سال  2013منتشر شد .این کتاب دامنه
گستردهای از موضوعات مانند وضعیت کار ،درآمد ،بهداشت ،بازارها ،صنعت بیمه ،وضعیت سیاسی ،فناوری ،تغییرات آب و هوایی و ...را در بر
میگیرد .نشریه فارن افرز از این کتاب به عنوان اثری مهیج نام برده است.

اقتصاد در عصر جدید

تاریخ انتشار1396 :
تألیف و ترجمه :جعفر خیرخواهان
قیمت کتاب 140000 :ریال
کتاب «اقتصاد در عصر جدید» به نمایش تعصب و ملیگرایی که اغلب با حمایتگرایی همراه است و ترامپ را به یک مشکل بسیار بزرگ تبدیل
کرده میپردازد .ترامپ چین و مکزیک را متهم به دزدیدن مشاغل آمریکاییها میکند .البته فناوری چنان با سرعت پیش میرود که مشاغل در
کارخانهها رو به افول است و در این شرایط کاری از دست ترامپ ساخته نیست.

آنچه مال من است مال شماست

تاریخ انتشار1396 :
نویسندگان :ریچل باتزمن ،رو راجرز
مترجم :سعید ارکانزاده 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 میپردازد .کتاب از ظهور مصرف اشتراکی میگوید
که حاصل فناوریهای نوین و تغییر شیوههای مصرف کاال و خدمات است.
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کتابخانه اتاق تهران
زندگینامهحاجمحمدحسنکمپانی(امینالضرب)

تاریخ انتشار1396 :
نویسنده :شیرین مهدوی
مترجمان :منصوره اتحادیه (نظام مافی) ،فرحناز امیرخانی حسینک لو
قیمت کتاب 400000 :ریال
حاج محمدحسن امینالضرب بدون شک مهمترین 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 «زندگینامه حاج محمدحسن کمپانی» که ناصرالدین شاه به خاطر مدیریت ضرابخانه لقب
امینالضرب را به او داده بود ،شیرین مهدوی به زندگی و نقش او در توسعه کشور در دوره قاجار پرداخته است.

چرا شکست میخوریم؟

تاریخ انتشار1396 :
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 سرمایهگذاری ،بیش از هر چیز به محیطی قابل پیشبینی وابسته است .کنشهای
انسانی معطوف به آینده است یعنی هدفی را در آینده جستوجو میکند .سرمایه گذاری بدون درک آینده ممکن است مسیری به ناکجاآباد را
طی کند؛ در کتاب «چرا شکست میخوریم؟» با ارائه مثالهایی به این موضوعات پرداخته شده است.

سرمایهفراموششده

تاریخ انتشار1396 :
نویسنده :محسن گودرزی
قیمت کتاب 160000 :ریال
رفتارهای اقتصادی به ویژه آن گروه از رفتارهای مرتبط با سرمایهگذاری ،بیش از هر چیزی به محیطی قابل پیشبینی وابسته است و کتاب
«سرمایه فراموششده» به این موضوع میپردازد .در این کتاب تاکید شده در شرایطی که افراد نسبت به آینده احساس سردرگمی داشته باشند
یا نتوانند آن را پیشبینی کنند گرایش کمتری برای سرمایهگذاریهای بلندمدت دارند.

خاطرات کارآفرینان نسل امینالضرب

تاریخ انتشار1396 :
نویسنده :گروه نویسندگان
قیمت کتاب 850000 :ریال
مجموعهای  5جلدی از داستان زندگی کارآفرینان پیشکسوت و فعاالن استارتآپی نخبه که خواندن آن میتواند پر از پند (تجربههای موفق
و شکســت) برای کســانی باشد که میخواهند کاری را شــروع کنند .در این مجموعهها به زندگی افرادی همچون علی رحیمیان (مؤسس
اولین کشتارگاه صنعتی کشور) ،رحمان گلزار (یکی از موسسان ساختمانهای اکباتان) ،غالمعلی سلیمانی (مؤسس کاله) ،اصغر قندچی (پدر
کامیونسازی ایران) ،رضا نیازمند (از بنیانگذاران توسعه صنعتی در ایران) و ...پرداخته شده است.

ثبات افیون کسبوکارها

تاریخ انتشار1396 :
نویسنده :روپرت مرسون
مترجم :عباس توکلی
قیمت کتاب 850000 :ریال
کارآفرینان و کسب و کارهایشان را چه چالشهایی تهدید میکند؟ مرسون نویسنده کتاب «ثبات افیون کسب و کارها» معتقد است« :کارآفرینها
و مالکان باید بدانند که زنده ماندن آنها به برنامه تحول و تغییر آنها بستگی دارد .در حقیقت «نقطه آسایش»ی در فعالیت شرکتها وجود ندارد؛
زیرا زمانی نخواهد گذشت که شرکتهای جدیدی پیدا خواهند شد که جای شما را در بازار بگیرند».
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اقتصاد و دولت در ایران

تاریخ انتشار1397 :
ینژاد
نویسنده :موسی غن 
قیمت کتاب 300000 :ریال
کتاب «اقتصاد و دولت در ایران» به ریشهها و علل تداوم اقتصاد دولتی در ایران میپردازد و موسی غنینژاد 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 نهضتها و نظامهای سیاسی،
از نهضت ملی شدن صنعت نفت گرفته تا انقالب اسالمی میتوان مشاهده کرد».

