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ســرمقـالـه
اعالنـات
چند توصیه به دولت سیزدهم

کمگویی و عملگرایی

مسعود خوانساری
مدیرمسئول ماهنامه آینده نگر
و رئیس اتاق تهران

فعالیت دولت سیزدهم بهزودی آغاز میشود.
طبیعی اســت که سیاســتهای اقتصادی
متفاوتی از گذشته اتخاذ کنند .به طور معمول
مقطع آغاز به کار دولتها ،پراســترسترین
زمان برای فعاالن اقتصادی به شــمار میآید
چون که فعال بخــشخصوصی اطالعی از
سیاستهای دولت جدید ندارد و همهچیز بر
مدار احتماالت میگذرد.
در آغاز به کار دولــت ،رعایت چند اصل
میتوانــد منجــر به بهبود فضــای عمومی
اقتصادی شود:

کابینه تازه با اعضای جدید تشکیل میشود .بنابراین وزارتخانهها
اول
و معاونتهای مهم ریاســت جمهوری همگی دستخوش تغییر
میشــوند .پس از آنها معاونان وزیر و حتــی برخی مدیران کل
وزارتخانهها نیز تغییر خواهند یافت .افراد با نگاه و بینش جدید روی کار میآیند
و طبیعی است که سیاستهای جدیدی متناسب با ذهنیاتشان پیاده کنند.
همه اینها در شرایطی رخ میدهد که تحریمها وجود دارد ،وضعیت معیشت
مــردم ناگوار اســت و اقتصاد هم در بحران رکود و امتناع ســرمایهگذاری قرار
گرفتهاست .در این موقعیت انتخاب افراد اهمیت دوچندان مییابد .مدیرانی با
کارآمدی باال ،آشــنا با معضالت اقتصاد ایران ،سالم و توانمند در هدایت نظام
اداری میتوانند پالســی آرامشبخش به جامعه باشند .این انتخابها تعارضی
با جوانگرایی ندارد .مدیران چیرهدســت اجازه نمیدهند که در همان روزهای
ابتدایی حضورشان ،صدها بخشنامه و ابالغیه جدید روی سر اقتصاد خراب شود.
بسیاری از اقدامات اجرایی وجود دارد که دولت میتواند با انجام
دوم
آنها ،نفس تازهای به اقتصاد ببخشد .انجام آنها تابع دریافت نظرات
مجلس و ارکان دیگر اداری کشور هم نیست و کامال در بسط ید
دولت قرار دارد .مانند برخی اصالحات جزئی در نظام مالیاتی ،گمرکی ،بانکی،
تامین اجتماعی و ...که در واقع اصالحات ساختاری به شمار نمیآیند ولی منجر
به بهبودهای جزئی اما اثربخش میشوند.
این دولت باید بیش از دولت یازدهم و دوازدهم به مردم و فعاالن
سوم اقتصادی تاکید کند که آرامش را در فضای اقتصادی حاکم خواهد
کرد ،مانع از تندرویهای بیجهت میشــود و اجازه نمیدهد که
ش خصوصی ایران امروز
خامدستیهایی در مسیرهای اجرایی صورت گیرد .بخ 
نیازمند دریافت این پیام است :دولت برای تسهیل کارها آمده و خود بانی توسعه
فضایی معتدل و کارشناسی است .بســیاری از نیروهای کارشناس مستقر در
دولتها ،تابع شــرایط سیاسی نیستند .جابهجاییهای اتوبوسی نهتنها کارآمد
نیست ،که دلسردکننده نیز میشود .این رفتاری است که دولت آقای رئیسی باید
سعی کند که از آن پرهیز داشتهباشد.

4

آیند هنگر |  | tccim. irشماره صد و نه ،تیر 1400

شعار معروفی در انگلستان زمان تاچر وجود داشت« :نظرات سیاسی
چهارم ما مهم نیست ،واقعیتهای اقتصادی تعیینکنندهاست» .این جمله
خالصه شــرایط امروز ماست .مواضع ما در مورد حق یا ناحق بودن
برجام خیلی مهم نیست ،مسئله این است که اقتصاد ایران باید از زیر سایه تحریمها
خارج شود .حتی مهم نیست که سیاست اجرایی پایان جنگ اقتصادی چه باشد،
بلکه سرعت عمل در اجرای آن اهمیت دارد .دولت سیزدهم باید به فعاالن اقتصادی،
مردم و سرمایهگذاران این پیام را بدهد که حامی پایان تحریمهاست.
اقتصاد ایران به سرمایهگذاری نیاز دارد .منابع کافی هم در اختیار
پنجم دولت نیســت .بنابراین در این مقطع باید به فکر جذب ســرمایه
خارجی یا جذب ســرمایه ایرانیان مقیم خارج بود .ایکاش دولت
ســیزدهم منادی آشتی ملی باشــد .نظر ایرانیان مقیم خارج را جلب کند و به
سرمایهگذاران داخلی هم اطمینان خاطر دهد که فضا برای کار بهتر و بیشتر مساعد
میشود .متانت در رفتار دولتمردان میتواند حرکت در این مسیر را ممکن سازد.
قطعا دولت ســیزدهم عالقهمند است که در همان ماههای اولیه
ششم حضورش ،اقداماتی در اقتصاد انجام دهد که اثرات آن برای مردم
ملموس باشــد .اما امیدوارم تصور بهبود وضعیــت اقتصادی با
پولپاشی در ذهن این دولت جایی نگیرد .چند برابر کردن یارانههای پنهان یا
توزیع وامهای کمبازده به نیت کمک به مردم میتواند فضای سرشار از فساد در
اقتصاد ایران را تقویت کند و در نهایت هم ضمن آنکه منابع کشور هدر میرود،
آورد.
به معاش مردم آسیب مجدد وارد َ
جایگاه دولت مانند نهادهای تشریفاتی نیست .هر کلمهای که از زبان
هفتم دولتمرد خارج میشود با انعکاسهای اجتماعی و اقتصادی همراه
است .بنابراین دولت سیزدهم تا زمانی که در امور اجرایی تسلط کامل
پیدا کند ،میتواند سیاســت کمگویی و عملگرایی را پیش ببرد .در این شرایط
مدیران هم آرامش کاریشان را از دست نمیدهند و مردم هم هر روز با اظهارنظرهای
متفاوت و گاهی متضاد با نظرات دیگر اعضای کابینه مواجه نمیشوند.
واقعیت این است که با وجود برنامههای باالدستی فراوان و اسناد
هشتم اقتصادی ،دولت نیازی به طراحی برنامههای جدید هم ندارد و با
عمل به همان برنامهها میتواند مسیر رشد اقتصاد کشور را تسهیل
کند و در فرصتی کوتاه برنامههای مقطعبندیشده  100روزه یا یکساله قابل
پایش خود را به مردم اعالم کند .در این صورت فعال اقتصادی هم میتواند خود
را با مسیر دولت تنظیم کند و عمال چارچوبی برای فعالیتها ترسیم شود.
روزهای قبل از استقرار دولت،برای صاحبان کسبوکار لحظاتی تعیینکننده
و پر از اســترس است .رفت و آمد مدیران و بازار داغ شایعات باعث میشود که
بسیاری از فرآیندهای توسعهای متوقف و موکول به زمان تعیین تکلیف دولت
شود .اما دولت سیزدهم میتواند با خردمندی و رعایت رفتارهای کارشناسی مانع
از بروز چنین اخاللی شود.

در سوگ ریحانه یاسینی

داغدار بودن
مرگ من روزی فراخواهد رسید
در بهاری روشن از امواج نور
در زمستانی غبارآلود و دور
یا خزانی خالی از فریاد و شور
مرگ من روزی فراخواهد رسید
روزی از این تلخ و شیرین روزها
روز پوچی همچو روزان دگر
سایهای ز امروزها ،دیروزها

فروغ فرخزاد

روی تصویری از برگهای سبز و تاللو آفتاب نوشته بود «داغدار بودن»
روزی فرامیرســد که نور خوبی وجود دارد و فضــای دلانگیزی را تجربه
میکنی ،اما بهآنی غم تمام وجودت را میگیرد؛ انگار میدانست که برای
حال و روز ما از نبودنش (که کابوســی اســت بیانتها) چه کلماتی را باید
از پیش بنویســد و چه واژههایی را بهیــادگار بگذارد .مرگ گاهی همچون
صاعقه به دشــت جوانی میزند و «فصل بیابــان» ناگهان رقم میخورد؛
عنوانی که برای آخرین تصاویر ارســالی از ماموریتــش در دریاچه ارومیه
خودش انتخاب کرده بود.
ریحانه یاســینی ،رفیق عزیز ،همکار پرتالش و همسر دوست صمیمی
و ســردبیر مجله آیندهنگر ،بهراد مهرجــو ،را دوم تیرماه در حادثه تصادف

اتوبوس خبرنگاران در حالی از دســت دادیم که هنوز منتظریم تا از نقده
تماســی با ما گرفته شــود و کسی که پشت تلفن اســت بگوید شما خانم
یاسینی را میشناسید؟ او زنده است...
او روزنامهنــگاری دغدغهمنــد و دوســتی مهربان بــود که هیجان
و شــوق زندگی در قلم ،قلب و چشــمانش موج مــیزد و تالش برای
بهبود شــرایط زندگی مردم یکی از مهمترین اهدافش بود و همیشه
میکوشــید با گزارشهای تحقیقی و تصویری زیر پوست ماجراها را
به نمایش بگــذارد .روزی از کودکان گلفروش و کار مینوشــت؛ در
اوج تحریم پشت پرده مافیای گوشت را عیان میکرد و همیشه پیگیر
دغدغههای زنان بود.
ریحانه یاســینی عاشــق «آزادی» بــود و اولین و آخریــن تجربهاش از
حضور زنان در اســتادیوم آزادی را اینگونه روایت کرد« :داالن تیرهای بود
که آنقدرها هــم طوالنی نبود .ابتدای داالن ،قدمهایمان کند میشــد،
انگار که بخواهی تمام حواسات را یکجا جمع کنی تا یکی از تاریخیترین
لحظههای عمر هر زنی را زندگی کنی و لذتش را برای همیشــه در گوشــه
امنــی از وجــودت حفظ کنــی .از آن که میگذشــتی ،به زمین ســبزی
میرســیدی که آنقدر بزرگ بود که همه ما در آن ،جا شویم .همهجا سبز
بود»...
جای جان «ریحان» نه قطعه  255بهشتزهرا ،که دشتی وسیع است؛
دشتی که حاال برای ما بیانتها گریان است. ...
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گزارش «آیندهنگر»
از تحریم
هایی که بر اقتصاد
ایران سایه افکندهاند

ارتعاشات تحریمی

یخوانید؟
چه م 

تحریمهای
هوشمندانه بر علیه
ایران آنقدر ضربات
محکمی را
بر اقتصاد کشور وارد
شدید
کردهاند که ارتعاشات
ناشی از آن ،گوش
کرده است؛ اکنون اما بســیاری از صنایع را کر
صدای
ضربات آن کمتر شده
و به سمتی
میرود که با احیای
احتمالی برجام ،نوای
خوشتری
از آن شنیده شود که
دیگر برای بسیاری از
صنایع و بخشهای
اقتصادی آزاردهنده نباشد.

معاون سردبیر

هرروز و هرروز اتفاقاتی در جایجای کشور رخ میدهد
ی کردهایم را
که میتواند مایی که در این کشــور زندگ 
همچنان بهتزده کند .روزی تصادف ،عزیزانمان را از
ما میگیرد و روزی دیگر نبود واکســن و کرونا داغی به
دل میگذارد .در هر لحظه شگفتزدگی هم مسئولی
پیدا میشــود که داغ بیشتری اضافه کند یا تقصیرها
را گــردن دیگری بینــدازد .روزی اتوبــوس خبرنگاران
در شــمال غربی کشــور تصادف میکنــد ،روز بعد از
آن اتوبوس ســرباز معلمها در جنوب شــرقی کشــور،
لباس ســیاه تن خانوادههای آنهــا میکند .وضعیتی
که ســوءمدیریت و پاســخگو نبودن را در کشــور فریاد
میکنــد .حاال دولت جدید کمکم بر ســر کار میآید و
معلوم نیســت ،مشــکالت حل خواهند شد ،یا تنها از
دولتی به دولت دیگر منتقل میشــوند .در این شماره
مجله مشکالت اقتصادی دولت بعدی ،تحریمها ،نبود
تحزب کارآمد در کشور را به طور ویژه بررسی کردهایم.
محمد عدلی

دبیر بخش آینده ما

دولــت دوازدهم روزهــای پایانی خود را در شــرایطی
ســپری میکند که ســعی دارد مهمترین مانع رشــد
اقتصــادی را از پیش پای دولت آینــده بردارد.احیای
برجام آخرین ماموریتی است که دولت حسن روحانی
بر عهده گرفته تا اصلیترین شــعار حسن روحانی در
زمــان راهاندازی دولــت یازدهم و دوازدهــم عملیاتی
شــود.او در نطق طوفانی خود که بــه دنبال اظهارات
کاندیداها در مناظرات داشــت ،بــا صراحت بیان کرد
که هیــچ راه دیگری بــرای حل مشــکالت اقتصادی
به غیــر از احیای برجــام وجود نــدارد .تحریمها ،مه
متریــن مانــع نجات شــاخصهایاقتصادی اســت؛
شــاخصهاییکه در وضعیــت ناگواری قــرار دارند و
شــاخصهایاجتماعی را نیز به چالش کشــیدهاند.
التهابــات اقتصادی ناشــی از تحریمهادر ســالهای
اخیر ،رکود و تورم را به طور همزمان به اقتصاد تحمیل
ســاخته اســت.در فصل «آینده ما» به بررسی مهمتر
یــن چالشهایاقتصادی پیش روی دولت ســیزدهم
پرداخته شده است.وضعیت بیثباتی اقتصادی ،رشد
اقتصادی ،تورم ،بیکاری و فســاد بــه عنوان  5چالش
کلیدی پیش روی دولت آینده مورد بررسی قرار گرفته
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کاوه شجاعی

دبیر بخش آینده پژوهی

آیــا مدیریت نظامی بر اقتصــاد و پروژههای اقتصادی
جواب میدهد؟ این ایده حتما مخالفان فراوانی دارد
اما گروهی هم معتقدند آنچــه مدیریت اقتصادی کم
دارد دیســیپلین نظامــی اســت .در آیندهپژوهی این
شماره با بررسی وضعیت عجیب مصر تالش کردهایم
به این سوال پاسخ دهیم .حکومت مصر طی سالهای
اخیر تحت رهبری یک نظامی ســابق اکثر پروژههای
زیرساختی را به ارتش ســپرده و آنها حتی توانستهاند
طــی مدتی کوتــاه در کویر یــک پایتخــت اداری تازه
برای کشــور بســازند .اما طبق معمول ماجــرا به این
سادگیها هم نیست و حضور ارتش در اقتصاد تبعات
غافلگیرکنند ه دیگری هم داشته است.
در این شــماره دو گزارش از هوش مصنوعی داریم که
یکی از سرعت اســتفاده از آن در حوزههای مختلفی
مثــل حســابداری حــرف میزنــد و آن یکــی کمــی
ناامیدکننده اســت و اصــرار دارد که نبایــد در زمینه
خودروهایی که توسط هوش مصنوعی رانده میشوند
خیلی هم خوشبین باشیم.
سعید ارکانزاده یزدی

دبیر بخش کتاب ضمیمه و بخش راوی

در بخــش کتــاب ضمیمــه ایــن شــماره ،بــه کتابی
پرداختهایم دربــاره «اقتصاد تارزانــی» .این کتاب به
اقتصــاد کســبوکارهایی میپــردازد کــه در دو دهه
گذشــته ،بهعلــت رواج فناوریهــای نویــن ،دچــار
اختالل و آشــوب و بینظمی شــدهاند و گاهی بهکلی
از کار افتادهانــد یا شــکل کسبوکارشــان از اســاس
تغییر کرده اســت .نویســنده این کتاب سمت مهمی
در شرکت «اســپاتیفای» داشته ،شرکتی که در کانون
صنعت موســیقی اســت و از دل اختالل کســبوکار
صنعــت موســیقی در مواجهه بــا فناوریهــای نوین
اشتراکگذاری صدا درآمده است .نویسنده میگوید
چطور تولید ســیدیهای موســیقی از رونــق افتاده
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فریده عنایتی

اســت.راههایاصالح این  5چالش نیز با استفاده از
پیشنهادهای بخش خصوصی مورد واکاوی قرار گرفته
است.مجموع سیاســتهایداخلی و بینالمللی در
ایجــاد تحول در این شــاخصهااثرگــذار خواهد بود
اما لغــو تحریمهاکلید اصلی حل مســائل پیش روی
اقتصاد ایران معرفی شده است.

بیثبات
ی،رکود،تورم،بیکا
ریوفسادبهعنوان
مه
مترینچالشهایا
قتصادیپیشروی
د
ولتسیزدهمدرچه
شرایطیقراردارند؟

بودند و تهیهکنندگان آلبومهای موســیقی میدیدند
که محصوالتشــان همهجا دارد کپی میشود ،بدون
اینکــه درآمدی عایــد آنها شــود .این نقطه شــروع
اقتصاد تارزانی اســت که نویسنده کتابش را درباره آن
نوشــته است؛ اقتصادی که کســبوکارها مثل تارزان
کــه از شــاخههای درخــت میگرفــت و در جنگل به
جلو حرکت میکرد ،شــاخههای شــکلهای قدیمی
کســبوکار را رها میکند و به شــاخههای شکلهای
جدید کسبوکار چنگ میزند.
لیال ابراهیمیان

دبیر بخش توسعه و آکادمی

بیایید کمی درباره حــال و روز جامعه خود تامل کنیم
و این ســوال تاریخی را که بارها بــا خود مرور کردهایم
دوباره به خاطر آوریم« :چرا اینگونه شدیم؟» سوالی
ساده با پاســخهای متعدد؛ از پاسخهایی تکعلتی تا
چندالیه و سالهاست جامعهشناســان ،روشنفکران،
تاریخشناســان و اســتادان علــوم سیاســی و علــوم
اقتصادی در هر بزنگاهی در پی الیهای از پاسخ به این
ن روزها بار دیگر در سپهر
پرسش اساسی هســتند .ای 
سیاست فصل انتخاب رســیده ،انتخابی که خیلیها
عقبعقــب به ســمت صندوق رای میرونــد ،عدهای
رویگردانانــد و بخشــی از جامعه خــود را محق حال
خــوب انتخاب میدانند .اما آنچــه در این میان کمتر
ِ
بهچشــم میخورد نه برنامه و طرح که حضور کمرنگ
احزاب اســت؛ ســپهر سیاســت نــه لخت کــه اینبار
«ســکوت مرگبار شهر» را به چشــم میزند .عدهای از
تقدیر میگویند؛ آنها میگویند تازه فهمیدهاند همین
است که هســت .انتخاب دیگری نیست؛ راهحل و راه
گریزی نیست؛ میل به مقاومت نیست و حتی وحشت
از فردا هم نیســت؛ غم نان هســت؛ مفاهیمی تهی از
معنا خود را به صفحه روزنامهها میکوبد و چشمهایی
که منتظر شفق فردا هست و هنوز خیلیها نمیدانند
چــرا اینچنیــن شــدیم؟ سیاســتمداران از حزب،
پلورالیســم و سکوالریســم میگویند؛ عدهای ساحت
دولت را جدای از دین نمیدانند و مردم گاه یادشــان
میرود آرمانی داشــتند به اســم دموکراسی که اینبار
هــم میخواهد به پای ایدئولوژی ،به پای پوپولیســم،
شعار ،مصلحتاندیشــی و جزماندیشی قربانی شود.
نه حرف از توسعه اقتصادی است و نه توسعه سیاسی
و شعارهایی که فقط شعار است و برای فردای آن شعار
حتی امیدی نیست که در خاطرها و خاطرهها باشد نه
در صفحات قلمزنی برنامهریزها و سیاســتگذارها .در
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چرا باید آیندهنگر بخوانید و چه مطالبی میخوانید؟

اقتصادِ ب 
یقرار
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بارتورمب

علیه وضع موجود

آیاکاه

شتورمممکناست؟

رشانههایاقتصاد

منازعه با

حزب؛ چیستی و چرایی

«آینده
نگر» بررسی میکند:

هنوز برخی از سیاست
مداران به مستقل بودن
را
خود مفتخرند؛ آنها
فخر خود میشمارند و
توجه به همه سلیقهها
تنها چیزی که از آن
اخالق
غافلاند اینکه سیاست
سیاستمدار نیاز دارد و
بیشتر از هرچیزی به
برنامه او؛ اگر سلیقه
مسیری است که
گرایی عین ریاست
است ،نبود برنامه عین
پوپولیسم ضدِ حزب طی می
کند؛ منازعه با حزب
است ولی خود دشمن
اگرچه علیه وضع موجود
نظم موجود هم هست.

وضعیت سیاه آب

بحران بیآبی در ایران،

اقتصادتارزانی

بورسبازان
دیجیتال

راهحلی هم دارد؟

چه
موقعی باید شاخه
های قدیمی را رها كرد
و شاخه
های جدید را گرفت؟

هدفاستارتآپ
بههمزد
نفضایموجوداست

بالی جان
استراتژیستها

درک رابطه نو
عکس :رضا معطریان
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آمار و ارقامی که این روزها از وضعیت ابتال و مرگومیر
کرونایی منتشــر میشــود ،تا حدود زیــادی قصه این
بیماری را نشان میدهد .این قصه پر از هشدار است.
مهمترین هشدار هم این است :تا زمانیکه کشورهای
فقیــر بــه واکســن دسترســی پیــدا نکننــد ،شــاهد
تراژدیهای غمباری نظیر هند خواهیم بود .بیشمار
انســان از دنیا خواهد رفت اگر واکســن به دست همه
نرســد .براساس گزارش اکونومیست ،نگاهی به آمار و
نمودارهای موجود ،الگویی از این بیماری به دست ما
میدهــد .در حال حاضر بین  ۷میلیــون و  ۱۰۰هزار
تا  ۱۲میلیون و  ۷۰۰هزار نفر در سرتاســر جهان جان
خــود را بابت کرونا از دســت دادهاند .آمار رســمی از
ایــن رقم پایینتر اســت ،اما حقیقت ماجــرا میتواند
وحشــتناکتر و شــبیه به این ارقامی باشد که اکنون
گفته شد .این بحران تنها یک راهکار دارد :واکسن.
زهرا چوپانکاره

دبیر بخش تجربه و کارآفرین خارجی

در سال  2020چهرههای سرشناسی از میان فهرست
ثروتمنــدان جهــان از دنیا رفتند از پیتــر کلنر و هاینز
هرمن تیل گرفته تا رئیسشــرکت سامسونگ .یکی از
این نامهای درگذشته جوزف سافرا بود .مرگ او سبب
شــد که نام همسرش در میان فهرســت میلیاردرهای
دنیا بنشیند .در بخش کارآفرین نگاهی به این انتقال
ثروت انداختهایــم و پیشبینی از ارقام سرســامآوری
کــه تا یکی دو دهه آینده و با مــرگ ثروتمندان باید در
قالب تقسیم ارث جابهجا شوند .اگر اهل سریال دیدن
هســتید در بخش تجربه شاید بد نباشــد مستقیم به
سراغ مطلبی بروید در مورد سریال موفق «جانشینی».
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نسیم بنایی

دبیر بخش اکونومیست و ایدهها

میان مواد اولیه ،بازار و

«جغرافیای رقابت»

میلیونها دلیل برای
دادههای کرونایی زنگ واکسینه کردن جهان
خطر را
به صدا درآوردهاند

عکس :رضا معطریان

این شرایط در بخش توسعه پرسیدهایم که «چرا احزاب
در ایران توانمند و ساختارمند نمیشوند؟ چرا احزاب
برنامه و البته برنامه اقتصادی ندارند؟» این پرسش را با
جامعهشناسها ،استادان علوم سیاسی ،اقتصاددانان
و کنشگران سیاسی و تحلیلگران اقتصادی در میان
گذاشــتهایم .آن را بخوانیــد .در بخش آکادمی درباره
مسئله اقتصاد ایران پرســیدهایم و در بخش راهبرد از
فردای اقتصاد ایران بدون تــورم گفتهایم .با ما همراه
باشــید؛ نقد کنید و نظر دهید .چشم به راه نگاه شما
هستیم.

ـمیـمه .......................

دلیل انتخاب و ترجمه این مطلب هیاهویی اســت که
این ســریال در مورد شــباهتش با خانــواده مرداک و
امپراتوری رسانهایشان بهپا کرد.
زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

مــا کمآبــی را در مطبوعــات میخوانیم و از رســانهها
درباره آن میشنویم اما برای مردم در بعضی روستاهای
ایران ،خواندهها و شنیدههایما خاطره است .سریال
کمآبی برای مــردم در بعضی مناطق کشــور ،قصهای
تکراری اســت اما قرار نیســت این قصــه ،فقط خواب
و بیداری مــردم در روســتاهای دور و کویری را مختل
کند .تابستان امسال ،از سختترین تابستانها در نیم
قرن اخیر اســت و این بار ،کمآبی جدیتر از همیشــه
اســت .کمآبی در میزند و سراغ ما هم خواهد آمد .در
آیندهنگر این شماره با معاون وزیر نیرو ،درباره وضعیت
آب و بیبرنامگیهــایآبــی کشــور گفتوگــو کردیم.
همچنیــن از یک فعال محیط زیســت دربــاره چرایی
رســیدن به چنین وضعیت آبی در کشــور پرســیدیم.
یک کارگردان ســینما و دغدغهمنــد آب هم برایمان از
آنچه در روســتاهای دور در ایران دیده نوشــته است و
یک عضو هیئت نماینــدگان اتاق تهران و فعال صنایع
تبدیلی هم از سهم کشــاورزی میگوید و اینکه چطور
کشاورزی ایران به قاتل آب آن تبدیل شده است.
مونا مشهدی رجبی

دبیر بخش آینده

در ایــن شــماره گزارشهایــی در مورد اقتصــاد دنیا
در مســیر گــذر از روزهای کرونایی به ســمت روزهای
پســا کرونــا و چالشهای پیش رو تهیه شــده اســت.
اصلیترین چالش دنیا در این مســیر رشــد بدهیها
است و به همین دلیل در گزارشی به بررسی بزرگترین
بدهکاران دولتی در دنیــا پرداختیم .البته در گزارش
دیگری به موج خوشبینی در مورد آینده اقتصاد دنیا
هم پرداخته شده است .موجی که این روزها در تمامی
دنیا راه افتاده و خبر از پایان روزهای سخت اقتصادی
در دنیــا میدهد .مســاله اقتصاد دیجیتال ،توســعه
آن و افزایش ســهم اقتصاد دیجیتــال در اقتصاد دنیا
مســاله دیگری اســت که مورد بحث قرار گرفته است
و در بخش دیگری در مورد ســهم انرژی خورشــیدی
بــه عنــوان یکــی از پاکترین منابــع انــرژی در دنیا
صحبت شده اســت .در روزگاری که دنیا برای کاهش

وابستگی به انرژیهایفسیلی و کاهش انتشار کربن
سرمایهگذاری زیادی انجام میدهد ،توسعه استفاده
از انرژیهــایخورشــیدی نقــش بســیار مهمــی در
اقتصاد ایفا میکند.
محبوبه فکوری
دبیر بخش روایت

دور جدیــد تحریمهــا بر علیه اقتصاد ایــران به خوبی
نشــان داد که اگر راهبرد جدید و پارادایم مشــخصی
برای دور زدن تحریمها نداشته باشیم ،رسیدن اقتصاد
ایران به بنبســت قابل تصور است؛ اما اگر روشهای
کارآمدی با نقشآفرینی جدی ایران در اقتصاد و حوزه
بینالمللی صــورت گیرد ،میتوان در مقابل تحریمها
باز هم مسیر را ادامه داد.
ولیاهلل خلیلی

دبیر بخش کارآفرین ایرانی

تا زمان انتشــار این شــماره مجلــه «آیندهنگر» رئیس
جمهــور آینــده ایران مشــخص شــده اســت؛ اینکه
چهکســی سکان هدایت دولت را برعهده میگیرد و از
چــه وزرای اقتصادی بهره میبرد .در این بین اما نکته
مهم این است که هر شخصی این مسئولیت را برعهده
بگیــرد باید یــک نکته مهــم را در شــرایط اقتصادی،
اجتماعی و سیاســی ایران در نظــر بگیرد و آن تالش
بــرای ارتباط گرفتن با بدنه فعــاالن بخش خصوصی،
سرمایهگذاران و کارآفرینان است .اقتصاد ایران خسته
و بریده از دولتی و خصولتی بودن اســت و برای اینکه
جانی دوباره بگیرد چارهای نیست جز واگذاری کار به
فعاالن اقتصادی واقعی و کارآفرینانی که در همه ماهها
و سالهای ســخت اقتصادی و تحریم با تالش بسیار
اجــازه ندادند اقتصاد ایران فروبپاشــد .سالهاســت
کــه زمان آن رســیده که دولت دســت از تصدیگری
بــردارد و اقتصاد را به اهلــش واگذار کند و تالش کند
تا رگوالتور باشــد .وقت آن رسیده که با فرهنگسازی
درست در جامعه ،سرمایهگذاری و سرمایهگذار ارزش
محســوب شــود و کارآفرین جایگاه واقعی خود را پیدا
کنــد .فراموش نکنیم که اگر آمریکا کشــوری توانمند
اســت اقتصــادش بــر محــور شــرکتهایی همچون
مایکروســافت ،آمازون ،تسال و ...می چرخد و اگر کره
جنوبی به یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان بدل
شده ،نقش اصلی را در این میان شرکتهایی همچون
الجی و سامسونگ و ...برعهده داشتهاند.
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خربنامه
اعالنـات
بیستوچهارمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برگزار شد

از چالشهای بازار سهام تا انتظارات بخش خصوصی از دولت سیزدهم
اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ،صبح سهشنبه  25خردادماه گرد هم آمدند تا به بحث و تبادلنظر در
مورد مهمترین موضوعات اقتصاد کشور بپردازند .در این نشست که محمدعلی دهقان دهنوی ،رئیس سازمان بورس
و اوراق بهادار نیز حضور داشت ،ابتدا مشکالت جدی بازار سهام از سوی نمایندگان بخش خصوصی مطرح شد که
با پاسخهای رئیس سازمان همراه بود .همچنین در ادامه این نشست عملکرد یکساله پنجره واحد فیزیکی شروع
کسبوکار مرور شد که توانسته است وضعیت راهاندازی کسبوکار را بهبود ببخشد و مدتزمان آن را بسیار کوتاهتر
از قبل کند و به استانداردهای جهانی نزدیک سازد .عالوه بر این ،نمایندگان بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی انتظارات
خود را از تیم اقتصادی دولت سیزدهم عنوان و اعالم کردند که هر دولتی که بر سر کار آید با چه چالشهایی مواجه
است و چه راهکارهایی نیز از سوی بخش خصوصی برای گذر از این چالشها روی میز دارد .رئیس اتاق بازرگانی تهران
در سخنانی به موضوعات روز اقتصاد کشور پرداخت .مسعود خوانساری با اشاره به برگزاری انتخابات ریاستجمهوری
در پایان هفته جاری ،اقتصاد را مهمترین مسئله دولت آینده عنوان کرد و گفت :متاسفانه در مناظرههای انتخاباتی
کمتر به چالشهای اصلی اقتصاد پرداخته شد .کاندیداهای محترم نیز بهجای پرداختن به راهکار چالشهای موجود،
بیشتر در پی طراحی و ساخت یک مدینه فاضله بودند و وعده دادند .اما کمتر به این مسئله پرداخته شد که به چه
صورت و با چه منابعیمیخواهند وعدههای خود را عملی کنند.

در هفتاد و چهارمین جلسه شورایگفتوگوی دولت و بخش خصوصی
استان تهران مطرح شد

وضعیت نگرانکننده سرمایهگذاری در اقتصاد ایران

نمایندگان بخش دولتی و خصوصی در نخستین گردهمایی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان

تهران در سال  ،1400به مسئله سرمایهگذاری و منفی شدن خالص سرمایه با پیشی گرفتن نرخ استهالک

از سرمایهگذاری پرداختند .همچنین فعاالن بخش خصوصی مشکالت صنعت ساختوساز را با نمایندگان
دولت در میان گذاشتند .در انتهای این نشست ،انوشیروان محسنی بندپی ،رئیس شورای گفتوگوی

استان تهران از احتمال تغییر شیفتهای کاری دستگاههای دولتی و صنایع برای کاهش قطعی برق در
استان تهران خبر داد .در این جلسه ،رئیس اتاق بازرگانی تهران به برخی چالشها در حوزه ساختوساز
اشاره کرد و گفت :یکی از مسائلی که در بیمه اجباری کارگران ساختمانی وجود دارد ،آن است که سازمان

تامین اجتماعی میان حق بیمه کارگران ساختمانی در بخش مسکونی و اداری تفاوت قائل شده و این

نوعی اجحاف است؛ در واقع عوارض صدور پروانه ساختمانهای اداری یکونیم برابر مسکونی است و حق

بیمه نیز بر همین مبنا محاسبه شده و در آغاز پروژه دریافت میشود.

بهبود رتبه جهانی ایران با راهاندازی پنجره واحد فیزیکی در اتاق بازرگانی تهران

1400/03/01

بوکار بانک جهانی
میگذرد ،بهتنهایی میتواند رتبه و جایگاه ایران را در شاخص سهولت انجام کس 

1400/03/04

بوکار در اتاق بازرگانی تهران که نزدیک به یکسال از آغاز به کار آن
پنجره واحد فیزیکی شروع کس 

جابهجا کند .معاون مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد میگوید که
بوکار در اتاق تهران ،بانک
امیدوار است با توجه به عملکرد مناسب پنجره واحد فیزیکی شروع کس 

ادوارد هوانیسیان ،رئیس کمیته درآمدهای دولتی و

حوزه کشاورزی برانگیختهاست .بر اساس این طرح دو سازمان توسعهای برای بخش کشاورزی و ستادی با

1400/03/05

رئیس گمرک ارمنستان ،که برای حضور در همایش

موضوع تنظیم بازار کشاورزی ،از سوی طراحان پیشبینی شده که به باور کارآفرینان بخشخصوصی ،عالوه
بر آنکه زمینه تعارض با سایر دستگاههای دولتی را فراهم میکند ،با اصل واگذاری امور اقتصادی به بخش

خصوصی نیز در تضاد است .مسعود خوانساری ،رئیس اتاق تهران ،در نامهای به محمدباقر قالیباف ،رئیس

مجلس ،ضمن توضیح درباره عواقب تصویب طرح یکشوری تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات

ی فرصتهای تجاری ایران و ارمنستان در اتاق
بررس 

کشاورزی ،خواستار بازپسگیری این طرح از صحن علنی و توقف بررسی آن شد.

بازرگانی تهران حضور یافته بود ،به همراه سفیر ارمنستان
در ایران ،با مسعود خوانساری دیدار و گفتوگو کرد.

1400/03/05

دو طرف در این دیدار بر ضرورت توسعه مراودات برای

آشنایی بیشتر با راههای بهبود روابط تجاری تاکید کردند.

ممنوعیتی برای صادرات سیب ایران به پاکستان وجود ندارد

به دنبال اعتراضی که صادرکنندگان محصوالت باغی از جمله سیب نسبت به مشکالت موجود در فرآیند
صادرات مستقیم این محصول به پاکستان داشته و آن را به اتاق تهران منعکس کردند ،معاونت امور

مسعود خوانساری در این مالقات با اشاره به توافقنامه

بینالملل اتاق طی استعالمی از سفارت پاکستان در ایران درخواست کرد که موانع موجود در صادرات سیب

امضاشده میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا ،از ارمنستان به عنوان تنها کشور عضو این اتحادیه

ایران به پاکستان و موضع دولت این کشور در این زمینه را به اطالع اتاق بازرگانی تهران برساند .سفارت

که دارای مرز زمینی مشترک با ایران است ،یاد کرد و توسعه روابط اقتصادی میان دو کشور را گامی

پاکستان نیز در پاسخ به استعالم اتاق تهران اعالم کرده است که بر اساس بررسیهای صورتگرفته،

بلند برای حضور ایران و ارمنستان در بازارهای سوم دانست.

ثبت و تاسیس شرکت با چند کلیک در چهار روز

بوکار در اتاق تهران از خردادماه سال گذشته و با هدف
فعالیت رسمی پنجره واحد فیزیکی شروع کس 

تسهیل فضای کسبوکار برای فعاالن اقتصادی و همچنین بهبود رتبه و امتیاز ایران در نماگر شروع

بوکار بانک جهانی آغاز شد .در حال حاضر ،نمایندگان تاماالختیار هفت
بوکار شاخص سهولت کس 
کس 

موانع غیرتعرفهای در برابر صادرات سیب و انگور ایرانی به پاکستان وجود ندارد اما به دلیل اختالف هزینه

1400/03/10

صادرات این محصوالت از ایران به افغانستان و سپس پاکستان در مقایسه با صادرات مستقیم سیب به

پاکستان ،بازرگانان ایرانی ترجیح میدهند محصوالت خود را به طور غیرمستقیم به این کشور صادر کنند.

1400/03/22

حمیدرضا علومی رئیس مرکز داوری اتاق تهران شد

سازمان مشارکتکننده در این طرح در محل اتاق بازرگانی تهران مستقر هستند.

مسعود خوانساری ،رئیس اتاق بازرگانی تهران و جمعی

طرح یکشوری «تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» که بهتازگی از سوی کمیسیون
کشاورزی مجلس تهیه شده و به صحن مجلس آمده ،این روزها نگرانی جدی را در میان فعاالن اقتصادی

بوکار به  50ارتقا دهد.
جهانی مجاب شود تا در گزارش  ،2022رتبه ایران را در نماگر شروع کس 

آمادگی ارمنستان و تهران برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی

تعارض طرح یکشوری مجلس با اقتصاد کشاورزی

پیوند صنعت و اکوسیستم استارتآپی

در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید مرکز داوری
اتاق تهران که با حضور دبیرکل اتاق تهران و جمعی

1400/03/22

از معاونان و مدیران این اتاق برگزار شد ،حمیدرضا

علومی یزدی کلید این مرکز را از ولی رستمی تحویل
گرفت .حمیدرضا علومی یزدی که ریاست مرکز امور

از مدیران این اتاق با حضور در کارخانه نوآوری آزادی،

حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری را برعهده دارد ،از

نظاره نشستند و با مدیران این کارخانه درباره فرصتهای

معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم ،تحقیقات

توگو کردند .کارخانه نوآوری آزادی که حاال
کشور گف 

انگلستان است ،چندین کتاب و مقاله در حوزه حقوق تجارت و داوری بینالمللی به چاپ رسیدهاست.

تحول رخداده در این نقطه صنعتی از پایتخت را به

حقوقدانان شناخته شده کشور است که سرپرستی

همکاری برای پیوند صنایع و اکوسیستم استارتآپی در
به محلی برای گرد هم آمدن و فعالیت استارتآپها و

کارآفرینان خالق و جوان در این اکوسیستم تبدیل شده،

طی دهههای گذشته مکانی صنعتی برای تولید الکترودسازی در غرب تهران بود.

و فناوری را نیز در کارنامه مدیریتی خود دارد .از او که فارغالتحصیل دکتری حقوق از دانشگاه اکستر

1400/03/22

خیز بخش خصوصی برای تقویت روابط تجاری با قطر

به موجب تفاهمنامه همکاری که میان اتاق تهران و اتاق مشترک ایران -قطر ،به امضا رسید ،دو طرف متعهد شدند

که برای توسعه مناسبات تجاری فعاالن اقتصادی از بخشخصوصی با کشور قطر و نیز بهرهگیری از ظرفیتهای

این بازار صادراتی ،همکاریهای الزم را به عمل آورند .در این جلسه حسامالدین حالج ،معاون امور بینالملل اتاق
تهران گفت :با توجه به در پیش بودن رویدادهایی نظیر جام جهانی  2022فوتبال در قطر و اکسپوی دوبی ،ایران
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باید بتواند از فرصتهایی که در پی برگزاری ایندو رویداد حاصل میشود ،منافعی را کسب کند .در نظر داریم

در قالب این تفاهمنامه ،چند پروژه مشترک را طراحی کنیم و با همکاری این اتاق مشترک به پیش برانیم.

کامنت
سبوک :چرا پستها حذف نمیشوند؟
فی 

پساکرونا :دوستان را چه شد؟

فیسبوک اخیرا اعالم کردهاســت که دیگر پستهای
خاصی را پاک نمیکند ،اما کدام پستها؟ همانهایی
که ادعا میکنند ویروس کرونا ســاخته دســت بشر
بودهاست .تا همین چند وقت پیش هم هرکسی پستی
در این زمینه میگذاشــت و ادعا میکرد ویروس کرونا
منشــا انســانی دارد ،فیسبوک به صورت خودکار آن
پســت را پاک میکرد .اما چه شــد که ناگهان موضع
این شرکت آمریکایی تغییر کرد؟ چند وقت پیش جو
دانی او سالیوان
بایدن ،رئیسجمهوری آمریکا اعالم کرد به گروهی از
تحلیلگر سیانان بیزنس
پژوهشــگران و محققات ،مهلت  ۹۰روزه داده تا منشا
کرونــا را پیدا کنند .فیسبوک هم بعد از صحبتهای بایدن اعالم کرد پســتها را پاک
نمیکند .بــه این ترتیب فیسبوک احتماال به خاطــر اقدامات آمریکا ،چنین تصمیمی
گرفتهاست .این شرکت ادعا دارد از این طریق به محققان و بازرسان کمک خواهد کرد.

به زودی با تزریق واکسن کرونا ،تعطیلیهای کرونایی
به پایان میرســد و محدودیتها برداشته خواهد شد.
خیلیها هنوز نگران هستند .قرنطینه ،مفهوم دوستی
دوســتان بسیاری را از هم دور کرد .اما
را از بین برد و
ِ
حاال دز ِد دوستیها جمع انسانها را ترک میکند .من
معقتدم تقریبا اکثر ما ،به وضعیت عادی بازمیگردیم
و دوباره روابط خود را از ســر میگیریم .اما اگر بخواهم
دقیقتر بگویم ،به نظرم به طور متوسط هر کدام از ما
آندریاس کالت
پــس از کرونا با  ۱۵۰نفــر در ارتباط خواهیم بود .این
تحلیلگربلومبرگ
رقم ،رقمی است که روابط به صورت بهینه در آن جواب
میدهند .اگر گستره روابط ما از این رقم تجاوز کند ،بعید است بتوانیم در دوران پساکرونایی
آن را حفظ کنیم .ذهن انســانها از گذشته با چنین میانگینی درگیر بودهاست و به این
ترتیب پس از کرونا هم همین محدوده را حفظ خواهد کرد.

آفریقا :دستهای اتیوپی را قطع کنید!

چین :هر روز بدتر از دیروز

ابی احمد ،نخستوزیر اتیوپی چند سال پیش بابت حل
اختالف اتیوپی با اریتره ،جایزه صلح نوبل را دریافت کرد.
اما حاال مقاماتی که به او جایزه دادهاند به شدت پشیمان
هستند .واقعیت این اســت که اتیوپی به نام تمامیت
ارضی ،هر کاری میکند و این به شدت ترسناک است.
اتیوپی جایی است که کل آفریقا را دچار آشفتگی کرده و
در نتیجه آفریقاییها هم حق دارند از این بابت عصبانی و
الکس دو وال
ناراحت باشند .مرز اتیوپی و اریتره یکی از خطرناکترین
نقاط جهان اســت که هر روز جمعیت زیادی در آن از
تحلیلگر الجزیره
بین میروند .اما هیچکس نتوانسته جلوی این وضعیت
وخیم را بگیرد .حتی تحریمها هم اثربخش نبودهاست .بسیاری از آفریقاییها مدتی است که
فهمیدهاند اتیوپی خالف قانون پیش میرود و وضعیت وخیمی ایجاد کردهاست .این اتفاقات
در اتیوپی ،منجر به بروز بحران مهاجرت هم شدهاست که میتواند دیگر کشورها را درگیر
کند .به همین خاطر است که آفریقا باید جلوی اتیوپی را بگیرد.

محدودیتها در چین وضعیت این کشــور را پیچیده
کردهاســت .تا همین چند وقت پیش ،رفتن به چین،
بهویــژه به عنوان خبرنگار ،تا این اندازه ســخت نبود.
اما اکنون مدتی اســت که رفتوآمد به چین به عنوان
خبرنگار به ســختترین کار دنیا تبدیل شدهاســت.
همهگیری کرونا ،باعث شده عبور از مرزهای چین ،به
سختی انجام شود .کسانی که تابعیت چینی ندارند بعید
جیمز تورپ
اســت بتوانند به راحتی راهی برای ورود به این کشور
پیدا کنند .اینها نشان میدهد که وضعیت در چین در
تحلیلگرفارنپالیسی
حال تغییر است .اتفاقاتی در داخل این کشور در حال
رخ دادن است که احتماال مقامات تمایلی به فاش کردن آنها ندارند .خبرنگاران نمیتوانند
به درون مرزهای این کشــور راه پیدا کنند و این در نوع خودش ،زنگ خطر است .ماجرا
به مسائل سیاسی و همچنین همهگیری کرونا مرتبط است و دیر یا زود به صورت دقیق
مشخص خواهد شد.

کرونا :سرمایهگذاری در بخش پرستاری

غولهای شرکتی :آمازون چه در سر دارد؟

همهگیری کرونا به ما ثابت کرد که هر اتفاقی روی زمین
در زمینه بیماریها ممکن اســت .به همین خاطر است
که باید در بخش زیرساختهای بیمارستانی و بهویژه در
زمینه پرستاری ،سرمایهگذاریهای کالنی صورت بگیرد.
حاال که واکسن کرونا کشف شده و در میان مردم جهان
در توزیع اســت ،به مرور دوران پساکرونایی فرا میرسد.
اما این دوره قطعا موقتی اســت و به زودی با شکلهای
دیگری از همهگیری مواجه خواهیم شد .دوره پساکرونایی
شیال تلو
میتواند زمان مناسبی برای ایجاد زیرساختهای مناسب
تحلیلگر الجزیره
بیمارستانی و همچنین سرمایهگذاری در بخش پرستاری
باشد .در حال حاضر پرســتاران جهان در یک بحران به سر میبرند .باید به فکر حلوفصل
مشکالت پرستاران باشیم چرا که آنها قرار است جان ساکنان زمین را نجات دهند .در شرایط
کرونایی ،پرستاران سختترین موقعیت را داشتند ،بسیاری از آنها جان خود را از دست دادند.
نمیتوان در یک همهگیریِ دیگر ،چنین انتظاری از آنها داشت.

آمازون از معدود شــرکتهای جهان بود که در شرایط
کرونایی توانست سود زیادی به دست بیاورد و به جای
تعدیل نیرو ،نیروهای جدیدی هم استخدام کند .اکثر
شرکتها فقط میتوانستند موقعیت خودشان را حفظ
کنند .اما آمازون توانست به سودی باورنکردنی دست
پیدا کند .حاال بعید نیســت که این شرکت چند ِ
وقت
دیگر زیرمجموعه آمازون پالس را راهاندازی کند .البته
چرا که؟ این شرکت ،میتواند سود کند ،پس حق دارد
تارا الشاپل
شعبهها و شاخههای جدیدی هم راهاندازی کند .اکنون
تحلیلگربلومبرگ
آمازون در فکر راهاندازی شعبههای گسترده داروخانه
اســت .این شرکت خردهفروشی با روشــی جدید ،برای خودش یک امپراطوری بزرگ به
راه انداختهاســت .حاال آمازون به فکر ســتونهای جدیدی در این امپراطوری است تا آن
را وسیعتر کند .این غول آمریکایی ،به زودی به برترین شرکت جهان تبدیل خواهد شد.
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اعداد ماه
اعالنـات
خدمات ،بزرگترین قربانی كرونا

تورم تولیدكننده مرغداران رشد كرد

گزارشهــای مركز آمار ایران از فعالیت اقتصادی در بخشهای مختلف نشــان
میدهد كه در سال  1399به دلیل شیوع ویروس كرونا ،بخش خدمات بیشترین
آســیب را نسبت به سایر بخشهای اقتصادی متحمل شده است .بر این اساس
بیش از  743هزار شغل در این بخش از دست رفت و سهم این بخش در اشتغال
از  50.3درصد به  49.3درصد كاهش یافت .در ســال  98تعداد شاغالن بخش
خدمات  12میلیون و  212هزار نفر بود كه در ســال  99به  11میلیون و 469
هزار نفر رسید .سایر بخشهای اقتصادی نیز با پدیده از دست رفتن شغل مواجه
شدند به طوری كه در بخش كشاورزی  249هزار شغل و در بخش صنعت 17
هزار شغل از دست رفت.

افزاش قیمت مرغ در بازار حاشــیههای زیادی را به دنبال داشته است اما در سه سال
گذشته این بخش دائما با افزایش هزینههای تولید مواجه بوده كه قیمت تمامشده را
برای تولیدكنندگان باال برده است .شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت مرغداریهای
صنعتی در تمامی فصول سال  ١٣٩٩نسبت به فصل مشابه سال قبل با افزایش روبهرو
بوده اســت به طوریکه بیشترین افزایش شــاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل
مربوط به فصل زمستان با  ٩٦.٧٣درصد و کمترین آن مربوط به فصل بهار با ١٤.٢٨
درصد بوده اســت .بیشترین نرخ تورم تولید در این بخش را استان خراسان رضوی با
 81.5درصد و کمترین افزایش را استان سیستان و بلوچستان با  13.8درصد به خود
اختصاص دادهاند.

اشتغال ازدسترفته

743

افزایش هزینههای تولید مرغ در تمام فصول

هزارنفر

میزان اشتغال ازدسترفته بخش خدمات
در سال  99به  743هزار نفر رسید

58.1

در سال  99به  58.1درصد رسید

كاهش وزنی واردات

صادرات  48درصد افزایش یافت
طبق اعالم گمرك ایران ،در اردیبهشت سالجاری  22میلیون و  200هزار تن کاالی صادراتی و وارداتی به ارزش  12میلیارد و  800میلیون دالر
بین جمهوری اسالمی ایران و کشورهای دنیا مبادله شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن و ارزش به ترتیب  6.6درصد و  38درصد
رشد داشت .در این مدت  ۱۶میلیون و  ۹۰۰هزار تن کاال به ارزش  ۶میلیارد و  ۳۰۰میلیون دالر از ایران صادر شد که عمدتاً شامل بنزین ،پلیاتیلن،
متانول ،شمش از آهن و فوالد و صنایع فوالدی بود .این حجم از کاالهای صادرشده در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن  ۱۷درصد و
از حیث ارزش  ۴۸درصد رشــد نشــان میدهد .در این مدت  5میلیون و  300هزار تن کاال به ارزش  6میلیارد و  500میلیون دالر از کشورهای
مختلف دنیا به ایران وارد شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حیث وزن  16.5درصد کاهش و از نظر ارزش  29.5درصد افزایش داشت.

اولویت دولت برای اتمام پروژهها

درصد

تورم تولید در بخش مرغداران صنعتی

38

درصد

مجموع تجارت خارجی
در دو ماه نخست امسال
 38درصد

بیشتر از مدت مشابه
سال گذشته بود

پرداخت یارانهها با عنوانهای جدید

بودجه عمرانی در مدار پرداخت

یارانه نقدی افزایش یافت

براســاس گزارش سازمان برنامه و بودجه کشــور ،دولت در سال گذشته مجموعا 92
هزار و  100میلیارد تومان بودجه عمرانی پرداخت کرده است 69 .هزار و  300میلیارد
تومــان از این اعتبارات از محل منابع عمومی بودجه و  22هزار و  800میلیارد تومان
از این اعتبارات از محل سایر درآمدها از قبیل کرونا و اشتغال (صندوق توسعه ملی)،
هدفمندی ،درآمد اختصاصی و موارد دیگر پرداخت شده است .در سالی كه دولت اعالم
كرده بودجه خود را بدون اســتقراض از بانك مركزی تامین كرده اســت ،موفق شده
تامین مالی مناسبی در بخش عمرانی داشته باشد .اتمام پروژههای بزرگ در سال پایانی
فعالیت دولت دوازدهم از اولویت باالیی برخوردار است از همین رو این بخش با سرعت
باالیی پیش رفته است.

سال گذشته عالوه بر یارانه معمول پرداختی به خانوارها ،یارانههای معیشتی نیز برای
گروههای مختلف واریز شــد .آنچه بر اســاس یارانه  45هزار و  500تومانی پرداخت
میشــود ،مجموعا  42هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه دارد اما در سال گذشته
عالوه بر این بخش 32 ،هزار میلیارد تومان حمایت معیشــتی خانوار موسوم به یارانه
بنزین و  15هزار و  700میلیارد تومان بابت یارانه اقشار آسیبپذیر در چهار ماه پرداخت
شــده اســت .همچنین در دو مرحله 28 ،هزار و  212میلیارد تومان وام یک میلیون
تومانی به خانوارها پرداخت شده و عمال  66درصد خانوارهای هدف این وام را دریافت
کردهاند .همین موضوع موجب شد تا مجموع یارانههای پرداختی در سال  99تا 108
هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

92.1

هزارمیلیاردتومان

در سال 99مجموعا 92.1هزار میلیارد تومان اعتبار بودجهای
به بخشهای عمرانی اختصاص یافت
10
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هزارمیلیاردتومان

مجموع یارانه نقدی پرداختی به خانوارها
در سال  99به  108هزار میلیارد تومان رسید

عقبماندگی بهرهوری از برنامه

اوج شاخص فالكت در سال 99

سهم اندك بهرهوری از رشد اقتصاد

سال  ،95بهترین سال اقتصاد در دهه 90

طبق اعالم انجمن بهرهوری ایران ،در  ۴۰ســال گذشــته میانگین رشد بهرهوری
کشــور صفر بوده و با وجود اینکه در ســه برنامه پنجساله چهارم تا ششم توسعه
یعنی  ۱۵ســال گذشته طبق قوانین برنامه مقرر شده بود که بهطور میانگین ۳۳
درصد رشد اقتصادی از محل ارتقای بهرهوری حاصل شود ،سهم بهرهوری در رشد
اقتصــادی در این دورهها کمتر از هفت درصــد یعنی یکپنجم هدف اصلی بوده
اســت .از این نظر در بین  ۲۵کشور آسیایی پایینترین رتبه را کسب کردهایم .از
ســوی دیگر در ســالهای  ۲۰۱۵تا  ۲۰۲۰میالدی رتبه بهرهوری انرژی کشور از
لوسومین کشــور به صدوشصتمین کشور از بین  ١۹٠کشور نزول کرده
صدوچه 
است.

بررسی شاخص فالکت اقتصاد در دهه  90نشان میدهد ،این شاخص در سال گذشته
باالترین رقم و در ســال  95كمترین میزان خود را تجربه كرد؛ یعنی در ســال اول
اجرای برجام كه لغو تحریمها و شكوفایی اقتصاد رقم خورده بود وضعیت این شاخص
مناسب بود .جمع دو شاخص تورم و بیکاری به عنوان شاخص فالکت شناخته میشود
که وضعیت کشورها را از جهت هزینههای اجتماعی و اقتصادی نمایان میکند .روند
صعودی شــاخص فالکت از سال  97و همزمان با تالطم ارزی کشور که منجر به باال
رفتن نرخ تورم شــد ،شروع شد و تا ســال  99ادامه یافته است .در این سال شاخص
فالكت به  46رسید و پایینترین شاخص فالکت مربوط به سال  95است که به عدد
 19.3درصد رسید.
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درصد

سهم بهرهوری در رشد اقتصادی ایران
تنها  7درصد برآورد شده است

19.3

جمعیت فعال تنزل كرد

كاهش نامیمون نرخ بیكاری
نرخ بیکاری در سال  99نسبت به سال  98معادل  1.1درصد کاهش یافته است اما این كاهش نمیتواند برای اقتصاد خوشایند باشد چراكه در این
سال  2.3میلیون شغل از دست رفته است و جمعیت بیكاران افزایش یافته است .كاهش نرخ بیكاری در این سال به دلیل كاهش مشاركت اقتصادی
رقم خورده است .شرایط تحریم و كرونا عده زیادی را از بازار كار خارج كرده است .در سال  99معادل  41.3درصد جمعیت  ١٥ساله و بیشتر از نظر
اقتصادی فعال بودهاند که این نرخ نسبت به سال قبل از آن  2.8درصد کاهش یافته است .جمعیت شاغالن در سال  ٢٣ ،١٣٩٩میلیون و  ٢٦٣هزار
نفر بوده که نسبت به سال قبل بیش از یک میلیون نفر کاهش یافته است.

سرمایهگذاری خارجی مصوب رشد كرد

واحد

شاخص فالكت در سال  1395به  19.3واحد رسید
كه كمترین میزان در دهه  90است

2.8
نرخ مشاركت

درصد

اقتصادی در سال 1399
معادل  2.8درصد كاهش
یافت

تولید ماشین در دو ماه ابتدای سال افزایش یافت

افزایش سرمایهگذاری روی كاغذ

كاهش تولید خودرو در اردیبهشت

بررسی وضعیت طرحهای صنعتی ،معدنی و تجاری مصوب در هیئت سرمایهگذاری
نشــان میدهد که این طرحها در سال  1399نســبت به سال  1398از نظر ارزش و
تعداد افزایش یافته است .در سال  1399نسبت به سال  1398تعداد طرحهای صنعتی،
معدنی و تجاری مصوب در هیئت ســرمایهگذاری خارجی  92.7درصد افزایش یافته
است .همچنین حجم کل سرمایهگذاری خارجی طرحهای صنعتی ،معدنی و تجاری
مصوب در هیئت ســرمایهگذاری خارجی در ســال  1399در مجموع  189.1درصد
افزایش یافته است .حجم کل سرمایهگذاری خارجی مصوب در سال  1398در مجموع
 854میلیون دالر بوده که به  2469میلیون دالر در ســال  1399افزایش یافته است.
مسئله این است كه سرمایهگذاری واقعی خارجی محققشده معموال بخش اندكی از
این مجوزها را شامل میشود.

ت امسال  79هزار و  788دســتگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که نسبت به
در اردیبهشــ 
اردیبهشت سال قبل  21.4درصد کاهش داشته است .در این مدت تولید خودرو سواری نیز با
افت  22.1درصدی به  73هزار و  172دســتگاه رسید .در مورد تولید ون ،وانت و مینیبوس و
میدلباس نیز باید به افت  66درصدی 14.7 ،درصدی و  26.7درصدی طی اردیبهشت امسال
در مقایسه با اردیبهشت  99اشاره كرد .در دومین ماه سال تولید اتوبوس نیز  31.6درصد کاهش
یافت و به  67دســتگاه رســید و در عین حال تولید کامیونت ،کامیون و کشنده با رشد 14.3
درصدی به  662دســتگاه رسیده است .طی فروردین و اردیبهشــت امسال  140هزار و 759
دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده که نسبت به دوماهه اول سال  99رشد  11.2درصدی
داشته است .در این مدت  129هزار و  596دستگاه سواری در کشور تولید شده که نسبت به دو
ماهه نخست سال گذشته  10.5درصد افزایش داشته است.

189

درصد

سرمایهگذاری خارجی تصویبشده برای طرحهای اقتصادی
طی سال گذشته  189درصد افزایش یافت

21.4

درصد

تولید خودرو در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت
سال گذشته 21.4درصد كاهش یافت
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نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

اعالنـات

سازمانها

گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان داد

سازمان ملل گزارش داد

تولید ناخالص داخلی شاخص دقیقی نیست

زنان ،بازیگران اصلی دنیای اقتصاد

تولید ناخالص داخلی که با عنوان  GDPهم شناخته میشود ،یکی از مهمترین ابزارها
برای اندازهگیری وضعیت اقتصادی جهان اســت .این عدد قرار است نشان بدهد که
اقتصادهای مختلف چه وضعیتی دارند .اما بررســیهای اخیر مجمع جهانی اقتصاد
نشان میدهد این شاخص دقت باالیی ندارد .به این ترتیب سیاستگذاران باید به فکر
شاخصهای جدیدی باشند که بتواند ابعاد مختلف زندگی اقتصادی انسانها را نشان
بدهد .در قرن بیســتویکم ،این فقط رشد اقتصادی نیست که اهمیت پیدا میکند.
حواشی این شاخص ،اهمیتی برابر با خود شاخص دارند .برای مثال در شرایط کرونایی،
تولید ناخالص داخلی به تنهایی نمیتواند برآورد خوبی از وضعیت اقتصادی به ما بدهد.
در این شرایط باید به فکر شاخصهای جدیدی در عالم اقتصاد باشیم.

کووید ۱۹-بیش از هرچیزی شکاف جنسیتی را به رخ میکشد .در شرایطی که عموم
افراد دورکار شدهاند ،این زنان هستند که حجم کارشان چند برابر شدهاست .اما زنان
نقشی پررنگ در عالم اقتصاد بازی میکنند و به همین خاطر نباید حقوق آنها را نادیده
گرفت .از هر سه شغلی که زنان انجام میدهند ،یکی به عنوان شغل ضروری شناخته
میشــود که اگر زنان آن را ترک کنند ،برای جامعه مشکالتی جبرانناپذیر را ایجاد
خواهد کرد .سیاستگذاران در عرصه اقتصادی باید به این مسئله توجه اساسی داشته
باشند .پیش از کرونا ،بسیاری از زنان میتوانست وقت بیشتری برای مشاغل ضروری
بگذارند .اما در شرایط کرونایی ،اکثر آنها وظیفه رسیدگی به فرزندان را هم به دوش
میکشند .به همین خاطر است که نقش آنها باید مورد بازبینی قرار بگیرد.

هزار میلیارد دالر ،ارزش
تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۱۷بوده
و اکنون این رقم افزایش پیدا کردهاست

درصد از کارگرانی را که
در بخشهای اجتماعی مشغول به کارهای ضروری هستند،

۸۰

۵۲

زنان تشکیل میدهند

بانک جهانی هشدار داد

انتشار کربن باید به صفر برسد

اکثر کشورها به این نتیجه رسیدهاند که باید برای پیشگیری از انتشار گاز کربن ،اقداماتی داشته باشند .اکثر برنامههای کشورهای توسعهیافته تا
پیش از سال  ۲۰۴۰به ثمر نخواهد رسید .دلیلش هم ساده است .این کشورها باید اقداماتی اساسی و بنیادی داشته باشند تا باالخره تحوالت
اساسی در این زمینه رخ بدهد .عمده کشورها اقدامات خود را از سال  ۲۰۲۰شروع کردهاند .تا زمانیکه این اقدامات به ثمر برسد ،همچنان افزایش
کردن
انتشار گاز کربن را در زمین شاهد خواهیم بود .نکته مهم این است که  ۳۰درصد از گاز کربن جهان را بخشهایی تولید میکنند که قانع
ِ
آنها برای پیشگیری از انتشار گاز کربن ،چالشی بزرگ به شمار میآید .به همین خاطر در مورد برخی از کشورها ،چنین مسئلهای ماموریت
غیرممکن به شمار میآید.

سازمان ملل هشدار داد

۳۰
گازهای گلخانهای
درصد از

را بخشهایی از صنایع
تولید میکنند که قانع کردن
آنها برای عدمانتشار
کربن ،چالشی بزرگ
محسوب میشود

مجمع جهانی اقتصاد پیشنهاد داد

افزایش شکاف طبقاتی

جهان به سمت اقتصاد سبز برود

همهگیری کرونا فقط سالمتی انسانها را مورد تهدید قرار نداده ،در واقع تمامی ابعاد
زندگی بشر با این ویروس ،دچار بحران شدهاست .یکی از مهمترین بخشها هم اقتصاد
است .در اقتصاد ،یکی از مسائل مهمی که مدام به آن توجه میشود ،نابرابری و شکاف
طبقاتی است .کرونا باعث شده شکاف طبقاتی افزایش پیدا کند .به همین خاطر است
که ســازمان ملل ،تاکید ویژهای در زمینه دسترسی عموم افراد به واکسن کرونا دارد.
همه مردم جهان باید به واکسن دسترسی پیدا کنند تا بتوانند به فعالیتهای اقتصادی
خود ادامه دهند .اما نابرابری در دسترسی به واکسن ،اجازه نمیدهد این شکاف از میان
برود .به همین خاطر است که باید در انتظار افزایش شکاف طبقاتی و ایجاد نابرابریهای
بیشتر در کشورهای مختلف بهویژه کشورهای فقیرنشین باشیم.

وخامت شــرایط آبوهوایی و اقلیمی ،باعث شدهاســت که بسیاری از کشورها توجه
بیشتری به محیط زیست و توســعه پایدار داشته باشند .یکی از مقوالتی که در این
راستا مطرح میشود ،اقتصاد سبز است ،اقتصاد پایداری که تالش میکند کسبوکارها
را در مسیر پایدار پیشرفت دهد .ساالنه سرمایهگذاریهای کالنی صورت میگیرد تا
کسبوکارها بتوانند در مسیر اقتصاد سبز رشد کنند .دولتها در کنار بخش خصوصی
تالش دارند سرمایهگذاریهای خود را در بخش سبز بیشتر کنند چرا که میدانند این
بخش ،آینده را بهبود میبخشد .در حال حاضر ،آیندگان دنیایی نخواهند داشت اما اگر
پیشرفتها در چهارچوب اقتصاد سبز باشد ،آینده برای آیندگان حفظ خواهد شد .به
همین دلیل است که این روزها شاهد افزایش سرمایهگذاریها در این زمینه هستیم

۵.۴

درصد ،نرخی که برای افزایش نابرابری

در کشورهای مختلف جهان
در سال ۲۰۲۱پیشبینی شدهاست
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۱۳۳

میلیارد دالر به صورت ساالنه برای ایجاد
راهکارهایپایدار در اقتصاد سبز
سرمایهگذاری میشود

چشمانداز تابستانه بازار نفت ،مثبت برآورد شدهاست .بررسیهای الجزیره نشان میدهد بهزودی حضور کرونا در جهان کمرنگ خواهد شد و همزمان با آمدن
تعطیالت تابستانه ،موجی از تقاضا برای نفت شکل خواهد گرفت .این تقاضا میتواند صنعت نفت را بهبود ببخشد .به همین خاطر است که تابستان خوبی
برای نفت پیشبینی میشود

رسانهها
سیانان بیزنس هشدار داد

بلومبرگ گزارش داد

بحران هند برای همه است

شادترین استارتآپ دنیا

موج دوم کرونا در هند ،جان بســیاری از مردم این کشور را گرفت .اما این ماجرا
فقط گریبان هندیها را نخواهد گرفت .این ماجرا میتواند به قیمت شوک بزرگ
اقتصادی به جهان تمام شود .سومین اقتصاد بزرگ جهان ،هند است ،کشوری که
اکنون با کرونا دستوپنجه نرم میکند .عمده کارگران جهان را هندیها تشکیل
میدهند .برای مثال در زمینه حملونقل کاال که عمدتا از طریق کشتی صورت
میگیرد ،کارگران هندی نقشــی حیاتی ایفا میکننــد .اگر این کارگران حضور
نداشته باشند ،حملونقل کاالها هم مختل میشود و این یعنی تجارت جهان با
مشکل مواجه خواهد شد .به این ترتیب ،بروز مشکل برای هندیها ،به نوعی به
معنای بروز مشکل برای اقتصاد جهان است.

ایده این استارتآپ بسیار ساده است :خدمات حملونقل آنقدر خوب و با کیفیت باشد که
هیچکس حتی هوس نکند با ماشین خودش رفتوآمد داشته باشد .یک استارتآپ فنالندی
مدتهاست که روی این ایده کار میکند .دستاندرکاران این استارتآپ میخواهند خدماتی
برای حملونقل ارائه کنند که مخاطبانشان را کامال شاد و خوشحال کند طوریکه مسافران
اصال دلشان نخواهد سوار ماشین شخصیشان شوند .فنالند شادترین کشور جهان است .این
اســتارتآپ فنالندی ،ایده را از همین وضعیت کشور گرفته و معتقد است با یک سیستم
حملونقل شــاد ،میتوان وضعیتی متفاوت را در این زمینه ایجاد کرد طوریکه مســافران
همیشه استفاده از حملونقل عمومی را نسبت به حملونقل شخصی ،ترجیح بدهند .آنها
میگویند هدفشان دستیابی به هوای پاک برای شادیِ بیشتر مردم زمین است.

۸۰

درصد از حجم کل کاالهای جهان
بهوسیلهکشتیها حمل میشود
که خدمه اکثر آنها ،هندیاند

۳۰

درصداز انتشار گازهای گلخانهای
در آمریکا تنها مربوط به حملونقل است
پس باید با خودروهای شخصی مقابله کرد

الجزیره خبر داد

بایدن برای نابرابری تالش میکند

حاال مدتی است که جو بایدن یکییکی از برنامههایش رونمایی میکند .جدیدترین برنامه او مبارزه با نابرابری در آمریکا است .بایدن اخیرا اعالم
کرده بودجهای  ۶تریلیون دالری برای مبارزه با نابرابری در این کشور در نظر گرفتهاست .در حالیکه خیلیها تصور میکردند تمام فکر و ذکر
بایدن ،مشکالت اقتصادی در این کشور و مبارزه با رکود در تولید داخلی است ،برنامههای او و بودجهای که برای طرحهای جدیدش اختصاص
داده ،نشان میدهد او به دنبال رفع نابرابری در آمریکا است .بایدن معتقد است نابرابری در آمریکا به یک معضل بزرگ اقتصادی تبدیل شدهاست
به همین خاطر آن را در اولویتهای خودش قرار دادهاســت .برنامههای او قرار است در جهت کاهش شکافهای رفاهی و اقتصادی در میان
مردم آمریکا باشد.

رویترز خبر داد

۶

تریلیون دالر،
بودجهایکه جو
بایدن برای مبارزه با
نابرابری در آمریکا ،از آن
پردهبرداری کردهاست

بلومبرگ اعالم کرد

ریزش بیتکوین

وام هندی به شرکتهای هواپیمایی

ارزهای دیجیتالی این روزها مدام در صدر اخبار هستند .مهمترین ارز دیجیتالی ،بیتکوین
است که این روزها با نوسان زیادی همراه شدهاست .در حالیکه تا همین چند وقت پیش
همه وارد بازار این ارز شده بودند ،اکنون همه از آن فراری هستند .البته استخراجکنندگان
بیتکوین هنوز امید دارند این ارز به روزهای اوج خود بازگردد اما در حال حاضر با کاهش
ارزش بیتکوین مواجه هستیم .بررسیها نشان میدهد ارزش بیتکوین در آخرین روز از
پنجمین ماه میالدی ،افت  ۵.۲درصدی داشت .البته فقط بیتکوین نیست که با کاهش ارزش
مواجه شدهاست .سایر ارزهای دیجیتالی هم وضعیتی پیچیده دارند .اتریوم هم کاهش ۶.۳
درصدی را در زمینه ارزش خود داشتهاست .به این ترتیب شرایط کامال پیچیده شدهاست.
حاال باید دید بازیگران اصلی در بازار ،ارزهای دیجیتالی را به کدام سمت هدایت میکنند.

هند این روزها وضعیت اضطراری خاصی را تجربه میکند .بیمارســتانها پر از بیمار
کرونایی اســت و مردم به دلیل ابتال به این ویروس جان خود را از دســت میدهند.
دولت در همین راســتا دست به کار شــد تا بخشی از بار سنگینی که بر دوش مردم
افتادهاســت را بردارد .عمده این اقدامات هم در ارتباط با کسبوکارهایی است که این
روزها بیکار شــدهاند .برخی از بخشهای اقتصادی بیشتر آسیب دیدهاند .برای مثال
بخش هواپیمایی ،بیشترین آسیب را دیدهاست .به همین خاطر است که نارندرا مودی،
نخستوزیر هند تالش دارد به این بخش به طور ویژه با اعطای وامهای ضروری ،کمک
کند .وامی که دولت هند برای بخش هواپیمایی در نظر گرفته معادل  ۴۱میلیارد دالر
است و میتواند وضعیت این صنعت را تا مدت زیادی ثابت نگه دارد.

درصد ،کاهش ارزش بیتکوین
در آخرین روز از ماه می که نشاندهنده افت شدید
در ارزش ارزهای دیجیتالی است

میلیارد دالر،
ارزش وامی که دولت هند تصمیم گرفته
به بخش هواپیمایی در شرایط کرونایی اعطا کند

۵.۲

۴۱
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شاخص
اعالنـات
تداوم کاهش قیمت مسکن

1.8

درصد
کاهشقیمتمسكن
در اردیبهشت نسبت
به فروردین 1400

بازار ملک در مسیر رکود
گزارش بانک مرکزی برای دومین ماه پیاپی از کاهش قیمت مسکن در شهر تهران حکایت دارد .بر این اساس متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران طی
اردیبهشت سال جاری  1.8درصد پایینتر از فروردین معامله شده است .طبق گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران به  28میلیون و 796
هزار تومان رسیده است .کاهش قیمت در اردیبهشت نسبت به فروردین در شرایطی است که تعداد معامالت در این ماه  88درصد بیشتر از فروردین بوده است .البته یکی از
دالیل رشد قابل توجه تعداد معامالت ،شرایط نیمهتعطیلی در فروردین است که موجب افت تعداد معامالت ماهانه میشود .در میان مناطق  22گانه شهرداری تهران ،بیشترین
متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل  60میلیون و  210هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با  11میلیون و  970هزار تومان مربوط به منطقه
 18بوده است .این قیمتها نسبت به ماه مشابه در سال  1399به ترتیب  77.6و  52.6درصد افزایش نشان میدهند.
وضعیت معامالت مسکن در شهر تهران -بانک مرکزی
مقطع زمانی

65.2

درصد
کاهش معامالت
مسکن در اردیبهشت
 1400نسبت به
اردیبهشت1399

فروردین 99

اسفند 99

درصد تغییر
فروردین  1400نسبت به ماه قبل نسبت به ماه مشابه سال قبل

متوسط قیمت هر متر مربع (میلیون تومان)

16.97

29.32

28.79

-1.8

69.7

تعداد معامالت (واحد مسكونی)

11310

2094

3938

88.1

-65.2

عملکرد معامالت مسکن در شهر تهران در سال  - 1400بانک مرکزی
درصد تغییر

دو ماهه
1398

1399

1400

1399

1400

متوسط قیمت هر متر مربع (میلیون تومان)

11.97

16.13

29.05

34.8

80.1

تعداد معامالت (واحد مسكونی)

15551

12553

6032

-19.3

-51.9

بخش معدن رکورددار رشد هزینههای تولید

تداوم افزایش نرخ تورم تولید

36.5

درصد
نرخ تورم تولید در
بخش کشاورزی در
سال 99

تغییرات شاخص کل قیمت تولیدکننده نسبت به سال قبل که همان تورم ساالنه در این شاخص محسوب میشود ،در سال  ١٣٩٩با  12.4واحد
درصد افزایش نسبت به سال قبل از عدد  34.6درصد در سال  1398به  47.6درصد در سال  1399رسید .به عبارتی ،میانگین قیمت دریافتی توسط
تولیدکنندگان و ارائهدهندگان کاالها و خدمات ،به ازای فروش محصوالتشــان در داخل کشــور ،در سال  ١٣٩٩نسبت به سال  ،١٣٩٨معادل 46.7
درصد افزایش داشته است .تورم ساالنه مربوط به بخش کشاورزی معادل  ،36.5بخش معدن  ،79.8بخش صنعت (ساخت)  ،56.8تولید برق  46.6و
بخشهای خدمات  37.8درصد در سال بوده است.
تغییرات شاخص و نرخ تورم تولید
ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ
531.9

79.8
درصد
نرخ تورم تولید در
بخش استخراج
معدنی در سال 99

14

ﺗﻮرم ﺳﺎﻻﻧﻪ

ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ
600.0
531.9

600.0

500.0

500.0

386.1
386.1
400.0
316.2 320.7
316.2 320.7
46.6
295.9
295.9
300.0
300.0
255.1
255.1
37.8
246.2
246.2
37.1
235.0
235.0
215.5 32.9
215.5
185.1
185.1
200.0
200.0
151.6
151.6
103.4
103.4
100.0
100.0
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56.8
400.0

0.0

79.8

0.0

ﺳﺎل 1398
ﺳﺎل 1399

ﺳﺎل 1399

90.0
79.8
80.0

80.0

70.0

70.0

60.0 56.8
49.9
49.9
46.7 46.6
50.0
37.1
36.5
36.5 37.8
40.0 34.3
32.8
32.8 32.9

-3.3

ﺳﺎل 1398
ﺳﺎل 1399

ﺗﻮرم ﺳﺎﻻﻧﻪ

-3.3

ﺳﺎل 1398

90.0

60.0
46.7
34.3

50.0
40.0

30.0

30.0

20.0

20.0

10.0

10.0

0.0

0.0

-10.0

-10.0

ﺳﺎل 1399

ﺳﺎل 1398

نرخ تورم ساالنه افزایش یافت

کاهش امیدوارکننده تورم ماهانه
نرخ تورم ساالنه در پایان اردیبهشت  ١٤٠٠برای خانوارهای کشور به  41درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل 2.1 ،واحد درصد افزایش نشان میدهد .همچنین
نرخ تورم ساالنه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب  40.5درصد و  43.2درصد بوده است که برای خانوارهای شهری  1.9واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی
اﺳﺖ.در اردیبهشت امسال به  46.9درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل  2.6واحد درصد کاهش یافته است .همچنین
ﻛﺮدهبه نقطه
تورم نقطه
داشته است .نرخ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ2.6
ﺳﺮدرﮔﻤﻲ
افزایشدﭼﺎر
درصدﻫﺎ را
واحدو آن
اﺳﺖ
نرخ تورم ماهانه در اردیبهشت به  0.7درصد رسیده که در مقایسه با همین اطالع در ماه قبل 2 ،واحد درصد کاهش داشته است .با این حساب کااهش نرخ تورم ماهانه و نقطه
خواهد گرفت.
تورم(در مسیر نزولی
کند ،نرخ
ﻣﺪﻳﺮانادامه پیدا
ﺷﺎﺧﺺاگر این رویه
افزایش دهد.ساالنه
ﻛﻞنرخ تورم
شدن روند
معکوس
به نقطه می تواند امیدواریها را
ﻓﺮوردﻳﻦقرار1400
PMI
ﺧﺮﻳﺪ)
اﻗﺘﺼﺎد
ﺷﺎﻣﺦ
برای :1
ﺟﺪول

ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮريﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮ رواﻧﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻫﻢ ﺑﺮ روي ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻫﻢ ﺑﺮ روي ﻃﺮف ﻋﺮﺿﻪ

گرو ههای اصلیﺷﺎﺧﺺ

جزئیات نرخ تورم در کاالها و خدمات مختلف
تغییر اردیبهشت نسبت به فروردین 1400
99
اﺳﻔﻨﺪ

یها
خوراکیها و آشامیدن 

دخانیات ﺷﺎﻣﺦ ﻛﻞ

ﻓﺮوردﻳﻦ1400

61.5

اردﻳﺒﻬﺸﺖ1400

46.6

54.73

39.65

ﻫﺎيتهاﻛﺴﺐ و ﻛﺎر
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖسوخ
ﻣﻴﺰانگاز و سایر
مسکن ،آب ،برق و

0.9

58.39

36.15

28.6

استفاده در خانه
خدمات مورد
ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن
ﺳﻔﺎرﺷﺎت
اثاث ،لوازم وﻣﻴﺰان

2.3

55.52

31.53

67.6

2

59.67

46.92

46.87

41.86

0.3

49.17

49.62

1.8

78.56

81.86

47.01

48.70

45.58

41.31

44.69

2.8

پوشاک و کفش

2.4

بهداشت و درمان

اﻧﺠﺎم وﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﻔﺎرش
ﺳﺮﻋﺖ نقل
حمل و

-1.5

ارتباطات

اوﻟﻴﻪ ﻳﺎ ﻟﻮازم ﺧﺮﻳﺪاريﺷﺪه
ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﻮاد
تفریح و امور فرهنگی

1.4

ﻣﻴﺰان تحصیل
اﺳﺘﺨﺪام و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ

2.6

رستوران و هتل

اوﻟﻴﻪ ﻳﺎ ﻟﻮازم ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه
ﺧﺮﻳﺪ
ﻗﻴﻤﺖ
ﻣﻮادمتفرقه
خدمات
کاالها و
ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ در اﻧﺒﺎر ﻳﺎ ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻌﻮق

یافت
ﻣﻴﺰان ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎتشامخ کل اقتصاد بهبود
47.80

53.84

55.3

-1.5

58.64
49.80

43.5

59.23

46.9
13.8

درصد
نرخ تورم ماهانه
بخش ارتباطات در
اردیبهشت1400

49.49

57.4
23.3

52.05

50.6

76.25

60.8

اقتصادی
فعاالن
افزایشﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه
ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه ﻳﺎ
65.73
امیدواری میان 59.12

59.81

های اﻧﺮژي
بنگاهﻫﺎي
ﺣﺎﻣﻞ
ﻣﺼﺮف
57.10
ایران در اردیبهشــتماه38.46،
57.88
نسبت به
 53.84به دست آمدهاست که
اقتصادی ،شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد
شــده از
طبق نظرســنجی انجام
است .همانطوری که طبق روال سا ل قبل انتظار میرفت به دلیل تعطیلیهای فروردین و بازگشایی مجدد
داشته
افزایش
بود،
شده
برآورد
فروردینماه که 39.65
ﻣﻴﺰان ﻓﺮوش ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت
51.15
31.43
60.30
در اردیبهشت بهبود در فعالیت کسبوکارها در اردیبهشتماه رقم خورده است .شاخص میزان فعالیتهای کسبوکار در اردیبهشتماه به  58.64رسیده که نسبت
ﻣﺎهاینآﻳﻨﺪه
بیشترین در
است.اﻗﺘﺼﺎدي
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
افزایشﻣﻴﺰان
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
اﻧﺘﻈﺎرات
58.96
62.98
این ماه
سفارشات جدید مشتریان در
44.57بوده است .شاخص میزان
شاخص در بخش صنعت
افزایش
زیادی داشته
ماهدر()36.15
به فروردین
( )49.80برای دومین ماه پیاپی کاهش داشته است هرچند شدت کاهش آن نسبت به فروردینماه بسیار کمتر بوده است .این کاهش تقاضا به اعتقاد فعاالن اقتصادی
ناشی از نااطمینانی طرف تقاضا نسبت به تصمیمات دولت آتی ،نتیجه مذاکرات برجام و نوسانات قیمتی است .شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداریشده به
 49.49رسیده که هرچند همچنان زیر  50و کمتر از ماه قبل است ولی کمترین نرخ کاهش را از زمان شروع طرح طی  20ماه گذشته در اردیبهشتماه ثبت کرده است.

ﻧﻤﻮدار  :1ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﻣﺦ ﻛﻞ اﻗﺘﺼﺎد
مقایسه شامخ کل اقتصاد

65

53/84

54/73

47/77
45/70

39/65

46/43
46/86

55

50/17
48/41

44/47

48/22

47/62

45

42/27

44/26

45/47

50

47/23

40
35

31/39

30

28/68

25
20

اردﻳﺒﻬﺸﺖ

ﻓﺮوردﻳﻦ

اﺳﻔﻨﺪ

ﺑﻬﻤﻦ

دي

آذر

آﺑﺎن

ﻣﻬﺮ

ﺷﻬﺮﻳﻮر

ﻣﺮداد

ﺗﻴﺮ

ﺧﺮداد

اردﻳﺒﻬﺸﺖ

ﻓﺮوردﻳﻦ

اﺳﻔﻨﺪ

ﺑﻬﻤﻦ

دي

آذر

آﺑﺎن

1399
99

ﻣﻬﺮ

1400
1400

35.7

درصد
میزان بهبود شاخص
شامخ كل اقتصاد در
اردیبهشت1400

60

53/73
48/83

درصد
نرخ تورم ماهانه
بخش خوراكیها
و آشامیدنیها در
اردیبهشت1400

تغییر اردیبهشت  1400نسبت به اردیبهشت 1399

0.9

3.1

-0.9

70

درصد
میزان بهبود شاخص
شامخبخشصنعت
در اردیبهشت 1400

1398
98
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کیوسک ماه
اعالنـات

کرونا هنوز حی و حاضر است

رسانههای بزرگ جهان همچنان در حال پرداختن به چگونگی خروج از وضعیت همهگیری هستند

فورچون :رتبهبندی بزرگترین شرکتها

اکونومیست :نابودی زمینه انرژیهای سبز

همهگیری ویروس کرونا هنوز رسانهها و کسبوکارها را به خود مشغول نگه داشته است

تالشهای چند دهه بسترسازی برای انرژیهای پاک با موانع زیادی مواجه شده است

مجله فورچون به رتبهبندیهای خود مشهور است .این مجله مدتهاست که شرکتهای
آمریکایی و نیز شرکتهای بینالمللی را از جنبههای مختلف رتبهبندی میکند و فهرست
آنها را در مجالت خود منتشر میکند .برای همین است که فهرستهای فورچون ،ازجمله
«فورچون  ،»500بســیار معروف هستند و محققان از آن در پژوهشهای خود و انتخاب
شرکتهایی که میخواهند روی آنها متمرکز شوند بهره بسیاری میگیرند .در آخرین
شــماره مجله فورچون نیز یکی از این فهرستها که مربوط به بزرگترین شرکتهایی
آمریکایی است منتشر شده است .این فهرست در کنار مطلبی آمده که میگوید چطور
همهگیری ویروس کرونا وضعیت شرکتهای برتر آمریکایی را تغییر داده و چند شرکت
را از فهرســت درآورده و برخی شرکتها را به فهرســت اضافه کرده است .شرکتهایی
که در دوران همهگیری ویروس کرونا به فعالیتهای دیجیتالی و آنالین مشغول بودهاند،
در این فهرســت پررنگتر شدهاند .البته این شماره منحصر به همین فهرست نیست و
مطالب دیگری نیز در آن به چاپ رسیده است ،ازجمله اینکه نرخ مالیات شرکتها را در
نقاط مختلف جهان با یکدیگر مقایسه کرده است .مطلب جالب دیگر این شماره ساخت
ســاعتهای مچی از مواد بازیافتی اســت که به آنها صفت «ساعت سبز» را داده است.
رقابت بر ســر جذب نیروی کار ماهر در شرکتها در دوران شیوع ویروس کرونا نیز یکی
دیگر از موضوعات این شماره است .این شماره فورچون چند مطلب دارد از مدیرعاملهای
شــرکتهای بزرگ جهان که چطور بنگاههای خود را از ورطه همهگیری کووید بیرون
کشیدهاند یا در حال بیرونکشیدن آنها هستند .یکی دیگر از موضوعاتی که در این شماره
فورچون به آن پرداخته شده میزان رشد جمعیت چین است .در واقع ،جمعیت چین در
حال سالخورده شدن است و سیاستهای جمعیتی در این کشور تغییر کرده ،تا جایی که
اعالم شده خانوا دههای چینی میتوانند سه بچه داشته باشند .فورچون گزارشی نوشته که با
وضعیت جمعیتی چین در حال حاضر ،اوضاع این کشور در آینده چطور خواهد شد .در این
شماره به مدیریت زنان نیز پرداخته شده و عملکرد مدیران عامل زن در شرکتهای بزرگ
آمریکایی که در فهرست «فورچون  »500هستند تحلیل شده است .این شماره نگاهی
انداخته است به وضعیت آگهیهای تبلیغاتی در وبسایت یوتیوب و از این شکایت کرده که
چطور این وبسایت پر از تبلیغ شده و این مسئله برای کاربران این شبکه اشتراکگذاری
ویدیو ناخوشــایند است .سردبیر فورچون در این شماره یادداشتی نوشته درباره اینکه از
کسبوکارها و حکومتها چهچیزهایی درباره موفقیت یاد گرفته است.