مدیریتاستعدادها

تاریخ انتشار1397 :
نویسندگان :ماریون داوین ،مایکل سیرت
مترجم :عباس توکلی
قیمت کتاب 850000 :ریال
تحقیقات زیادی نشان میدهد که موفقیت شرکتها به توانایی و مهارت نیروهایشان بستگی فراوانی دارد و به همین دلیل مدیران شرکتها به دنبال
جذب نیروهای ماهر هستند .اما شاید بتوان گفت استخدام این نیروها سادهترین مرحله کار باشد و تازه ماجرا از جایی شروع میشود که باید برای حفظ
این نیروها و استفاده از توانمندی آنها برنامهریزی کرد« .مدیریت استعدادها» کتابی در این راستا است.

ابتکاراتصرف هجویانه

تاریخ انتشار1397 :
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 صرفهجویانه» به دنبال پاسخ به این سؤال است .کسبوکار در حال تغییر است.
ابتکارات صرفهجویانه انقالبی در دل صنایع به پا کرده و شکلی جدید به مدیریت افکار در سرتاسر جهان بخشیدهاست .این ابتکارات برای شرکتها این
امکان را فراهم کرده تا به کاالهای باکیفیت دسترسی پیدا کنند و سریعتر به بازار راه بیابند.

نسوی دیوار
آ 

تاریخ انتشار1397 :
نویسنده :آرتور آر .کروبر
مترجمان :سعید ارکانزاده یزدی ،آزاده اکبری
قیمت کتاب 1100000 :ریال
«آنسوی دیوار؛ اقتصاد چین :آنچه هرکس باید بداند» از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد چاپ شده است و تالش دارد واقعیتهای اقتصادی و
سیاسی چین را به زبانی ساده و با تحلیلهایی مستند به آمار و اطالعات بیان کند .در این کتاب عالوه بر شرح ساختارهای سیاسی و اقتصادی
چین ،روایتهایی تاریخی از توسعه این کشور طی  35سال اخیر ارائه شده است.

جهانی از اعداد (ویرایش سال )2018

تاریخ انتشار1397 :
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 مکدونالد گرفته تا طوالنیترین رودخانههای
جهان اعداد وجود دارد .اتاق تهران پیش از این ویرایش سال  2016این کتاب را هم منتشر کرده بود.
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کتابخانه اتاق تهران
معمایچین

تاریخ انتشار1398 :
گردآوری ،تلخیص و ترجمه :محمدحسین باقی
قیمت کتاب 1600000 :ریال
این کتاب که با عنوان فرعی «رقابتهای ژئوپلیتیک در قرن  21و تغییر موازنه قدرت در شرق آسیا» منتشر شده به تعریف الگوی چین برای
پیشرفت ،مبانی تئوریک رابطه چین و آمریکا و شرایط و امکان موازنهسازی میان این دو کشور ،تعریف نظم بینالمللی و نقش چین در آن
میپردازد.

راهنمای بازارهای مالی

تاریخ انتشار1398 :
نویسنده :مارک لوینسون
مترجم :ساغر منشی
قیمت کتاب 550000 :ریال
موضوع :کتاب «راهنمای بازارهای مالی» به روشنی درباره بازارهای متفاوت توضیح میدهد و با نگاهی تازه پا را از بازارهای اوراق قرضه و سهام
فراتر میگذارد و اهداف و امکانات بازارهای آتی و اختیار معامله را تبیین میکند .بنابراین برای هرکسی که میخواهد درک بهتری از نحوه عملکرد
بازارهای مالی داشته باشد ،این کتاب منبعی غنی است.

راهنمای ریسک کشوری

تاریخ انتشار1398 :
نویسنده :مینا تاکسوز
مترجمان :حسامالدین عباس حالج ،سید حمیدرضا عظیمی
قیمت کتاب 1450000 :ریال
در زمانی کـه بـه تجـارت فرامـرزی میپردازیم ،ممکـن اسـت مرتکـب چه اشـتباهاتی شـویم؟ و چگونه میتوانیم ریسکهای ناشـی از تغییر
شـرایط سیاسی و اقتصادی را مدیریت کنیم؟ کتاب «راهنمای ریسک کشوری» میگوید در دنیایی که هر روز بیشـتر با هم در ارتباط هسـتیم،
فعاالن اقتصادی باید نسبت به ریسکهای انجام کسب وکار در سطح جهانی آگاه باشند.

سراب توسعه

تاریخ انتشار1398 :
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
«آیندهنگر» نوشته و به دقت مشکالت و چالشهای اقتصادی کشور را مورد بررسی قرار داده است .مطالعه این کتاب میتواند سرخط دقیقی از
موقعیت اقتصاد ایران در طول سالهای  1392تا  1396نشان دهد.

راهنمای علم اقتصاد

تاریخ انتشار1399 :
نویسنده :متیو بیشاپ
ویراستار فارسی :سعید لیالز
قیمت کتاب 750000 :ریال
علم اقتصاد همه جا در کنار ما حضور دارد و برای تمام وجوه زندگیمان مسئلهای حیاتی به حساب میآید .اما به راستی چند نفر از ما میدانیم
«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 نکتهسنجی و شفافیتی آن را نوشته که اکونومیست را به آن میشناسیم .او در این کتاب توضیحاتی خالصه
از مهمترین ایدهها ،مفاهیم و عبارات اقتصادی ارائه میدهد.
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دنيای سهصفر
فقر صفر ،بیکاری صفر و سرجمع کربن صفر

پروفسور محمد یونس
برنده جایزه صلح نوبل

ترجمهی محمدهاشم غرقی

اعالنـات

کنجکاوی
موشکافانه
اکونومیست توضیح میدهد
آمار و ارقامی که دنیای ما را متحول میکند
گردآوری :تام استندج
ترجمه:سمیراقزوینی
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