آخرین شــماره هفتهنامه اکونومیســت طرح جلد و تیتر خود را به انرژیهای پاک اختصاص
داده اســت .این مجله میگوید که سالهای تالش برای بسترسازی تولید انرژیهای پاک با روند
کنونی فعالیتهای اقتصادی جهان در حال نابودی است .بعد از اینکه توافق پاریس امیدهای زیادی
برای جلوگیری از گرمایش زمین ایجاد کرد ،ریاستجمهوری ترامپ و همچنین مخالفخوانیهای
چین مانع دســتیابی این توافق به اهدافی که میخواست شــده و روند فعلی نشان میدهد که
نگرانیهای جدی برای نرسیدن جهان به اهداف توافق پاریس وجود دارد .بنابراین طبیعی است که
اکونومیست توربینهای بادی و سلولهای الکتریکی خورشیدی را بکشد که در دهانه یک بطری
سبز گیر کردهاند و نمیتوانند بیرون بیایند .مطلب اکونومیست میگوید که سرمایهگذاری در زمینه
انرژیهای پاک در حال صعود دوباره بعد از دوران ترامپ است اما مشکل اصلی نقصها در زنجیره
تولید است که انرژیهای پاک را دچار کاستی و ضعف کرده است .در آستانه اجالس جی 7که سران
کشورهای بزرگ و پیشرفته صنعتی جهان گرد هم جمع شدهاند ،اکونومیست مطلبی منتشر کرده
درباره اینکه رهبران کشورهای بزرگ جهان باید با واکسیناسیون تمامی کشورها همه دنیا را نجات
بدهند اما آنها دارند تعلل میکنند و به این ترتیب وضعیت جهان در آینده بسیار وخیم خواهد
شــد .طراح اکونومیست برای این مطلب یک سرنگ واکسیناسیون را کشیده که بهشکل حلزون
است و خیلی آهســته دارد جلو میرود .آشفتگی سیاسی در پرو و شکست اصالحطلبان در این
کشور از دیگر موضوعات مهم این شماره اکونومیست است .تالش برای پیداکردن داروی آلزایمر و
پیشرفتهای کند پزشکی در این زمینه نیز سوژه یکی دیگر از مطالب این شماره است .مالیات برای
شرکتهای و بستن بهشتهای مالیاتی و انقالب در مالیاتستانی از شرکتها نیز مطلب دیگری در
این شماره است که در بخش مطالب مهم اول مجله برجسته شده است .انتخابات ریاستجمهوری
ایران و نامزدهایی که شانس بیشتری دارند هم موضوعی است که در بخش خاورمیانه این شماره
اکونومیست به آن پرداخته شده است .نبرد علیه بیسوادی در آمریکا و مهاجرت و وضعیت زندگی
مهاجران نیز از مضامین مهم این شماره است .انتخابات در مکزیک و همچنین نیروهای مخالف در
نیکاراگوئه از گزارشهایی است که در بخش آمریکای التین این شماره اکونومیست به آنها پرداخته
شده است .در این شماره مطلبی نیز درباره افغانستان و وضعیت این کشور بعد از ترک نیروهای
آمریکایی از آنجا منتشــر شده است .افغانستان از سال  1989شاهد درگیریهای داخلی است و
حمله آمریکا به افغانستان در سال  2001و حاال خروج آمریکاییها از آن نتوانسته اوضاع این کشور
را آرام کند و افراد هر روز در این کشــور شاهد ناآرامیها و خشونتهای نظامی علیه قومیتهای
گروههای مخالف خود هستند.
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نیوزویک :متمرکز بر سیاست داخلی ایاالت متحده

تایم :دو جلد در یک شماره

کریس ایوانز با نقشهایی که بازی میکند میخواهد سیاســت را در ذهن نسل «زد»
آمریکابازتعریفکند

یک جلد تایم به رودررویی بایدن و پوتین اختصاص دارد و یک جلد هم به نظام بهداشتی
آمریکا

آخرین شماره مجله نیوزویک عکسی از کریس ایوانز را روی جلد برده است .کریس
ایوانز هنرپیشه آمریکایی است که در چند اثر کمپانی «مارول» نقش ابرقهرمانها را نیز
بازی کرده است .حاال او بازیگر سریال «کاپیتان امریکا» است و بهگفته مجله نیوزویک
میخواهد تصویر سیاســتمداران را در ذهن نســل هزاره یا همان نسل «زد» بازتعریف
کند .با نزدیکشــدن به فصل تابستان و بازشــدن جامعه آمریکا بعد از واکسیناسیون
عمومی ،مسافرتها خیلی داغ شده و این شماره نیوزویک هشت کتاب را معرفی کرده
که گردشگران در تعطیالت و سفرهای تابستانی میتوانند بخوانند .تالش برای تأسیس
حزب ســوم در آمریکا در کنار حزب دموکرات و جمهوریخواه از دیگر موضوعاتی است
که نیوزویک این شماره روی آن متمرکز شده است .از سوی دیگر ،ماجرای واکسیناسیون
کرونا هم از دیگر مسایلی است که مجالت آمریکایی و همین مجله نیوزویک نیز بسیار
به آن پرداختهاند .نیوزویک مینویســد که چطور دادههای عمومی دولت آمریکا باعث
شده است که اطالعات غلط و جعلی درباره واکسیناسیون تولید شود و همین اطالعات
نادرست مبنایی برای عملکرد ناصحیح دولت شود .اجالس گروه جی  7از دیگر مطالبی
است که در این شماره نیوزویک منتشر شده است .اینکه چطور میتوان در این اجالس
از یک همهگیری دیگر جلوگیری کرد ،مورد تأکید همه سران کشورهاست .طبق اعالم
آنچه از این اجالس به گوش میرسد ،سران هفت کشور قدرتمند جهان توافق خواهند
کرد که در ســال  2022همهگیری ویروس کرونا بهطور کلی از سطح جهان پاکسازی
شــود .تالش ترامپ برای انتخابات ســال  2024میالدی در آمریکا نیز از دیگر مسایلی
اســت که در این شماره به آن پرداخته شده است .ترامپ با اینکه با حاشیه و جنجال از
ریاستجمهوری کنار رفت اما قول داده بود که شبکه اجتماعی خود را درست کند و از
هوادارانش خواسته بود که تشکیالت خود را حفظ کنند تا برای انتخابات بعدی وارد عمل
شــوند .حاال نیوزویک گزارشی منتشر کرده درباره اینکه شانس ترامپ و هواداران او در
انتخابات آینده ریاستجمهوری آمریکا چطور خواهد بود و او چقدر قادر است که نیروهای
آزادشده در چهار سال ریاستجمهوری خود را مدیریت کند.

مجله تایم در آخرین شماره خود ،دو جلد دارد .گاهی اتفاق میافتد که مجله تایم
برای یک شماره خود دو جلد انتخاب کند ،به این ترتیب که یکی از جلدها رو چاپ
میشــود و جلد دیگر بالفاصله بعد از ورقزدن جلــد اول ،در زیر جلد اصلی میآید.
حتی گاهی تایم تا پنج یا شش جلد هم کار کرده است و آن در مواقعی بوده که چند
شخصیت را میخواسته روی جلد بیاورد و به این نتیجه رسیده که نمیتواند یکی از
آنها را انتخاب کند و بنابراین چند نفر از آنها را در چند جلد آورده است .در آخرین
شماره مجله تایم ،یکی از جلدها مربوط است به پرترهای از جو بایدن که عینک آفتابی
به چشــم دارد و روی شیشههای عینک ،انعکاس عکس والدیمیر پوتین است .طرح
جلد طوری طراحی شده که این وضعیت را تداعی کند که پوتین و بایدن رودرروی
هم قرار گرفتهاند .البته این اتفاق بهزودی در ژنو خواهد افتاد چون رهبران کشورهای
بزرگ جهان با هم جلســهای خواهند داشت .مطلب اصلی این جلد نوشته است که
وقتی رهبران آمریکا و روســیه با هم مالقات کنند چه اتفاقی میافتد و احتماالً چه
حرفهایی رد و بدل میشود و نتیجه مذاکرات به کجا خواهد انجامید .بایدن و پوتین
آن رابطهای را که ترامپ و پوتین داشتند ندارند و این احتمال میرود که دیدار نسبت
به زمان ترامپ ســردتر و با چالشهای بیشتری همراه باشد .جلد دومی که تایم کار
کرده ،درباره نظام بهداشتی آمریکا است .نظام بهداشت در آمریکا یک نظام بهداشت
عمومی حداقلی است که با سیاستهای نولیبرالی زمان رونالد ریگان خیلی کوچک
شده بود اما وقتی که اوباما در کاخ سفید بود ،توانست برنامه «اوباما کر» را که یک نظام
بهداشت عمومی بود پیاده کند و وضعیت بهتر شود .اما این برنامه در دوران ترامپ کنار
گذاشــته شده بود و همهگیری ویروس کرونا نیز باعث شد که کاستیهای این نظام
بهداشت عمومی دوباره رو بیاید .مجله تایم در شماره اخیر خود پرونده مفصلی منتشر
کرده است درباره اینکه نظام بهداشــت عمومی آمریکا چه مشکالتی دارد و چطور
میتواند بهبود یابد .گزارشها و یادداشتهای این شماره نظام بهداشتی ایاالت متحده
را از زوایای گوناگون کاویده است.
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 .............................ایــدههــا .............................
[ این صفحهها به مرور ایدههای ناب اقتصادی میپردازد] .

[  6ایــده بزرگ  .1اقتصاد و قیمت ]

پیر اقتصاد نئوکالسیک

آلفرد مارشال از سازوکار تعیین قیمت میگوید

آلفرد مارشال یکی از تاثیرگذارترین اقتصاددانهای نسل خود
نسیم بنایی
بــود .کتاب او با عنوان «اصــول علم اقتصاد» تا چند دهه به
عنوان کتابی استاندارد برای مطالعه اقتصاد استفاده میشد .در
دبیربخشایدهها
این کتاب مطلوبیت نهایی ،عرضه و تقاضا و هزینههای تولید
زیر چتر یک نظریه بزرگتر یکپارچه شــدهاند .از سوی دیگر مارشال به بحث پیرامون افزایش و
کاهش عایدی تولید میپردازد .مانند بسیاری از اقتصاددانهای عصر خود مارشال ابتدا در ریاضیات
آموزش دید و حتی در این زمینه به درجه استادی رسید ،اما پس از آن نظر خود را به اقتصاد سیاسی
معطوف کرد .البته علیرغم آشنایی مارشال با ریاضیات ،معادالت پیچیده ریاضی در کارهای اقتصادی
او بیشتر در حد یک پاورقی توضیح شدهاند .یکی از مسائلی که باعث شد مارشال بسیار مشهور شود
سادگی نوشتههای او بود .نظریه اقتصادی مارشال پیرامون مسئله تعیین قیمت میچرخد .از نظر
او قیمت حاصل رابطه بین عرضه و تقاضا است و میتواند در دورههای تاریخی مختلف ،رفتارهای
گوناگونی از خود نشان دهد .قیمت در کوتاهمدت اساسا تحت تاثیر تقاضا است اما در بلند مدت،
هزینه تولید اهمیت بیشتری پیدا میکند .در تمام دورهها هم قیمت به شدت تحت تاثیر میزان
رقابتپذیری بازار است .از سوی دیگر مارشال بابت قیاس قیچی مشهور است .او در این قیاس عنوان
میکند که مطلوبیت و هزینه تولید مانند دو تیغه یک قیچی با هم همکاری دارند.
JJمسئلهتعیینقیمت
نظریات مارشال را از دو جنبه خرد و کالن میتوان بررسی کرد .در جنبه خرد از یک سو با نظریه
تقاضا روبهرو هستیم .در این نظریه ،مارشال رفتار مصرفکننده را با استفاده از روش مطلوبیت بیان
کرده و برای آن این فرضها را در نظر میگیرد )1 :مطلوبیت براساس رضایت خاطری که از مصرف
کاالها نصیب مصرفکننده میشــود ،قابل اندازهگیری است؛ یعنی میتوان مطلوبیت را از طریق
اعداد اصلی اندازهگیری کرد؛  )2قانون «کاهش مطلوبیت نهایی» ،یعنی اینکه از سطح معلوم بهبعد،
مطلوبیت نهایی با افزایش میزان مصرف ،شروع به کاهش میکند؛  )3کلیه کاالهای مورد مصرف،

کتابشناسی
 JJپول ،اعتبار و بازرگانی
سال1923 :

یکی از زمینههای تخصصی مارشال تحلیل پولی بود اما او در
سالهای جوانی و میانسالی فرصت نکرد که اثری نظاممند
درباره این مسئله بنویسد .این کتاب دقیقا مربوط به همین
زمینه اســت و آخرین اثر اصلی نوشته شده توسط مارشال
به حساب میآید .در این اثر ایدههای زیادی توسط مطرح
شدهاســت که از بین آنها ایده «سیمتالیسم» شــهرت فراوانی دارد که مارشال در
چهارچوب آن اســتفاده از طال و نقره را به صورت همزمان برای مبنای پولی مطرح
کردهاست .جدای از این مسائل در این کتاب با دیدگاههای مارشال درباره رابطه بین
نوسانات کسبوکار و بازار اعتباری و همچنین مسئله اشتغال عمومی آشنا میشویم.

مستقل از یکدیگر هستند ،در نتیجه معادله مطلوبیت کل از
آلفرد مارشال
جمع توابع انفرادی مطلوبیت بهدست میآید.
اما دیدگاه اقتصاد خرد مارشــال شامل نظریه عرضه هم
آلفرد مارشال در میانه تابستان
میشــود .دراین نظریه مارشــال طرز رفتار تولیدکننده را با
 1842در لندن به دنیا آمد.
پدرش کارمند بانک و یک
استفاده از روش هزینه بیان میکند ،هدف اصلی تولیدکننده
مسیحیمعتقدبود.مارشالدر
به حداکثر رساندن سود یا به حداقل رساندن زیان است .با این
تحصیالتابتداییومتوسطه
خود تسلط و مهارتش را در
هدف ،میزان محصولی که یک بنگاه تولیدی میتواند تولید
ریاضیات نشان داد و این مسئله
کند ،بستگی به میزان منابع تولید دارد که از آن بهرهبرداری
در کالج هم ادامه پیدا کرد.
میکند .همچنین بنگاه تولیدی میتواند با افزایش یا کاهش
مارشال که در ابتدا در رشته
فیزیکتحصیلمیکردبهدلیل
در میزان بهرهبرداری از منابع تولید ،میزان محصول را تا حد
مشکالت روحی این رشته را
معینی تغییر دهد .مارشال برای استخراج منحنی عرضه ،از
رها کرد به فلسفه روی گردان
برابری بین هزینه نهایی و قیمت اســتفاده کرده و منحنی
شد و مخصوصا در زمینهای
متمرکز شد که امروزه میتوان
عرضه را استخراج نموده است .این برابری ،تعادل بنگاه را در
به آن نام «فلسفه علم» را داد .از
کوتاهمدت نشــان میدهد .مارشال نظریههایی را هم درباره
همینزمینهعالقهاو بهجریانات
رابطه قیمــت و ارزش مبادله دارد که طبــق همه آنها در
اجتماعی و اقتصادی افزایش پیدا
کرد و در نتیجه او با مطالعات
نتیجه مارشال در کوتاهمدت ،نظریه مارژینالیستها را قبول
فراوانی که در علم اقتصاد انجام
دارد که طبق آن مطلوبیت عامل تعیینکننده قیمت است،
داد به یکی از چهرههای سنت
نه هزینه تولید .برعکس ،در درازمدت فقط هزینه تولید ،عامل
نئوکالسیکتبدیلشد.مارشال
نهایتادرهمانمیانهتابستان
تعیینکننده قیمت و موجب برقراری تعادل پایدار بین عرضه،
 1924درکمبریجانگلستان
تقاضا و قیمت است .پس بهنظر مارشال ،هرچه مدت کوتاهتر
درگذشت.
باشد ،تاثیر تقاضا در تعیین ارزش بیشتر است .برعکس ،هرقدر
مدت طوالنیتر باشد ،به همان نسبت ،تأثیر هزینه تولید در
تعیین ارزش بیشتر است .از سوی دیگر مارشال به نظریه توزیع درآمد ملی میپردازد .درواقع این
نظریه ،کاربرد «نظریه ارزش» ،برای قیمتگذاری عوامل تولید اســت .قیمت که بهوسیله تقاضا و
عرضه این عوامل در بازار تعیین میشود ،برای کارفرمایان اقتصادی هزینه محسوب میشود .هزینه
عوامل تولید ،از طرف درآمد بهصورت بهره ،دستمزد و سود به عوامل تولید تعلق میگیرد .هریک
از درآمدها از طریق تقاطع عرضه و تقاضا در شرایط بازار رقابت کامل بهوجود میآید .بدین ترتیب،
مارشال ارتباط خاصی بین نظریه ارزش و توزیع که در اقتصاد کالسیک وجود نداشت ،برقرار میکند.
مارشال قسمت عمده تحلیل خود را به «اقتصاد خرد» اختصاص داد .به همین جهت توجه زیادی
به مباحث اقتصاد کالن نداشت .با اینهمه در اقتصاد کالن ،با قبول «قانون سه» به تجزیه و تحلیل
«نظریه ســطح عمومی قیمتها» پرداخت .براساس این قانون که به «ژان باتیست سه» منتسب
است ،هرگاه اقتصاد در اشتغال کامل قرار گیرد و سرعت گردش پول نیز ثابت باشد ،سطح قیمتها
بستگی به حجم پول خواهد داشت .اگر عرضه پول ثابت بماند ،قیمتها هم ثابت هستند ،بنابراین
با افزایش یا کاهش عرضه پول ،قیمتها افزایش یا کاهش خواهند یافت .مارشال معتقد است که
تنها انگیزه مردم برای نگهداری پول« ،انگیزه داد و ستد» یا «انگیزه معامالتی» است .همانطور که
مشخص است گرچه مارشال کندوکاو زیادی در اقتصاد کالن نداشته ،اما رویکرد منسجم او تاثیر
نظراتش حتی در این زمینه را هم زیاد کردهاست.

از بخت بد فیشر او در سال  1929پیشبینی کرد بازار سهام برای همیشه در اوج میماند اما اندکی پس از این پیشبینی بورس آمریکا به شکل
وحشتناکی سقوط کرد و این مسئله شهرت فیشر را برای همیشه خدشهدار کرد .با اینحال مطالعات او در زمینه کاهش ارزش بدهی طی سالهای
اخیر جذابیت زیادی پیدا کردهاست زیرا اقتصاددانهای جریان اصلی عالقه روزافزونی به مسئله کاهش قیمت یا همان تورم منفی پیدا کردهاند.

ایـدههـا

[  6ایــده بزرگ  .2اقتصاد و نرخ بهره]

اولین اقتصاددان سلبریتی

ایروینگ فیشر هم خوشنام بود ،هم بدنام
ایروینگ فیشر
ایروینگ فیشر در زمستان
 1867در نیویورک به دنیا
آمد .پدرش کشیش بود
و فرزندش را با این اعتقاد
تربیت کرد که هر فرد باید
برای جامعه خود مفید باشد.
فیشر علیرغم تولد و تربیت
در خانواده مذهبی ،خود فردی
مذهبی نبود .از دوران کودکی
خالقیت خود در اختراعهای
نوآورانه و نبوغ ریاضیاش را
نشان داد .زمانی که به کالج
ییل وارد شد پدر خود را از
دست داد و مجبور بود از
طریق تدریس از مادر و برادر
خود هم حمایت مالی کند .در
سال  1888کارشناسی خود
را با رتبه اول دریافت کرد و
نهایتا در سال  1891دکتری
خود را از همین دانشگاه
گرفت .فیشر که در طول
زندگی خود دو جنگ جهانی،
بحران اقتصادی بزرگ و ظهور
کمونیسم در روسیه را دیدهبود
در بهار  1947در شهر
نیویورک درگذشت.

در دهههــای ابتدایــی قرن بیســتم در بین
اقتصاددانهای آمریکایی نام ایروینگ فیشر شاید
بیش از هر اقتصاددانی شــنیده میشد و تا امروز
از بین اقتصاددانهای آمریکایی او در کنار میلتون
فریدمن سرشــناسترین اقتصاددان به حســاب
میآید .فیشر هم مانند بسیاری از همعصران خود
مطالعاتش را با ریاضیــات آغاز کرد و پس از آن به
علم اقتصاد تمایل پیدا کرد .فیشر اولین کسی است
که در دانشگاه ییل موفق به دریافت دکتری اقتصاد
شد .شهرت فیشر بیشتر به دلیل اثر مشهور او به نام
«پژوهش در نظریه ارزش و قیمتها» است .او بیشتر
دوران خود را در دانشگاه ییل گذراند و طی سالها
در جنبشهای اجتماعی و سیاسی فراوانی مشارکت کرد که هدف عمده
آنها ساختن دنیایی آرمانی بود .فیشر مدافع ممنوعیت واردات الکل و
صلح جهانی بود و در کنار همه اینها بنیانگذار و اولین رئیس انجمن
اقتصادسنجی آمریکا بود.
کمی بود .به طور مشخص نظریه
فیشر چهرهای سرشناس در نظریه ّ
او اولیــن نظریهای بود که هم از ارز بهــره میبرد و هم اعتبارات بانکی
را مورد اســتفاده قرار دادهبود .او مبتنی بر سنتی که توسط بوم باورک
ایجاد شــدهبود مدلهای بهر ه را بیشتر توسعه داد و در پیشبرد مسئله
مطلوبیت و تعادل عمومی هم نقش بسزایی داشت .آثار فیشر الهامبخش
مکتب پولی در اقتصاد کالن بود .شهرت فیشر به حدی زیاد بود که به
از سن نسبتا جوانی به مقام یک روشنفکر اجتماعی رسید و تقریبا اولین
اقتصاددانی بود که در دوره حیات خود تبدیل به یک ســلبریتی شــد.
البته از بخت بد فیشر او در سال  1929پیشبینی کرد بازار سهام برای
همیشه در اوج میماند اما اندکی پس از این پیشبینی بورس آمریکا به
شکل وحشتناکی سقوط کرد و این مسئله شهرت فیشر را برای همیشه
خدشهدار کرد .با اینحال مطالعات او در زمینه کاهش ارزش بدهی طی
سالهای اخیر جذابیت زیادی پیدا کردهاست زیرا اقتصاددانهای جریان
اصلی عالقه روزافزونی به مسئله کاهش قیمت یا همان تورم منفی پیدا
کردهاند.

کتابشناسی
 JJماهیت سرمایه و درآمد

سال1906 :

برای درک اهمیت این کتاب تنها کافی است روی جلد آن را بخوانید :این کتاب
توسط جیمز تابین ،تورنســتن وبلن و ادوین ویلسون ،بررسی شدهاست .ژوزف
شــومپیتر این کتاب را یکی از سه کتاب اصلی فیشر میداند و به لحاظ اهمیت
و اصالــت نظری آن را یکی از آثار درجه یک تاریخ اقتصاد قلمداد میکند .خود
فیشر هم میگوید در زمان نوشتن تز دکتری خود به خوبی اهمیت تمایز سرمایه
و درآمد را درک نکردهبود و به همین خاطر این کتاب را کامال به منظور نشان دادن این تمایز نوشت.
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JJزیاد اما کم
فیشر در زمینههای مختلفی نوشتههای مشهوری
دارد .در بین زمینهها و مســائلی که مورد پژوهش او
قرار گرفتهاند مسئله بهره و نرخ بهره شهرت فراوانی
دارند .از سوی دیگر فیشر معادلهای را توسعه داد که
چند کاربرد دارد که از بین آنها میتوان به محاسبه
بازده تا سررســید اوراق قرضه اشاره کرد و همچنین
محاســبه نرخ بازده داخلی .این معادله در ریاضیات
مالی و اقتصاد رابطه بین نرخ بهرههای اسمی و واقعی
را تخمین میزند .البته این معادله پس از درگذشت
فیشر به نام او ثبت شد و مورد استفاده قرار گرفت.
مســئله دیگری که در اندیشــه فیشر جایگاهی
برجسته دارد با اسم «توهم پولی» شناخته میشود .فیشر برای صورتبندی
این مسئله میان نرخهای حقیقی و اسمی بهره تمایز قائل شد و از مفهوم
توهم پولی برای اشاره به ناتوانی تفکیک میان یک دالر و قدرت خرید آن
دالر (یا آنچه که میتوان پس از تورم با یک دالری خریداری کرد) استفاده
کرد .نرخ بهره سپردههای بانکی یکی از مثالهای خوب در زمینه توهم پولی
است .وقتی که نرخ سود اعطایی به سپردهها کاهش مییابد ،افراد نارضایتی
را خود از بازده کم سپردهها اعالم میکنند .در حالی که ممکن است با نرخ
بهره اسمی باالتر و تورم باالتر ،وضعیت بدتری داشته باشند .توهم پولی به
هنگام افزایش دستمزد کارگران هم اتفاق میافتد .از آنجایی که دستمزدها
بخش عمده هزینههای کسب و کار را تشکیل میدهند ،افزایش دستمزدها
معموال به افزایش قیمتها منتهی میشود .کارگران که دچار توهم پولی
هســتند ،از دریافت دستمزد باالتر خوشحال میشوند ،در حالی که با این
دستمزد باالتر چیزهای کمتری را میتوانند خریداری کنند.
شاید با نگاهی ساده به جامعه اطراف و یا حتی کشورهای جهانی متوجه
شــوید که پدیده توهم پولی رواج باالیی دارد .از نگاه فیشر هم توهم پولی
یــک پدیده غالب بود .او همچنین معتقد بود که چرخه تجاری هم از این
پدیده سرچشمه میگیرد .صاحبان کسب و کارها فکر میکنند که در زمان
تورم و باال بودن نرخ اســمی بهره ،نرخ حقیقی بسیار باال بوده و به همین
خاطر وامگرفتن و ســرمایهگذاری را متوقف میکنند .این امر باعث رکود
در فعالیتهای اقتصادی میشود .سپس ،هنگامی که اقتصاد رکودی نرخ
اسمی را کاهش میدهد ،صاحبان کسب و کار به اشتباه فکر میکنند نرخ
حقیقی بهره کاهش یافته ،لذا وامگرفتن و سرمایهگذاری را از سر میگیرند .با
گسترش فعالیتهای اقتصادی ،توهم پولی نهایتا این رونق را متوقف میکند.
از آنجایی که اقتصاد رو به رشد باعث ایجاد فشارهای تورمی میشود ،بانکها
باید نرخ بهره اسمی را افزایش دهند تا بتوانند نر خ حقیقی بهره وامهای خود
را حفظ کنند .صاحبان کسب و کار مجددا به اشتباه فکر میکنند که نرخ
حقیقی بهره افزایش یافته و در نتیجه سرمایهگذاری کاهش پیدا میکند.
به اعتقاد فیشر این چرخه رونق و رکود همواره تکرار میشود .این مسئله به
خوبی در الگوی کشورهایی که قصد توسعه خود را دارند مشاهده میشود و
حتی برای اقتصادهای پیشرفته جهان هم مسئلهساز است.

میزس بخش عمدهای از زندگی خود را به توسعه و مطالعه پراکسلوژی یا همان اختیار انسانی پرداخت .میزس در کتاب اصلی
خود« ،کنش انسانی» ،بهخوبی نشان میدهد چطور انتخابهای افرادی سنگ بستر اقتصاد را شکل میدهند .این مسئله در
مغایرت کامل با مارکس و سوسیالیستها بود که انسان را به عنوان جمع میدیدند.

[  6ایــده بزرگ .3اقتصاد و دولت ]

دخالت دولت یعنی شر اصلی
لودویگ فون میزس آخرین شوالیه بازار آزاد بود

لودویــگ فون میزس لقب جالبــی دارد« :آخرین
شوالیه لیبرالیسم» .اندیشه او از جهات گوناگون بیانگر
بزرگترین و مهمترین جهش مکتب اقتصادی اتریش
است .او که یک اتریشی یهودیتبار بود از ترس رایش
سوم به آمریکا گریخت .درباره نبوغ زبانی فون میزس
حکایتهای فراوانی وجود دارد که طبق آنها او تا سن
 12سالگی درک کاملی از زبان اوکراینی پیدا کرد و پس
از آن به زبانهای آلمانی ،لهستانی و فرانسوی مسلط شد
و توانایی خواندن متون التین را هم داشت .میزس پیش
از اینکه به شهر نیویورک آمریکا برود اقتصاددان ارشد
اتاق بازرگانی اتریش بود و در سوییس هم به تدریس
اقتصاد میپرداخت .او بخش عمدهای از زندگی خود را
به توســعه و مطالعه پراکسلوژی یا همان اختیار انسانی پرداخت .میزس در
کتاب اصلی خود« ،کنش انسانی» ،به خوبی نشان میدهد چطور انتخابهای
افرادی سنگ بستر اقتصاد را شکل میدهند .این مسئله در مغایرت کامل با
مارکس و سوسیالیستها بود که انسان را به عنوان جمع میدیدند .آثار فون
میزس تاثیر فراوانی بر متفکران بازار آزادی مانند هایک و راتبارد گذاشــت.
موسسه میزس ،یکی از پیشروترین نهادهای مدافع سرمایهداری بازار آزاد و
دولت محدود در جهان است که به گسترش اندیشه او و متفکرانی میپردازد
که همگام او بودند.
JJستیزهجو
درباره فون میزس و اندیشــه او مطالب زیادی در زبان فارســی نوشته
شدهاســت به همین دلیل شاید بد نباشد بخشــی از زندگی او را همگام با
دیدگاههای اقتصادیاش به شکلی تقویموار مطالعه کنیم .نقطه آغازین این
تقویم به انتشــار مقالهای بسیار مشهور توسط او برمیگردد .فون میزس در
پاییز  ،۱۹۱۹مشــهورترین مقالهاش با عنوان «محاسبه اقتصادی در جامعه
سوسیالیســتی» را نوشــت .او در این مقاله چنین بحث میکند که رهبر
سوسیالیســت ،از ابزار الزم برای تخصیص عقالنی منابع ،که همان محاسبه
و برآورد اقتصادی اســت ،محروم اســت و در یک اقتصاد سرمایهداری تنها
قیمتهای پولی هستند که مقایســه پروژههای سرمایهگذاری جایگزین را
به صورت یک واحد مشــترک امکانپذیر میکنند .او دو سال بعد ،رسالهای
را درباره سوسیالیسم منتشر کرد که تاثیر سرنوشتسازی بر رهبران بعدی
جریان روشنفکری ،یعنی افرادی چون هایک و ویلهلم رپکه گذاشت.
افرادی چون هایک و رپکه کســانی بودند که پس از جنگ جهانی دوم،
نهضــت نوپای نئولیبرال را رهبــری کردند .میزس در اوایــل دهه ،۱۹۲۰
بــا موفقیت به مبارزه با تورم در اتریش پرداخت و توانســت تاثیر مهمی بر
اصطالحات پولی و مالی سال  ۱۹۲۲بگذارد .با این حال نتوانست از افزایش
مداوم دخالتهای دولت و تیرگی اوضاع مالی عمومی اتریش جلوگیری کند.
میزسیکنظریهکامالجدیددربارهسیاستهایمداخلهگرایانهپایهگذاری
کرد که نشــان میدهد مداخلهجوییهای دولت ،ذاتا ضد تولید اســت .این
نظریه ،عمال همه اشکال سیاستهای راه سوم را منتفی دانسته و سرمایهداری

اقتصاد آزاد را به عنوان تنها گزینه معنادار و ارزشمند از
میان گزینههای سیاسی موجود معرفی میکرد .میزس
در سال  ،۱۹۲۷در اثر خود با عنوان «لیبرالیسم» فلسفه
سیاسی خود مبنی بر اصالت فایده را به طور مختصر و
موجز ،ارائه کرد .میزس در اواخر دهه  ،۱۹۲۰انتشــار
مقاالتی در باب خصلت معرفتشناختی علم اقتصاد را
آغاز کرد .او معتقد بــود که علم اقتصاد را نمیتوان با
تحلیل دادههای قابل مشــاهده ،رد کرد یا بر آن صحه
گذاشت .از دید وی ،اقتصاد ،همانند ریاضیات یا منطق
یا هندسه ،یک علم مقدماتی است .عالوه بر آن ،اقتصاد
تنها جزیی از یک علم اجتماعی گستردهتر است که و
بعدها نام آن را «پراکســلوژی» به معنای منطق عمل
انسان گذاشت .فونمیزس نهایتا مسیرهای مختلف کاریاش را با یکدیگر
تلفیق کرد و بدین طریق در ســال  ،۱۹۳۴زمانی که صاحب کرسی روابط
اقتصادی بینالمللی در انجمن دانشآموختگان مطالعات بینالملل در ژنو بود،
رسالهای پراکسلوژیک را به رشته تحریر درآورد .وی تا سال  ۱۹۴۰در این مقام
بود و در همین ســال بود که باالخره رسالهاش با نام «اقتصاد ملی» به چاپ
رسید .البته اقتصاددانی چون میلتون فریدمن اندیشه میزس را انعطافناپذیر
میدید و برای توضیح نظر خود به خاطرهای در جلســه مون پرلین اشــاره
میکرد« :در آن جلسه میزس از جا برخاست و همه را سوسیالیست خطاب
کرد .ما درباره توزیع درآمد بحث میکردیم و این مســئله که آیا باید مالیات
صعودی بر درآمد داشته باشیم یا نه .بعضی افراد عقیده داشتند که شاید بتوان
این کار را توجیه کرد .حتی فردی چون فریتز ماچلوپ که از شاگردان وفادار
میزس بود زمانی که به جای استاندارد طال از نرخ ارز شناور دفاع کرد مورد
خشمی از سوی میزس قرار گرفت که سه سال طول کشید .البته این دشوار
بودن خوی میزس بابت دشواریهایی است که او در زندگیاش کشیده».
به هر صورت خود میزس تمام عمرش را صرف رد کردن راههای سوم کرد
و همین مسئله حتی روی کاغذ هم او را تا حدی انعطافناپذیر میکند .البته
در نظریه هیچ اندیشمندی تعهدی به انعطاف ندارد ،اما خلق و خوی عملی
میزس حساب او را از خیلیها جدا میکرد.

لودویگ فون میزس
لودویگ فون میزس در آخرین
روزهای تابستان 1881در
امپراتوریاتریش-مجارستان
به دنیا آمد .البته محل تولد او
در حال حاضر بخشی از اوکراین
است .خانواده پدری او در قرن
نوزدهم به مقام اشرافیت در
جامعهاتریشیرسیدهبودندو
در زمینه کارهای مالی و احداث
راهآهن فعالیت میکردند .برادر
او ریچارد فون میزس بود که
بعدهابهریاضیدانیبسیار
مشهور تبدیل شد .میزس در
سال 1900وارد دانشگاه وین
شد و در آنجا تحت تاثیر کارل
منگرقرارگرفتونهایتاتوانست
در سال  1906دکتری خود را
بگیرد .میزس در پاییز 1973در
نیویورک درگذشت.

کتابشناسی
 JJکنش انسانی
سال1949 :

فــون میزس در این اثر خود با توجه به علم پراکســلوژی مبنایی برای دفاع
از ســرمایهداری بازار آزاد ایجاد کردهاســت .به نظر او پراکســلوژی یا همان
روششناسی درک ساختار تصمیمگیری انسان روشی مناسب برای درک کل
اقتصاد اســت .او در این اثر مخالفت خود با پوزیتیویسم را نشان میدهد .به
نظر میزس معرفتشناسی میتواند مبنایی مناسب برای پراکسلوژی باشد و از
طریق آن میتوان به فردگرایی به شکلی روشمند رسید .به نظر میزس بازار آزاد نه تنها بهتر از هر نوع
نظام اقتصادی با برنامهریزی دولتی است ،بلکه مبنای تمدن را هم ایجاد میکند.
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امروزه افرادی که با استفاده از آن الگو دو قرن اخیر را تکمیل کردهاند به پنج ابداع فنآورانه مهم اشاره میکنند .در سال
 1800موتور بخار و پارچه اختراعات و محصوالت اصلی بودند ،در  1850خط آهن و فوالد ،در  1900برق و
شیمی ،در 1950صنایع پتروشیمیایی و خودروسازی و در 1990هم فنآوری اطالعات.

ایـدههـا
[  6ایــده بزرگ  .4اقتصاد و بحران ]

سلسل هجبالاقتصاد

نیکالی کندراتیف ،اقتصاددانی که چرخه بحرانهای اقتصادی را کشف کرد
نیکالی کندراتیف
نیکالیدیمیتریویچکندراتیف
در بهار 1892در امپراتوری
روسیه به دنیا آمد .او یکی
از اقتصاددانان اصلی روسیه
شوروی بود و نقشی کلیدی در
سیاست ن ِپ داشت ،که مقداری
آزادی اقتصادی را در این کشور
جا انداخت .همانطور که گفته
شد امروزه او را به خاطر تحلیلی
میشناسندکهازاقتصادهای
جهان غرب به دست داد و
ادعا کرد بین هر فراز و نشیب
بزرگ آنها 40تا 60سال طول
میکشد .در دوران استالین به
ناگاه او از سمتهایش خلع و
نهایتا در 17سپتامبر1938
تیرباران شد .البته شوروی پس
از دوران استالین از کندراتیف
بسیارتجلیلکرد.

کتابشناسی

ُکندراتیف بیش از اینکه نام یک اقتصاددان
روس دوران شــوروی باشــد ،تحــت عنــوان
بحرانهایی چرخهای شــناخته میشــود که
هرچند سال گریبان کســبوکار سرمایهدارانه
را میگیرد .پس بهترین توضیحی که میتوان
از اندیشــه نیکالی کندراتیف ارائه داد ،توضیح
«بحران کندراتیــف» یا «موجهای کندراتیف»
است.
در علم اقتصاد «موجهــای کندراتیف» (یا
چرخههای بزرگ ،نوســانات عظیم ،موجهای
بلند ،امواج کا یا چرخه اقتصادی بلندمدت) به
فرضیهای گفته میشود که مربوط به پدیدهای
چرخهای و سیکلی در اقتصاد جهانی مدرن است.
بنابراین فرضیه ،طول مدت یک موج بین  40تا  60سال است و
هر چرخه از بخشهایی با رشد باال و رشد نسبتا کند تشکیل میشود.
کندراتیف سه مرحله عمده را در این چرخه معرفی میکند :انبساط،
کسادی و رکود .البته امروزه این مراحل به چهار عدد رسیدهاند و در
بین مرحله اول و دوم یک نقطه عطف (سقوط) هم قرار میگیرد.
کندراتیف برای اولین بار در دهه  20قرن بیســتم از این چرخه
برای توضیح اقتصاد قرن نوزدهم اســتفاده کرد .اولین چرخه مربوط
به ســال  1790تا  1849بود که نقطه عطفی هم در  1815داشت.
دومین چرخه هم بین سالهای  1850و  1896بود که نقطه عطفش
 1873به شــمار میآمد .بنا بر نظر کندراتیف چرخه جدید از سال
 1896شکل گرفته بود.
بنا بر فــرض یک چرخه کامل تمامی بخشهای اقتصاد را تحت
تاثیر قرار میدهد .خود کندراتیف بر قیمتها و نر خ بهره متمرکز شد
و نشان داد که در بخش صعودی هر چرخه قیمتها باال رفته و نرخ
بهره پایین میآید.
مطالعات تاریخی کندراتیف و چرخههایی که او برای تاریخ معاصر

 JJچرخههای کالن اقتصادی

سال1925 :

کندراتیف در دهه  20به انتشــار چندین کتاب و جستار بلند اقدام کرد و در
بسیاری از آنها به مسائل تاریخی و الگوهای اقتصادی-سیاسی جوامع پیشرفته
غربی پرداخت .در بین تمام این آثار «چرخههای کالن اقتصادی» تاثیر بیشتری
در شناخت امروزی ما از موجهای اقتصادیِ او دارد .پس از مرگ کندراتیف و
در سال  1939بود که ژوزف شومپتر با مطالعه دقیق این اثر او پیشنهاد کرد که
این موجها را به احترام و افتخار این اقتصاددان بزرگ «موجهای کندراتیف» بنامند .امروزه در بسیاری
نمودارها و تصاویر میبینیم که از یک شکل موجمانند برای توضیح وضعیتهای تاریخی استفاده کنند و
این امر تا حد بسیار زیادی مدیون کندراتیو و «چرخههای کالن اقتصادی» او است.
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جهان در نظر گرفت اســتوار بر اختراعاتی بودند
که در فــنآوری پدید میآمد .امروزه افرادی که با
استفاده از آن الگو دو قرن اخیر را تکمیل کردهاند
به پنج ابداع فنآورانه مهم اشاره میکنند .در سال
 1800موتور بخار و پارچه اختراعات و محصوالت
اصلی بودند ،در  1850خط آهن و فوالد ،در 1900
برق و شــیمی ،در  1950صنایع پتروشیمیایی و
خودروســازی و در  1990هم فنآوری اطالعات.
بین تمامی این ســالها یک چرخــه کندراتیف
قــرار دارد .در هربار اوج اقتصاد جهانی یک اختراع
صنعتی بزرگ وجــود دارد و در میــان هر وعده
مشکالت هستند که به اوج خود میرسند .در مورد
قرن بیســتم فقط کافی است به سالهای دهه  20و  30توجه کنید
که بحران بزرگ در آن به وقوع پیوســت و در دهه هفتاد هم بحران
ساختاری سرمایهداری یا همان رکود تورمی .هر دوی این بحرانها در
خهای  1900تا  1950و  1950تا  1990قرار دارند.
تاری 
JJابهامات کندراتیف
درک علــت و معلول در موجهای کندراتیــف امروزه بدل به ابزار
آکادمیک بسیار مفیدی شده است .کندراتیف هم علت و هم معلول
چرخههای تاریخی اقتصادی را نشــان میدهد و گرچه این موضوع
هنوز برای خودش مبهم اســت ،میتوان نتایج نسبتا روشنی از آن
گرفت .علتهایی که در موجهای کندراتیف جمعآوری شــدهاند در
وهله اول شــامل نابرابری ،فرصت و آزادیهای اجتماعی است .طی
دهههای اخیر در مورد معلولهای این پدیدهها هم بسیار صحبت شده
است .معلولها هم مثبت هستند و هم منفی و شامل پیشرفتهای
فنآوری ،نرخ زاد و ولد ،انقالبها و اشکالی از پوپولیسم میشود.
زمانی که نابرابری پایین باشد و فرصتها برای همه در دسترس،
آنگاه تصمیمات اخالقی ترجیح داشته و «زندگی نیک» ارسطویی
(آمریکاییها به این زندگی میگویند «رویای آمریکایی») معنا پیدا
میکند .پیمان میفالور که اولین ســبد حکومتی مهاجران اروپایی
در قــاره آمریکا بود یکی از مثالهای ســادهای اســت که از طریق
«فرصت» آفریده شده .جنون طالی پس از جنگ دوم جهانی و دهه
 1840هم مربوط بودند بــه دورانی با فرصت باال و نابرابری پایین و
همه منجر به پیشــرفتهای فنآورانه هم شدند .تعدادی از افراد هم
اینطور ادعا میکنند که جنگ دوم جهانی نیز در پاسخ به تالشهای
شکستخورده حکومتها به بحرانهای اقتصادی ایجاد شد.
به هر صورت امروزه این شــکل اســتفاده از علتها و معلولهای
اقتصــادی به صورت گســترده در اقتصادهای درحال گذار اســتفاده
میشــوند و شاید بد نباشد که بدانیم یکی از چهرههای اصلی این نوع
نگاه ،چه در قالب اقتصاد سرمایهداری بازاری آمریکا استفاده شود و چه
در قالب اقتصادهای دولتی ،اقتصاددانی بود که از بلوک شرق میآمد.

نظریهآنارکوکاپیتالیسم،حذفدولتراازآنارشیسممیگیردوازکاپیتالیسمهممالکیت
خصوصی سرمایه و تکیه بر رقابت بازاری را .موری راتبارد نهتنها یکی از چهرههای اصلی این
مکتب بود بلکه موسس آن نیز به شمار میرفت .

[  6ایــده بزرگ  .5اقتصاد و علم ]

اقتصاد تحت حاکمیت عقل

موری راتبارد دولت را نهتنها غیرضروری ،بلکه مضر میداند
موری راتبارد! نامی که به دو عنوان بســیار مهم
گره خورده است :آنارکوکاپیتالیسم و لیبرترینیسم
افراطی .پیش از اینکــه وارد توضیح این دو عنوان
بســیار مهم شــویم که امروز هم چهره پررنگی در
ایاالت متحده دارند هم در سرتاسر نقاط دیگر جهان
و هم ایــران ،بهتر از نگاهی بیندازیم به دیدگاههای
فلســفی و اخالقی موری راتبارد ،اقتصاددان مشهور
مکتب اتریش.
راتبارد که به شــدت تحت تاثیر معلم و اســتاد
خودش لودویگ فون میزس بود ،استفاده از ابزارها و
روشهای علمی در اقتصاد را عملی بیحاصل و عبث
کل اقتصادسنجی،
میدانست .این ابزار علمی شامل ِ
تحلیلهــای تجربی و آماری و دیگر ابزارهای علوم انســانی  -و اقتصاد-
جریان اصلی میشود .او هم مانند میزس به دنبال روش پراکسیولوژی یا
همان کنششناسی رفت.
در روش پراکسیولوژی دیگر نیازی به شواهد عینی یا تجربی یا آماری
نداریم ،بلکه تنها کافی است از طریق استدالل و منطق عقلی به پیش برویم
و اصول را استنتاج کنیم .این روش اقتصاد را مانند ریاضی یا هندسه دارای
اصول موضوعه عقالنی دانسته و همانطور که هندسه و ریاضیات وابسته
به شــواهد و تجربیات نیستند ،اقتصاد را هم بینیاز از تجربیات میداند.
به همین خاطر اســت که اگر آثار موری راتبارد را مطالعه کنید با حجم
گستردهای از استدالالت عقلی بسیار سفت و سخت و مستحکم روبهرو
میشوید که بیشتر یادآور نظام نظریِ فلسفی هستند تا اقتصادی.
تمام این مسائلی که گفته شد راتبارد را به یکی از مخالفین مشهور و
برجســته اقتصاد جریان اصلی و ارتدکس بدل کرد .تا شروع قرن بیستم
میالدی ،آدام اسمیت چهرهای در اقتصاد سرمایهداری بود که علیرغم تمام
انتقاداتی که به آن وارد میشد ،تا حد زیادی به درجه تقدس رسیده بود.
این قضیه البته تا آغاز کارهــای بوم باورک و نقدهایش به مارکس ادامه
داشت.
آدام اســمیت که بنیانگذار اصلی نظریه «ارزش مبتنی بر کار» بود
زمانی که مورد مواجهه مکتب اتریش قرار گرفت که اساسا این نظریه را
قبول نداشت ،دچار دگرگونی وحشتناکی در سرنوشت خود شد .میدانیم
که نظریه ارزش مبتنی بر کار را مارکس هم در آثار خودش به شکلی به
کار برد ،که به قول معروف اگر همین نظریه را از او میپذیرفتی دیگر حرفی
نبود که بتوانی از آن شانه خالی کنی .اقتصاددانان و نظریهپردازان مکتب
اتریش هم به مرور زمان اســمیت را مقصر اصلی این نظریه میدانستند.
راتبارد در مقاالت بسیار مبســوط و طوالنی خود آدام اسمیت را در حد
یک شــارالتان نادان پایین آورد که حاصل تحقیقات و نظریاتش ظهور
مارکسیسم بود و این چیزی بود که اصال برای مکتب اتریش قابل پذیرش
نبود.
از سوی دیگر بسیاری از نظریات افرادی مانند جان استوارت میل گرچه
به کار مکتب اتریش میآمد اما راتبارد ،او را هم فاقد شخصیتی قدرتمند

برای پیگیری استدالالت عقلی میدانست .مشکل
استدالل عقلی در اقتصاد این است که امکان دارد به
جاهایی برسد که تصویری غمانگیز برای زندگی بشر
فراهم آورد و این چیزی نیست که هر شخصی بتواند
با آن کنار بیاید.
JJآنارشیسم سرمایهدارانه
آنارکوکاپیتالیسم چیست؟ در نظریاتی که موافق
اقتصــاد بازار آزادند ،اختیــارات و قدرت دولت باید به
حداقل برسد و دولت دخالتی در اقتصاد نداشته و کلیت
سازوکار اقتصادی کشور را بر عهده مکانیزمهای بازار به
ویژه مکانیزم قیمتها قرار دهد.
پرسشی که در اینجا بالفاصله ذهن هر خوانندهای را درگیر میکند این
است« :اگر قرار نیســت دولت در اقتصاد دخالت کند ،پس دیگر چه کاری
بــرای انجــام دادن دارد؟» موری راتبارد در اینجا بــه طرز عجیبی موافق
مارکسیستهای ارتدوکس اســت .به نظر مارکسیسم ارتدکس دولت تنها
وظیفهای که دارد ،یک وظیفه اقتصادی کالن است که حاال با یک جهتگیری
خاص پیاده میشود .راتبارد هم همین نظر را داشت ،بنابراین از نظر او حذف
نقش دولت در اقتصاد به معنای حذف دولت به صورت کامل بود.
نظریه آنارکوکاپیتالیســم ،حــذف دولت را از آنارشیســم میگیرد و از
کاپیتالیســم هم مالکیت خصوصی سرمایه و تکیه بر رقابت بازاری را .موری
راتبارد نه تنها یکی از چهرههای اصلی این مکتب بود بلکه موســس آن نیز
به شــمار میرفت .از سوی دیگر لیبرترینیسم را داریم که با تکیه بر حقوق
طبیعی و کارکرد آزادی منفی در جامعه مکتب خود را شکل میدهند .در این
نگاه اگر نهادی ،وظیفهای هم داشته باشد ،آن وظیفه چیزی نیست مگر حذف
موانع موجود .آزادی منفی اساسا به همین معنا است :حذف موانع موجود بر
سر آزادی .دیدگاه لیبرترین منتقد جدی و سرسخت اقتصادی بود که توسط
دولت اداره شود و پیکان اصلی حملهاش هم «دولت رفاه» در جهان غرب و
کلیت جهان شرق بود .این دیدگاه در آمریکا بسیار جاافتاده و قدرتمند بود و
یکی از چهرههای اصلی آن هم باز کسی نبود مگر موری راتبارد.

موری راتبارد
سال 1926بود که موری نیوتن
راتبارد در شهر نیویورک به
دنیا آمد .در سال  1945وارد
دانشگاهکلمبیاشدولیسانسش
را در رشته ریاضی گرفت و دقیقا
 11سال بعد موفق به اخذ مدرک
دکتریازهمیندانشگاهمنتهی
در رشته اقتصاد شد .راتبارد که از
همان کودکی به عنوان یک آدم
«راستگرا» پرورش یافته بود
زندگی آکادمیک و حرفهایش
را هم در همین راه گذاشت.
تقریباموسسهودانشگاهبزرگی
در سطح جهان وجود ندارد که
راتبارد سابقه تدریس در آن را
نداشته باشد .سرانجام در ژانویه
سال 1995زمانی که هنوز70
ساله هم نشده بود در همان شهر
نیویورک درگذشت.

کتابشناسی
 JJقدرت و بازار
سال1970 :

راتبارد ابتدا کتابی تحت عنوان «انســان ،اقتصاد و دولت» در ســال 1962
نوشت که  8فصل نهاییاش توسط ناشر ،منتشر نشد .این فصول  8سال بعد
تحت عنوان «قدرت و بازار» منتشر شد .راتبارد در این کتاب آثار مخرب انواع
مداخلههای دولتی را بررســی میکند و همانطور که انتظار دارید در نهایت
اینطور نتیجه گرفت که دولت نه ضروری است و نه مفید .این کتاب در زمان
چاپ ،آنقدر رادیکال به نظر میرسید که ناشر اولیه آن اقدام به سانسور نسخه اصلی کرد.
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استیگلیتز دفاع خود از اقتصاد کینزی را از روشهای مختلفی انجام دادهاست ،اما شاید مشهورترین کاری که در این راستا انجام
داده ،توسعه شاخهای از علم اقتصاد باشد که «اقتصاد اطالعات» نام دارد .این شاخه از علم اقتصاد به مطالعه عدم تقارن در
اطالعات پرداخته و ایدههایی جدید مانند ضد انتخاب و آسیبهای رفتاری را بر اساس آن توسعه میدهد.

ایـدههـا

[  6ایــده بزرگ  .6اقتصاد و بازار ]

خداحافظ آدام اسمیت

جوزف استیگلیتز زیر بار بازار کامال آزاد نمیرود

بعضی اوقات پیش میآید که یک ایده قدیمی
به قهرمانی جدیــد پیدا کنــد .اقتصاد کینزی
علیرغم اینکه در نیمه اول قرن بیستم در محافل
روشنفکری به جایگاهی اساسی دست پیدا کرد و
هنوز هم آن جایگاه را حفظ کردهاست ،چندین بار
از سوی اقتصاد کالسیک جدید مورد حملههایی
جدی قرار گرفتهاست .همین مسئله باعث شده
که افرادی چون جوزف استیگلیتز از طریق به روز
رسانی نسخههای مختلف نظری اقتصاد کینزی از
آن دفاع کنند.
اســتیگلیتز دفاع خود از اقتصاد کینزی را از
روشهای مختلفی انجام دادهاســت ،اما شــاید
مشــهورترین کاری که در این راستا انجام داده،
توسعه شاخهای از علم اقتصاد باشد که «اقتصاد
اطالعات» نام دارد .این شاخه از علم اقتصاد به مطالعه عدم تقارن در اطالعات
پرداخته و ایدههایی جدید مانند ضد انتخاب و آسیبهای رفتاری را بر اساس
آن توسعه میدهد.
چنین مطالعات و پژوهشهایی بود که منجر به اهدای جایزه نوبل اقتصاد
به اســتیگلیتز در سال  2001شد .البته استیگلیتز به عنوان نویسنده اصلی
گزارش  1995پنل بین دولتی درباره تغییرات اقلیمی هم بود و همین پنل
هم در سال  2007نوبل صلح را برد .استیگلیتز تاکنون نزدیک به  40دکتری
افتخاری اقتصاد دریافت کردهاســت .نیویورک تایمز او را در فهرســت 100
انسان تاثیرگذار جهان قرار دادهاست .استیگلیتز بین سالهای  1997و 2000
اقتصاددان ارشد بانک جهانی بود و پس از آن دوره جنت یلن جای او را گرفت.
استیگلیتز در دروهای با دفتر ملی پژوهشهای اقتصادی همکاری میکرد که
یکی از تاثیرگذارترین اتاق فکرهای اقتصادی آمریکا به حساب میآید.

جوزف استیگلیتز
استیگلیتز در شهر گری
ایالت ایندیانا در زمستان
 1943به دنیا آمد .مادرش
معلم مدرسه بود و پدرش
فروشنده بیمه .استیگلیتز به
کالج مشهور امهرست رفت و
در آنجا به خوبی نشان داد
که دانشجویی زبده است.
آخرین سال تحصیلش را در
اِمآیتی گذراند .در تابستان
 1965به دانشگاه شیکاگو
رفت و در نهایت دوباره به
اِمایتی برگشت تا در آنجا
دکتری خود را در سال 1967
بگیرد .مطالعات تاثیرگذار
استیگلیتز باعث شدند که او
در سال  2001نوبل اقتصاد
را دریافت کند ،اما جدای از
آن جوایزی نظیر مدال جان
بیتس کالرک را هم دریافت
کرد .استیگلیتز که  3سال
پایانی قرن بیستم اقتصاددان
ارشد بانک جهانی بود ،یکی از
مشهورترین چهرههای مخالف
سرمایهداری بازار آزاد در
جهان است .او در حال حاضر
استاد دانشگاه کلمبیا است.

JJکدام دست پنهان؟
از نظر استیگلیتز چیزی به اسم دست پنهان ،یعنی همان نیروی نامرئی که
بازار آزاد را به سمت کارآمدی سوق میدهد اصال وجود خارجی ندارد .خود

کتابشناسی
 JJبهای نابرابری
سال2012 :

اســتیگلیتز در این کتــاب به تحلیل نابرابری موجــود در جامعه آمریکایی
میپردازد .او عالوه بر اینکه انزجــار خود را از این وضعیت اعالم میکند ،به
لحاظ اقتصادی این ادعا را طرح میکند که این سطح از نابرابری ثروت در یک
جامعه قطعا مشکالتی را برای خود اقتصاد در مقیاس بزرگتر مطرح میکند.
در بین عواملی که منجر به این سطح از نابرابری میشوند ،به نظر استیگلیتز
قطعا عناصر اقتصادی هم دســت دارند ،اما تاثیر اصلی مربوط به قدرت سیاســی بسیار باالی طبقه
ثروتمند است که قانونگذاریها و کنترلها را به نفع خود میکنند.
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استیگلیتز در اینباره میگوید« :هرگاه “تاثیرات
بیرونی” وجود داشته باشند ،بازارها به خوبی کار
نمیکنند .البته پژوهشهای اخیر نشان میدهند
که هرگاه با اطالعات ناکامل و بازارهای ریســکی
ناقص روبهرو هستیم ،که همیشه چنین است ،این
تاثیرات بیرونی بسیار فراگیر هستند .بحث اصلی
امروز بر سر پیدا کردن تعادلی درست بین دولت و
بازار است .هر دوی آنها الزم هستند و یکدیگر را
تکمیل میکنند .تعادل بین آنها از جایی به جایی
و از زمانی به زمانی متفاوت است».
استیگلیتز در گفتوگویی با یورونیوز نارضایتی
خود از وضعیت موجود در جهان را به روشــنی
ابراز کردهاست« :شیلی یکی از کشورهایی است
که گرچه عملکرد اقتصاد کالن آن خوب بود اما
اگر به میزان نابرابری در این کشور نگاه کنید میبینید که یکی از نابرابرترین
کشــورهای جهان است .جالب اســت که به نظر میرسید دولت کشور این
موضــوع را پذیرفته بود .تا اینکه گفتند آن را قبول نمیکنند .ما نیاز به یک
قرارداد اجتماعی جدید بین بازار ،دولت و جامعه مدنی داریم و سرمایهداری
هم بخشی از این داستان خواهد بود اما نمیتوان به همان نظام سرمایهداریای
اتکا کرد که در  ۴۰سال گذشته شاهد آن بودیم .این نظام نمیتواند یک نوع
سرمایهداری مبتنی برخودخواهی باشد ،یعنی سرمایهداری لجام گسیخت ه و
بیروحی که هدفش به حداکثر رســاندن ارزش سهامها در بازار ،صرف نظر
از پیامدهای اجتماعی آن است .نتیجه این سرمایهداری اتفاقی است که در
ایاالت متحده آمریکا شاهد آن هستیم که نه تنها به افزایش نابرابری منجر
شده ،بلکه بحران اعتیاد به مواد مخدر را هم به دنبال داشته است .در آمریکا
امید به زندگی روبه کاهش اســت .با بحــران موادغذایی و ابتال به دیابت در
دوران کودکی روبرو بودیم .صنایع کشاورزی و غذایی از جوانان ما بهرهبرداری
میکنند .شرکت نفتی اکسون موبیل تغییرات آب و هوایی را انکار میکند،
صنعت دخانیات مضر بودن ســیگار برای ســامتی را بهرغم دالیل محکم
و قانعکننــدهای که وجود دارد ،تکذیب میکند .مــوارد و نمونههای زیادی
رفتارهای غیراخالقی وجود دارد».
این نگاه اســتیگلیتز برآمده از نظری است که او در مصاحبهای در سال
 2007با روشنی مورد تاکید قرار داد .به نظر استیگلیتز بازارهای بیقید و بند
عمدتا نه تنها منجر به عدالت اجتماعی نمیشوند ،بلکه حتی نتایجی کارآمد
به لحاظ اقتصادی را هم تولید نمیکنند .به نظر او امروزه تقریبا قضیه دست
پنهان آدام اســمیت کامال رد شدهاست و افراد و بنگاهها بر اساس نفعجویی
لزوما با کمک یک دست پنهان به سمت کارایی اقتصادی حرکت نمیکنند.
استیگلیتز طی ســالهای اخیر از جنبشهایی خالف رویههای دولتی
حمایت کردهاست .برای مثال در سال  2011از جنبش ضد ریاضتی که در
اسپانیا به راه افتادهبود حمایت کرد .به نظر او چنین سیاستهایی بحران را
تشدید میکنند و اتفاقا این بحرانها فرصت خوبی را فراهم میکنند که مسئله
عدالت اجتماعی بیشتر در دل اقتصاد گنجانده شود.

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

ِ
اقتصاد بیقرار

عکس :رضا معطریان

بیثباتی ،رکود ،تورم ،بیکاری و فساد به عنوان
مهمترین چالشهای اقتصادی پیش روی
دولت سیزدهم در چه شرایطی قرار دارند؟

آینده ما

عاقبت ناآرامی
بیثباتی در اقتصاد چگونه اتفاق میافتد و چه تبعاتی دارد؟
محمدعدلی
دبیر  بخش آینده ما

چرا باید خواند:
اقتصاد ایران دهه  90را
با نوسانات بزرگی پشت
سر گذاشته است.دو
دوره تحریم در این دهه
باالترین درجه بیثباتی
را رقم زد که عواقب
سختی را برای تمامی
ارکان اقتصاد به وجو د
صهای
آور د .شاخ 
رشد اقتصادی ،تورم،
بیکاری و فساد در این
سالها سختترین شر
ایط را تجربه کردند که
اصالح آنها ،الزامات
زیادی دارد.

دردهای اقتصاد ایران به درجهای از دیرپایی رسیده ،که سیاسیترین 
رویداد سال را به اتفاقی اقتصادی بدل ساخته است.انتخابات ریاست
جمهوری برای تعیین رئیس قوه مجریه باید برگرفته از فعالیت احزاب و
گروههایسیاسی باشد و سیاستمداران باید برای رسیدن به این جایگاه
با یکدیگر رقابت کنند.عوامل مختلفی موجب شد تا این رویداد سیاسی
از مسیر اصلی خود خارج شود که یکی از آنهابه فضای اقتصاد کالن
بازمیگردد.افول شــاخصهایاقتصــادی و بیثباتی آن به خصوص
در یک دهه گذشــته ،شــرایطی را ایجاد کرد تــا انتخابات  1400به
اقتصادیترین انتخابات پس از انقالب بدل شود .مهمترین پرسشها در
مورد مسائل اقتصادی ایجاد شد و وعدههانیز بر پایه اقتصاد استوار شد.
دهــه جدید برای دولت جدید با اولویتهایاقتصادی آغاز شــده
است.اقتصاد در یک دهه گذشــته باالترین درجه بیثباتی را تجربه
کرد اما اقتصاددانان به خوبی میدانند که بخش زیادی از این بیثباتی
اقتصادی ناشی از تحوالت سیاسی بوده است.آنچه اقتصادگردانان طلب
میکنند ،بازگشت آرامش به فضای اقتصاد کالن است تا کسب و کارها
و فعالیتهایاقتصادی بتوانند در مســیر منطقی قدم بردارند.تجربه
دهه  90نشان میدهد که باالترین بیثباتیهادر اقتصاد زمانی حادث
شده که فضای سیاسی به التهاب کشیده شده است.صدور بخشنامهها
و مقرراتزاییهای خلقالساعه و متناقض جزو مهمترین عوامل بیثبات
کننده فضای کسب و کار شناخته میشوند اما این رویه نیز در شرایطی
به راه افتاده اســت که فضای سیاســت داخلی و بینالمللی به سوی
بیثباتی پیش رفته است.با این حساب در تمام این سالها ،اقتصاد از
ناحیه سیاست ،هزینههایسنگینی را تحمل کرده است که آثار آن در

شاخصهایاصلی اقتصاد نمایان شده است.
اوایل دهه  90بود که نوع جدید تحریمهایاقتصادی که فروش نفت
ایران را محدود میکرد و نقل و انتقاالت مالی را به چالش میکشــید،
از راه رسید و باالترین سطح از بیثباتی اقتصادی تا آن زمان را رقم زد.
سطح التهابات اقتصادی به میزانی رسید که در زمان جنگ تحمیلی هم
تجربه نشده بود .اختالف بر سر برنامه هستهای ایران ،روابط بینالمللی
را تحت تاثیر قرار داد و اقتصاد اصلیترین قربانی اختالفات سیاسی شد.
ارزش پول ملی در چند ماه به یک سوم رسید و بازارهای مالی باالترین
سطح التهاب را تجربه کردند.کاهش درآمدهای ارزی ،کسری بودجه
را افزایش داد تا نرخ تورم نقطه به نقطه تا سطح  40درصد پیش برود.
در سال  1391نرخ رشد اقتصادی به منفی 7.8درصد رسید تا پس از
شاخص تورم ،شاخص رشد اقتصادی نیز به بدترین وضعیت خود برسد.
از ســال  1392تا سال  1396شــرایط سیاست داخلی و خارجی
به ســوی آرامش پیش رفت و همین موضوع پیام مهمی برای اقتصاد
داشت.انتخابات ریاست جمهوری در سال  1392چشم انداز مثبتی در
جهت آرامشبخشی به فضای اقتصاد به وجو د آورد به طوری که بدون
لغو تحریمها ،ثبات اقتصادی به ارمغان آمد.بهای ارز ثابت ماند و نرخ
تورم با سرعت بیسابقهای تنزل کرد تا تکرقمی شد.سقوط نرخ رشد
اقتصادی نیز ابتدا متوقف شد و در سال  1395با لغو تحریمها ،باالترین
رکورد خود را به ثبت رساند.رشد  12.5درصدی در سال  1395مرهون
صادرات نفت بود اما در ســال  1396نیز رشد همه بخشهایاقتصاد
ادامه پیدا کرد تا این که بیثباتی دیگری از راه رسید.
ورود ترامپ به کاخ سفید معادالت برجام را بر هم زد.خروج آمریکا از

میزان جذب سرمایه خارجی مستقیم ایران  -میلیارد دالر
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اقتصاد در یک دهه گذشته باالترین درجه بیثباتی را تجربه کرد اما اقتصاددانان به خوبی میدانند که بخش زیادی از این بیثباتی اقتصادی
ناشی از تحوالت سیاسی بوده است.آنچه اقتصادگردانان طلب میکنند ،بازگشت آرامش به فضای اقتصاد کالن است تا کسب و کارها و
فعالیتهایاقتصادی بتوانند در مسیر منطقی قدم بردارند.

این معاهده بینالمللی ،بازگشت تحریمهارا این بار به شکل سختتری
به دنبال داشت.اگر در نوبت قبل صادرات نفت ایران تا  800هزار بشکه
در روز مجاز شمرده شده بود ،در این دوره ترامپ به دنبال صفر کردن
صادرات نفت ایران بود و تحریمهابا جدیت بیشتری در همه زمینهها
به اجرا گذاشته شد تا بار دیگر ثبات اقتصاد کالن قربانی سیاست شود.
پس از بیثباتی اقتصادی ناشــی از تحریمهایجدید ،شاخصهابار
دیگر به چالش کشیده شد.نرخ رشد اقتصادی برای سه سال متوالی
منفی شــد و نرخ تورم نقطه به نقطه تــا  50درصد پیش روی کرد.
کاهش ســرمایهگذاری در اقتصاد ،بازار کار را به چالش کشید و سایر
شاخصهایاقتصادی و اجتماعی را به دنبال خود پایین کشید.
تجربه یک دهه گذشته برای اقتصاد ایران درسهایبزرگی به یادگار
گذاشت.مجموع نوســانات اقتصادی که در دو سال ابتدایی این دهه
و  3ســال پایانی آن به اوج خود رســید نشان داد که بیثباتی فضای
اقتصاد کالن چگونه تمامی ارکان اقتصاد و شاخصهارا تحت تاثیر قرار
میدهد.در مقابل  5سال میانی این دهه بود که در آن آرامش اقتصادی
حتی در شرایط تحریم به واسطه تزریق امید در فضای سیاست داخلی
پابرجا بود.
تجربه یک دهه گذشــته نشان داد که نتیجه دو دوره بیثباتی در
برابر  5سال آرامش به رشد اقتصادی تقریبا صفر رسیده است.در طول
این دهه عمال اقتصاد ایران بزرگتر نشده است و با توجه به رشد نرخ
تورم در این دوره ،درآمد سرانه افت قابل توجهی را تجربه کرده است.
از همین رو آرامشبخشی به اقتصاد در دوره پیش رو اهمیت بیشتری
پیدا کرده است.
نتایج پژوهش پارلمان بخش خصوصی درباره اولویتهای دولت
آینده نشان میدهد که بیثباتی و عدم پیشبینیپذیری متغیرهای

اقتصادی به گسترش نااطمینانی و کاهش امنیت سرمایهگذاری منجر
میشود و تمایل فعاالن اقتصادی را برای سرمایهگذاری در بخشهای
محرك رشد کاهش میدهد.یکی از عوامل بیثباتی ،تورمهای باال
اســت که امنیت سرمایهگذاری را به مخاطره میاندازد.بررسی نرخ
تورم  13کشــوری که توانســتهاند طی یک ربع قرن رشدهای باال
داشته باشند ،نشان میدهد که همه این کشورها هدفگذاری تورم
تکرقمی داشتهاند تا ثبات را به اقتصاد کالن بازگردانند.بهطور مثال
بر اســاس دادههای بانک جهانی ،تورم در کشورهای کره ،مالزی و
سنگاپور در سال  ،1980به ترتیب معادل  6.67 ،28.7و  8.53درصد
بوده که در سال  2019به  0.66 ،0.38و  0.57درصد رسیده است.
بررســی تورم همه این  13کشور در سال  ،2019نشان از تورمهای
ی اســت که در ایران
تکرقمی و یا نزدیک به صفر دارد.این درحال 
تورمهای نزدیک به 40درصد را طی سالهای اخیر تجربه کرده است.
تورمهای باال باعث شده که بر اساس گزارش پایش محیط کسبوکار
اتاق ایــران ،غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و
محصوالت طی چند فصل اخیر همواره یکی از مشکالت مهم فعاالن
اقتصادی باشد .
اهمیــت ثبات اقتصادی و رابطه آن با نرخ تورم و رشــد اقتصادی
نشــان میدهد کهثبات اقتصاد کالن پیششرط الزم برای پسانداز
و درنتیجه سرمایهگذاری است.شکلگیری سرمایهگذاری نیز به رشد
اقتصادی و اشتغال منجر میشود.از طرف دیگر حفظ ثبات در اقتصاد
کالن به دو عامل داخلی و بینالمللی بستگی دارد.هماهنگی نهادها و
سازمانهای تصمیمگیر اقتصادی در داخل و تعامل سازنده با جهان از
نظر روابط بینالمللی به عنوان عوامل کلیدی داخلی و خارجی حفظ
ثبات اقتصادی شناخته میشود.

40

درصد
متوسط نرخ
تورم در سالهای
بیثباتی
اقتصادی

اختالل در سرمایهگذاری ،محصول بیثباتی اقتصاد است
بیثباتی اقتصاد در کشور شرایط امن و مطمئن برای
ســرمایهگذاری را مختل کرده و احساس امنیت و
اعتماد کافی را در سرمایهگذاران به مخاطره انداخته
است.بیثباتی اقتصاد در کشور ما دالیل مختلفی
دارد اما مهمترین آن رکود تورمی عمیق و طوالنی
اســت که همواره به خصوص نزدیک به  16ســال
گذشــته با آن روبرو بودهایم.اگر هم در سالهایی
حسین راغفر
به لحاظ تکنیکی این رکود وجود نداشــته به نظر
اقتصاددان
میرسد که یا خیلی واقعی نبوده یا خیلی کوتاه بوده
است.به هر صورت ما دچار یک رکود تورمی عمیق
هستیم و این چرخش نزولی که در اقتصاد ما پیش
آمده خیلی مزمن شده و خود همین مسئله به تداوم وضع موجود یعنی بیثباتی اقتصاد
دامن زده است.
نرخ ســرمایهگذاری ثابت در دهه گذشــته در کشــور منفی بوده به این معنا که
سرمایهگذا ریهای انجامشده حتی استهالک سرمایههای موجود را جبران نکرده که
بزرگترین دلیل آن افزایش قیمت ارز بوده است به نحوی که سرمایهگذاری را در کشور
غیراقتصادی کرده است.
به همین دلیل باید دهه گذشته را دهه از دست رفته تلقی کرد که در اثر جهش
بزرگ ارزی هزینههایبســیار کالنی بر اقتصاد کشــور ،بخش تولید و بیثباتسازی

اقتصاد کالن و به دنبال آن بیثباتســازی اجتماعی گذاشته و پیامدهای گستردهای
در حوزههایاجتماعی مثل رشد جرم و جرایم ،اختالس ،فرار مغزها و فرار سرمایهها
و کودک کار به دنبال داشــته اســت.مادام که قیمت ارز به اندازه کافی پایین نیاید
سرمایهگذاری و تولید امکانپذیر نخواهد بود .اگر تولید رشد نکند اشتغالی هم به وجود
نخواهد آمد تا درآمد مردم افزایش پیدا کند لذا در چنین شرایطی رکود تورمی کماکان
ادامه پیدا خواهد کرد.
اصلیترین اقدامی که دولت آینده باید انجام دهد کاهش شدید قیمت ارز است و
به تدریج باید تقویت پول ملی از طریق توجه به تولید را در دستور کار خود قرار دهد و
همه اقدامات الزم برای حمایت از بخش خصوصی را انجام دهد تا سرمایهگذا ر بتواند بر
مشکل نقدینگی برای سرمایهگذاری فائق آید .این موضوع مستلزم این است که باالترین
میزان بازدهی سرمایه در بخش تولید به ویژه تولید صنعتی تحقق یابد.دولت باید بحث
تحقق مالیاتهاو پرداخت یارانه به صنعت ،یارانه دســتمزد و یارانه تحقیق و توسعه
را به طور ویژه مورد توجه قرار دهد.باید هزینه فعالیتهاینامولد و ســوداگری مانند
سفتهبازی ،خرید و فروش سکه و ارز که مانع تولید و رشد اقتصادی هستند را کاهش
دهد و از فعالیتهاینامولد مالیات بگیرد.باید در نظام بانکی هم اصالحات الزم صورت
بگیرد به نحوی که نظام بانکی تسهیالت را به سمت تولید هدایت کند.در خصوص
بحــث قاچاق هم دولت باید ورود جدی کند و از حالت شــعار درآید که این موضوع
مستلزم عزم سیاسی حاکمیت است.مادام که این اتفاقات نیفتد وضع اقتصاد به مرور
بدتر از وضع موجود خواهد شد و ما همچنان با بیثباتی اقتصادی مواجه خواهیم بود.
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منهای رکود
اقتصاد ایران به سوی رونق قدم برمیدارد؟
در روزی که گفتار رئیس جمهور چنان با حرارت و عصبانیت همراه شــده بود که
حرکات دســتها ،عبا را از شانههایحسن روحانی پایین انداخته بود ،خبری جدید
در میان ســخنان رئیس دولت اعالم شــد.او آمده بود تا پاسخ انتقادهای مطرح شده
علیه دولت در مناظرههایانتخاباتی را بدهد.خود را آماده کرده بود تا از نتایج  8ساله
فعالیت دولتهاییازدهم و دوازدهم سخن بگوید.از ثبات اقتصادی در دوره اول ریاست
جمهوریاش سخن به میان آورد و جنگ اقتصادی در دولت دوم را یادآور شود.در این
میان اعالم کرد که در اواخر سال  98شرایط برای پایانبخشی به رشد منفی در اقتصاد
مهیا شده بود که کرونا از راه رسید و معادالت را بر هم زد.حسن روحانی خبر جدیدی
درباره رشد اقتصادی اعالم کرد.به گفته رئیس دولت اعتدال ،در سال  99رشد اقتصادی
مثبت شــده است و این موضوع در آمارهای هردو مجمع آماری یعنی بانک مرکزی و
مرکز آمار برآورد شده است.
نجات شــاخص رشد اقتصادی از محدوده زیر صفر ،نشانه امیدوارکنندهای از پایان
رکود مطلق در اقتصاد ایران اســت اما با این وجود باید سال  1399را نیز که احتماال
تنها اندکی به رشد اقتصادی مثبت رسیده است جزو سالهایرکود قلمداد کرد.با این
حساب رکود برای سومین سال ،فعالیتهایاقتصادی را تحت تاثیر قرار داد اما بازگشت
رشد اقتصادی به باالی نمودار ،چشــمانداز بهتری را برای سال  1400رقم زده است.
برآورد ســازمانهایبینالمللی از رشد اقتصادی ایران نشان میدهد که رشد اقتصاد
ایران در ســال  2020به  1.5درصد رسیده است و در سال  2021این شاخص به 2.5
درصد میرس د .
تحوالت بینالمللی در زمینه احیای برجام میتواند جهش قابل توجهی در این برآورد
ایجاد کند.اگر لغو تحریمهادر ماههایپیش رو عملیاتی شود ،میتوان امیدوار بود که

در ماههایپایانی سال  2021یعنی در پاییز سال  1400روند رو به رشد تولید ناخالص
داخلی به ویژه در بخشهاینفت و انرژی آغاز شــود.همانگونه که در سال  1395با
اجرای برجام ،رشد اقتصادی  12.5درصدی برای ایران رقم خورد که در آن سال باالترین
نرخ رشد در جهان بود.
اگر احیای برجام و تعامالت بینالمللی بــه خوبی پیش نرود و دولت آینده نتواند
مســیر تفاهم با جهان را در پیش بگیرد ،چالش خروج اقتصاد از رکود و رســیدن به
رونق اقتصادی همچنان به عنوان یکی از مهمترین چالشهای دولت باقی خواهد ماند.
این مسئله زمانی اهمیت خود را نشان میدهد که در طول یک دهه گذشته وضعیت
نامطلوبی در این شــاخص وجود داشته اســت.افت درآمد سرانه تا سرحد سال  90از
تلخترین خبرهای ســال  99بود كه نشان میدهد اندازه اقتصاد ایران پس از یك دهه
افت و خیز به میزان سال  90رسیده است.از همین رو است كه اقتصاددانان ،دهه  90را
دهه خاموش اقتصاد ایران نامگذاری كردهاند.
سال  99را باید بدیُمنترین سال اقتصاد ایران در دهه  90نامید چه اینكه با وجود
تحمل دردهای تحریم ،فرصت توقف ركود به واســطه شــیوع کرونا از دســت رفت.
اكونومیست سال  2020را سال ركود برای اقتصاد جهان نامید اما وضعیت اقتصاد ایران
در این سال از سایر كشورها بهتر بود؛ آنها بهیكباره به چالشی سخت گرفتار آمدند اما
ایران دو سال قبل از آن را هم با دشواری تحریم گذراند و پیش از شیوع ویروس كووید
 19به دام ركود افتاده بود.كاهش مصرف نفت در جهان به واســطه ركود اقتصادی،
كشورهای صادركننده نفت را به دام ركود كشاند در حالی كه صادرات نفت ایران از دو
سال قبل به كمترین میزان خود رسیده بود.بنابراین سال  99برای اقتصاد ایران سختتر
از سال  98نبود.در این سال حتی برخی نمادها به رنگ سبز درآمدند و نشانههای مثبتی

نرخ رشد اقتصاد -بانک مرکزی
رشد اقتصاد بدون نفت
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نجات شاخص رشد اقتصادی از محدوده زیر صفر ،نشانه امیدوارکنندهایاز پایان رکود مطلق در
اقتصاد ایران است اما با این وجود باید سال  1399را نیز که احتماال تنها اندکی به رشد اقتصادی
مثبت رسیده است جزو سالهایرکود قلمداد کرد.

را نسبت به دو سال پیش نمایان ساختند.
مركز آمار ایران رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت را در نیمه نخست امسال ،منفی
اعالم كرده است اما برآورد بانك مركزی از رشد تولید ناخالص داخلی در شش ماهه سال
جاری ،مثبت بوده است.طبق گزارش بانك مركزی ،رشد اقتصادی با احتساب نفت در
نیمه اول امسال  1.3درصد بوده و اقتصاد بدون احتساب نفت  1.4درصد رشد داشته
است.مثبت شدن رشد در هر دو بخش مرهون افزایش تولید ناخالص داخلی در فصل
تابستان است در این فصل رشد تولید بدون نفت  3.2درصد و با نفت  5.1درصد بوده
است.گزارش بانك مركزی نشان میدهد كه رشد تولید نفت در فصل تابستان 22.2
درصد بوده كه باالترین میزان رشــد در میان بخشهای اقتصادی است.در فصل بهار
شرایط كامال متفاوت بود چه اینكه بخش نفت با رشد منفی 16.8درصدی بیشترین
میزان افول تولید را در میان بخشهای اقتصادی داشــت.با این حساب این بخش در
مجموع شش ماه به رشد  0.8درصدی رسید.
گروه كشــاورزی همچنان به رشد خود ادامه میدهد و پایدارترین رشد را در میان
تمامی گروهها تجربه كرده اســت.رشد این بخش در فصل اول  4.9درصد و در فصل
دوم  4.1درصد بوده و مجموع رشد گروه كشاورزی در نیمه اول امسال  4.4درصد ثبت
شده است.
طبق گزارش بانك مركزی گروه صنایع و معادن موفق شده است مسیر رشد را در هر
دو فصل سال جاری دنبال كند به طوری كه در فصل تابستان با ثبت رشد  7.9درصدی
گام بزرگی بردارد.در فصل بهار نیز رشد این بخش به  2.5درصد رسید تا مجموع رشد
گروه صنایع و معادن در نیمه اول امسال  5.4درصد ثبت شده باشد.
در گزارش بانك مركزی تنها بخش خدمات در میان  4بخش اقتصادی با رشد منفی
در نیمه اول امسال مواجه شده است.این بخش بیش از سایر بخشها از شیوع ویروس
كرونا آسیب دید و ركود را تجربه كرد.سهم باالی  50درصدی بخش خدمات از مجموع
تولید ناخالص داخلی موجب شده است تا ركود در این بخش بیشتر از سایر بخشها

در میان اقشار جامعه احساس شود.بخش خدمات معموال در زنجیره نهایی مواجهه با
جامعه قرار دارد و دستاندركاران آن برخالف كارخانههای بزرگ صنعتی ،به طور خرد
در میان طبقات جامعه تقسیم شدهاند از این رو كاهش فعالیت در این بخش از سوی
تعداد بیشتری از افراد احساس میشود.به همین دلیل است كه با وجود مثبت شدن
رشد اقتصادی در گزارش بانك مركزی ،احساس ركود در جامعه حرف اول را میزند.
مركز آمار ایران در گزارش خود در نیمه نخست امسال به نرخ منفی در رشد تولید
ناخالص داخلی رسیده است.این مركز رشد اقتصاد با نفت را منفی 1.9درصد و رشد
بدون نفت را منفی  1.3درصد اعالم كرده است.بررسی جزئیات آمار تولید در بخشهای
مختلف اقتصادی نشان میدهد كه اختالف بانك مركزی و مركز آمار بر سر بخش نفت
اســت.مركز آمار نرخ منفی  5.9درصدی را برای بخش نفت و گاز برآورد كرده است.
بخش صنعت ،كشاورزی ساختمان ،تامین آب ،برق و گاز طبیعی بخش سایر معادن در
گزارش مركز آمار با رشد مثبت همراه بودهاند.بخش خدمات نیز با ثبت رشد منفی 3.5
درصدی بعد از بخش نفت بیشترین ركود را تجربه كرده است.سهم این بخش از تولید
ناخالص داخلی  52درصد برآورد شده است بنابراین ركود در این بخش تاثیر زیادی بر
منفی شدن آمار نهایی رشد اقتصادی داشته است.
در گزاری بانك مركزی رشــد بخش كشاورزی  1.7درصد بوده و بخش صنعت به
رشــد  0.1درصدی رسیده است.سایر معادن به غیر از بخش نفت و گاز هم رشد 1.6
درصدی داشته و بخش ساختمان با رشد  2درصدی مواجه شده است.
گزارش مركز آمار ایران نشــان میدهد كه مجموع تولید ناخالص داخلی در سال
 1390معادل  686هزار میلیارد تومان بوده است كه در سال  1398این رقم به قیمت
ثابت ســال  90به  697هزار میلیارد تومان رسیده است.این موضوع ثابت میكند كه
تغییر چندانی در اندازه اقتصاد ایران طی این دوره زمانی ایجاد نشده است.این موضوع
درجــا زدن اقتصاد طی یك دهه را نشــان میدهد تا بتوان دهــه پایانی قرن را دهه
ازدسترفته اقتصاد ایران نامگذاری كرد؛ 1.3درصد.

به دنبال رشد اقتصادی باثبات در بلندمدت
رشد اقتصادی باثبات بلندمدت متغیر مهمی است
که هم در مقام علت موجب بازســازی اقتصادی،
افزایش بهرهوری و رشد دستمزدها میشود و هم
در مقام معلول خود تحت تاثیر سیاست صنعتی،
ســاختارهای صحیح اقتصادی و انتقال منابع از
فعالیتهای بــا بهرهوری کم بــه فعالیتهای با
بهرهوری باال ،مدیریت قوی انباشــت ســرمایه و
علی دینی ترکمانی
انتقال دانش فنی و ریسک کم سرمایهگذاری است.
اقتصاددان
اقتصاد ایــران در دوره بلندمدت بعد از انقالب ،بر
حسب تولید ناخالص ملی سرانه ،به طور متوسط
به میزان  0.7درصد رشــد منفی دارد.این یعنی ناتوانی اقتصاد در بازسازی خود و
همینطور ناتوانی در ارتقای بهرهوری.
در این شرایط رشد دستمزدها و سایر هزینهها طبعا در قیمت تمامشده و تورم بازتاب
پیدا میکند.البته تاکید میکنم این به معنای کنترل دستمزدها با هدف کنترل تورم
نیست که سیاســت درآمدی نامیده میشود.هرچند در مورد دستمزدها و حقوقهای
نجومی معنا دارد اما در مورد حداقل دستمزد بیمعناست.اصل ،بحث بر سر رشد ضعیف و
بهرهوری ضعیف است .مادام که این مشکل حل نشود تورم به وجو د میآید و دستمزدهای
معیشتی هم بهناچار باید بهصورت اسمی رشد کنند تا بخشی از تورم جبران شود.
برای برونرفت از این دور ،تنهاراه ،نیل به رشــد مثبــت قابل قبول در بلندمدت و

باکیفیت کردن آن از طریق پیشــبرد سیاست صنعتی و ارتقای نظام نوآوری است.به
عنوان یک مثال ،صنعت فرش را ببینید.صنعتی که زمانی صادرات خوبی داشت اکنون
مزیت رقابتی خود را در برابر رقبای چینی و هندی و پاکستانی از دست داده است.اگر
رشد بلندمدت قوی بود ،این اتفاق تبدیل به یک چالش نمیشد.چون نیروی کار شاغل
در این صنعت به فعالیتهای دیگری با بهرهوری باال منتقل میشد و با دریافت دستمزد
باالتر احساس رضایت بیشتری میکردند .
چون این اتفاق نیفتاده ،این نیروی کار شغل خود را از دست داده و ناتوان از پیدا کردن
شغلی دیگر شده است.اقتصاد ایران به لحاظ تاریخی و تمدنی از قافل ه تحوالت اقتصادی
بر حسب شاخصهایی چون رشد ســالیانه بلندمدت ،توانایی در کاهش تورم سالیانه،
تثبیت نرخ واقعی ارز بدون ایجاد شوکهای پیدرپی ارزی ،تولید و صادرات دانشبنیان
عقب افتاده است.
در دهه  60میانگین نرخ رشد اقتصادی  1.6درصد در سال منفی و در دهه  90نیز
صفر بوده است.دو دهه از دست رفته که جبرانش در این عصر پرشتاب کاری است بسیار
سخت .اقتصاد ایران فرصتهای تاریخی را از دست داده است .پیامدهای این وضع هم
بر روی هم انباشته شدن بحرانها در حوزههای مختلف اقتصادی و اجتماعی است که
اکنون شــاهد آن هستیم.در حالی که برای اینکه مسیر رشد اقتصادی به درستی طی
شود باید شاهد رشد باثبات و بلندمدت باشیم.اگر دولتهایآینده رویههایکنونی را در
پی بگیرند رشد اقتصادی ما در بلندمدت باثبات نخواهد بود و همچنان نوسانات زیادی
به خود خواهد دید.
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آینده ما

در آرزوی تورم تکرقمی
دولت آینده چگونه میتواند نرخ تورم را کنترل کند؟
شــاخص قیمت مصرفکننده در ســالهایاخیر شرایط
ناگواری داشته است .نوسانات نرخ ارز مهمترین عامل تاثیرگذار
بر نرخ تورم اســت که در دهه گذشته فشار قابل توجهی را به
قیمتهاوارد کرده است.در ابتدای دهه  90با آغاز تحریمهای
نفتی و بانکی نرخ ارز تا سه برابر افزایش یافت و همین موضوع
نرخ تورم را به باالی  30درصد در ســال  91رســاند .در سال
 92نــرخ تورم تا  35درصد افزایش یافت اما با روی کار آمدن
دولت حســن روحانی با وجود تحریمهــا ،آرامش مطلوبی در
فضای اقتصاد کالن ایجاد شد و دولت توانست رکورد مطلوبی
در کنترل تورم به ثبت برساند.با کنترل نقدینگی و ایجاد نظم
و انضباط در سیاستهایپولی و بانکی نرخ تورم در سال 93
به  15درصد رســید و در سال  94این شاخص تکرقمی شد.
با اجرای برجام در ســال  95و تثبیت نرخ ارز تورم تکرقمی
هم در اقتصاد ایران به مدت بیش از دو ســال تثبیت شد.این
رویه اما از ســال  1397با خروج آمریکا از برجام برهم خورد.
تکانه تحریمهابه اقتصاد ایران ،نرخ ارز را ملتهب ساخت و بهای
دالر را از محدوده زیــر  4هزار تومان تکان داد.روند صعودی
نرخ دالر آنچنان سرعت گرفت که در سال  99تا نزدیکی 30
هزار تومان پیش رفت.همین موضوع نرخ تورم را به باالی 30
درصد رســاند تا بار دیگر اقتصاد ایران همزمان با رکود با تورم
ویران کننده همراه شود.کســری بودجه ایجاد شده ناشی از
کاهش شــدید درآمدهای ارزی اجازه کنترل تورم با ابزارهای
پولــی را گرفت تا همچنان در ســال  1400یکی از مهمترین
دغدغههایاقتصاد ایران مهار این شاخص کلیدی باشد.دولت
آینده و روند سیاستگذاری در آن تاثیر قابل توجهی بر کنترل
تورم خواهد داشت اما این رویکردها وابستگی زیادی به روابط
خارجی و ایجاد آرامش در فضای اقتصاد کالن دارد.اگر احیای
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درصد
نرخ تورم در سال
 1395که کمترین
نرخ در دهه 90
است

برجام در ماههایباقیمانده از عمر دولت دوازدهم اتفاق بیفتد،
دولت آینده میتواند امیدوار باشــد کــه با افزایش درآمدهای
ارزی امکان کاهش کســری بودجه را پیدا کند و از این طریق
بتواند شرایط را برای کنترل نرخ تورم ایجاد کند.از این رو نرخ
تورم به غیر از احیای روابط بینالمللی نیاز غیرقابل انکاری به
سیاستهایمناسب پولی داخلی دارد تا به مانند سالهای93
تا  96این شاخص مهار شود.
مطالعات نشــان میدهد تورم وقتی رخ میدهد که تقریبا
همه قیمتهاشــروع به باال رفتن میکنــد.از این رو تورم با
افزایــش قیمت یــک کاالی خاص که بــه دالیل مختلف در
بازارهای مختلف رخ میدهد متفاوت است.وقتی مسئلهای تا
این حد فراگیر است دیگر نمیتوان در سطح خرد با آن مقابله
کرد.تورم وقتی رخ میدهد که رشد پول سریع تر از رشد تولید
کاالها و خدمات در اقتصاد اســت.بــه عنوان مثال در اقتصاد
دوازده واحد پول و سه سیب وجود دارد.قیمت هر سیب چهار
تومان خواهد بود.حال اگر پول به بیست واحد برسد اما تعداد
سیب به چهار واحد ،قیمت هر سیب پنج تومان خواهد شد.در
این مثال ،رشد پول  66درصد و رشد کاال  25درصد بوده است
و به همین دلیل قیمت آن افزایش یافته است.همین فرمول
را نیز میتوان در مورد کل اقتصاد صادق دانست.اگر رشد پول
سریعتر از رشد کاال باشد ،پول به دنبال کاال خواهد چرخید و
به عبارتی قیمت همه کاالها افزایش خواهد یافت.
اگر قرار باشد تورم کاهش یابد نباید رشد پول شدید اتفاق
بیفتد.ممکن است سوال شود پس چرا تاکنون رشد پول زیاد
بوده اســت؟ پاسخ آن این است که وقتی دولت کسری بودجه
میآورد از بانک مرکزی میخواهد پول چاپ کند تا آن پولها
را به کارمندان و پیمانکاران طرف قرارداد دولت بدهد.کارمندان

تورم

تورم ماهانه

ﺗﻮرم ﻧﻘﻄﻪاي
63.1

61.1

40.3

43.0

49.5

1.6

46.9

2.6

2.9

2.7
0.7

30

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و نه ،تیر 1400

-0.8

1/2

37.8

اردیبهشت 0011

فروردین 0011

غیرخوراکی و خدمات خوراکیها ،آشامیدنیها
و دخانیات
فروردین 0011
اردیبهشت 0011

کل

36.7

غیرخوراکی و خدمات خوراکیها ،آشامیدنیها
و دخانیات

0

47.6

20

43.5

2

40

کل

3

60

38.9

60

4

41.0

80

تورم ساالنه
50
40
30

1

20

0

10

-1

0

غیرخوراکی و خدمات خوراکیها ،آشامیدنیها
و دخانیات

اردیبهشت 0011

فروردین 0011

کل

اگر دولت به دالیل مختلف نتوانست هزینههایش را در کوتاهمدت کنترل کند ،به جای اینکه از بانک
مرکزی بخواهد تا پول چاپ کند ،باید از جامعه استقراض کند یعنی به مردم اوراق بدهی بفروشد تا نیاز
ً
کوتاهمدت خود را مرتفع کند و بعدا آن قرض را برگرداند.

و پیمانکاران پول را به خانه میبرند تا خرج کنند.فروشندگان
احســاس میکنند که خریداران روی قیمتهایباالتر قدرت
خرید دارند و میتوانند قیمت را باال ببرند.
کمکم همه جامعه احساس میکنند که این مسئله خاص
بازار آنها نیست و اقتصاد متورم شده است.به تدریج انتظارات
جامعه به این ســمت جهتگیری میشود که قرار است همه
قیمتها افزایش یابد.بنابه فرض همه در قراردادها و معاملههای
خود رشد قیمت را فرض میگیرند.چون همه چنین انتظاراتی
را فرض میگیرند در عمل همه قیمتها افزایش مییابد.
از ایــن تحلیل این راهحل بیرون میآید که اگر میخواهیم
تورم ایجاد نشود ،باید کسری بودجه دولت مهار شود و دولت
بتواند به اندازه درآمدش خرج کند.اگر دولت به دالیل مختلف
نتوانســت هزینههایش را در کوتاهمدت کنترل کند ،به جای

اینکه از بانک مرکزی بخواهد تا پول چاپ کند ،باید از جامعه
اســتقراض کند یعنی بــه مردم اوراق بدهی بفروشــد تا نیاز
کوتاهمــدت خود را مرتفع کند و بعــدا ً آن قرض را برگرداند.
البته دولتهامثل شرکتهالزومی ندارد که نقدی اداره شوند.
همانطور که شــرکتها همواره مقداری بدهی به شبکه بانکی
خواهند داشت و هیچ وقت بدهیشان صفر نمیشود ،دولت نیز
میتواند همیشه مقداری بدهی به جامعه داشته باشد و با انتشار
اوراق جدیــد و فروش آن به مردم ،قرض قبلی خود را بپردازد.
اگر دولت در این مسیر افراط نکند و بیش از حد اوراق منتشر
نکند که اعتبارش مخدوش شود ،میتواند بدون اینکه به جامعه
تورم تحمیل کند کســری بودجه خود را رفع کند تا اینکه در
میانمدت دولت بتواند درآمدهای خود را افزایش دهد و کسری
بودجه خود را مهار کند و بدهیهایسابق خود را بپردازد.

41

درصد
نرخ تورم در
اردیبهشت1400

با این فرمان نمیشود تورم را کنترل کرد
از نظر علم اقتصاد تورم به معنی افزایش ســطح
عمومــی قیمتها در طول یک زمان مشــخص
است.نرخ تورم با تغییر در یک شاخص قیمت که
معموالً شاخص قیمت مصرفکننده است ،در نظر
گرفته میشود.به سخن دیگر ،تورم ،روند فزاینده
و نامنظم افزایش قیمتها در اقتصاد است.تورم
در ایــران به دالیل مختلف اتفاق میافتد؛ تأمین
فاطمه پاسبان
کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک
کارشناس اقتصاد
مرکــزی و به تبع آن افزایــش حجم نقدینگی،
افزایش قیمت حاملهای انرژی و حذف یارانههای
تولیدی پس از اجرای سیاستهای تعدیل ،افزایش ریسک مربوط به فعالیتهای
مولــد اقتصادی ،ضعف در مدیریت مخصوصاً مدیریــت ارز و کاهش ارزش پول،
افزایش قیمتهای جهانی ،نااطمینانی و شکلگیری انتظارات تورمی ،کاهش انگیزه
تولیدی و تقویت انگیزه سوداگری ،تحریمهاو کاهش سرمایه اجتماعی.
اطالعات مرکز آمار نشان از آن دارد که تورم (شاخص قیمت مصرفکننده کل
کشور به قیمت سال پایه  )1395طی سالهای 1390 تا 1399روند افزیشی شدید
داشــته به طوری که شاخص کل از رقم  42.8در سال  1390به رقم   252.6در
سال  1399رسیده که در حدود  6برابر شده است.تورم خوراکیهاو آشامیدنیها
(در سال  99در حدود  8.3برابر نسبت به سال  )90 بیشتر از تورم غیرخوراکیها و
خدمات ( 5.1برابر سال  99نسبت به سال  ) 90بوده است و سبزیجات و حبوبات
بیشترین تورم را داشته است (سال  99در حدود  13.7برابر سال . )90
در سال  1399کشور ،نرخ تورم  36.4درصد ،نرخ تورم خوراکیهاو آشامیدنیها
( 39درصد) و نرخ تورم غیرخوراکیهاو خدمات ( 35درصد) را تجربه کرده است.
در این میان بیشترین تورم خوراکیها مربوط به میوه و خشکبار با  50درصد تورم
و در میان غیر خوراکیهابیشترین تورم با  65.6درصد مربوط به حمل و نقل بوده
است.همه ارقام حاکی از افزایش شدید تورم در کشور است.
بر اســاس آخرین ردهبندی جهانی در خصوص شــاخص فالکت (جمع نرخ
بیکاری و تورم) مشــاهده میشود که در سال  2020میالدی در بین  156کشور
رتبهبندیشده ،ایران در رده هشتم قرار میگیرد.باالترین میزان فالکت اقتصادی
مربوط به کشــورهای ونزوئال ،لبنان ،زیمبابوه ،سودان ،سوریه ،آرژانتین و ترکیه

اســت.آرتور اکان که برای اولین بار این شاخص را تبیین کرد ،معتقد بود که باال
رفتن نرخ تورم در کنار نرخ بیکاری میتواند هزینههای اجتماعی و اقتصادی برای
کشــورها داشته باشــد .در این میان تورم باال اصلیترین دلیل باال بودن شاخص
فالکت اقتصادی در ایران و کاهش ارزش ریال ،مهمترین عامل باال بودن تورم است.
از ابتدای سال  2020تاکنون ارزش ریال مقابل دالر  44درصد کاهش یافته و نرخ
تورم ساالنه ایران نیز در حال حاضر  40درصد است .
زمانی که تورم در یک اقتصاد رشــد میکند ،قیمتها افزایش پیداکرده و این
افزایش قیمتها در ابعاد مختلــف زندگی افراد تاثیرگذار خواهد بود.افراد قدرت
خرید خود را از دست میدهند (به دلیل افزایش نیافتن درآمدها حداقل به اندازه
ل بگیرد و هم توانایی
تورم) و فقیرتر میشوند.این فقر میتواند هم در ذهن افراد شک 
خرید نیازهای ضروری زندگی را تضعیف کند و پسانداز را غیرممکن سازد و برای
تامین نیازهای زندگی پس انداز منفی (بدهی) شکل بگیرد .افزایش تور م در جامع ه
نشان از کاهش میزان رضایت و رفاه و امنیت غذایی و سالمت افراد دارد و سرمایه
اجتماعی به خصوص اعتماد به حاکمیترا تضعیف میکند.کاهش پسانداز و به
دنبال آن کاهش سرمایهگذاری را به همراه دارد .همراه با کاهش سرمایه اجتماعی
و کاهش ســامت تغذیهای و بهداشت خانوارها (افزایش ناامنی غذایی و کاهش
بهرهوری و افزایش هزینه درمان بیماری که فشــار بر بودجه خانوار وارد میکند)
تهدیدهای جدی برای اقتصاد ایران اســت.تورم تولیدی یکی دیگر از چالشهای
اساســی تولید پایدار و مزیت رقابتی اقتصاد ایران است.بر اساس اطالعات مرکز
آمار ایران تورم تولیدی بر مبنای ســال پایه  1390روند افزایشی داشته است به
طوری که شاخص کل در سال  98نسبت به سال  90در حدود  4.8برابر شده که
این رقم برای فعالیتهایکشاورزی  4.9برابر ،معدن  5.1برابر ،صنعت (ساخت)
 5.4برابر و خدمات  3.8برابر شــده است.افزایش تورم تولیدی به معنای افزایش
قیمت تمامشده و از دست دادن مزیت رقابتی در مقابل تولیدات جهانی و کاهش
تقاضا و فروش است که پایداری تولید را با تهدید مواجه میسازد و کاهش تولید
خــود به بازتولید تورم کمک میکند.اگر با همین فرمان اقتصاد کشــور به جلو
برود و شاهد تورم بیشتر باشیم نارضایتی اجتماعیبه اوج خود خواهد رسید که
هزینههایسرسامآوری برای کشور به همراه خواهد داشت.بنابراین الزم است با
تدبیر و هوشمندی و بهکارگیری علم اقتصاد و شناسایی علل اصلی تورم ،جهت
حرکت را تغییر داد.
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آینده ما

بیکاران در انتظار سرمایهگذاران
مسئله بیکاری چگونه برای دولت آینده قابل مدیریت است؟
در اقتصاد رشد خواهد کرد و نیروی انسانی تربیتشده میتواند نقش خود را در رشد اقتصاد
ایفا کند.در واقع این اقتصاد اســت که برای رشد و توسعه به نیروی کار نیاز دارد تا به همراه
سرمایهگذاری جدید ،شرایط را برای حرکت جدید آماده کند.
نزدیک به دو دهه است که کشور با مشکل اشتغال که نه با بحران اشتغال روبرو است.در
دهه هشتاد اشتغال چندانی ایجاد نشد و دهه نود نیز با دو تحریم روبرو شد.هرچند آمار رسمی
اشــتغال تا قبل از ورود کرونا از بهبود وضعیت نســبت به دهه هشتاد حکایت دارد اما بحران
بیکاری آنقدر بزرگ است که این بهبودها کافی نیست.در بسیاری از خانوارهای ایرانی دستکم
یک جوان بیکار وجود دارد و وخامت اوضاع طیف مایوسان از یافتن شغل را گسترش داده است.
مسئله دومی که گریبانگیر بازار کار ایران است مسئله دستمزد پایین است.دستمزدها برای
بسیاری از مشاغل آنقدر نیست که زندگی قابل قبولی را ایجاد کند.

رکود اقتصادی قربانی بزرگی به نام بیکاری دارد.فرمول اشتغالزایی در اقتصاد به ظاهر ساده
اســت اما پیچیدگیهایزیادی دارد.راه اشتغالزایی از رشد تولید ناخالص داخلی میگذرد و
رشد اقتصادی نیز راهی جز افزایش سرمایهگذاری ندارد .در سالهای رکود ،سرمایهگذاری جای
خود را به فرار سرمایه داد و نرخ تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران به زیر صفر رسید.همین
موضوع شرایط را در بازار کار با دشوار همراه ساخت .مهمترین پیامی که از گزارشهای آماری
در این زمینه میتوان برداشت کرد ،کاهش جمعیت فعال در اقتصاد است.ناامیدی از پیدا کردن
شغل به جایی رسید که تعداد قابل توجهی از جمعیت فعال تصمیم گرفتند از بازار کار خارج
شوند و راههایدیگری را برای کسب درآمد در پیش بگیرند به همین دلیل است که شاخص
نرخ بیکاری به مانند سایر شاخصهایاقتصادی در سالهایرکود ،دچار تغییر و تنش نشد.
اگر اقتصاد وارد دوره رشــد شود و سرمایهگذاری داخلی و خارجی قوت بگیرد ،جمعیت فعال

جدول سهم جمعیت شاغل  15ساله و بیشتر بخش خدمات بر حسب مناطق شهری و روستایی 1384-1399
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رشد اقتصاد ،تنها راه اشتغالزایی
بیکاری یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد اســت
که ریشــه بســیاری از معضالت اجتماعی و حتی
سیاسی است.وقتی بخشهایمختلف اقتصاد دچار
ناکارآمدی و کارکرد نامناســب است باید در انتظار
موجی از بیکاری بود که به دنبال خود میآورد.میزان
بیکاری جمعیت فعال نشــاندهنده شدت نسبی
ناتوانی نظام اقتصــادی در ایجاد فرصتهایکافی
آلبرت بغزیان
برای جمعیت واردشده به بازار کار و متقاضی شغل
اقتصاددان
است .زمانی که خط تولید و سرمایهگذاری داخلی
و خارجی کاهش مییابد یا متوقف میشــود یعنی
نیروهایکار را به اندازه کافی نیاز نداشــته است.وقتی بیکاری فراگیر میشود یعنی
تولید که عامل محرک اقتصاد کشور است از توانمندیهایفیزیکی ،فکری ،مدیریتی و
تکنولوژیکی نیروی انسانی محروم مانده است.این در حالی است که جوامعی که موفق
شــدهاند از طریق برنامهریزی درست و اصولی متکی بر ضوابط علمی نیروی انسانی
کارآمد تربیت و آنها را حفظ کنند به خوبی توانســت هاند بر کمیابیهایدیگر عوامل
تولید غلبه کننــد و اوضاع اقتصادی مطلوبی برای خود فراهم کنند.اما در ایران طی
این سالهاسیاستگذاریهایاشتباه و ناکارآمدی اقتصاد ملی موجب شده تا نهتنها
فرصتهایشغلی جدیدی ایجاد نشود بلکه فرصتهایشغلی موجود هم از دست برود.
نکته دیگری هم که وجود دارد این است که ایجاد فرصتهایاندک شغلی هم به طور
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عمده در بخش خدمات بوده است که به واسطه عدم ارتباط پسین و پیشین با سایر
بخشهایاقتصادی به ویژه بخشهایتولیدی و صنعت نتوانسته محرکی قوی به طور
مستقیم و غیر مستقیم در رشد اقتصاد باشد.همواره سهم بخش کشاورزی در ایجاد
اشتغال در کشور روندی نزولی داشته است که به افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها
و به تبع آن بیکاری دامن زده است.البته جای امیدواری است که بخش صنعت وضعیت
بهتری دارد لذا یکی از برنامههایاصلی دولت باید توجه بیشتر در بخش کشاورزی و
صنعت برای ایجاد اشتغال باشد تا از این طریق ما شاهد رشد اقتصادی و برطرف شدن
معضالت بیکاری باشیم.قوانین و مقررات اقتصادی دست و پاگیر و بازدارنده (به ویژه
قانون کار) ،واردات بیرویه به ویژه از طریق قاچاق که فرصت ســرمایهگذاری ،تولید،
ایجاد فرصتهایجدید و بالقــوه را از بنگاههایاقتصادی داخلی میگیرد ،بهرهوری
پایین نیروی کار ،مشــکالت ساختاری بازار کار ،امنیت شغلی ،نامناسب بودن الگوی
توسعه آموزش عالی با نیازهای بازار کار کشور و مهاجرت نیروی انسانی متخصص تنها
چند مورد از معضالت و موانعی اســت که به بحران بیکاری در کشور دامن زده است
که دولت آینده میتواند با بهبود فضای کسب و کار ،رفع موانع تولید و سرمایهگذاری،
اعطای تسهیالت به طرحهایکوچک بازده و کارآفرین ،کمکهایفنی و اعتباری به
بخش خصوصی و تعاونی ،اعطای تسهیالت از محل حساب ذخیره ارزی به فعالیتهای
تولیدی ،ثبات قیمتها ،اصالح برخی قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار ،افزایش مهارت
نیــروی کار ،ایجاد ظرفیت جدید برای حضور زنان نقــش موثری در تعادل عرضه و
تقاضای نیروی کار و رفع چالشهایموجود ایفا کند.

هرچند آمار رسمی اشتغال تا قبل از ورود کرونا از بهبود وضعیت نسبت به دهه هشتاد حکایت دارد اما بحران
بیکاری آنقدر بزرگ است که این بهبودها کافی نیست.در بسیاری از خانوارهای ایرانی دستکم یک جوان بیکار
وجود دارد و وخامت اوضاع طیف مایوسان از یافتن شغل را گسترش داده است.

مطالعات مرکز پژوهشهایاتاق ایران در بســته پیشنهادی به دولت آینده نشان میدهد
که مشــکل بزرگی چون اشتغال راه حل ضربتی و کوتاهمدت ندارد.دیگر آنکه همه اهداف را
نمیتوان همزمان محقق کرد و گاه باید برخی اهداف را فدای برخی دیگر کرد.به طور اصولی
مشکل اشتغال از طریق سرمایهگذاری بیشتر قابل رفع است.باید رونقی در اقتصاد به وجود
آید تا بنگاههایاقتصادی به طور طبیعی نیازمند نیروی انسانی بیشتری شوند.محدودیتهایی
که تحریم ایجاد کرد و سیاستهایاقتصادی که در گذشته به کار گرفته شد مانع از آن شد
تا سرمایهگذاری قابل توجهی در اقتصاد صورت گیرد.بنابراین برای حل مسئله اشتغال باید راه
را برای رشد سرمایهگذاری داخلی و خارجی باز کنیم.بهبود سرمایهگذاری نیز زمانبر است.
با توجه به اینکه بحران اشتغال برای جوانان است و برای جوانان کسب تجربه مهمت ر از کسب
درآمد است ،راهحلهایی که در جهان امروز و گذشته ایران به کار رفته میتواند کارساز باشد.
در گذشته فرهنگ استاد -شاگردی برقرار بود به این معنا که افراد بدون اینکه هزینه زیادی به
کارفرمایان تحمیل کنند وارد کسب و کارها میشدند و تجربه و مهارت کسب میکردند که
اگر عملکرد خوبی داشتند در همانجا جذب میشدند.اگر کارفرمایان احساس کنند که جذب
هر نیروی جدید پرهزینه است نسبت به انجام آن اکراه خواهند داشت اما اگر جذب جوانان را
معاف از سختگیریهایقانون کار و بیمه تامین اجتماعی کنیم جذب آنها آسان خواهد شد.
اگر دولت به لحاظ مالی در وضع مناسبی بود ،میشد انتظار داشت که بخشی از هزینه بیمه یا
حتی دستمزد را بپردازد اما در شرایط فعلی که بدهی دولت به تامین اجتماعی سرسام آور شده
نمیتوان چنین انتظاراتی را مطرح کرد.
با ورود فناوری اطالعات جهان متحول شــده است و بازار کار نیز به دنبال آن دستخوش
تغییرات زیادی شده است.در گذشته بسیار متداول بود که کسانی قرارداد رسمی سی ساله با
یک شرکت یا سازمان منعقد میکردند اما امروزه ماهیت شغلهابسیار سیال شده و قراردادهای
رسمی از این دست خیلی یافت نمیشود.فعالیتهایاقتصادی بسیار متنوع و بازارها رقابتیتر
شده و ظهور و افول شرکتها با سرعت بیشتری رخ میدهد.رانندگان شاغل در اسنپ و تپسی
دیگر به هیچ وجه در ردیف مشاغل سنتی قرار نمیگیرند.همچنین کسب وکارها به مراتب
سریعتر از گذشته ایجاد و تخریب میشوند.
در بسته پیشنهادی بخش خصوصی به رئیس جمهور سیزدهم آمده است که قانون
کار و سیاستهایناظر بر تنظیمگری بازار کار باید ناظر به محیط اقتصادی قرن بیست و
یک باشد نه قرن بیستم.لذا بهبود و ارتقای تنظیمگری بازار کار امری ضروری و گریزناپذیر
است.همچنین دولت میتواند مشاغل عمومی تعریف کند یعنی کارهای سادهای را تعریف
کند که در ازای آن دستمزدی مثال معادل  30درصد حداقل حقوق به جوانان کمتر از یک
سن خاص پرداخت شود.این قبیل فعالیتهاموجب میشود تا جوانان احساس بیکاری
کمتری کنند و در عین حال بیمه بیکاری پرداخت شود بدون اینکه حس گداپروری را
تقویت کند.این به معنی آن نیست که استخدام دولتی زیاد شود زیرا هماکنون نیز دولت
بیش از نیاز خود نیروی انسانی دارد بلکه به معنی آن است که فعالیتهایاقتصادی را
به بهانه اشتغالزایی دچار اختالل نکرده و برای کاهش بیکاری در شرکتهایتولیدی و
سازمانهایدولتی نیروی کار غیرالزم تحمیل نشود.
هنگامی که نسبت جمعیت در سن کار به جمعیت وابسته در یک کشور از یک و نیم فراتر
رود ،پنجره جمعیتی آن کشور باز شده و فرصتهایبالقوهای را برای رشد اقتصادی کشورها
فراهم میسازد.فرصت پنجره جمعیتی ایران که از اواخر دهه  70باز شده ،در خوشبینانهترین
حالت یک دهه و نیم و در بدبینانهترین حالت کمتر از  5سال دیگر بسته خواهد شد.بنابراین
فرصت اندکی برای بهرهگیری از این پنجره جمعیتی برای ارتقای تولید وجود دارد.
طی  40سال گذشته سرمایهگذاری قابل توجهی در حوزه تربیت نیروی انسانی تحصیلکرده
انجام شده است.این در حالی است که طبق آخرین دادههایرسمی منتشر شده ،در زمستان
 1399معادل 38.8درصد از بیکاران کشور از فارغالتحصیالن آموزش عالی هستند.این دادهها
به خوبی گویای وجود ظرفیتهایبالقوه نیروی انسانی در جامعه ایران است.این دادههانشان
میدهد ظرفیتهایبالقوهای در اقتصاد ایران از زاویه وجود نیروی کار تحصیلکرده جوان وجود
دارد که با برنامهریزیهایمنســجم میتوان از این سرمایههادر جهت سرعتبخشی به رشد
اقتصادی استفاده کرد.

راههایمبارزه با فساد
بخش خصوصی چه پیشنهادهایی برای فسادستیزی
در دولت آینده دارد؟
مبارزه با فساد به اصلیترین شعار انتخاباتی در سال  1400تبدیل شد.در سالهایرکود و تورم
که بیکاری نیز زاییده آن است ،تبعیضهاو فسادها بیش از گذشته ،جامعه را تحت تاثیر قرار داد.
همین موضوع موجب شد تا توجه بیشتری به مبارزه با فساد جلب شود و شعارهای انتخاباتی را
تحتالشعاع خود قرار دهد.
مطالعات پارلمان بخش خصوصی نشــان میدهد که رواج فساد در الیههایمیانی و پایینی
دستگاههایدولتی و اخذ تصمیمات و سیاستهایفسادآفرین در سطوح باالی دولت ،باعث اتالف
منابع هنگفتی شده است.فساد گسترده نشان از بحران شفافیت در فرآیندهای تخصیص منابع
دارد.ازاین رو مقابله جدی با فساد از دیگر محورهایی است که دولت آینده با همراهی قوه قضائیه
و قوه مقننه باید در دستور کار خود قرار دهد.تدوین برنامه ملی و جامع مبارزه با فساد بر محور
توسعه دولت الکترونیک و نظارت بر کانالهایاصلی بروز فساد یعنی تخصیص تسهیالت بانکی
ارزانقیمت و با شــرایط ویژه و به افراد ذینفوذ ،تخصیص دالرهای نفتی ،واگذاری اموال دولتی،
برگزاری مناقصات ،نظارت بر عملکرد گمرکات ،حذف امضاهای طالیی و سادهسازی قوانین پایه باید
در اولویت دولت آینده باشد.
بسته پیشنهادی بخش خصوصی که برای رئیس جمهور آینده مهیا شده ،راهکارهایی را برای
مبارزه با فســاد پیشنهاد کرده است.بر این اساس پیشنهاد شده است که سامانه افشای فساد در
سازمانهاو نهادهای درگیر با فعاالن اقتصادی طراحی شود و قانون حمایت از افشاگران به منظور
فراهم شدن زمینه افشای فسادها و رشوهگیریهادر دستگاههایدولتی توسط مردم ،تدوین شود.
همچنین پیشنهاد شده است که گمرکات کشور در راستای مقابله با قاچاق تخصصی شوند.در
زمینه تجارت پیشنهاد شده است که عملکرد همه بازارچههایمرزی و مبادی ورود کاال به منظور
جلوگیری از قاچاق کاال به طورجدی توسط گمرك کنترل شود.
رفع تبعیض بین بخش خصوصی و دولتی و حرکت به ســمت فضای رقابتی از دیگر الزامات
پیشنهادشده از سوی بخش خصوصی به دولت آینده است.همچنین پیشنهاد شده است که رعایت
ماده  8قانون اجرای سیاستهایکلی اصل  44جهت جلوگیری از اتخاذ سیاستهایتبعیضآمیز
بین دولت و بخش خصوصی در همه مصوبات دولت و مجلس مد نظر قرار گیرد.
فعاالن بخش خصوصی انتظار دارند که عملکرد شورای رقابت و راهاندازی نهادهای تنظیمگر
بخشی در بازارهایی که مصداق انحصار هستند ،تقویت شود.
همچنین درخواســت شده است که کلیه دستگاههایاجرایی مکلف شوند به منظور عادالنه
کردن قراردادها برای بخشهایخصوصی و تعاونی ،در انعقاد قرارداد با شرکتهایبخش خصوصی
و تعاونی برای خرید کاال یا خدمت ،از فرمهاییکنواخت استفاده کنند.
فعاالن بخش خصوصی انتظار دارند با کاهش رویههای فساد آمیز ،شرایط برای فعالیتهای
مولد و سالم اقتصادی فراهم شود .سالهاست که اقتصادگردانان واقعی راهکار شفافیت را برای
مبارزه با فساد کارساز میدانند و حذف رانت و امضاهای طالیی را مطالبه میکنند .شرایط تحریم
البته به التهابات اقتصادی دامن زده است و فعالیتهای غیرمولد را قدرت بخشیده است .همچنین
رویههایی که به عنوان دور زدن تحریمها به کار گرفته شده است ،عمال فضا را برای رانت جویی و
فساد مهیا ساخته است .از این رو است که اهمیت لغو تحریمهای اقتصادی در ایجاد فضای سالم
اقتصادی نمایان میشود .سیاستهای داخلی نیز نیاز به بازآرایی بر اساس اصول شفافیت دارد تا
شرایط برای رقابت سالم میان همه گروههای ذینفع در اقتصاد فراهم شود .اگر اطالعات به طور
عادالنه در اختیار همه فعاالن اقتصادی قرار نگیرند و برخی بنگاههای شبه دولتی دست باالتری
در این موضوع داشته باشند عمال شرایط رقابت فراهم نمیشود و شفافیت نیز جایگاهی نخواهد
داشت .نتیجه این رویه به کاهش رقابتپذیری اقتصادی و گسترش فضای رانت و فساد میرسد.
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دولت بهتنهایی قادر به مبارزه با فساد نیست
مهمترین مانع توسعه اقتصاد فساد است که در تمام
بخشهایاقتصادی کشور رخنه کرده؛ جریان فساد
در ایران بسیار نهادینه شده و چون به طور ریشهای با
آن برخورد نشده است همچنان شاهدیم که با وجود
ورود سران سه قوه همچنان مشکالت متعددی در
این زمینه وجود دارد و فساد کمتر نشده است.در
وضع موجود نظام ارزشــی حاکم بر تصمیمگیران
سید مرتضی افقه
و تصمیمســازان از بین برنده فساد نیست.چون از
عضو هیئت علمی دانشکده
منظر فقهی عمدتا فساد بر مسئله حجاب ،موسیقی
اقتصاد دانشگاه اهواز
و نوشیدنیهایحرام و موارد اینچنینی تمرکز دارد
و نگرش نظام ارزشــی طوری شــده که فسادهای
اداری ،اجرایی و اقتصادی را خارج از محدوده وظایف عملی خود میداند و عمال این
موضوع را برعهده دستگاههایذیربط گذاشته که این دستگاههاهم توان مقابله با این
حجم گسترده از فساد را ندارند. در کنار این مسئله مجموعه قوانین و نظام انتخاب و
انتصاب مدیران دایره بسیار محدودی در این  4دهه گذشته پیدا کرده که بهترین و
شایستهترین افراد را انتخاب نمیکند .بسیاری از افراد منتخب آنقدر توانمند نیستند
که در قدرت و امکاناتی در اختیارشان قرار گرفته بتوانند خودشان را کنترل کنند و
به فساد ورود نکنند.مجموعه این عوامل موجب شده تا فساد گسترده شود و مبارزه
سخت در حد اعدام هم تاکنون نتواند مانع باشد.فساد در کشور ما در دو سطح وجود
دارد :یک نوع آن در سطح کالن است که از طریق افراد ذینفوذ سیاسی و اجرایی در
داخل دستگاههایحاکمیتی و بیرون صورت میگیرد که البته به هم مرتبطاند.یک
نوع فساد گستردهتر خرد در حد کارکنان اداری-اجرایی است که امضاهایشان صاحب
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قدرت اســت.البته این امضاها در هر دو سطح وجود دارد.لذا خیلی زمینه و بستری
وجود ندارد که به صورت ویژه با این نوع فسادها برخورد شود و همین ،مانع جدی برای
رشد ،توسعه و پیشرفت کشور شده است.
بنابراین فساد موجود در کشور از بین نمیرود مگر اینکه مجموعهایاز ساختارهای
فعلی که فســادپرور هستند ،اصالح شوند که این ســاختارها از نظام ارزشی شروع
میشوند تا مجموعهای از ساختارهای اداری ،اجرایی ،نظارتی ،قضایی و قانونی .همه
اینهابسترساز و حتی وسوسهکننده فاسدان هستند.بسیاری از این فسادها هم فقط
به دولت برنمیگردد.بخشــی در چارچوب عملکــرد قوه قضاییه و حتی قوه مقننه
قابلتوضیح است.مبارزه با فساد هم به تنهایی خارج از عهده دولت است به عنوان قوه
مجریه ،دولت حتی در محدوده اجرایی خود دستش به هیچ عنوان باز نیست.گرچه
ارتقای ســامت اداری و شفافیت اهمیت باالیی دارد و باید مورد توجه قرار گیرد اما
موانع متعددی چون قانونگریزی ،قوانین متعدد و بد و گاه همکاری نکردن قوه قضاییه
در مبارزه با فساد مشکالت زیادی را برای دولت بهوجود آورده است.در این زمینه به
نظر میرســد همراهی سایر قوا از اصول اصلی تحرک دولت به سمت مبارزه با فساد
است.لذا نباید فقط دولت را در بحث مبارزه با فساد مورد خطاب قرار داد آن هم در
شرایط کنونی که ساختارها شکل گرفتهاند و دولت جدید نمیتواند در ساختارهای
اداری -اجرایی و بوروکراسی کندکننده پیشرفت تغییرات اساسی ایجاد کند.مبارزه با
فساد یک کار گسترده و وسیع نیاز دارد با همکاری همه دستگاههاکه ریشه آن هم
به نظام ارزشی و نگرشی برمیگردد یعنی باید از همان ابتدا در نوع استخدام کارکنان
و انتصاب مدیران تغییر اساسی ایجاد شود و در مقابل ،مجازاتهاسنگینتر شود و از
طرفی وضعیت اقتصادی و معیشتی توده کارکنان و کارمندان هم به گونهایبهبود پیدا
کند که برای انجام فساد وسوسه نشوند.

طرح «بنای ایران» توسط اقتصاددانان و دانشگاهیان و با حمایت اتاق تهران رونمایی شد

راه نجات ایران این مسیر است
پاسخ به  13مسئله اساسی در مورد اقتصاد ایران
اواخر اردیبهشتماه امسال بود که در اتاق تهران ،از طرح «بنای ایران» رونمایی شد .در این
مراسم ،طراحان و تدوینکنندگان اصلی طرح «بنای ایران» با حضور در اتاق بازرگانی تهران از
جزئیات آن ســخن گفتند .این طرح که توسط تعدادی از اقتصاددانان و دانشگاهیان که عمدتاً
چهرههای جوان هستند ،تدوین شده مورد حمایت اتاق تهران برای ارائه نیز قرار گرفته است تا هم
در معرض نقد قرار گیرد و هم زیربنای برنامهریزی سیاستگذار قرار گیرد.
اتاق تهران و پژوهشکده سیاستگذاری شریف عنوان کردهاند که 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 گزارش ،خالصه مدیریتی این
طرح آورده شده است.
بسته نجات اقتصاد ایران
اقتصــاد ایــران در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و وﯾﮋﻩای ﻗﺮار دارد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ
اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺘﯽ از ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎلهای ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ سختتر و حساستر
اﺳﺖ .از ﯾﮏ ﺳﻮ ،اﯾﺮان 17 ،ﺳﺎل از ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺰرگ ﭘﻨﺠﺮه ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻩ و ﺑﺮﺧﯽ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽهــا ،ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺑﺴﺘﻪﺷﺪن ﭘﻨﺠﺮه ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺗﺎ  6ﺳﺎل آﯾﻨﺪﻩ دارد .ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﻨﺠﺮه
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ،ﺣﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻬﻦﺳﺎﻟﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪﻩ و ﺗﻮســعه ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد
زیرساختهای ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دههها زﻣﺎن داردً ،
ﻋﻤﺎﻠ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ میشود .اﯾﻦ اﻣﺘﻨﺎع ﺗﻮﺳﻌﻪ،
ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﺸﻮر درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺤﺘﻮم «ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ» ﺑﺮای اﯾﺮان
اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﺎﻠل اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی وﺟﻮد و
ادامــه ﻓﺸﺎرهای ﻣﺪاوم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﺎﻠل ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺸﺎرهای
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ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺷﮑﻞ ﻓﻌﻠﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﺠﺎد ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﭘﺎﯾﺪار از اﯾﻦ ﻓﺸﺎرها ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﺮد .راﻩ آن ،ﻋﺎﻠوﻩ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد رابطه دوﻟﺖ-ﻣﻠﺖ ،ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺨﺼﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
و ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ دورههــای ﺳﺮد و ﮔﺮم ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﯿﻨﻮﺳﯽ ﺑﻮدن «دورههــای
ﻓﺸﺎرهای بینالمللی و ﮐﺎهش ﻓﺸﺎرها» در ﺣﺎل ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ ﮐﺮدن ﺳﺮﯾﻊ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﻠﺰ
اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺗﺼﻮر ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ هــماﮐﻨﻮن ،ﺑﻪ ﺟﺰ اﺻﺎﻠﺣﺎت اﺳﺎﺳﯽ در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر هیچ
راﻩ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد رابطــه دوﻟﺖ-ﻣﻠﺖ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان مهمترین اﺻﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای اﯾﺮان
وﺟﻮد ﻧﺪارد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ اﺻﺎﻠﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ هدف دوم ،ﯾﻌﻨﯽ
«ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻘﺶ اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن» را هم ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزد.
اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ و وﯾﮋﻩ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻣﻨﺴﺠﻢ ،ﻗﺎﺑﻞﺳﻨﺠﺶ و اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ دارد .اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای هــم ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﺮی ﺑﺎورﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در اﺟﺮا و ﺗﻮﺳﻌﻪﮔﺮا و دﻟﺴﻮز ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ
دﻏﺪغه اﯾﺮان ﺑﺮاﯾﺶ اوﻟﻮﯾﺖ و هدف اﺻﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در بسته ﻧﺠﺎت اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان« ،ﺑﻨﺎ» ،ﺳﻌﯽ ﺷﺪﻩ اهداﻓﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺶ و اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪﻩ
و ﮔﺎمهای اﺟﺮاﯾﯽ زﻣﺎنﻣﻨﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای اﺟﺮای هرﮐﺪام ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد.
ﭘﻨﺞ هــدف ﻗﺎﺑﻞﺳﻨﺠﺶ و اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای  4ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ:
« .1رﺷﺪ اشــتغالزای  6درﺻﺪی ﺳﺎﺎﻟﻧﻪ و  3اﻟﯽ  5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺷﻐﻞ در  4ﺳﺎل؛  .2ﻣﻬﺎر ﭘﺎﯾﺪار ﺗﻮرم
و رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻮرم ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮرم ﮐﺸﻮرهــای ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ؛  .3ﻓﻘﺮزداﯾﯽ ﻏﯿﺮﺗﻮرﻣﯽ و ﺗﻀﻤﯿﻦ درآمــد
ﭘﺎﯾﺪار  30دﺎﻟر در ﻣﺎﻩ؛  .4ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد و رﺳﺎﻧﺪن رتبــه ﺷﺎﺧﺺ ادراک ﻓﺴﺎد اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﮐﺸﻮرهــای ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ؛  .5ارﺗﻘﺎی ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر و رﺷﺪ  100درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ
ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ در  4ﺳﺎل».
ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اهداف ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﺎﻠﺻﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﮔﺎم ﮐﻠﯿﺪی و ﭼﻨﺪ ﮔﺎم ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ و
زﻣﺎنﻣﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﺗﻘﺪم و ﺗﺄﺧﺮ و زﻣﺎن اﺟﺮای هرﮐﺪام از اﯾﻦ ﮔﺎمها ،ﺣﺎﺋﺰ اهمیت ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ.
اﯾﻦ گامها را میﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﺎﻠﺻﻪ ﮐﺮد:
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آینده ما
اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از درآمدهــای ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺷﮑﺎف درآمدهای ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و هزینههای
دوﻟﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮرمهــای دورﻗﻤﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪزداﯾﯽ در ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ
ارزهــای ﻧﻔﺘﯽ از ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﮔﺎم ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری
هلنــدی و ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻮرمهــای ﺑﺎﺎﻟ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺿﺮوری اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ارزهای ﻧﻔﺘﯽ در
ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ﺣﺪود  50ﺳﺎل اﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را ﺑﯿﻤﺎر ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ارز ﻧﻔﺘﯽ در ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮐﺎهش ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺷﮑﺎف درآمدهای ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
و هزینههای دوﻟﺖ اﺳﺖ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎﯾﺪ هزینههای دوﻟﺖ ﻣﻬﺎر ﺷﺪﻩ
و درآمدهای دوﻟﺖ در ﮐﻮﺗﺎﻩﻣﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪﻧﻈﺮ میرسد ﯾﮑﯽ از گزینههای ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻪ
در ﺟﻬﺖ هدف رﺷﺪ اﺷﺘﻐﺎلزا هم هست ،واﮔﺬاری زمینهای دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی است .در
ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺄﻣﯿﻦ از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮﺗﻮرﻣﯽ ﺷﮑﺎف ﺗﺄﻣﯿﻦﻧﺸﺪﻩ از ﻣﺤﻞ
ﻓﺮوش اوراق و ﺳﭙﺲ واﮔﺬاری شرکتهای دوﻟﺘﯽ در ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم اﻗﺪام کرد.
در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﮔﺎم ﮐﻠﯿﺪی در ﺳﺎل  1400و ﮔﺎمهای ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ آن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺎمهای ﻣﻬﻢ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﮐﻪ در ﺳﺎل  1400ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺷﺮوع اﺻﺎﻠح ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ .در ﺳﺎل
 1400ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ از زﯾﺮﻣﺠﻤﻮعــه وزارت اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎرج ﺷﺪﻩ و ﺑﺎ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در آن ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻌﺎوﻧﺖ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻓﺸﺎرهای
ﺳﯿﺎﺳﯽ روی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ و اﺻﺎﻠح ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع
درآمد اﺷﺨﺎص ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺨﻮرد .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،در نیمه دوم
ﺳﺎل  1403ﻗﺎﺑﻞ راﻩاﻧﺪاری اﺳﺖ و از آن ﺳﺎل ،میتــوان ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ درآمدهــای ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه آن از ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ میشــود ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮﺗﻮرﻣﯽ ﺑﻮدجــه
ﮐﺸﻮر اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد.
ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ،اﺻﺎﻠح ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ از  1400ﺑﺎﯾﺪ آﻏﺎز شــود و احتماالً ﺗﺎ  1408ﺑﻪ
ﻃﻮل ﺧﻮاهــد اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .اﯾﻦ ﮔﺎم ﺷﺮح و ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎری دارد ﮐﻪ در بســته ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺻﺎﻠح ﻧﻈﺎم
ﺑﺎﻧﮑﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﮔﺎم دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای دوﻟﺖ در ﺳﺎل  1400ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻣﺬاﮐﺮات ﮔﺴﺘﺮده ﻃﺮح
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ راﻩ و ﺑﯿﺶ از  170ﭘﺮوژﻩای اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ بست ه ﻧﺠﺎت ﺑﺮای راﻩ ،راﻩآهن ،ﺑﻨﺪر و ﻓﺮودﮔﺎﻩ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ ،هند ،روﺳﯿﻪ ،ﻋﺮاق ،ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻟﺒﻨﺎن و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرهای اروﭘﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ پروژههــا از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺄﻣﯿﻦ از اﯾﻦ
ﻣﺤﻞ ،ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﻓﺮوش اوراق ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮهــای ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺧﻮاهد آﻣﺪ.
ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﺷﺮوع اﻗﻨﺎع اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در زمینــه
ﻋﺎدﺎﻟﻧﻪﺳﺎزی یارانههــای اﻧﺮژی اﺳﺖ ﮐﻪ از  1400ﺑﺎﯾﺪ آﻏﺎز ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺳﺎل  1403ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﻋﺎدﺎﻟﻧﻪﺳﺎزی یارانههــا و ﺑﺮﻗﺮاری درآمد ﺟﺎﻣﻊ همگانی ﺑﺮای هر اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  30دﺎﻟر را رﺳﻤﺎً
آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ.
در حالــی که زﻣﺎنﺑﻨﺪی هرﯾﮏ از ﮔﺎمها در اﯾﻦ طــرح ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪﻩ و اﯾﻦ ﮔﺎمها در ﺳﺎل
 1401هم اداﻣﻪ مییابند ،ﮔﺎم ﮐﻠﯿﺪی ﺳﺎل  ،1401ﺣﺬف اﻧﺤﺼﺎرات و اﻣﻀﺎهای ﻃﺎﻠﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮔﺴﺘﺮدﻩ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ آزادی ﮐﺴﺐوﮐﺎرها در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر میشود ،ﯾﮑﯽ از مهمترین
ﻗﺪمها در اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺖ.
نمودار  :1پنجرۀ جمعیتی ایران -نسبت جمعیت در سن کار به جمعیت وابسته
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ﺑﺎ برداشــتن ﮔﺎمهــای ﮔﻔﺘﻪﺷﺪﻩ میتــوان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،1402ﺗﻮرم را ﺑﻪ زﯾﺮ 15
درﺻﺪ رﺳﺎﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﮔﺎم ﮐﻠﯿﺪی ﺳﺎل  1402ﺣﺬف کلیــه ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاریهای دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﺎﻟها
و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺣﺬف ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاریهــا ،ﺳﺎزﻣﺎنهــای ﻋﺮﯾﺾ و ﻃﻮﯾﻞ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﺗﻌﺰﯾﺮات و ...ﻧﯿﺰ ﺣﺬف ﺷﺪﻩ و وظیفه دوﻟﺖ ﺻﺮﻓﺎً ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﺪم اﯾﺠﺎد ﻣﻮاﻧﻊ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزارها و ﮐﻨﺘﺮل
اﺛﺮات ﺧﺎرﺟﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻨﮕﺎﻩهــاﺳﺖ ،ﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ ﺷﺎﺧﺺ
ﺳﻬﻮﻟﺖ ﮐﺴﺐوﮐﺎر در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎوری ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺎم ﮐﻠﯿﺪی ﺳﺎل  ،1403ﺷﺮوع ﭘﺮوژه «ﺑﺎزار ﻣﺘﺸﮑﻞ اﻧﺮژی و اﻋﻄﺎی  30دﺎﻟر ﺑﻪ هــر اﯾﺮاﻧﯽ»
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﺎﻠﺻﻪ ،ﺑﻪ هــر اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺼﺮف هــر اروﭘﺎﯾﯽ از  6ﺣﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ
ﺑﻨﺰﯾﻦ ،ﮔﺎزوﺋﯿﻞ ،ﺑﺮق ،ﮔﺎز ،ﻧﻔﺖ ﮐﻮرﻩ و ﻧﻔﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﯾﺎراﻧﻪ را درﯾﺎﻓﺖ میکننــد،
ﺑﻪﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ،ﺗﺨﺼﯿﺺ ﭘﯿﺪا میکند .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان
اﻧﺮژی ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از درآمد ﺧﻮد را ﭘﺮداﺧﺖ میکند .اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از اﻧﺮژی در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻮﮐﻦ اﻧﺮژی ﺑﻪ
هر ﻓﺮد ﺑﻪﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺗﺨﺼﯿﺺ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻩ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺎدل  30دﺎﻟر در ﻣﺎﻩ ﺑﻪ
هر اﯾﺮاﻧﯽ میشود .اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺒﻮدﻩ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات قیمتهای ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺮژی و ﻧﺮخ دﺎﻟر
در ﮐﺸﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ میکند .ﯾﻌﻨﯽ هرﭼﻪ قیمتهای ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﯾﺎ ﻧﺮخ دﺎﻟر ﺑﺎﺎﻟﺗﺮ رود ،ﻣﯿﺰان
رﯾﺎﻟﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاهد ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ،در ﺟﻬﺖ ﻋﺪم ﺳﺮﮐﻮب دﺎﻟر ﺗﻮﺳﻂ دولتها ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖزداﯾﯽ و ﺑﯿﻤﺎری هلندی ﻣﻨﺠﺮ میشــود ﻧﯿﺰ ،ذیﻧﻔﻌﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد میکند .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮح ً
ﻋﻤﺎﻠ
ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ در اﯾﺮان ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﺎﯾﺪار رﯾﺸﻪﮐﻦ ﺷﺪﻩ و ﺑﺴﯿﺎری از سیاســتهای رفاهی ﮐﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﭼﯿﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ.
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺗﺠﺎری و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ همساﯾﮕﺎن در ﮐﻨﺎر ﺗﻨﺶزداﯾﯽ ﺑﺎ ﻏﺮب و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺷﺮق
در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
میﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﻨﺎر دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ راﻩ ﺳﺒﺐﺳﺎز اﯾﺠﺎد ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
هــرﮐﺪام از ﻧﺎﻣﺰدهای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاهند ،میتوانند از هر ﺑﺨﺶ از اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻨﺪ.
همچنین ﭘﮋوهشــکده ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﺮﯾﻒ آﻣﺎدﮔﯽ دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارائه ﺣﻀﻮری ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﺮای هرﮐﺪام از ﻧﺎﻣﺰدهای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻗﺪام کند.
فرصت نیست
ﭘﻨﺠﺮه ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در آســتانه ﺑﺴﺘﻪﺷﺪن اﺳﺖ .هنگاﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ در
ﺳﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ واﺑﺴﺘﻪ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر از ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻓﺮاﺗﺮ رود ،ﭘﻨﺠﺮه ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ
آن ﮐﺸﻮر بــاز ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﺎزﺷﺪن ﭘﻨﺠﺮه ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮای ﺟﻬﺶ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮔﺮوﻩ
اﻗﺘﺼﺎدهــای ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﯾﺠﺎد میکنــد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻓﺮﺻﺖ ﭘﻨﺠﺮه ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ از اواﺧﺮ دهه هفتاد
ﺑﻪ روی ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎز ﺷﺪﻩ ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران و دولتهــا ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺎ اﺻﺮار ﺑﺮ سیاســتها و اﻗﺪاﻣﺎت ﻏﻠﻂ و اﺟﺮاﻧﮑﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﺮای توسعه ﮐﺸﻮر ،در ﻋﻤﻞ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺟﺪی ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ درکی واﻗﻌﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻃﯽ 16
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود  ١٧ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺳﻦ ﮐﺎر اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺧﺎﻟﺺ اﯾﺠﺎد ﺷﻐﻞ
در اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﻤﺘﺮ از  ٣ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺷﻐﻞ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﻨﺠﺮه ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ
ﺷﺪن اﺳﺖ .وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر و ﺳﻨﺎرﯾﻮهای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن آن در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎرﻩ
 ١ﻧﺸﺎن دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ دهه و در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮ از 5
ﺳﺎل دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاهد رﻓﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،دوره رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری آﺗﯽ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎن ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﻩ
ﺑﺮای ﺑﻬﺮﻩﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ارزﻧﺪﻩ و اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﮐﺸﻮر در رﯾﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ.
متأسفانه ،علیرغم باز بودن پنجره جمعیتی و در اختیار داشتن نیروی کار جوان و باانرژی،
دولتها زمینههای اشــتغال آنها را ایجاد نکرده و حتی در مواردی از بین بردهاند .آمار نشــان
میدهد که دولتها ،نهتنها در ایجاد شــغل و رشد اقتصادی متناسب با پنجره جمعیتی موفق
نبودهاند ،بلکه با تخریب محیط کســبوکار و از کار انداختن سازوکارهای طبیعی ایجاد شغل،
این فرصت بزرگ را به تهدید تبدیل کردهاند .متأسفانه کشور ایران یکی از پایینترین نرخهای
مشارکت جوانان در بازار کار را دارد و دردناکتر اینکه علیرغم پایین بودن نرخ مشارکت جوانان،
نرخ بیکاری آنان نیز به شدت باالست .این نیز شاهد دیگری بر ادعای تبدیل فرصت وجود پنجره
جمعیتی به تهدید امنیت ملی است.
نتیجۀ این وضعیت ،باالبودن بار تکفل ایران حتی در مقایسه با کشورهایی است که جمعیت

2

در ﺳﺎل  1400ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ از زﯾﺮﻣﺠﻤﻮعه وزارت اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎرج ﺷﺪﻩ و ﺑﺎ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در آن ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻌﺎوﻧﺖ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻓﺸﺎرهای ﺳﯿﺎﺳﯽ روی ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ و اﺻﺎﻠح ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع درآمد اﺷﺨﺎص ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺨﻮرد.

آنها سالهاست وارد میانسالی و پیری شده است .مقایسه نرخ تکفل ایران با برخی کشورهای
منتخب نشان میدهد که کشور ایران بار تکفل بیش از دو و نیم دارد .به بیان دیگر ،در کشور،
هر یک نفر شاغل باید معیشت دو و نیم نفر دیگر را نیز تأمین کند؛ این یعنی بار تکفل کشور از
کشورهایی مانند انگلیس ،فرانسه و آمریکا نیز باالتر است .این واقعیت تلخ در حالی رخ داده که
نزدیک به دو دهه از فرصت پنجره جمعیتی میگذرد.
ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺳﻌﯽ و ﺧﻄﺎ ﮐﺮدن در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را از ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،وﻗﻮع ﺗﻮرمهــای
ﺑﺎﺎﻟ و رﮐﻮدهای ﻋﻤﯿﻖ در ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮر ،دهههای ﻣﺘﻤﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ
ﺗﻮرمهــای ﻣﺰﻣﻦ و دورﻗﻤﯽ اﺳﺖ .ﻋﺎﻠوﻩ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﯿﺎن زﯾﺎدی درﮔﯿﺮ رﮐﻮدهای ﻋﻤﯿﻖ و ﻓﺮﺳﺎﯾﺸﯽ
ﺑﻮدﻩاﯾﻢ .دهه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﺎ همان دهه  ٩٠ﺷﻤﺴﯽ را میتوانیم دهه ﮔﻤﺸﺪه اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻧﺎمﮔﺬاری
ﮐﻨﯿﻢ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ دهــه ،هــم ﺷﺎهد ﺗﻮرمهای ﺑﺎﺎﻟ ﺑﻮدﻩاﯾﻢ و هم رﮐﻮدهــای ﻋﻤﯿﻘﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺮدﻩاﯾﻢ .ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ،ﺗﻮرم ســاالنه  ١٨درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻩ،
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ ســاالنه اﯾﻦ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺰدﯾﮏ ﺻﻔﺮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪﺷﺪت ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ
دارﯾﻢ .همانطور ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،رﻓﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺒﻮدﻩ
و اﯾﺮان در ﺣﺎل ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدن ﺟﺪی و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان از ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ .ﺗﻮرمهای ﺑﺎﺎﻟ و رﮐﻮدهای
ﻋﻤﯿﻖ ســرمایه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺷﺪت کاهش دادﻩ و اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
مولفه اﺻﻠﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦﮐﻨﻨﺪه اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪار در ﮐﺸﻮر ﺗﺤﮑﯿﻢ رابطه ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻣﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ،
ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪﺷﺪت آﺳﯿﺐ دﯾﺪﻩ اﺳﺖ .روﻧﺪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و روﻧﺪ
ﻓﻘﺮ ،ﮔﻮاﻩ دﯾﮕﺮی ﺑﺮ وﺧﺎﻣﺖ ﺷﺪﯾﺪ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر هستند.
اﻣﺎ نکتــه دﯾﮕﺮ در ﺧﺼﻮص ﻣﻬﻠﺖ اﻧﺪﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از فرصتهــای
اﺛﺮﮔﺬار بینالمللی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ .ﭘﺮوژه ﺗﮑﻤﯿﻞ و توسعه «ﯾﮏ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ،ﯾﮏ راﻩ» (ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ)
ً
ﮐﺎﻣﺎﻠ ﺟﺪی ،ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﺷﺮوع ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﻠﻞ
از ﺳﺎل  ٢٠١٣ﺑﻪﺻﻮرت
ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران اﯾﺮاﻧﯽ در اﺣﯿﺎی ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی اﯾﺮان در اﯾﻦ ﭘﺮوژﻩ ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎرهــا اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻨﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪن اﯾﺮان ﺟﺪی ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﮐﺸﻮر از
ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻋﺪم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ از ﻣﺴﯿﺮ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﺳﭙﺲ از ﻣﺴﯿﺮ درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ﺑﻪ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺧﺘﺎﻠﻓﺎت داﺧﻠﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،هنــوز ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺮﯾﻊ و ﻓﻮری از
اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ،ﺷﺮط ﺎﻟزم ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘﯽ ﮐﺸﻮر در منطقــه ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺣﺘﯽ دﻧﯿﺎﺳﺖ.
ﺗﻌﻠﻞ ﻣﺎ نمیتوانــد ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻃﯽ  4ﺳﺎل آﺗﯽ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ
هوﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﮐﺎرآﻣﺪی درﺑﺎره اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻬﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد .ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ میتواند ﻧﻘﺶ
ﭘﯿﺸﺮان توسعه ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﺸﻮر را از ﻃﺮﯾﻖ اﺣﯿﺎی ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘﯽ اﯾﺮان و توسعه ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاهم ﮐﻨﺪ .ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﺳﺮع وﻗﺖ آن را ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺑﺮﺗﺮی ژﺋﻮﮐﺎﻟﭽﺮ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر در ﮐﺸﻮرهــای همســایه و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﺸﻮرهــای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﺑﻪ
ژﺋﻮاﮐﻮﻧﻮﻣﯽ و دﺳﺘﺎوردهای اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺮﺗﺮی ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﯿﺎنﻣﺪت ،ﻣﺴﺘﻠﺰم اﯾﻦ اﻗﺪام
اﺳﺖ .ﻣﺸﺎهــده ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎﺎﻟﻧﻪ و ﻣﻮﺛﺮ ﮐﺸﻮرهاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،روﺳﯿﻪ و اﻣﺎرات در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎزﺳﺎزی
ﮐﺸﻮرهای ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻧﻈﺎرﻩﮔﺮ ﺑﻮدن ﮐﺸﻮر اﯾﺮان دردﻧﺎک و ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .دوﻟﺖ آﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻌﺎدل
دردﻧﺎک را ﺑﺮهم زﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﺎﻣﺰدهــای رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎﯾﺪ «ﮐﻠﯽﮔﻮﯾﯽ» و «ﺷﻌﺎرزدﮔﯽ» را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارنــد و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای «ﻗﺎﺑﻞﺳﻨﺠﺶ» و «اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ» ﺑﺮای اداره اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺠﺎت اﻗﺘﺼﺎد
اﯾﺮان ﺑﺎ هــدف ارائــه ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻋﻤﻮﻣﯽﺳﺎزی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اﯾﺠﺎد مطالبــه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺤﻮرهای ﮐﻠﯿﺪی آن ،ﺑﻪ رهاﯾﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاهد ﮐﺮد.
ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ «ﺗﻌﻬﺪات ﺷﻔﺎف و ﺳﻨﺠﺶﭘﺬﯾﺮ» در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎتها

ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺪهای زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ رقابتهای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ
ﻋﻤﺪه اﻧﺮژی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاهــا ﺑﺮ «ﮐﻠﯽﮔﻮﯾﯽ» و «اﻧﺸﺎﻧﻮﯾﺴﯽ» و «ﻣﻘﺼﺮﯾﺎﺑﯽ» ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﺪرت دﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاهــا «ﺗﻌﻬﺪات ﺳﻨﺠﺶﭘﺬﯾﺮ» ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﺎﻠت ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح
ﮐﻨﻨﺪ .هرﻗﺪر هم داﯾﺮه ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاهای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ وســیعتر ﺷﻮد و گروههای ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮی ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻧﻘﺺ ﺑﺰرگ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎتهای ﻣﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎتها ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮕﯽ در ﺑﻬﺒﻮد ﺷﯿﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎﻠن ﮐﺸﻮر اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در  30ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،اﮐﺜﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاهــای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎتهــای رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،نطقهــای
ﭘﺮﺷﻮری درﺑﺎره «ﺿﺮورت کاهــش ﺗﻮرم» داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﭼﻨﺪ دهــه اﺧﯿﺮ ،ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا هم
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ﻧﺪﯾﺪﻩاﯾﻢ ﮐﻪ «ﺗﻌﻬﺪ ﺳﻨﺠﺶﭘﺬﯾﺮ»ی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﻌﻬﺪی ﺑﺮای «رﺳﺎﻧﺪن
ﺗﻮرم اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺸﻮرهای ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ» ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ .درﺿﻤﻦ ،ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ در همین ﭼﻨﺪ
دههای ﮐﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﮔﺮم خطابههای آﺗﺸﯿﻦ در زمینه «ﻓﻮرﯾﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم» ﺑﻮدﻩاﯾﻢ ،اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرهای
ﺟﻬﺎن ﺗﻮرم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺪود ﺻﻔﺮ رﺳﺎﻧﺪﻩاﻧﺪ و هماﮐﻨﻮن از هر  3ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن 2 ،ﮐﺸﻮر ،ﺗﻮرم ﺳﺎﺎﻟﻧﻪ
«زﯾﺮ  3درﺻﺪ» دارﻧﺪ!
اﻣﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری  ،1400اهمیــت ﻃﺮح «ﺗﻌﻬﺪات اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻨﺠﺶﭘﺬﯾﺮ»،
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﺎﻟﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻃﺮف اﯾﺮان ﻣﺎ ،ﯾﮑﯽ از بحرانیتریــن ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺧﻮد را ﺳﭙﺮی میکنــد؛ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺤﺮان ﻓﻌﻠﯽ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﺳﻘﻮط
«اﻣﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ» در  2ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﺑﺴﯿﺎر پیچیدهتر ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺧﺎﻠﺻﻪ ایــنﮐﻪ هــر ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ ﮐﻪ «ﺗﻌﻬﺪات ﺷﻔﺎف و ﺳﻨﺠﺶﭘﺬﯾﺮ» ﻣﻄﺮح ﻧﮑﺮدﻩ و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ
ﻧﻄﻖهــای آﺗﺸﯿﻨﯽ ﺷﺎﻣﻞ «ﮐﻠﯽﮔﻮﯾﯽ» و «اﻧﺸﺎﻧﻮﯾﺴﯽ» و «ﻣﻘﺼﺮﯾﺎﺑﯽ» ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ ،از هر ﮔﺮوﻩ و
ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﻄﻌﺎً ﺷﺎیسته اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﻧﺨﻮاهد ﺑﻮد.
دوﻟﺖ آﯾﻨﺪﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اهــداف اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺤﺪود اﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ .اول از همــه ،ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دهه گمشده  1399-1390و اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ سرمایه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ﻣﻬﺎر ﭘﺎﯾﺪار ﺗﻮرم و
اﯾﺠﺎد رﺷﺪ و اﺷﺘﻐﺎل ،ﺑﺎﯾﺪ در اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺪک باقیمانــده ﺑﺮای ﭘﻨﺠﺮه ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و
ﮐﻬﻦﺳﺎﻟﯽ ﺷﺪﯾﺪی ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎﺳﺖ ،اهمیــت اﯾﻦ ﻣﺤﻮرها را ﻣﻀﺎﻋﻒ میکند .ﺗﻮرمهای ﺑﺎﺎﻟی
ﺳﺎلهــای اﺧﯿﺮ در ﮐﻨﺎر اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ (ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ) ﻓﺸﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺸﺖ
ﺧﺎﻧﻮارهای ﭘﺎﯾﯿﻦ درآمدی وارد ﮐﺮدﻩ و در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻘﺮ ﺧﺸﻦ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس،
ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﺮزداﯾﯽ ﻏﯿﺮﺗﻮرﻣﯽ ﻧﯿﺰ در اوﻟﻮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖزداﯾﯽ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه
اﺻﻮﻟﯽ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾﺪار اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد ،ﮐﺸﻮر را در ﻣﺴﯿﺮ اﺑﺮﺗﻮرم ﻗﺮار ﺧﻮاهد داد ﮐﻪ ﺿﺮر اﺻﻠﯽ
آن در وهله اول ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺤﺮوﻣﺎن و ﻓﻘﺮا اﺻﺎﺑﺖ میکند؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ داراﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
از ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮرم هستند.
رواج ﻓﺴﺎد در الیههــای ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دســتگاههای دوﻟﺘﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ و اﺧﺬ تصمیمهــا و
سیاســتهای ﻓﺴﺎدآﻓﺮﯾﻦ در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﺎﻟی دولتها ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎﻋﺚ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ درک
ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻣﯿﺰان ﻓﺴﺎد در ﮐﺸﻮر ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮدن وﻗﻮع ﻓﺴﺎد ،وﺿﻌﯿﺖ
ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ادراک ﻓﺴﺎد ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ســرمایه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻧﯿﮏ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ
همراهــی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮط ﺎﻟزم هرﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام اﺻﺎﻠﺣﯽ و همچنیــن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭘﺎﯾﺪار اﻣﻨﯿﺖ در ﮐﺸﻮر
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ﺑﻪ دﻟﯿﻞ جهشهای ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺷﺪﯾﺪ ،اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرهای دﻧﯿﺎ ﺗﺎﻠﻃﻢ ﺷﺪﯾﺪی را در زمینه «ﭘﺎﯾﺪاری
ﻣﺸﺎﻏﻞ» ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاهند ﮐﺮد.
ﭼﮕﻮﻧﻪ رﺷﺪ اشتغالزا را ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺎﻟﻧﻪ  1.100.000ﺷﻐﻞ (ﻣﻌﺎدل دو ﺑﺮاﺑﺮ رﻗﻢ ﺳﺎﺎﻟﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ  25ﺗﺎ  65ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺸﻮر اﺿﺎﻓﻪ میشــود) ،ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر
دوﻟﺖ آﺗﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .1« :اﺻﺎﻠح ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر؛  .2اﺻﺎﻠح ﺳﯿﺎﺳﺖهــای ارزی و ﺗﺠﺎری؛ .3
ارﺗﻘﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری؛  .4ﻓﻌﺎلﺳﺎزی توســعه ﻣﻨﻄﻘﻪای؛  .5ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺨﺸﯽ؛  .6رﻓﻊ ﻣﺆﺛﺮ و
هوﺷﻤﻨﺪانهتحری مها».
اﺻﺎﻠح ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐوﮐﺎر اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﻌﺪ ﺧﻮاهد داد ﮐﻪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﺮف هزﯾﻨﻪ و
ﻓﺸﺎر ﺑﻪ بودجــه دوﻟﺖ ،ﺳﺎزوﮐﺎرهای ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل در اﻗﺘﺼﺎد را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ،
ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﺸﻮر را میتــوان ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ دوﻟﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ داد ﮐﻪ
ﻣﺨﻞ ﮐﺴﺐوﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم هستند.
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ﭼﺮا ﻣﻬﺎر ﭘﺎﯾﺪار ﺗﻮرم ﺑﺮای ﻧﺠﺎت اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺿﺮوری اﺳﺖ؟
ﺗﻮرم ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪاوم ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖهــاﺳﺖ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺗﻮرم همان
کاهــش ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﭘﻮل (در اﯾﺮان رﯾﺎل) اﺳﺖ .ﺗﻔﺎوت ﺗﻮرم ﺑﺎ ﮔﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ
در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺎﻟ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ قیمتها ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درآمد ﯾﮏ ﻓﺮد را ﻧﺸﺎن میدهد .ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺎس ،ﮔﺮاﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﻓﺮد ﻣﻔﻬﻮم ﭘﯿﺪا میکنــد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﻄﺢ قیمتها ﺑﺮای ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺎﺎﻟ و
از ﻧﻈﺮ او ،ﮐﺎﺎﻟهــا و ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮان ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻮرمهای
ﺑﺎﺎﻟ و همــزﻣﺎن رﮐﻮدهــای ﻋﻤﯿﻖ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش داﯾﺮه اﻓﺮادی میشــود ﮐﻪ ﮐﺎﺎﻟها و ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﺮایﺷﺎن ﮔﺮان اﺳﺖ.
ﺗﻮرم در واﻗﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺪون پشتوانه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون اﺟﺎزه اﻓﺮاد و در ﻗﺎﻟﺐ کاهش ﻗﺪرت
ﺧﺮﯾﺪ ﭘﻮل آنها وﺻﻮل میشود .ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ اﺻﺎﺑﺖ آن ﺑﻪ دهکهای
ﭘﺎﯾﯿﻦ درآمــدی ﺑﺎﺎﻟﺗﺮ اﺳﺖ؛ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ داراییهــای ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ آن
هستند .ﺑﺮﺧﯽ آســیبهای دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪﻩ را میتوان اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮد :ﺗﻮرم ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﻗﯿﻤﺘﯽ اﯾﺠﺎد میکند .همچنین ﺗﻮرم ﺑﺎزار ﻃﺎﻠ ،ارز و ﻣﺴﮑﻦ را روﻧﻖ میدهد و ﺑﺎزار
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﻋﻘﺐ ﻧﮕﻪ میدارد .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ« ،ﺗﻮرم» ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران را از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریهای ﺗﻮﻟﯿﺪی
و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و اشتغالزا ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریهای ﺳﻔﺘﻪﺑﺎزاﻧﻪ و دﺎﻟلﻣﺤﻮر هداﯾﺖ میکند.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریهــای ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺤﻮر و اﺷﺘﻐﺎلزا ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت دارﻧﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻓﻘﻂ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮرم زﯾﺮ  3درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ همیــن
ﻓﺮدا همــه تحریمهــا ﻗﻄﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ  122ﮐﺸﻮر ﺗﻮرم زﯾﺮ  3درﺻﺪ دارﻧﺪ و ﻣﺎ ﺗﻮرﻣﯽ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻬﺎن دارﯾﻢ ،ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریهای اشــتغالزا از اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺸﻮرهای
دارای ﺗﻮرم زﯾﺮ  3درﺻﺪ ﻗﻄﻊ ﻧﺨﻮاهد ﺷﺪ.
ﺗﻮرم بزرگترین ﻣﺸﮑﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و مهمترﯾﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻞ آن ﺑﻮدﻩ
اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  122ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ ﺗﻮرم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺪود ﺻﻔﺮ (زﯾﺮ  3درﺻﺪ در ﺳﺎل) رﺳﺎﻧﺪﻩاﻧﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ از هــر  3ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ 2 ،ﮐﺸﻮر «ﻓﻨﺎوری ﺗﻮرم زﯾﺮ  3درﺻﺪ» دارﻧﺪ .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺎ همچنان ﺑﺮ
ﺷﻌﺎر «ﺗﻮرم ﺗﮏرﻗﻤﯽ» ﭘﺎﻓﺸﺎری میکنیم ﮐﻪ اﮔﺮ همین اﻣﺮوز ﺗﻮرم ﻣﺎ ﺗﮏرﻗﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﺎﺎﻟﻧﻪ
 9درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻣﺎ 18امین ﺗﻮرم ﺑﺎﺎﻟ در دﻧﯿﺎ ﺧﻮاهﯿﻢ ﺑﻮد! ﻃﯽ  52ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،در اﮐﺜﺮ ﺳﺎلها ﺗﻮرم
اﯾﺮان ﺑﺎﺎﻟﺗﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﻧﻤﻮدار  5ﮔﻮاهی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ.
ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ دهههــاﺳﺖ ﻣﺮدم و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص دهکهــای ﻓﻘﯿﺮ و ﮐﻢدرآمد ،ﺑﺎ رﻧﺞ ﻧﺎﺷﯽ از
ﺗﻮرمهــای ﺑﺎﺎﻟ و دورﻗﻤﯽ زﻧﺪﮔﯽ میکنند ،دولتها همــواره ﻓﺎرغ از روﯾﮑﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽﺷﺎن اﻗﺪاﻣﺎت
ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮرم اﻧﺠﺎم دادﻩاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮدﻩ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐوﮐﺎر
هــم آﺳﯿﺐ زدﻩ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺴﺎد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .دولتهــا ﺑﺮای ﻣﻬﺎر ﺗﻮرم ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﻌﻠﻮل
رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻩاﻧﺪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻌﺰﯾﺮاﺗﯽ و ﺷﺒﻪاﻣﻨﯿﺘﯽ (و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت ﺑﻌﻀﺎً ﻇﺎهراﻟﺼﺎﻠﺣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﮔﺮانﻓﺮوﺷﯽ و اﺣﺘﮑﺎر) ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب قیمتهــا ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻋﻄﺎی ﯾﺎراﻧﻪ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ ،ﺗﺎﻠش ﮐﺮدﻩاﻧﺪ قیمتهــا را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎرها ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت
ﺗﺒﻌﺎت ﻧﺎﮔﻮاری ﺑﻪ ﺑﺎر آوردﻩ اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ در دهههای ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎرهــا در ﻋﻤﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻋﺎﻠوﻩ
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اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﻧﯿﺰ در اوﻟﻮﯾﺖ اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ آﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً اﯾﻨﮑﻪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
اهداف ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪﻩ در رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ،ﺑﺪون ارﺗﻘﺎی ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر
اﮔﺮ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و زﻣﺎنﺑﺮ اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ
ﺷﺮط ﺎﻟزم ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭘﺎﯾﺪار اﻣﻨﯿﺖ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .اﻣﺮی ﮐﻪ ﺷﺮط ﺎﻟزم ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺣﺬف ﺗﺴﻠﻂ روﯾﮑﺮد
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ اداره اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﭼﺮا رﺷﺪ اشتغالزا ﺑﺮای ﻧﺠﺎت اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺿﺮوری اﺳﺖ؟
اقتصاد ما در  16ســال اخیر در زمینۀ زایش شغل ،عقیم بوده است .در این
مدت ،حدود  17میلیون نفر به جمعیت  25تا  65سالۀ کشور اضافه شده ،اما فقط
حدود  3میلیون شغل جدید (به صورت خالص) ایجاد شده است .متأسفانه در دهۀ  ،90میانگین
ساالنۀ رشد اقتصادی منفی  25درصد بوده است .دهۀ پیش از آن نیز ،گرچه میانگین ساالنۀ رشد
اقتصادی  45.4درصد را تجربه کرده اســت ،اما متأسفانه رشد آن دهه ،رشد بدون اشتغال بوده
است .در واقع ،بخش قابل توجه این رشد مدیون درآمدهای باالی نفتی است که با عرضۀ ارزهای
نفتی در بازار و سرکوب نرخ ارز منجر به سرکوب تولید و اشتغال شد.
متأســفانه ،علیرغم فرصت باز بودن پنجره جمعیتی ،وضعیت فعلی بازار کار کشور فرصت
مذکور را به تهدید تبدیل خواهد کرد .نسبت اشتغال در سال  98برابر  7.35درصد بوده است.
به بیان دیگر ،از هر  100نفر در سن کار ،تنها  7.35نفر شاغل هستند .این وضعیت بازار کار ،در
صورت تداوم ،موتور تبدیل فرصت باز بودن پنجره جمعیتی به تهدید امنیت ملی خواهد بود .بر
این اساس ،ایجاد رشد اقتصادی اشتغالزا باید اولویت اول دولت آینده باشد.
ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﻋﺪﻩای از ﻋﻘﯿﻢﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎ در زاﯾﺶ ﺷﻐﻞ ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدﻩ ﮐﻪ هــر ﺳﺎل
هزاران ﺷﻐﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ در ﮐﺸﻮرهای دﯾﮕﺮ اﯾﺠﺎد میشــود؛ از اﻣﺎرات و ﺗﺮﮐﯿﻪ و
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آﻟﻤﺎن و ﮐﺎﻧﺎدا و اﻣﺮﯾﮑﺎ .ﻋﻘﯿﻢﻣﺎﻧﺪن اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر در زاﯾﺶ ﺷﻐﻞ ﮐﻪ
ﺑﺮای دورﻩای  16ﺳﺎﻟﻪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ،از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﻮﺗﻮر محرکه ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﻮدﻩ و
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،اﻧﺒﻮهی از ﻧﺎهنجاریها و ﺟﺮایم را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آوردﻩ اﺳﺖ .در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،درﻣﺎن
ﻧﺎزاﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدها در زاﯾﺶ ﺷﻐﻞ ،روز ﺑﻪ روز مشکلتر میشود .ﺑﻪ وﯾﮋﻩ آﻧﮑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ میشود در 2
دهه آﯾﻨﺪﻩ ،از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﻗﺎﺑﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺮدﮐﻨﻨﺪﻩ در ﺳﻄﺢ بینالمللی و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
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رواج ﻓﺴﺎد در الیههای ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دستگاههای دوﻟﺘﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ و اﺧﺬ تصمیمها و سیاستهای ﻓﺴﺎدآﻓﺮﯾﻦ در ﺳﻄﻮح
ﺑﺎﺎﻟی دولتها ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎﻋﺚ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ درک ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻣﯿﺰان ﻓﺴﺎد در ﮐﺸﻮر ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮل ﺑﻮدن وﻗﻮع ﻓﺴﺎد ،وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ادراک ﻓﺴﺎد ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ سرمایه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

ﺑﺮ ﺗﺒﻌﺎت ﺑﺎﺎﻟ ،در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ قیمتهــا هم ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺮﺧﯽ دوﻟﺖﻣﺮدان
و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺠﻠﺲ ،مجــددا ً ﺑﻪ ﺳﺮاغ همین ﺳﯿﺎﺳﺖ میروند .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮرم ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ریشــه اﺻﻠﯽ آن ،ﯾﻌﻨﯽ رﺷﺪ ﺑﯽضابطه ﺣﺠﻢ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ رﻓﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر،
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﺎر زدن ﺑﺮ هزینههای دوﻟﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻠﻖ ﭘﻮل ﺑﯽضابطه بانکها در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﻗﯿﻤﺘﯽ ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ در ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد رد ﺷﺪﻩ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺒﻌﺎت
ﺧﺴﺎرتﺑﺎر آن را ﻧﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در اﺳﺎﻠم ﻧﯿﺰ ﻣﺬﻣﻮم ﺷﻤﺮدﻩ ﺷﺪﻩ و ﺑﻪﺷﺪت ﻣﻮرد ﻧﻬﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ میتوانیم ﺗﻮرم را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻬﺎر ﮐﻨﯿﻢ؟
ﻣﻬﺎر ﺗﻮرم در ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮐﻨﺘﺮل رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﻣﺎزاد آن ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ رﺷﺪ ﮐﺎﺎﻟهــا و ﺧﺪﻣﺎت در اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،بایــد اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﮐﻪ
رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ را ﺿﺎﺑﻄﻪﻣﻨﺪ میکننــد ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار داد .دو ﻋﺎﻣﻞ رﯾﺸﻪای در اﯾﺠﺎد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ
ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ :پایــه ﭘﻮﻟﯽ (ﭘﻮل ﭘﺮﻗﺪرت) و ﺧﻠﻖ ﭘﻮل ﺑﺎﻧﮑﯽ .ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﻮﻟﯽ
اﺳﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ هــردو ،ﺷﺮط ﺎﻟزم ﺑﺮای ﻣﻬﺎر ﭘﺎﯾﺪار ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ اﺳﺖ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮان پایــه ﭘﻮﻟﯽ
در ﮐﺸﻮر ،ﺷﮑﺎف دﺧﻞ و ﺧﺮج دوﻟﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﭘﺮ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺷﮑﺎف ﺑﺎﯾﺪ در اوﻟﻮﯾﺖ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺧﻠﻖ ﭘﻮل ﺑﺎﻧﮑﯽ هــم ﻣﺘﺄﺛﺮ از وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪای بانکهــا و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢﮔﺮی ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﺻﺎﻠح ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﯿﺰ از ﺷﺮوط ﺎﻟزم ﻣﻬﺎر ﭘﺎﯾﺪار ﺗﻮرم اﺳﺖ .اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ
ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ دو ﻣﺤﻮر را میتــوان ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد :اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻮﺗﺎﻩﻣﺪت و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت.
ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻮرم اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﮐﻪ در ﺳﺎلهــای اﺧﯿﺮ ﺑﯿﻦ  6ﺗﺎ  8درﺻﺪ ﺑﻮدﻩ،
اصلیترین اﻗﺪاﻣﺎت «ﮐﻮﺗﺎﻩﻣﺪت» عبارتانــد از .1« :ﺧﺎرج ﮐﺮدن ارزهای ﻧﻔﺘﯽ از بودجه دوﻟﺖ و
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن آن در  2ﺳﺎل اول ﺑﺎ ﻓﺮوش زﻣﯿﻦ و اوراق و از ﺳﺎل ﺳﻮم ﺑﺎ درآمدهــای ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﺎدﺎﻟﻧﻪﺳﺎزی ﯾﺎراﻧﻪ حاملهــای اﻧﺮژی؛  .2ﻣﻬﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽروﯾﻪ هزﯾﻨﻪهای دوﻟﺖ؛
 .3ﻓﺮوش شرکتهای ﺑﺰرگ دوﻟﺘﯽ و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از درآمد ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺴﻤﺘﯽ از هزینههای
دوﻟﺖ؛  .4ﻓﺮوش زمینهــا و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنهــای دوﻟﺘﯽ و اﺧﺘﺼﺎص درآمد ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ
ﻗﺴﻤﺘﯽ از هزﯾﻨﻪهــای دوﻟﺖ؛  .5اﺻﺎﻠﺣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻏﯿﺮﺳﺎﺧﺘﺎری و ﮐﻮﺗﺎﻩﻣﺪت (ﭘﯿﺎدﻩﺳﺎزی ﻗﺎﻧﻮن
پایانههای ﻓﺮوﺷﮕﺎهی و سامانه ﻣﺆدﯾﺎن)؛  .6اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اوراق ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺷﮑﺎف درآمدها
و هزینههای دوﻟﺖ (ﮐﺴﺮی ﺗﺮاز ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ دوﻟﺖ)».
اﺗﮑﺎی ﺑﻪ درآمدهای ارزی ﻧﻔﺖ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﺷﮑﺎف درآمدهای ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و هزینههای دوﻟﺖ در
دهههای ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﯾﮑﯽ از دﺎﻟﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻮرمهای ﺑﺎﺎﻟ ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺮﮐﻮب ارزی را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﮔﺮ ﺑﻪ ذﺧﺎﯾﺮ ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻮرم ﺑﻪ ﺑﺎر ﺧﻮاهــد
آﻣﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر جمــعآوری ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز دوﻟﺖ ،در ﺑﺎزار ارز ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﺮﮐﻮب ارزی
را رﻗﻢ ﺧﻮاهند زد.
ﻋﺎﻠوﻩ ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﺳﺘﻔﺎدﻩ از درآمدهــای ارزی ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ در دوران وﻓﻮر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﯽ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺮای دوﻟﺖ میشــود ﮐﻪ در دوران ﮐﺴﺮی نمیتواند آنها را کاهش
دهد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دوﻟﺖ ﻣﺠﺒﻮر میشــود آن را از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﯿﺮها ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ دﺳﺖاﻧﺪازی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻨﺘﻬﯽ میشود ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ از ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ پایه ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ،
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮرم ﺧﻮاهد ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻮرم اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﮐﻪ در ﺳﺎلهای
اﺧﯿﺮ ﺑﯿﻦ  6ﺗﺎ  8درﺻﺪ ﺑﻮدﻩ ،رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان مهمترین ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯽﺛﺒﺎتﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮدﺟﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ
در اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﻮﺟﻪ دوﻟﺖ آﯾﻨﺪﻩ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و بودجه ارزی از رﯾﺎﻟﯽ ﺟﺪا ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ درآمدهای ﻧﻔﺘﯽ دوﻟﺖ ﺻﺮف ﻧﯿﺎزهای ﺟﺎری ﻧﺸﻮد و همانﻃﻮر ﮐﻪ در ﻣﺤﻮر «راهکارهای ارﺗﻘﺎی
ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ بینالمللی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر» اﺷﺎرﻩ ﺧﻮاهد ﺷﺪ ،ﺻﺮف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻪ ﺻﻮرت ارزی ﺷﻮد؛ ﭼﺮا
ﮐﻪ ورود درآمدهای ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،در هر ﺻﻮرت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮرم ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪزداﯾﯽ ﺧﻮاهد ﺷﺪ.
ﺑﺮای کاهش ﺷﮑﺎف هزینهها و درآمدهای ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ دوﻟﺖ ،ﯾﮑﯽ از فوریترین اﻗﺪاﻣﺎت کاهش
هزینهها اﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ بودجه ﺳﺎلهای  99و  1400ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ درآمدهای ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
دوﻟﺖ و ﺑﺎ هزینهتراشــیهای ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب ،ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .دوﻟﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﻊ اﯾﻦ
ﻧﺎبساماﻧﯽ ﺑﻮدﺟﻪای و ﮐﻨﺘﺮل هزینهها را در اوﻟﻮﯾﺖ اول ﺧﻮد ﻗﺮار دهد .ﺑﺨﺸﯽ از هزینهها را میتوان
ﺑﺎ ﺳﺎزوﮐﺎرهــای ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﮐﺮد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ دوﻟﺖ ﺑﻌﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ارائه ﻣﺘﻤﻢ بودجه  1400ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ،اﺻﺎﻠﺣﺎت هزﯾﻨﻪای دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم دهد.
همانﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺷﺪ ،کاهــش ﭘﺎﯾﺪار ﺗﻮرم ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺻﺎﻠﺣﺎت اﺳﺎﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری در
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اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺻﺎﻠﺣﺎت عبارتاند از .1« :ﻋﺎدﺎﻟﻧﻪﺳﺎزی یارانه حاملهای اﻧﺮژی؛  .2اﺻﺎﻠح
ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ؛  .3اﺻﺎﻠح ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ و ارﺗﻘﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢﮔﺮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮ شبکه ﺑﺎﻧﮑﯽ؛  .4اﺧﺘﺼﺎص
ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﻠﻖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ابرپروژههایــی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻌﻀﻞ ﺷﮑﺴﺖ هماهنگی ،ﺑﺎزار ﻗﺎدر
ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ آنها ﻧﯿﺴﺖ».
اﯾﻦ اﺻﺎﻠﺣﺎت ﺑﺎﯾﺪ در همان ﺳﺎل اول دوﻟﺖ ﺑﻌﺪ ﺷﺮوع ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺛﻤﺮدهی آنها ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ  2ﺗﺎ 4
ساله ﻧﯿﺎز ﺧﻮاهد داﺷﺖ.
ﭼﺮا ﻓﻘﺮزداﯾﯽ ﻏﯿﺮﺗﻮرﻣﯽ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت اقتصاد اﯾﺮان ﺿﺮوری اﺳﺖ؟
آوار «ﺗﻮرمهــای ﻣﺰﻣﻦ و ﺑﺎﺎﻟ»« ،ﺑﯿﮑﺎری»« ،ﺗﺤﺮﯾﻢ» و «ﮐﺮوﻧﺎ» ،ﺑﯿﺶ از همه،
ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﺎﻧﻮارهــای ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻓﻘﯿﺮ ﻓﺮورﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻃﯽ
ﺳﺎلهای اﺧﯿﺮ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎ درآمد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺰوﻟﯽ و ﻧﺮخ ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ در ﮐﺸﻮر روﻧﺪی ﺻﻌﻮدی
ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺎﻟﯾﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻩ
اﺳﺖ و در ﻏﯿﺎب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻏﯿﺮﺗﻮرﻣﯽ ﺑﺮای ﻓﻘﺮزداﯾﯽ ،ﺑﯿﻢ آن مــیرود ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ وﺿﻊ حمایتهــای ﺗﻮرمزا ﺑﭙﺮدازد و ﮐﺸﻮر را در ﻣﺴﯿﺮ اﺑﺮﺗﻮرم ﻗﺮار دهــد .اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ
از زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎزدهــم رخ دادﻩ اﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺎدی ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ
ﺻﺮف ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص کاهش ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آنها ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ
ﺟﺪی ﻗﺮار دارد .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻧﺎعادالنــه ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﻮاع «یارانــه ﺳﯿﺎﻩ» (یارانههای ﻣﺨﺮب و
ﻓﺴﺎدآﻓﺮﯾﻦ) ،از «دﺎﻟر دوﻟﺘﯽ» و «ﺳﯿﻤﺎن دوﻟﺘﯽ» و «ﻓﻮﺎﻟد دوﻟﺘﯽ» ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ «اﻧﺮژی و ﺧﻮراک ارزان
ﺑﺮای ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻧﺮژیﺑﺮ» و «ﺎﻟﺗﺎری ﺧﻮدروﯾﯽ» و «ﻗﯿﺮ راﯾﮕﺎن» ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺴﺐ اﻧﺒﻮهی از ﺛﺮوتهای
ﺑﺎدآوردﻩ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد و گروههای ذیﻧﻔﻮذ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ؛ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﮐﻤﮏ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم ﮐﻨﺪ.
ﺣﺠﻢ راﻧﺖ ﺗﻮزﯾﻊﺷﺪﻩ در ﻗﺎﻟﺐ  6ﻗﻠﻢ اﺻﻠﯽ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺮف ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ،
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ یارانــه ﻧﻘﺪی اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً هیــچ اﺛﺮی ﺑﺮ ﺗﻮرم ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻓﻘﻂ «ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﺳﻠﻄﺎنﺳﺎزی» اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻩاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل از اﺑﺘﺪای  97ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن  .1« :99ﯾﺎراﻧﻪ ﺳﯿﺎﻩ ﺗﻮزﯾﻊﺷﺪﻩ در
ﻗﺎﻟﺐ «اﻧﺮژی و ﺧﻮراک ارزان ﺑﺮای ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻧﺮژیﺑﺮ» ،ﺑﯿﺶ از  30ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻞ «یارانه ﻧﻘﺪی ﺳﺎﺎﻟﻧﻪ»؛ .2
یارانه ﺳﯿﺎﻩ ﺗﻮزﯾﻊﺷﺪﻩ در ﻗﺎﻟﺐ «دﺎﻟر دوﻟﺘﯽ» ،ﺑﯿﺶ از  15ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻞ «یارانه ﻧﻘﺪی ﺳﺎﺎﻟﻧﻪ»؛  .3ﻓﻮﺎﻟد
دوﻟﺘﯽ :ﺑﯿﺶ از  5ﺑﺮاﺑﺮ «یارانــه ﻧﻘﺪی ﺳﺎﺎﻟﻧﻪ»؛  .4ﺎﻟﺗﺎری ﺧﻮدروﯾﯽ :ﺑﯿﺶ از  5ﺑﺮاﺑﺮ «یارانــه ﻧﻘﺪی
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ﺳﺎﺎﻟﻧﻪ»؛  .5ﺳﯿﻤﺎن دوﻟﺘﯽ :ﺑﯿﺶ از  3ﺑﺮاﺑﺮ «یارانه ﻧﻘﺪی ﺳﺎﺎﻟﻧﻪ»؛  .6قیر راﯾﮕﺎن :ﺑﯿﺶ از  1.5ﺑﺮاﺑﺮ
«یارانه ﻧﻘﺪی ﺳﺎﺎﻟﻧﻪ» بوده است».
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺎﻠم ﻣﺬﮐﻮر ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ یارانــه  4ﺣﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﻧﺮژی (ﮔﺎز ،ﺑﺮق ،ﺑﻨﺰﯾﻦ و
ﮔﺎزوﺋﯿﻞ) ﻧﺎﭼﯿﺰ هســتند؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﺎﺎﻟﻧﻪ ،ﺑﯿﺶ از  2000ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺻﺮف یارانه اﯾﻦ  4ﺣﺎﻣﻞ
یشود.
م 
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ،درآمــد ﻋﻈﯿﻢ «ﻣﺨﺎزن» (ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز) و «ﻣﻌﺎدن» (ﺳﻨﮓ آهــن و ﻣﺲ و اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ)،
هــم ﺑﺴﯿﺎر ﻏﯿﺮﺷﻔﺎف اﺳﺖ و هــم ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ً
ﮐﺎﻣﺎﻠ ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ و در ﻗﺎﻟﺐ اﻧﻮاع
«یارانههای ﺳﯿﺎﻩ» هزﯾﻨﻪ میشود ﮐﻪ ﻧﻮﻋﺎً ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮ و پرمصرفتر ﺷﻬﺮهای ﺑﺰرگ
اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ درآمــد «ﻣﺨﺎزن  +ﻣﻌﺎدن» ذﯾﻞ ﭘﺮوژﻩهــاﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ کاهش
ﻓﻘﺮ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی هزﯾﻨﻪ میشود ،اﻣﺎ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ اﯾﻦ ﭘﻮل در ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﻋﻈﯿﻢ دوﻟﺘﯽ هدر میرود.
ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮآوردهــای آﯾﻨﺪﻩﭘﮋوهــاﻧﻪ ،در  2دهه آﯾﻨﺪﻩ ،هــم ﺗﺤﻮﺎﻟت ﺳﺮﯾﻊ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ و هم
رﻗﺎﺑﺖ اﻗﺘﺼﺎدی بینالمللی ،ﺑﻪ اﻧﺪازﻩای ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﻮاهد ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪون وﺟﻮد «درآمد پایه همگانی»،
ﺧﺎﻧﻮارهــای ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻟﻄﻤﺎت ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺧﻮاهند دﯾﺪ .ﺑﻪ همیــن دﻟﯿﻞ ،در ﺳﺎلهای اﺧﯿﺮ،
تعداد زﯾﺎدی از ﻣﺪﯾﺮان شرکتهای ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﭘﯿﺸﺮو ﺟﻬﺎن ،ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺣﺎﻣﯿﺎن درآمد پایه همگانی
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن «ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی» در ﺟﻬﺎن ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ذوب ﺷﺪن ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ
«یارانه ﻧﻘﺪی» در ﻋﻤﻞ ،در ﺣﺎل ﺣﺬف آن هستیم .ﻣﯿﺰان «یارانه ﻧﻘﺪی» در آﻏﺎز اﺟﺮا ،ﻣﺎهاﻧﻪ 45
دﺎﻟر ﺑﻪ ازای هــر اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن آن در ﺳﺎلهــای اﺧﯿﺮ ،اﻣﺮوزﻩ ﺑﻪ ﺣﺪود ﻣﺎهاﻧﻪ  2دﺎﻟر
رﺳﯿﺪﻩ اﺳﺖ .روﻧﺪ ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ در ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻠﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای ﻃﺮح هدﻓﻤﻨﺪی یارانهها کاهش
ﯾﺎﻓﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮرمهــای ﺑﺎﺎﻟ و ﻋﺪم ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ رﻗﻢ یارانــه ﻧﻘﺪی و ﻗﯿﻤﺖ حاملهــای اﻧﺮژی
(ﺑﺮﺧﺎﻠف ﻗﺎﻧﻮن هدﻓﻤﻨﺪی یارانهها) ،اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آن ﺑﻪﻣﺮور از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ.
ﺑﺮﻗﺮاری «درآمــد ﭘﺎﯾﻪ همگانــی» ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺎهاﻧﻪ  30دﺎﻟر ﺑﺮای هــر اﯾﺮاﻧﯽ از ﻣﺤﻞ
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺠﻤﻮع حاملهای اﻧﺮژی ﺑﻪ هر ﻓﺮد ،اﯾﺮان را ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮری در دﻧﯿﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاهد ﮐﺮد
ﮐﻪ هیچ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ،زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻧﻤﯽرود.
نمودار  :8روند نامناسب نسبت اشتغال در کشور

نمودار  : 9تورم برخی کشورهای منتخب و کشورهای خاورمیانه در سال 2019

ﭼﮕﻮﻧﻪ میتوانیم ﻓﻘﺮزداﯾﯽ ﻏﯿﺮﺗﻮرﻣﯽ را ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﯿﻢ؟
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺪون ﺧﻄﺎی
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد میشود در ﮐﻮﺗﺎﻩﻣﺪت یارانه ﻧﻘﺪی ﻣﺎهاﻧﻪ  30دﺎﻟر
ﺑﻪ هــر اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﯾﺮان را ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮری در دﻧﯿﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاهــد ﮐﺮد ﮐﻪ هیچ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ،زﯾﺮ
ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻧﻤﯽرود.
ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎﯾﺪ بــه آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ،ﺗﻮرمزا ﻧﺒﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﻃﺮح اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی یارانههــای ﻗﯿﻤﺘﯽ و ﻟﺰوم ﺑﺮﭼﯿﺪﻩ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﻃﺮح از
اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاهــد ﺷﺪ .ﺑﺮای اﺟﺮای «ﻏﯿﺮﺗﻮرﻣﯽ» اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ازای هــر رﯾﺎل هزﯾﻨﻪ،
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻔﺎف و ﭘﺎﯾﺪار ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاری «درآمــد ﭘﺎﯾﻪ
همگاﻧﯽ» ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺎهــاﻧﻪ ﻣﻌﺎدل  30دﺎﻟر ﺑﺮای هر اﯾﺮاﻧﯽ ،هیچ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﺟﺪﯾﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و صرفــاً ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ «ﻋﺎدﺎﻟﻧﻪ» اﻧﺮژی و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺑﺎزار ﻣﺘﺸﮑﻞ اﻧﺮژی میتوانیم ﺑﻪ
اﯾﻦ هدف ﺑﺮﺳﯿﻢ.
اﺧﺘﺼﺎص سهمیه اﻧﺮژی از ﻣﺤﻞ  6ﺣﺎﻣﻞ اﻧﺮژی ﺑﻪ «ﺗﮏﺗﮏ اﯾﺮاﻧﯿﺎن» ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ هر اﯾﺮاﻧﯽ
در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﻧﮑﺮدن اﯾﻦ ﺳﻬﻤﯿﻪ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻪ «ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار» ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﻃﺮح اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ،ﺑﻪ هــر اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﻣﺼﺮف ﺳﺒﺪ اﻧﺮژی هر اروﭘﺎﯾﯽ ﺳﻬﻤﯿﻪ
راﯾﮕﺎن اﻧﺮژی دادﻩ میشود .اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع اﻧﺮژی تقریباً ﯾﮏﺳﻮم ﺗﺎ ﯾﮏدوم ﻣﺼﺮف
ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ .ﻧﺼﻒ اﻧﺮژی ﺑﺎقیمانده در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزارﺳﺎزی و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺧﺮوج ارزهای ﻧﻔﺘﯽ
از ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ،ﻗﺮار ﺧﻮاهد ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ صرفاً ﺑﺮای ﺻﺎدرات در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاهد
ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف ارزهــای ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺻﺎدرات ،ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر و واردات ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﺑﺮای ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ حاملهای اﻧﺮژی ﺧﻮاهد ﺑﻮد.
ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ کاهــش ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ،ﺎﻟزم اﺳﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻓﺮاهــم
ﺷﻮد ﺗﺎ هــر ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ «ﮔﻮاهــی درﯾﺎﻓﺖ درآمد پایه همگاﻧﯽ» را ،درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮاهی
ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺿﻤﺎﻧﺖ وامهــای ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻮﭼﮏ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ (ﺑﺮای ﺧﻮد ﯾﺎ دﯾﮕﺮان) .ﺑﺎ
اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ «ﺿﻤﺎﻧﺖ وام ﺑﺎﻧﮑﯽ» ﺗﻮﺳﻂ کلیه درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن «درآمد پایه همگاﻧﯽ»،
میتوانیم ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺷﺪﯾﺪی را ﮐﻪ در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وامهای ﺑﺎﻧﮑﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
ﭘﺲ از ﭘﯿﺎدﻩﺳﺎزی اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ همــه اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﻓﺮﺻﺖ
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ آن ﻓﺮاهــم میشــود ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﯾﮑﯽ از خروجیهــای ﭘﯿﺎدﻩﺳﺎزی
ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع درآمــد ﺧﺎﻧﻮار ﺧﻮاهــد ﺑﻮد .در ﺻﻮرت اﺳﺘﻘﺮار ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ،درآمد ﮐﻞ
ﺧﺎﻧﻮارهای اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻩ و ﺻﺮﻓﺎً اﻓﺮادی ﮐﻪ درآمد آنها از ﺣﺪ ﻣﻌﯿﻨﯽ پایینتر ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺸﻤﻮل
درﯾﺎﻓﺖ یارانههای ﻧﻘﺪی ﺧﻮاهند ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ سیاســتهای ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ دوﻟﺖ
میشــود .همچنیــن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﮑﻤﻞ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺎﻟزم اﺳﺖ ﻇﺮف  3ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از آﻏﺎز اﺟﺮا ،ﺳﺎﯾﺮ
بودجههــای دوﻟﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ کاهــش ﻓﻘﺮ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی (ﺑﺠﺰ در ﺣﻮزه آﻣﻮزش و درﻣﺎن) ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
رﺳﯿﺪﻩ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﻠﺰوﻣﺎت اداری ﺳﺎزﻣﺎنهــای ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آنهــا ،ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ،در هزینههــای دوﻟﺘﯽ ،ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاهد اﻓﺘﺎد ﮐﻪ آﺛﺎر «ﺿﺪﺗﻮرﻣﯽ»
ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ ﺧﻮاهد داﺷﺖ .همچنین ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ برنامه «درآمد پایه همگاﻧﯽ» ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﻗﻞ
ﻣﺎهاﻧﻪ ﻣﻌﺎدل  30دﺎﻟر ،ﻗﺪرت ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﺑﺎﺎﻟ میبرد ،ﻓﻀﺎ ﺑﺮای اﺻﺎﻠح
ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﻬﯿﺎ ﺧﻮاهد ﺷﺪ.
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ﭼﺮا ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﺑﺮای ﻧﺠﺎت اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺿﺮوری اﺳﺖ؟
درک عمومی از وضعیت فساد در کشور به هیچ وجه وضعیت خوبی ندارد .این
امر منجر به سلب اعتماد بخش زیادی از مردم و کاهش شدید سرمایۀ اجتماعی
شده است .انعکاس این امر را در آمار شاخص ادراک فساد موسسۀ بینالمللی شفافیت برای سال
 2020میتوان مشاهده کرد .کشور ما به هیچ وجه وضعیت خوبی از این حیث ندارد .در بین 180
کشــور دنیا ،ما در جایگاه  149قرار گرفته ایم .گرچه ممکن است بر روش اندازه گیری و منابع
کسب اطالعات موسسۀ بینالمللی شفافیت ایراداتی وارد باشد ،اما به هر حال تنها شاخص قابل
مقایسۀ بینالمللی همین گزینه است .البته میدانیم شاخص ادراک فساد دقیقاً بر میزان فساد در
کشور منطبق نیست؛ اما نمیتوان منکر وضعیت نامطلوب فساد در اقتصاد کشور شد.
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ً
درآمد ﻋﻈﯿﻢ «ﻣﺨﺎزن» (ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز) و «ﻣﻌﺎدن» (ﺳﻨﮓ آهن و ﻣﺲ و اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ) ،هم ﺑﺴﯿﺎر ﻏﯿﺮﺷﻔﺎف اﺳﺖ و هم ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﺎﻠ ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ
ً
و در ﻗﺎﻟﺐ اﻧﻮاع «یارانههای ﺳﯿﺎﻩ» هزﯾﻨﻪ میشود ﮐﻪ ﻧﻮﻋﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮ و پرمصرفتر ﺷﻬﺮهای ﺑﺰرگ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ درآمد
«ﻣﺨﺎزن  +ﻣﻌﺎدن» ذﯾﻞ ﭘﺮوژﻩهاﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ کاهش ﻓﻘﺮ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی هزﯾﻨﻪ میشود ،اﻣﺎ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ اﯾﻦ ﭘﻮل در ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﻋﻈﯿﻢ دوﻟﺘﯽ هدر میرود.

متأسفانه شاخص کنترل فساد کشور نیز وضعیت بسیار بدی دارد .در سال  2020رتبۀ ایران
 178است .بر این اساس ،باید حتماً دولت بعد ،مقابله با فساد را در فهرست اولویتهای خود قرار
دهد .سرنخ بسیاری از فسادهای اقتصادی کشور به «امضاهای طالیی» و «کاالهای چندقیمتی»
برمیگردد .ساختار قوانین ما ،مجموعۀ وسیعی از «امضاهای طالیی» را در اختیار مأموران دولتی
قرار داده است؛ از صاحبان امضاهای طالیی که میتوانند صدها میلیارد تومان وام بدون بهره را
با یک امضا تخصیص دهند تا آنها که میتوانند در یک لحظه ،انواع مجوزهای انحصاری را برای
افراد ذینفوذ صادر کنند .از امضاهای طالیی برای انواع معافیتهای مالیاتی گرفته تا امضاهای
طالیی برای معافیتهای گمرکی و حتی امضاهای طالیی برای مجوز دادن به تعویق چندسالۀ
پرداخت اقساط وامهای بانکی.
در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ رویــه راﯾﺞ در ﭼﻨﺪ دهــه اﺧﯿﺮ ،ﻣﻌﻤﻮﺎﻟً ﯾﮑﯽ از روشهای «ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﻘﺮا»
ﯾﺎ «ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن» آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺎﻟﯾﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت «ﭼﻨﺪﻗﯿﻤﺘﯽ» ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﯿﻢ؛ از
«دﺎﻟر ﭼﻨﺪﻗﯿﻤﺘﯽ» ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ «ﻓﻮﺎﻟد ﭼﻨﺪﻗﯿﻤﺘﯽ» و «ﺧﻮدروی ﭼﻨﺪﻗﯿﻤﺘﯽ» و «ســکه ﻃﺎﻠی
ﭼﻨﺪﻗﯿﻤﺘﯽ» و «ﻗﯿﺮ ﭼﻨﺪﻗﯿﻤﺘﯽ» و «ﻣﺮغ ﭼﻨﺪﻗﯿﻤﺘﯽ» و اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از
ﻣﻔﺴﺪان اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﻨﺪ دهــه اﺧﯿﺮ ،ﺛﺮوتهای ﺑﺎدآورده ﺧﻮد را از ﺳﻔﺮه ﭼﺮب و ﺷﯿﺮﯾﻦ «ﮐﺎﺎﻟهای
ﭼﻨﺪﻗﯿﻤﺘﯽ» ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻩاﻧﺪ .هــم اﻣﻀﺎهای ﻃﺎﻠﯾﯽ و هم ﮐﺎﺎﻟهــای ﭼﻨﺪﻗﯿﻤﺘﯽ ،نمونه «ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺳﻠﻄﺎنﺳﺎزی و ﻣﻔﺴﺪﭘﺮور» هستند .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در پاکترین و ﺳﺎﻟﻢﺗﺮﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد دﻧﯿﺎ هم اﺟﺮا
ﺷﻮﻧﺪ ،ﻗﻄﻌﺎً ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺷﺎهد «ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮﻩ ﺳﺎﻠﻃﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی» ﺧﻮاهیم ﺑﻮد.
ﭼﮕﻮﻧﻪ میتوانیم وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮر را ﺑﻬﺒﻮد دهیم؟
مهمتریــن ﻋﻠﻞ ﺑﺮوز ﻓﺴﺎد در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را میتوان ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺧﺎﻠﺻﻪ
ﮐﺮد:
ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل میتوان ﺑﻪ ارز  4200تومانی و ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺳﻮﺧﺖ اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺴﺎد و ﻗﺎﭼﺎق ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
غلبه ﭘﺎراداﯾﻢ ﻣﺠﻮزدهی ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﮔﺬاری :اﯾﻦ ﭘﺎراداﯾﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﻣﻀﺎهای ﻃﺎﻠﯾﯽ
در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮزهای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪﻩ ،ﺑﺮای ﻣﺮﺗﺒﻄﺎن و گروههای ذینفع ،اﻧﺤﺼﺎر و ﺣﺒﺲ ﻣﺠﻮز
اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻩ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺮای اﺻﻨﺎف ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن وزارتخانههــا و
دستگاههای اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و رویههای ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد فرصتهای ﺗﻌﺎﻣﻞ رودرروی ﻣﺄﻣﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻣﺮدم:
اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و رویههــا ،اﻣﻀﺎی ﻃﺎﻠﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻩ و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﭘﺪﯾﺪه رﺷﻮﻩ را ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ
میدهند .ﻣﻤﯿﺰﻣﺤﻮری ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،ﺑﺎزرسﻣﺤﻮری ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،بوروکراسیهای اداری ﺑﺮای ارائه
ﺧﺪﻣﺎت ﺿﺮوری دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎسﻣﺤﻮری ﺑﺮای ارزیابیها و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺄﻣﻮران
ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻈﻢ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی هستند ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﻃﺎﻠﯾﯽ ﺷﺪﻩاﻧﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و رویههای ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ :ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ رویهها ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﻗﺎﻋﺪﻩﮔﺬار و
ﻣﺠﺮی ﯾﺎ ﻧﺎﻇﺮ و ﻧﻈﺎرتﺷﻮﻧﺪﻩ ﻣﺮﺗﺒﻂ هستند .ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﺳﻬﺎمداری ﻣﺸﺘﺮک
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و بانکها در ﺑﺮﺧﯽ شرکتها و ﺗﻌﯿﯿﻦ تعرفههای ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراهای ﻣﺘﺸﮑﻞ
از ﻣﺠﺮﯾﺎن ،ﻣﺼﺎدﯾﻘﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ هســتند .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ اﺗﺤﺎد ﻣﺠﺮی و داور ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺑﺮوز ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﻓﺴﺎد میشود .ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺣﻞ اﺧﺘﺎﻠف و دادرﺳﯽ در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮔﻤﺮک ،ﻣﺼﺎدﯾﻘﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ هستند.
ﭘﺪﯾﺪه دربهــای ﭼﺮﺧﺎن/ﮔﺮدان :ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺰﺷﮑﺎن در ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از
اﻋﻀﺎی هیئت ﻣﺪﯾﺮﻩ و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و...
ﺑﺮوز ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ در ﺗﺼﻤﯿﻢهــای ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ و ﮐﻠﯿﺪی ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﮐﺸﻮر :اﻣﮑﺎن
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی ﯾﺎ ﮔﺮوهــی ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر گروههــای ذیﻧﻔﻊ و همچنیــن
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻃﺎﻠﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ و ...ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺒﻌﺎت اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻌﺎرض
ﻣﻨﺎﻓﻊ هستند.
اﯾﺠﺎد ﺣﯿﺎط ﺧﻠﻮت ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن :اﯾﻦ ﻧﻮع از زمینههــای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻓﺴﺎد را ﻋﻤﺪﺗﺎً
میتوان در شرکتهای دوﻟﺘﯽ ،ﻧﻬﺎدهای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ (ﺷﺴﺘﺎ ،شرکتهای ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ و )...و
اخیرا ً اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺻﻨﺪوقهای ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮای واﮔﺬاری ﺳﻬﺎم دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺸﺎهدﻩ ﮐﺮد.
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ :ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً اﯾﻨﮑﻪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ،ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ و ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﻗﻮاﻧﯿﻦ،
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻓﺴﺎد میشود .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ میتوان ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن  272ﺻﻔﺤﻪای تعرفهها اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد ﮐﻪ

نمودار  : 10سهم گروه های مختلف درآمدی از کل جمعیت

نمودار  : 11درصد خانوارهای فقیر
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زمینه ﺳﻮء و ﻓﺴﺎد ﺷﺪﯾﺪی ﻓﺮاهم ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺎﻟزم اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .1« :ﺣﺬف
ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری؛  .2ﮐﻨﺎرﮔﺬاﺷﺘﻦ ﭘﺎراداﯾﻢ ﻣﺠﻮزﻣﺤﻮری؛  .3ﺣﺬف ﺗﻌﺎﻣﺎﻠت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺮدم و ﮐﺎرﮐﻨﺎن
دوﻟﺖ (اﻣﻀﺎی ﻃﺎﻠﯾﯽ) :ﺣﺬف ﻣﻤﯿﺰﻣﺤﻮری ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﺑﺎزرسﻣﺤﻮری ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛  .4ﺣﺬف/
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪهــی موقعیتهای ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ :ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺪﯾﺮان شــبکه ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی،
ﺗﺴﻠﻂ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺮ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ و...؛  .5حــذف ﯾﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢﮔﺮی ﺣﯿﺎط ﺧﻠﻮت
ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن در شرکتهای دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﻟﺘﯽ؛  .6ﺳﺎدﻩﺳﺎزی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﺗﻌﺮﻓﻪای».
ﭼﺮا ارﺗﻘﺎی ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻧﺠﺎت اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
ﺿﺮوری اﺳﺖ؟
ﻣﺎدام ﮐﻪ ﺗﻮاﻓﻘﺎت اﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرهــا ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺖ ،هرﮔﻮﻧﻪ
ﻗﺮاردادی ،ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺘﻦ آن دﭼﺎر مســئله ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری زﻣﺎﻧﯽ
در ﻋﻤﻞ ،ﺑﺎﻋﺚ چرخههای ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﮔﺸﺎﯾﺶهای ﻣﻮﻗﺖ میشود ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ،ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ضعیفتر ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان میشــود .ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در دﻩ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻤﺮﻧﮓﺷﺪن ﻧﻘﺶ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در ﺟﻬﺎن ﺷﺪﻩ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﺰل رﻓﺎﻩ
ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ رﻓﺎهــش در ﺳﺎلهــای اﻧﺘﻬﺎی دهــه  70ﺷﻤﺴﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدی همچنین ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺑﺴﯿﺎری از گســلهای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (ﻋﻠﯽاﻟﺨﺼﻮص
اﺧﺘﺎﻠﻓﺎت ﻣﺬهبــی در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق) در اﯾﺮان ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻧﻤﻮدار  17روﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ
ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ را ﻧﺸﺎن میدهد .اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮای اﯾﺮان هموارﻩ زﯾﺮ  10درﺻﺪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﺮای دﻧﯿﺎ ﺣﺪود  28.5درﺻﺪ اﺳﺖ و ﮐﺸﻮرهای ﻣﻌﺪودی هستند ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﺮای آنها پایینتر از  10درﺻﺪ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرهــای ﻣﻨﻄﻘﻪ هــم ﭼﻨﺪان ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﺒﻨﺎن دﭼﺎر
ﺑﺤﺮان ﺑﺎﻧﮑﯽ و ارزی ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪی اﺳﺖ .ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺪﻓﻮن در زﯾﺮ آوارهای ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ .ﻋﺮاق
از ﻃﺮﻓﯽ دارای درآمدهای زﯾﺎد ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻧﻮاع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریها در
زیرســاختها و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .اﻗﺘﺼﺎد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﯾﻤﻦ ﻧﯿﺰ در وﺿﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮار
ﻧﺪارﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ از همــه مهمتر آنکــه اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﺎل ﮔﺬار از ﯾﮏ ﺟﻬﺎن ﺗﮏﻗﻄﺒﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن
ﭼﻨﺪﻗﻄﺒﯽ اﺳﺖ .در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮔﺬار همــوارﻩ همراﻩ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪها و ﻓﺮﺻﺖهای ﻣﺨﺘﻠﻒ
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ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
ﻣﺠﻤﻮعه اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎب میکند ﮐﻪ اﺗﺨﺎذ ﯾﮏ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ در آن ﺗﻌﺎﻣﺎﻠت اﻗﺘﺼﺎدی
ﻓﻌﺎل ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﺗﻌﺎﻣﺎﻠت اﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرهــا اﺳﺖ و هــدف ﻣﯿﺎنﻣﺪت اﯾﺮان در آن توســعه
اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد و ﮐﺸﻮرهــای ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﺿﺮورت و ﻧﻪ ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻧﮕﺎﻩ اﯾﺮان
ﮐﺸﻮری ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
ﻗﺪرتهــای اﻗﺘﺼﺎدی مــیﭘﺮدازد .رﮐﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺒﻮد و ﻣﻘﺎومﺳﺎزی
اﺗﺼﺎل اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﻈﺎم پرداختها و ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرها ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ اوﺎﻟً توســعه اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺪرتهای اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﯽ در راﺳﺘﺎی توســعه اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺷﻮد ﺗﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﯾﺮان ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺧﻮدش را در ﭘﺎزل اﻗﺘﺼﺎد
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ اﯾﺮان ،ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ
و ﻣﺘﻮازنﮐﻨﻨﺪﻩ در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت هموارﻩ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪای و
اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز دارﻧﺪ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺗﺼﺎل اﯾﺮان ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرهــای دﯾﮕﺮ «ﻓﻘﻂ» از ﻣﺴﯿﺮ ﺻﺎدرات
«ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز» ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ میتوانــد ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﻮد و ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه
دﯾﮕﺮ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﯿﺮد .در نقطــه ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺗﺤﺮﯾﻢﮐﺮدن
ﮐﺸﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻟﺰی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر شــبکه ﭘﯿﭽﯿﺪﻩای از ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺮﻧﺪﻩ  -ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرهای اﻃﺮاف ﺧﻮد دارد ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺗﺤﺮﯾﻢﻧﺎﭘﺬﯾﺮ میکند.
ﺑﺮای درهــمﺗﻨﯿﺪﻩ ﮐﺮدن اﻗﺘﺼﺎدﻣﺎن ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد دههــا ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺗﺤﺮﯾﻢﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ آن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ 3 ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﯿﺎنﻣﺪت مــیﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﺮﯾﻢ :اول ،ﺗﺠﺎرت آزاد ﺑﺎ همســاﯾﮕﺎن؛ دوم ،ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺎﺎﻟهای ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﻮم،
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی در ﻗﺒﺎل ﭼﯿﻦ ،روﺳﯿﻪ و هند ﮐﻪ میﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺎ را در ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﺑﺎ 5 + 1
هــم ﺑﺴﯿﺎر ارﺗﻘﺎ دهد .ﺑﺴﯿﺎری از اﻗﺘﺼﺎدهای ﻗﻮی منطقه ﻣﺎ ﻣﺜﻞ اﻣﺎرات ﯾﺎ ﺑﺤﺮﯾﻦ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از 100
ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﭘﯿﻤﺎن ﺗﺠﺎرت آزاد دارﻧﺪ .همین ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرها ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﺶ
ﺑﺰرﮔﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺎنهای ﻣﺮزی ﻣﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً دﭼﺎر
ﻓﻘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺪﯾﺪ و ﺑﺤﺮان اﺷﺘﻐﺎل هســتند .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،هم اﯾﺮان و هم ﮐﺸﻮرهای همسایه
هــرﺳﺎﻟﻪ هزینههای ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮزهــا اﺧﺘﺼﺎص میدهند .همه اﯾﻦ ﻣﺸﮑﺎﻠت
میتواند ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﯿﻤﺎن ﺗﺠﺎرت آزاد در ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺑﺮﻧﺪﻩ  -ﺑﺮﻧﺪﻩ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺣﻞ ﺷﻮد.
توسعه اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ و هند ﺑﻪ ﻗﺪری ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ میشود ﻇﺮف  20ﺳﺎل آﯾﻨﺪﻩ،
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ هردو ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺎﻟﺗﺮ از اﯾﺎﺎﻟت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .هردو ﮐﺸﻮر ﺑﺮای رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺻﺎدرات
و واردات ﺧﻮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ شــبکه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺳﺮﯾﻊ و ارزاﻧﯽ هســتند ﮐﻪ اﯾﺮان ﻣﺰﯾﺖ ژﺋﻮاﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
ﭘﺮرﻧﮕﯽ ﺑﺮای ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ از ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻬﻤﯽ از اﯾﻦ شبکه ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﮐﺎﺎﻟ را دارد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ همﺳﻄﺢ ﺑﻮدن ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرهای همســاﯾﻪ ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎی ﺑﺮﻧﺪﻩ  -ﺑﺮﻧﺪﻩ در ﻗﺎﻟﺐ «ﭘﯿﻤﺎن ﺗﺠﺎرت آزاد» وﺟﻮد دارد .اﮔﺮ ﺗﺠﺎرت
آزاد ﺑﺎ همســاﯾﮕﺎن داﺷﺘﯿﻢ ،ﺷﺒﮑﻪای ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺷﮑﻞ میگرفت ﮐﻪ ﻗﺪرت ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ
ﻣﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ اروﭘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻣﺜﺎلهم ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﺎﻟﺗﺮ میبرد .ﭘﯿﻤﺎن ﺗﺠﺎرت آزاد ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرهای
همساﯾﻪ ،میتواند اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮزهای ﻣﺎ را ارﺗﻘﺎ دهد؛ آن هم ﺑﺎ هزینه ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ.
ﺳﻬﻢ ﻣﺎ از ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ،زﯾﺮ  0.5درصد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪن از اﻧﺒﻮﻩ
شغلها و ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪن از ﯾﮏ اﺑﺰار ﮐﻠﯿﺪی در ارﺗﻘﺎی اﻣﻨﯿﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺪرت دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻓﺮهنگی

ﭼﮕﻮﻧﻪ میتوانیم ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را ارﺗﻘﺎ دهیم؟
ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺎﻟزم اﺳﺖ دوﻟﺖ آﯾﻨﺪﻩ ،هــم در
ﺣﻮزه دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ راﻩ و هــم در ﺣﻮزه دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺗﺠﺎری ﻧﻘﺸﯽ ﻓﻌﺎﺎﻟﻧﻪ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ .در
ﺣﻮزه دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ راﻩ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ« :اﺣﯿﺎ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﮐﻠﯿﺪی اﯾﺮان
در ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ؛ اﺣﯿﺎ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ اﯾﺮان در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺎﺋﻮﺳﺎم؛ اﺣﯿﺎی ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب؛
ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮوژﻩ راﻩ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ؛ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ».
از ﻣﻨﻈﺮ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺗﺠﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﻮرهــای زﯾﺮ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ« :اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﭘﺮوژه ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد؛ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ در زﻧﺠﯿﺮه
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮوژه ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﻮﺎﻟد ،راﻩآهــن و ﺳﯿﻤﺎن ﮐﺸﻮر؛ ﻣﺸﺮوط
ﮐﺮدن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ (ﺗﻌﺮفــه ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ) ﺑﻪ ورود ﻗﻄﻌﻪﺳﺎزان ﮐﺸﻮر ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺟﻬﺎﻧﯽ و اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ هاب ﺻﺎدراﺗﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ؛ آﻏﺎز ﻣﺬاﮐﺮات «ﺗﺠﺎرت آزاد» ﺑﺎ  10ﮐﺸﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ از
اﺑﺘﺪای 1401؛ هدفﮔﺬاری ﺑﺮای ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ از  25ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ( 1.5درصد ﮔﺮدﺷﮕﺮان
ﺟﻬﺎن) در ﺳﺎل  1404ﺑﺎ برنامههای ﺣﺬف ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ وﯾﺰای ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎ  18ﮐﺸﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ از اﺑﺘﺪای
( 1401ﻟﺒﻨﺎن ،ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻋﺮاق ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،هند ،ﺑﻨﮕﺎﻠدش ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ،ارﻣﻨﺴﺘﺎن،
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن ،اردن ،اﻣﺎرات ،ﻗﻄﺮ ،ﺑﺤﺮﯾﻦ ،ﻋﻤﺎن ،ﮐﻮﯾﺖ)؛ ﺣﺬف ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ وﯾﺰای ﮔﺮدﺷﮕﺮی
ﺑﺎ  100ﮐﺸﻮر ﺗﺎ 1404؛ آزادی ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ هتــل در اﯾﺮان (ﺑﺎ ﺷﺮط
داﺷﺘﻦ ﺷﺮﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ)؛ ﺻﺪور ﻣﺠﻮزها ﻇﺮف  10روز ،ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮔﺮدﺷﮕﺮی در
ﺷﻬﺮهای زﯾﺮ  50هزار ﻧﻔﺮی و روﺳﺘﺎها».

نمودار  : 13وضعیت نامساعد کنترل فساد ایران (منبع :موسسه بین المللی شفافیت)

نمودار  : 14نقشۀ کل راه های بالقوه جاده ابریشم طراحی شده در بنای ایران
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نمودار  : 12وضعیت نامساعد شاخص ادراک فساد (منبع :موسسه بین المللی شفافیت)

ﮐﺸﻮرﻣﺎن .ﻓﺮﺻﺖ وﯾﮋﻩای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻬﺶ ﻗﯿﻤﺖ دﺎﻟر ﺑﺮای توســعه ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺠﺎد
ﺷﺪﻩ ،اﮔﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد ،از دﺳﺖ ﺧﻮاهد رﻓﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد مزیتهــای ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﺪی اﯾﺮان در ﺣﻮزه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ،اﯾﻦ مزیتها ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل واﮔﺬاری ﺑﻪ ﮐﺸﻮرهای همساﯾﻪ هستند .توسعه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺗﺠﺎری ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘﯽ ﺑﺎ
ﮐﺸﻮرهای ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺑﺪون شــبکه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺳﺮﯾﻊاﻟﺴﯿﺮ و ارزان ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﺑﺎر ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪی ﺧﻮاهد داﺷﺖ.

13

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

هنوزهمخطر ونزوئالییشدن وجوددارد
جواد صالحیاصفهانی در گفتوگو با «آیندهنگر» از مسئله اقتصاد ایران میگوید

اقتصاددان چون مادری است که باید به بهبود حال کودک بیمارش امیدوار باشد و خوشبین؛ جواد صالحیاصفهانی ،استاد اقتصاد دانشگاه «ویرجینیا
تک» آمریکا ،از وضعیت اقتصاد ایران که میگوید ،بیشتر از هرچیزی خوشبینی او به آینده جلب توجه میکند .او معتقد است در شرایط سخت واقعبینی
لیال ابراهیمیان
خیلی گرهی از مشکالت باز نمیکند ،مردم را سرخورده میکند و عرصه را برای زندگی آنها تنگتر .او از عملکرد بانک مرکزی در شرایط شوکهای
دبیر بخش آکادمی
خارجی دفاع میکند و میگوید :دولت روحانی اجازه نداد کشور به سمت «ونزوئالیی شدن» حرکت کند؛ اگرچه هنوز هم این خطر وجود دارد و باید مدام
هشدار داد .این مصاحبه را بخوانید.
به نظر شما ،امروز مهمترین مسئله اقتصاد ایران چیست؟

موانع رشد اقتصادی بینهایت هستند :از رفتار مردم در ترافیک و خانه گرفته تا
رفتار مدیران ،وضعیت جادهها ،فرهنگ مصرف انرژی ،سیاست بانک مرکزی ،تحریم
و غیره .کســانی که در حوزه اقتصاد توسعه کار میکنند ،عادت کردهاند که مشکل
اقتصاد را تکعاملی و ســاده نبینند .اما وقتی ماشین خود را به مکانیکی میبرید،
انتظار ندارید مکانیک بگوید مشــکالت ماشین شما بینهایت است .بلکه او یکی دو

مشــکل را پیداکرده و آنها را برطرف میکند .مــردم عادت کردهاند همین دید را
نســبت به اقتصاد داشته باشند؛ اینکه اقتصاد دو سه مشــکل دارد و کسی بیاید
آنها را حل کند تا اقتصاد راه بیفتد .اگر اینطور بود چرا حدود  300سال است که
اروپا توسعهیافته اما هنوز دوسوم مردم دنیا در کشورهای عقبمانده و فقیر زندگی
میکنند .اگر با چند سیاست درست میشد ماشین توسعه را به حرکت درآورد چرا
اینها هنوز توســعهنیافتهاند .به نظر من این نگاه به اقتصاد ایران که هر کســی ،به

آکــادمـی
خصوص در زمان انتخابات ،به فکر حل مشکالت است یا اینکه سیاسیون قولهای
بزرگ میدهند ســطح انتظارات از دولت و سیاستگذاری برای توسعه را بیجهت
یبرد.
باال م 
افکار عمومی میگویند نتیجه چند دهه سیاســتگذاری در اقتصاد این
است که جامعه روزبهروز فقیرتر شــده و درآمد سرانه افزایش نیافته و میزان
ســرمایهگذاریها پایین آمده است .در شرایط حاضر متغیرهای اصلی وضعیت
اقتصاد ایران را چگونه نشان میدهند؟

وضعیت اقتصاد ایران بههیچوجه وضعیت مطلوبی نیست و در  10سال اخیر رشد
اقتصادی نداشتیم .اما اینکه میگویند روزبهروز وضعیت بدتر میشود ،درست نیست؛
اینها به آمار نگاه نمیکنند .درصد فقر در دو سال اخیر باال رفته ولی این روزبهروز
بدتر شــدن نیست و دلیلش هم تقریباً واضح است .قبل از اینکه دونالد ترامپ سر
کار بیاید ،آمار فقر در حال پایین آمدن بود و اقتصاد رشد داشت .از  1394تا 1396
تولید ملی  20درصد رشد داشت ولی وقتی آقای ترامپ آمد ،یک شوک بزرگ منفی
به اقتصاد ایران وارد شد و طبیعی است درآمد سرانه بهخصوص روی طبقات پایین
اثر منفی داشته باشد .ما اآلن این شوک را تجربه میکنیم ولی اثر اصلی آن تمامشده
و اقتصاد از حالت افت خارجشــده است .نباید این را به روزبهروز بدتر شدن اقتصاد
ایران تعمیم دهیم و بگوییم همیشه اینطور بوده است .منفیبافی و غلو در این موارد
برای کشورهای درحالتوسعه بسیار مضر است ،بهخصوص برای آنهایی که در حوزه
اقتصاد توسعه کار میکنند.
البته مردم نظر دیگری دارند.

مردم به دنبال این هســتند که ببینند چطور از مشــکالت رها شوند ،نه اینکه
ببینند هر روز وضعیت بدتر میشود و راه نجاتی هم نیست .اما اینکه چطور میشود
از این شرایط رها شد ،به نظر من جوابش خیلی ساده است .کافی است که بتوانیم
دوباره نفت بفروشیم و تجارت خارجی رونق گیرد .و اگر این اتفاق بیفتد ،بدون شک
وضعیت اقتصاد بهتر خواهد شد .حاال که ترامپ رفته و آقای بایدن به ریاستجمهوری
انتخابشده است امکان این کار بیشتر است .در دهههای مختلف قبل و بعد از انقالب
دیدهایم که اقتصاد ایران قابلیت رشد دارد .مثل دو دهه  ۷۰و  ۸۰که بهحساب آمار
ایران رشد نزدیک به  ۵درصد را تجربه کردیم که در آمارهای بینالمللی که از نرخ
برابری ارز استفاده میکنند تا نزدیک  ۱۰درصد در سال هم دیده میشود .اما اآلن
وضع اقتصادی در حالت رکود اســت و درآمد سرانه شاید  ۲-۱درصد در سال افت
داشته باشد .اگر مقصود از بدتر شدن وضعیت همین است درست است .آمار نشان
نمیدهد که در یک سراشیبی بزرگ هستیم و داریم پایین میرویم .آنهایی که دائم
میگویند وضعیت روزبهروز بدتر میشود ،به خصوص در آمریکا با آمار کاری ندارند،
بلکه بیشتر میخواهند دولت آمریکا را ترغیب کنند تا تحریمها را نگه دارد با امید
اینکه ایران تسلیم شود و سیاستهایش در خاورمیانه را مطابق میل آمریکا تنظیم
کنــد .اگر ما در ایران بخواهیم این را تکرار کنیم با کســانی که وضع مردم ایران را
خراب کردهاند ،بهنوعی همکاری کردهایم.
مقایسه نرخ تورم در سال  1397با  1399ثابت میکند که مردم تحتفشار
ت فشارند از سیاستمدار واقعگرایی و راهحل مسئله
هســتند؛ وقتی مردم تح 
یخواهند نه آرمانگرایی.
م 

مشکالت سالهای  1397تا  1399تحتتاثیر سیاستهای ترامپ بود؛ حاال که
او رفته ،نمیشود گفت در همان شرایط هستیم .به هر ترتیب شده ما باید مثل همه
کشــورهای دنیا به بازارهای جهانی دست پیدا کنیم .که البته نیاز به احیای برجام
است .تورم را نباید با سطح زندگی اشتباه گرفت .مث ً
ال دستمزد کارگر ساختمانی در
سال گذشته نزدیک به قیمت نرخ تورم باال رفته است .البته در مقایسه با اقالم اصلی
مثل گوشــت قرمز این درست نیست .درآمد واقعی و سطح زندگی را نباید با تورم
اشتباه گرفت .البته شکی نیست که شوکهای منفی بزرگ بهنوعی درآمدهای واقعی
را هم کاهش میدهند که این جز تعریف شوک منفی است.
زمانی که «اســتیو هانکه» ادعای بروز تورم  200درصدی در اقتصاد ایران
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چرا باید خواند:
اگر میخواهید درباره
مسئله اقتصاد ایران
و مشکالت روز آن
بدانید ،خواندن این
مصاحبهبهشما
توصیه میشود.

داشــت ،بهطور غیرمستقیم شما اولین اقتصاددان
ایرانی بودید که به این مسئله بهشدت واکنش نشان
دادید و حتی روش کار ایشان را زیر سؤال بردید.

این شــخص ادعای زیادی دارد ولی سوادش در
مورد اقتصاد ایران کم است .او در کیتو انستیتو کار
میکند که موسســه خیلی محافظهکاری اســت و
هدف هانکــه از پیشبینیهای ابرتورم در ایران این
بود که تحریمها علیه ایران بماند .من با تحریمهای
ن هم میدانســتم که
آمریکا مخالفم ولی ســوای آ 
پیشبینیهای هانکه مبنای درســتی ندارد .او اص ً
ال
متخصص ایران نیست و فقط مقصودش سیاسی بود.
دهه گذشته ما تورم  ۵۰درصدی فزاینده که تعریف
ابرتورم است نداشتهایم.

درست است! ولی همچنان یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران تورم است که
به باور خیلیها ریشه در داخل دارد.

تورم ایران دو ریشــه دارد ،خارجی و داخلی است؛ اینکه کدامیک مهمتر است
بحث بسیار پیچیدهای است .اگر به منحنی تورم بر مبنای مرکز آمار نگاه کنید در ده
سال گذشته سه دوران  ۲-۱ساله تورم باال داشتهایم مثل سه کوهان که هر کوهان
به یک شوک خارجی مربوط میشود .دو تای اول به علت تحریمهای آمریکا بودند و
سومی ناشی از کووید .آنها که با اقتصاد ایران آشنا نیستند ،بر این باورند که منبع
مشکالت همان افت ریال اســت درحالیکه کاهش ارزش ریال نهتنها منشأ شوک
نیست بلکه به کمتر کردن فشار ناشی از شوک منفی کمک میکند .اگر دولت اصرار
بر حفظ نرخ اسمی برابری ریال با دالر داشته باشد ،آنوقت مشکل بیشتر میشود،
مثل ارز  ۴۲۰۰تومانی .دو نکته مهم درباره این نوع تورم که منشأ خارجی دارد ،اول
این است که بانک مرکزی در خنثی کردن آن نقشی ندارد .اگر بخواهد جلو تورم را
با حفظ حجم نقدینگی بگیرد ،رکود شدت مییابد .شوک منفی دستمزدهای واقعی
را کاهش میدهد ،اما چون دستمزدهای اسمی قابلیت کاهش ندارند ،پس بهتر است
که اجازه دهد که نقدینگی باال رود و تورم دستمزدهای واقعی را تعدیل کند .نکته
دوم این اســت که این نوع تورمها مقطعی هستند و چنانچه دستمزدها با تورم باال
نرود و بانک مرکزی به دالیل دیگر حجم نقدینگی را افزایش ندهد ،تا یکی دو سال
تورم پایین میآید .این ســیکل تورم را در دهه گذشته مشاهده کردهایم .در مورد
شــوک کووید هم این در حال اتفاق افتادن است .اردیبهشتماه یکی از پایینترین
رشــدهای ماهیانه تورم را داشتیم .شوک کووید  19که یک شوک برونزا محسوب
میشود ،یعنی از داخل اقتصاد ایران برنمیآید ،بر نرخ دالر و تورم اثر گذاشت .ارزش
ریال پایین آمد و درنتیجه تورم ایجاد شد .حاال چون بانک مرکزی بعد از تخلیه این
شوک حجم نقدینگی را کنترل کرد ،نرخ تورم پایین آمد .نرخ تورم ماه اردیبهشت
ساالنهاش زیر  10درصد بود .اگر به چند ماه قبل برگردیم ،این نرخ  80درصد بود.
بههیچوجه نمیتوان منحنی ســهکوهانه تورم ایران را فقط با رفتار داخلی توضیح
داد .مگر اینکه بگوییم بهمحض اینکه باراک اوباما یا ترامپ تحریمی میگذارند بانک
مرکزی هم بدرفتاری میکند .ســرزنش بانک مرکزی یا آقای همتی یا دولت آقای
روحانی برای ایجاد این نوع تورم منطق اقتصادی ندارد و صرفاً جنبه سیاسی دارد.
به نظر شما وزن عوامل داخلی در ایجاد تورم چقدر است؟

به نظر من ســهم منبع داخلی تورم تقریباً نصف است .اگر به میانگین  30ساله
تورم نگاه کنید که در همه این ســالها شوکهای نفتی هم بوده ،حدود  20درصد
بوده و تقریباً  10درصد از این تورم به شوکهای خارجی مربوط میشود .علت اینکه
 10درصد میگویم این است که در یک بازه زمانی ،وقتی شوک خارجی وجود ندارد،
نرخ تورم به  10درصد میرسد که این اتفاق در سالهای  1392تا  1397افتاد .در
همان شــرایط بقیه عوامل تورم داخلی بود و از همان چیزهایی نشأت میگیرد که
اقتصاددانان ایرانی دربارهاش صحبت میکنند .دولت ایران کسری بودجه مزمن دارد

در دهههای اخیر در ایران بانک مرکزی تسلیم نشده و تا حدی مستقل بوده است .در ایران دولتها تصمیمگیرنده
نهایی نیستند و رهبری و مجمع تشخیص مصلحت در سیاستهای اقتصادی نقش ریل محافظ را بازی میکنند که از
ونزوئالیی شدن ایران جلوگیری میکنند.

کــه بابت آن یا از بانکها قرض میکند و بانکها از بانک مرکزی قرض میکنند یا
خود مستقیماً از بانک مرکزی قرض میکند؛ بههرحال نقدینگی باال میرود و تورم
ایجاد میشود .حاال اگر در چند سال آینده ،شوک خارجی جدیدی نیاید پیشبینی
میکنم نرخ تورم به  10درصد برسد.
 یعنی ممکن است به تورم تکرقمی برسیم؟


احتمالش خیلی زیاد است؛ اگر شوک خارجی به اقتصاد تحمیل نشود و اگر دولتی
هم ســر کار نیاید که کارهای غیرعادی انجــام دهد ،تورم  10درصد میماند .البته
طرحهایی است که در داخل مطرح است و ممکن است تورمزا باشد.
مث ً
حهایی؟
ال چه طر 

اینکه قیمت انرژی باال برود .قیمت انرژی یک شــوک به سیســتم است و وقتی
قیمت باال برود ،تورم را برای مدت کوتاهی باال میبرد ،اما دوباره تورم پایین میآید.
اما این کار مفید اســت .باوجوداینکه قیمتها باال میرود ولی یارانه انرژی را هم از
یبرد.
بین م 
 از سال  1369تا قبل از شروع دهه  90متوسط تورم  18و نیم درصد بوده و
در دهه  90هم به  25درصد میرسد .آیا در همه این بازههای زمانی تورم را با یک
عامل خارجی بزرگتر بررسی میکنید؟

سهم شــوکهای خارجی تقریباً نصف است و البته این خیلی علمی نیست .با
نگاهی که به نرخ تورم میکنم ،میبینم دهه  90درگیر تورم بوده اســت .وقتی سه
شــوک منفی بزرگ در یک دهه به اقتصاد کشوری وارد میشود ،معدل گرفتن از
اینها بیمعنی اســت .میانگینی که میگیریم ،میگوید اگر سه شوک منفی بزرگ
بیاید تورم ما به  25میرود و طبیعی است .وقتی کسی ایران را نشناسد فکر میکند
اتفاق عجیبی افتاده که تورم باال رفته؛ اص ً
ال اتفاق عجیبی نیست؛ اگر درآمد نفت هر
کشوری یکباره افت کند و تجارت خارجیاش بخوابد تورم خواهد داشت .کشوری
مثل امریکا وقتی گرفتار شوک نفتی در دهه  70میالدی شد ،تورم باال رفت و این
تورمش تا  10ســال ادامه داشت .جلوی شوکهای منفی خارجی مثل تحریمها را
نمیشود بدون ایجاد تورم و بدون هزینه رکود گرفت و این امکان ندارد و آنهایی که
فکر میکنند امکان دارد اقتصاد ایران را خوب نمیشناسند.
 خیلیها وقتی دارند مسئله تورم و رکود تورمی را در اقتصاد ایران بررسی
میکنند به چرخه سیاستگذاریهای پولی اشاره میکنند که نتیجه آن عمق
گرفتن تورم میشود .سهم سیاستگذاری پولی را چه میدانید؟

وقتی شوک خارجی میآید رفتار بانک مرکزی را نمیشود با تورم سنجید؛ چون
تورم منشأ خارجی دارد .فرض کنید درآمد نفت ما یکدفعه نصف میشود و دالر در
بازار آزاد یکباره شــروع به باال رفتن میکند؛ قیمت یک سری کاالهای وارداتی باال
میرود؛ انتظار کارگران این است که دستمزدشان باال برود .همانطور که میدانید
 40درصد واردات ما واردات واسطهای هستند که در کارخانهها و کشاورزی استفاده
میشوند و قیمت این کاالها هم باال میرود .در این شرایط انتظار دارید بانک مرکزی
چهکار کند؟ اگر یک شرکت برای پرداخت حقوق کارمندانش نیاز دارد که وام بگیرد،
و اگر چنین نکند باید کارخانهاش را ببندد ،در این شرایط اگر بانک مرکزی به او وام
بدهد یا بگذارد که بانکها تســهیالت ایجاد کنند ،پایه پولی و پس از آن نقدینگی
افزایشیافتــه و تورم باال میرود .و اگر چنین نکند ،کارخانه تعطیلشــده و کارگر
بیکار خواهد شد .درواقع وقتی شوک منفی خارجی میآید سطح زندگی مردم باید
پایین برود و هیچ دولتی نیســت که بتواند در زمانی که درآمد اصلیاش که از نفت
است ،افت میکند ،بگوید این موضوع هیچ اثری روی زندگی مردم نخواهد داشت.
در کشوری که مردمش انتظار دارند که پس از شوکهای کالن درآمدشان را حفظ
کنند به جانهم میافتند .همیــناالن در ایران بحثهایی پیشآمده و روزنامهها
تقصیر را گردن اینو آن میاندازند .باید دید که چگونه میتوان جلوی شــوکهای
خارجــی را گرفت .البته بعضی از آنها مانند کاهش قیمت نفت یا کووید دســت
سیاستگذاران ایرانی نیست.
ممکن است عدهای بگویند که سیاست خارجی ما باید برای رشد اقتصادی هزینه

نکتههایی که باید بدانید
ل توسعه
[استقالل نهادها و بهطور اخص بانک مرکزی در کشورهای در حا 
که اکثرا ً نظامهای اقتدارگرا هم دارند یک انتظار غیرواقعی است .بعد از
اینکه قانون نهادینه شد ،جامعه بیشتر به سمت مدارا رفت و پوالریزاسیون
کاهش پیدا کرد ،بانک مرکزی هم میتواند مستقل شود.
[اگر به منحنی تورم بر مبنای مرکز آمار نگاه کنید در ده سال گذشته سه
دوران  ۲-۱ساله تورم باال داشتهایم مثل سه کوهان که هر کوهان به یک
شوک خارجی مربوط میشود .دوتای اول به علت تحریمهای آمریکا بودند و
سومی ناشی از کووید.
[سیاست رفاهی لزوم ًا تورمزا نیست ولی سیاست رفاهی بد تورمزاست.
سروسامان دادن به یاران ههای انرژی مثل بنزین تورم مزمن ایجاد نمیکند و
سیاست رفاهی هم هست؛ مث ً
ال بنزین نه به ماشین که به افراد داده شود.
[آمار نشان نمیدهد که در یک سراشیبی بزرگ هستیم و داریم پایین
میرویم .آنهایی که دائم میگویند وضعیت روزبهروز بدتر میشود ،به
خصوص در آمریکا با آمار کاری ندارند ،بلکه بیشتر میخواهند دولت
آمریکا را ترغیب کنند تا تحریمها را نگه دارد.

بدهــد ،مث ً
ال با امریکا کنار بیاییم و عدهای هم جواب دهند چون امریکا خیلی به ما
ً
ظلم کرده نمیخواهیم با او کنار بیاییم و این بحثی کامال جدا از سیاست پولی است.
اما تکرار میکنم وقتی شوک منفی خارجی به هر دلیلی قیمت نفت را پایین بیاورد
یا امریکا ما را تحریم کند ،کار عاقالنه این است که اجازه دهیم تورم ایجاد شود که
قیمتهای نســبی متناسب با نوع شوک تغییر کنند و سطح دستمزد واقعی پایین
بیاید .یعنی این شوک منفی باید بتواند توزیع منابع را تغییر دهد و به یک معنی به
داخل اقتصاد منتقل شود .انتخاب اینکه این تعدیل با ازدیاد بیکاری یا تورم به وجود
بیاورد برای من آسان است ،ولی میدانم که خیلی از اقتصاددانان در ایران که تورم را
مشکل اصلی ایران میپندارند ،ممکن است بیکاری را انتخاب کنند.
یکی از بدفهمیهای مضر در ایران اشــتباه گرفتن ارزش ریال با ســطح زندگی
مردم است .حفظ ارزش پول ملی فقط با باال بردن بهرهوری امکانپذیر است .بهروز
نگهداشــتن نرخ برابری ریال و ارزهای خارجی در شرایطی که شوک منفی به ریال
کیشوتی جلوی آســیا را گرفتن است .اینکه از
فشــار میآورد ،از آن کارهای دون
ِ
بانک مرکزی انتقاد کنند چون ســعی کرده به نحوی این شــوک منفی خارجی را
در اقتصاد بیاورد و کنترلش کند ،کار درســتی نیست .اگر بانک مرکزی مثل بانک
مرکزی ونزوئال افسارگسیخته عملکرده بود و مانع حرکت قیمتها شده بود ما اآلن
در وضعیــت بدتری بودیم .اینکه میگویند روزبهروز وضع بدتر میشــود روی این
مسئله را میپوشانند که یک شــوک منفی آمده و چارهای جز پایین آمدن درآمد
مردم نیست .اگر پدر یک خانواده درآمدش را از دست دهد نمیتواند در خانه بگوید
نمیگذارم هیچ اتفاقی بیفتد .و بدتر از آن سایر اعضای خانواده حرف او را قبول نکنند
و به هزینههایشان ادامه بدهند ،دیر یا زود به جان هم میافتند .این تا حدی داستان
اقتصاد ایران است که جامعه واقعیت را نمیپذیرد و حاضر نیست قبول کند .بخش
زیادی از تورم با منشأ داخلی از این رفتار اجتماعی-سیاسی ناشی میشود.
 شاید واقعیت را هم به جامعه نمیگویند.

این چیزی نیســت که فرد با خواندن اخبار متوجهش نشود .وقتی نفت تهدید
شــد ،همه باید بدانند سطح درآمدشان دارد پایین میآید و این حرف که مجلس،
رئیسجمهور و یا بانک مرکزی مقصر بوده ،منطقی نیســت .وقتی شــوک داخل
مملکت شد برای کار بد کردن ،فرصت زیاد است و نمونهاش هم ونزوئال است .وقتی
این شــوک آمد میتوانید مرتباً پول چاپ کنید یا بگویید تقصیر آمریکاســت .ولی
هیچکدام چاره کار نیست.
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آکــادمـی
عقیدهام این اســت که بدفهمیهای اقتصاد در ســطح جامعه و سیاستگذاران
خطر اتخاذ سیاستیهای مخرب را نسبت به دهههای قبل بیشتر کرده است .آقای
احمدینژاد یک نوع تورمی را داخل مملکت کرد که همیشه در گوشه و کنار اقتصاد
ن هم تالش در پایین آوردن فقر یا تالش در توزیع درآمد با کمک تورم
ایران بوده آ 
بود؛ خیلی از کشــورها ســعی میکنند این کار را بکنند یعنی با تورم توزیع درآمد
بکنند .بانک مرکزی پول دستش میآید و چاپ میکند و این را میتواند به کسی که
میخواهد بدهد؛ مث ً
ال به بنگاهدار پول بدهد تا سرمایهگذاری کند یا به یک کارگر یا
فقیر پول میدهد که خرج زندگیاش کند.
مثل سیاست یارانهها؟

سیاســت یارانه نقدی در دوران آقای احمدینژاد دو قســمت داشــت که یک
قســمتش کام ً
ال منطقی بود و درآمدش از باال رفتن قیمــت انرژی میآمد و فقط
برای مدت کوتاهی تورمزا بود برای اینکه قیمت انرژی همهجا باید باال برود و بانک
مرکزی کمک نکند بیکاری زیاد میشــود .یعنی بانک مرکزی باید مدتی بسازد با
اینکه تورم هســت و نقدینگی را باال ببرد و اگر نبرد اقتصاد میخوابد و بیکاری در
آن ایجاد میشــود .اگر همین فردا قیمت بنزین را در ایران به سمت فرضاً ترکیه یا
عــراق ببرند بانک مرکزی باید کمک کند که این باال رفتن قیمت در اقتصاد انجام
شود و اگر بخواهد جلویش را بگیرد کارخانهای که قیمت برقش باال رفته ورشکست
میشــود .مشــکل طرح آقای احمدینژاد این بود که به علت کسری بودجه طرح،
تــورم مقطعی را به تورم طوالنیتر از نــوع بازتوزیعی تبدیل کرد .زیرا بجای اینکه
حدود  22000یا  23000تومان به مردم بدهند  45000تومان دادند و بقیهاش را از
بانک مرکزی گرفتند که همان بازتوزیع پوپولیستی از طریق تورم است؛ یعنی بانک
مرکزی پول چاپ میکند و تصمیم میگیرد به چه کسی بدهد که او هم خرج کند.
من فکر میکنم حاال مردم ایران عاقل شدهاند و شاید تکرار تجربه آقای احمدینژاد
را نپذیرند .میگویند طرحی که آقای جلیلی دارد در اصل از طرح احمدینژاد بهتر
است .اما طرح پیچیدهای است که در آن قرار است به نحوی انرژی را به دست مردم
بدهد و خود مردم تصمیم بگیرند که آن را بفروشــند یا مصرف کنند .منطق طرح
بسیار خوب اســت اگر راه انجامش را پیدا کنند .یک مقدار از تورم فعلی ایرانهم
ناشی از انتظارات تورمی است.
 شــما میگویید اگر مردم منطق این اقتصاد را درک کنند شاید خیلی از
مسائل و مشکالت پیش نیاید .اما خود سیاستگذاران هم متناقض عمل میکنند.

در اینکه اگر سیاستگذاران و مردم ایران درک عمیقتری از اقتصاد داشته باشند
مشــکل کمتر پیش میآید شکی نیست .در مورد مقابله با شوکهای خارجی فهم
درست از اینکه اقتصاد ایران چطور کار میکند ،میتواند کاهش درآمد را به حداقل
برساند .یک مشکل اکنون در این است که سیاستگذاران ،به خصوص در این زمان
انتخابات ،سعی دارند که منشأ تورم و افت سطح زنگی مردم را به عوامل دخلی ربط
بدهند .و این عدم قبول منشــأ شــوک ،یا اینکه اص ً
ال شوکی در کار نبوده و یا اگر
بوده نباید به من میرســید و باید یکی دیگر هزینهاش را بدهد ،همگی باعث تنش
در جامعه شــدهاند .جامعه ایران غیر از اقتصاد تنشهای اجتماعی دیگر هم دارد و
اینها با هم قاطی میشود و جامعه را دچار مشکالت بزرگتر میکند و راهحلها را
یکند.
هم پیچیدهتر م 
یعنی اقتصاد هزینه سیاستهای غلط اجتماعی و فرهنگی را میدهد؟

اینجا بحث درباره درست یا غلط بودن سیاستهای اجتماعی نیست .باالخره مثل
همه جوامع اختالفسلیقه بین قشرهای اجتماعی هست و اگر جامعه به یک سطح
رشد نرسیده باشد ممکن است که یک گروه رفتار دیگران را ولو به آنها ضرری نزند،
تحمل نکنند .این مسائل در طول زمان و با شروع رفتار مسالمتآمیز در خانواده و
بعد در محله و شهرســتان کمکم نه سطح جامعه ممکن است قابلتعمیم باشد و
سیاســتهای کل جامعه را هم تحت تأثیر قرار دهد .من فکر میکنم که خیلی از
رفتارهای اجتماعی در ایران در طول دههها بسیار بهتر شدهاند و حیف است که این
سرمایه اجتماعی در دعواهای سیاسی یا اقتصادی تخریب شود.
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چگونه دنیا توانسته تورم را به زیر ســهدرصد برساند درحالیکه ما آرزو
داریم تورم ایران حداقل به زیر  20درصد برسد؟

تقریباً مطمئنم اگر شــوک جدیدی نیاید رفتار بانک مرکزی طوری خواهد بود
کــه در ماههای آینده ،تورم به همان جای قبل یعنی نزدیک به  10درصد برگردد.
البته تکرقمی کردن تورم مث ً
ال به شــش هفت درصد رسیدن وقت میبرد و برای
این کار کاهش انتظارات تورمی الزم است که این هم اگر شوکهای خارجی بگذارند
نپذیر است.
امکا 
به نظر ،شما خوشبین هستید.

وظیفه من خوشبینی است .وقتی کسی به آینده ایران عالقهمند است چارهای
جز خوشبینی ندارد .مثل پدر مادرهایی که بچهشان مریض است ،باید خوشبین
ن هم خوشبینتر .پزشک خوب هم به آنها نمیگوید که
باشــند و حتی از پزشکا 
بیماری بچهتان عالج ندارد و او را رها کنید .خوشبینی در اقتصاد عیب نیســت و
اگر خوشبین نباشیم مردم میخواهند چهکار کنند؟! البته آنهایی که میتوانند به
خارج بروند ،میتوانند بدبین باشند و یا آن را تبلیغ کنند .ولی هشتادوپنج میلیون
ایرانی که نمیتواند بروند ،و افسرده و نامید کردن آنها هیچ دردی را دوا نمیکند.
باید قبول کرد که شــناخت واقعیت کار آسانی نیســت ،و واقعبین بودن در مورد
موضوع بسیار پیچیدهای مثل توسعه اقتصادی در ایران کار هرکس نیست.

 شــما به دوگانه سیاستهای رفاهی و سیاســتهای کنترل تورم و رشد
اقتصادی اشاره دارید.

تقریباً درســت است .سیاست رفاهی لزوماً تورمزا نیست ولی سیاست رفاهی بد
تورمزاست .سروسامان دادن به یارانههای انرژی مثل بنزین تورم مزمن ایجاد نمیکند
و سیاست رفاهی هم هســت؛ مث ً
ال بنزین نه به ماشین که به افراد داده شود؛ برای
اینکه حداقل  20درصد مردم ایران شاید روزی یک لیتر بنزین نیاز نداشته باشند
یا اص ً
ال ماشــین نداشته باشند .این سیاست رفاهی است که از این منبعی پول پیدا
کنند که به فقرا برساند و این اص ً
ال بد نیست .یک سیاست رفاهی دیگر این است که
شما بخواهید سرمایهگذاری کنید و میتوانید یک اتوبان دوطبقه در تهران بکشید یا
در  200شهر کوچک جادههای شوسه را آسفالت کنید و اگر کار دوم را بکنید رفاه
افراد بیشتری باال میرود.

پیششــرط انضباط پولی و مالی ،بهبود شاخصهای اقتصاد کالن ،فروش
نفت و مذاکرات برجام اگر انجام شود ،ممکن است تأثیرش را در اقتصاد ببینیم
و انتظارات تورمی هم کنترل شود؛ این شرایط مثل پر کردن باک بنزین است و
ممکن اســت با آن بنزین مسیری بهخوبی طی شود و اقتصاد به حدی از رشد و
کنترل تورم هم برســد ولی بههرحال این شرایط جایی به پایان میرسد؛ مثل
سالهای بعد از برجام که اقتصاددانها گفتند اقتصاد ایران بیش از این ظرفیت
رشد و کنترل تورم ندارد .گره اصلی در حوزه داخلی کجاست؟

موانع رشد اقتصادی بیشمارند و اطالعات ما در مورد اینکه کدام موانع اصلی هستند
کم است .کل بشریت چندین هزار سال در فقر زندگی کردند و هماکنون هم دویست،
سیصد سال بعد از اینکه اروپاییها توسعه پیدا کردند هنوز دو میلیارد نفر انسان فقیرند.
توسعه اقتصادی برای هر کشور شرایط خاصی میخواهد .مث ً
ال نحوه رشد چین با کره
جنوبی یا تایوان خیلی فرق میکند .ایران اآلن در موقعیت بدی نیست .مسئله جاده،
ی از کشورهای آفریقایی و جنوب آسیا هنوز
برق ،آب و خیلی چیزهای مهم را که خیل 
درگیرش هستند ،حل کردهایم .سایر مشکالت هم با تعامل بینالمللی و اولویتبندی
قابلحل هستند .من چون در ایران زندگی نمیکنم نمیتوانم این اولویتها را تعیین
کنم .برای آنها که در ایرانهم زندگی میکنند ،درنهایت تعیین اولویتها برای توسعه
نیاز به یک پروسه سیاسی دارد .من در پژوهشهایم روی دو موضوع انگشت گذاشتهام
که به عقیده من دارای اولویت باال هســتند .یکی اصالح یارانه انرژی و دیگری اصالح
آموزش است .اولی صحبتش در باال شد و دومی هم  -مسئله آموزش -پیچیده است.
بهطور خالصه ،وقتی میخواهید مردم فنون یاد بگیرند ،بعالوه نظام آموزشی کارآمد که
فنون را به همه و نهفقط به ده درصد باالی هرم آموزشی یاد بدهد ،باید نظام اقتصادی و

بعضی قولهای انتخاباتی جای تعجب دارد ،مثل حقوق دادن به خانمهای خانوار از طرف دولت ،که منطق ندارد .همینطور
قولهای باال بردن ارزش پول ملی بدون احتراز سیاستی خارجی که شوکهای خارجی را کم کند و یا بهرهوری در ایران را نسبت به
سایر کشورها باال ببرد ،معنی ندارد.

بازار کار بگذارد کارفرما تصمیم بگیرد چه کسی را استخدام کند و چقدر به او پول بدهد.
ما هنوز چون روحیه انقالبی داریم ،فکر میکنیم که برای دفاع از حقوق کارگر ،دولت
باید اختیارات کارفرما را حتیاالمکان محدود کند .اســتخدامهای دولتی و قانون کار
ایران ارتباط بین بازار کار و نظام آموزشی را پایین آوردهاند .مدرک به جای فن و مهارت
پاداش میگیرد .مدارس و دانشگاهها باید یادگیری مهارتهای مختلف ،ازجمله نوشتن
و هنر ،را بیشتر اهمیت بدهند و از تأکید بر حافظه در امتحانات به خصوص در انتخاب
دانشجو پرهیز کنند .اینکه میگویم حل مسئله آموزش خیلی سخت است برای این
است که تصمیمات همهاش دست دولت نیست .اگر فردا دولت بگوید مردم مهارت یاد
بگیرند باز یک مادر تحصیلکرده و دلسوز هر جمعه بچهاش را به کالس کنکور میبرد.
عدهای میگویند همه اینها درگرو اصالحات ساختاری است ،اما برای انجام
اصالحات ســاختاری حداقل در کوتاهمدت ظرفیت سیاســی و اجتماعی دیده
یشود.
نم 

اصالحات ساختاری برای مشکالتی که هست واژه بدی نیست .اینکه ساختارها
خراباند درست است ولی اینکه چطور این ساختارها را اصالح میکنیم سؤال اصلی
است .هر کشــوری که اصالحات ساختاری انجام داده قبل از آن غیرممکن به نظر

میآمده اســت .اگر به کره در دهه  70نگاه میکردید حتماً میگفتید امکان ندارد
بهجایی برسند و استرالیاییهایی که اوایل قرن بیستم به ژاپن میرفتند میگفتند
اینها هیچ آیندهای ندارند و مردم تنبلی هستند .در شرایط سیاسی ایران اصالحات
ساختاری بار ایدئولوژیک گرفتهاند که اصالحات را سختتر میکند.
بارها اقتصاددانهای ایرانی در مورد ونزوئالیی شدن ایران هشدار دادهاند.

هشدار دادن بد نبود؛ برای اینکه هنوز هم خطر ونزوئالیی شدن وجود دارد .من
فکر میکنم دولت روحانی و آقای همتی اینقدر تدبیر داشتند که از ونزوئالیی شدن
ایران جلوگیری کنند .البته خود ونزوئال هم در حال تغییر است و فهمیدهاند راهی که
دارند میروند به بیراهه است .به نظر من ایرانی که در این دو ،سههزارساله توانسته
گلیم خود را از آب بیرون بکشد باز هم خواهد توانست.
بر اســاس آنچه گفتید ،جمعبندی من این است که اقتصاد ایران بهشدت
نیازمنــد بازنگری و تجدیدنظــر در راهبردهای اصلی خودش اســت .آیا در
سیاستمداران نسل جدید فردی هست که تبعات کوتاهمدت تصمیمات خودش را
بپذیرد تا جامعه از آثار بلندمدت این تصمیمات بهره بگیرد؟

من این را نمیدانم چون با فضای سیاســتگذاری در ایران بهاندازه کافی آشــنا
نیســتم .اما در مورد برنامههای کاندیداهای ریاست جمهوری میتوانم نظر بدهم.
برنامه آقای جلیلی در حوزه انرژی در تئوری خوب است ،اما نمیدانم چگونه عملیاتی
خواهد شد چون برنامه ایشان را مطالعه نکردهام .آقای همتی مسئله بانکداری در
ایران را خوب میفهمد و در یکی از دورانهای فوران نقدینگی مســئولیت داشته و
میداند وقتی شوک خارجی میآید نمیشود با آن درافتاد و نمیشود گفت وظیفه
من این اســت که جلوی تورم را بگیرم .برای همین ابتدا هدف تورمی را  ۲۲درصد
اعالم کرد ،که بهاحتمالزیاد در ســال پیش رو به آن دست پیدا خواهد کرد و بعد
هدف را پایین خواهد آورد .آقای رئیســی چون پروندههای قضایی دست اوست به
عمق فساد در کشور وارد است و اگر رئیسجمهور شود ممکن است راجع به فساد
بهتر عمل کند .البته ایشــان میبایست دید اقتصادی به فساد را هم در نظر داشته
باشند چون فساد بیشتر از نظام اقتصادی دستوری و غیر شفاف ناشی میشود .البته
بعضی قولهای انتخاباتی هم جای تعجب دارد ،مثل حقوق دادن به خانمهای خانوار
از طرف دولت ،که منطق ندارد .همینطور قولهای باال بردن ارزش پول ملی بدون
احتراز سیاستی خارجی که شوکهای خارجی را کم کند و یا بهرهوری در ایران را
نسبت به سایر کشورها باال ببرد ،معنی ندارد.
دلیل اصلی خلق نقدینگی است یا تغییر سیاستهای پولی؟

ن همین اســت که سیاست پولیاش را تغییر میدهد بر
یکی از حسنهای ایرا 
مقتضای اتفاقاتی که میافتد؛ حسن دیگر اقتصاد ایران این است که ریال ایران مثل
ریال کویت نیست .اینکه میگویند ریال کویت خوب است یک نوع بدفهمی است.
اقتصاد کویت با دالر اســت و قیمت پولش را به دالر تثبیت کرده است .اگر درآمد
نفتیشــان کم بشود ،نمیدانند چطور جلوی شوک را بگیرند .ما توانستیم با کمک
باال بردن نرخ ارز اثر منفی شوکها را تا حدی خنثی کنیم .وقتی موجی میآید ،اگر
بایستید شما را کنار میزند و میافتید ولی اگر بتوانید باال و پایین بروید میتوانید
با موج همراه شوید.
انعطاف بانک مرکزی گاهی به معنای عدم استقاللش هم هست.

عکس :رضا معطریان

ل توسعه که اکثرا ً
استقالل نهادها و بهطور اخص بانک مرکزی در کشورهای در حا 
نظامهای اقتدارگرا هم دارند یک انتظار غیرواقعی است .بعد از اینکه قانون نهادینه
شد ،جامعه بیشتر به سمت مدارا رفت و پوالریزاسیون کاهش پیدا کرد ،بانک مرکزی
هم میتواند مستقل شود.
به نظر میآید که در دهههای اخیر در ایران بانک مرکزی تسلیم نشده و تا حدی
مستقل بوده است به این معنی که تسلیم گروهی که دولت را در دست دارد نشده
است .این هم به خاطر این است که در ایران دولتها تصمیمگیرنده نهایی نیستند و
رهبری و مجمع تشخیص مصلحت در سیاستهای اقتصادی نقش ریل محافظ را
بازی میکنند که از ونزوئالیی شدن ایران جلوگیری میکنند.
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آکــادمـی

اقتصادهای جهان امروز پیشرفتهتر ،مفصلتر و درهمتنیدهتر از آن هستند که بتوان برنامهای جامع برای اداره و توسعه آنها تنظیم کرد.
راه پیشرفت و بهبود اقتصاد آزادسازی اقتصادی است .به کشورهایی که هنوز برنامهریزی میکنند و دولت کنترل زیادی بر اقتصاد دارد،
نگاهی بیندازید؛ جز بدبختی چیزی نخواهید دید.

خط بطالن بر انحصارها
دوران برنامههای جامع سپری شده

بـهـانـه

چگونه میتوان برای خروج از مشکالت برنامهریزی کرد؟ راه رهایی از مشکالت کدام است و چه باید کرد؟
پاسخ این پرسشها را در مقاله پیشرو بخوانید.

کامران موید دادخواه
استاد اقتصاد دانشگاه
نورثایسترن آمریکا

چرا باید خواند:
اگر میخواهید
درباره اقتصاد ایران و
مشکالت آن در حوزه
پولی -مالی بدانید ،این
مقاله را بخوانید.
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بیگمان اقتصاد ایران در وضع بسیار بدی قرار گرفته است و مردم ایران
بهای گزافی برای این بیماری اقتصادی میپردازند .کافیاست که به افزایش
سرسامآور قیمت کاالها و خدمات نگاهی بیندازیم و از سوی دیگر بهیاد آوریم
کــه بخش عظیمی از مردم ایران در زیر خط فقر زندگی میکنند .مصیبت
اقتصاد ایران بســیار دردناک است ،به ویژه زمانی که به یاد آوریم که کشور
امکانات زیادی دارد و میتواند یکی از اقتصادهای برجسته دنیا را داشته باشد.
ایران منابع طبیعی بسیار ،موقعیت جغرافیایی ممتاز و مردمان کاری و بسیار
خوبی دارد .پس چرا امروز اقتصاد ایران وضعیت دردناکی دارد و مردم آن از
تورم و فقر در رنج هستند؟
دلیل اصلی آن اســت که دولت و کسانی که در قدرت هستند در چهل
و دو سال گذشته ســاختار اقتصادی ایران را تخریب کردهاند .افزون بر این
سیاســتهای نادرســتی را در پیش گرفتهاند که جز زیان برای مردم ایران
خاصیتــی ندارند .بایــد گفت که آنهایی که در قدرت هســتند ،چه افراد و
چه ســازمانهای قدرتمند ،از این ویرانی سود میبرند و از رانتها و مزایای
بیحســاب برخوردارند .بنابراین انگیزهای برای بهبود اقتصــاد ندارند .آنها
میخواهند در قدرت باشــند و از مزایا بهرهمند شــوند .باید اضافه کنیم که
اگر هم بخواهند اقتصاد را بهبود ببخشند خیلیها دانش الزم را برای این کار
ندارند .بهعبارت دیگر نه انگیزه دارند و نه توانایی .البته حرفهای توخالی و
دهنپرکنی گفتهاند مانند گفتههای محمود احمدینژاد و دیگران.
برای آنکه اقتصاد ایران درست شود باید ساختار اقتصاد از دولتی بودن و
انحصاری بودن به در آید .اینکه بســیاری شرکتها و نهادها از مالیات معاف
هستند و بسیاری موقعیت انحصاری دارند باید خاتمه یابد .باید اقتصاد عمدتا
خصوصی و رقابتی باشد .باید مردم ،کارگران ،کارفرمایان ،سرمایهگذاران ،و
مصرفکنندگان در تصمیمگیری آزاد باشند ،برای بهبود وضع خود کوشش
و در بازار آزاد رقابت کنند.
پس از آن دولت باید سیاســتهای اقتصادی درست پیش گیرد .هزینه
ریالی دولت باید عمدتا از مالیات تامین شود .پول نفت بخش بزرگی از درآمد
دولت ایران اســت .دولت نباید در تولید کاالهای مصرفی (به غیر از بنزین)
دخالت کند ،بلکه بخش عمده مخارج آن باید برای دفاع از کشور ،تامین امنیت
و ایجاد زیربناها باشد .دولت درآمد نفت صادراتی ایران را به صورت ارز دریافت
میکند .بخشی از درآمد ارزی نفت را دولت مستقیما خرج میکند؛ از جمله
برای خرید وســایل دفاعی ،پرداخت مخارج سفارتهای ایران در کشورهای
دیگر و تجهیزات فنی پیشرفته برای انجام کارهای زیربنایی .بخش دیگری
از درآمــد نفت را دولت از طریق بانک مرکــزی به مردم و بخش خصوصی
میفروشــد و معادل ریالی را مصرف میکند .در این مورد بسیار مهم است
که نرخ ارز در بازار و از طریق عرضه و تقاضا تعیین شود .دولت نباید ارز را به
قیمت پایینتر از بازار بفروشــد .وقتی دالر در بازار آزاد  25هزار تومان است
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و بانک مرکزی آن را به عزیزکردهها به قیمت  4200تومان میفروشــد ،آیا
میتوان انتظاری جز فساد داشت؟
برای آنکه ارز تکنرخی باشد و فروش ارز دولتی بازار را مختل نکند .بانک
مرکزی باید روزانه به میزان معینی ارز به بازار عرضه کند و هرگاه نرخ ارز بیش
از درصد کمی پایین بیاید ،عرضه ارز را در آن روز متوقف کند.
سیاســت دیگری که باید تغییر کند ،سیاســت پولی است .هدف بانک
مرکزی باید کنترل تورم باشــد .به همین دلیل میزان نقدینگی در گردش
باید کنترل شود و ساالنه نرخ رشدی برابر متوسط نرخ رشد بلندمدت تولید
ناخالص داخلی (به قیمت ثابت) بهاضافه دو درصد داشته باشد .در حال حاضر
دولــت درآمد دالری نفت را در بانک مرکزی ســپرده میگذارد و در مقابل
بخشی از سپرده را بهصورت ریال دریافت و در داخل ایران خرج میکند .در
نتیجــه حجم پول برابر این دریافت ریالی افزایش مییابد .اگر بانک مرکزی
معادل دالری پولی را که به دولت داده در بازار آزاد بفروشد مسالهای نخواهد
بــود و حجم پول افزایش نمییابد .ولی در عمل بانک ارز را به قیمت پایین
میفروشد یا همان ارز را هم در اختیار دولت میگذارد .نتیجه آنکه حجم پول
افزایش مییابد و تورم به دنبال آن میآید.
بد نیست به یاد آوریم که قیمت دالر در سال  ۱۳۵۸هفت تومان بود ،آن
روزها حقوق یک مدیر در سازمان برنامه و بودجه ده هزار تومان و حقوق یک
مدیر در بانک خصوصی بیست هزار تومان بود .امروز با آن حقوقها چند تکه
نان میتوان خرید؟
مساله دیگری که باید به آن پرداخت رابطه ایران با کشورهای دیگر است.
موجب افسوس است که در چهار دهه گذشته ایران نسبت به چندین کشور
رویکرد دشمنی داشته .در نتیجه نهتنها این کشورها به مقابله برخاستهاند،
بلکه کشورهای دیگری نیز با ظاهرسازی ادعای دوستی با ایران کردهاند ولی
تنها هدفشان برداشــتن کاله ایرانیان بوده است .در دنیای امروز کشورها و
اقتصادها همبســتهاند ،ایران باید با همه کشورها دوست باشد و از بازارها و
امکانات آنها بهرهمند باشد .دنیای امروز دنیای صد سال پیش نیست پس نباید
ادای کشورهای هزار سال پیش را درآورد.
در خاتمه بگویــم که پس از جنگ جهانی دوم اقتصــاد ایران از طریق
برنامهریزی (برنامههای دوم تا چهارم عمرانی) رشــد و توسعه چشمگیری
داشــت .اما باید دانســت که دوران برنامههای جامع ســپری شــده است.
اقتصادهای جهان امروز پیشرفتهتر ،مفصلتر و درهمتنیدهتر از آن هستند
که بتوان برنامهای جامع برای اداره و توسعه آنها تنظیم کرد .راه پیشرفت و
بهبود اقتصاد آزادســازی اقتصادی است .به کشورهایی که هنوز برنامهریزی
میکنند و دولت کنترل زیادی بر اقتصاد دارد ،نگاهی بیندازید؛ جز بدبختی
چیزی نخواهید دید .نمونه بارز آن کرهشمالی است .با امید بهبود وضعیت
اقتصاد ایران!

دبیرخانه شورای عالی انرژی باید از یک واحد کوچک ستادی با کادری محدود از خبرهترین و کالننگرترین افراد باسابقه و باتجربه
و متخصص در بخش انرژی تشکیل شود .این افراد میتوانند از مجموعه دستگاههای مرتبط با بخش انرژی و از سازمان مدیریت و
برنامهریزی شناسایی و گزینش شده و به این دبیرخانه منتقل شوند.

ی عالی انرژی
ابهام در کارکرد شورا 
لونقل حذف شد؟
چرا سهم گاز مایع از سبد سوخت حم 

بـهـانـه

چرا شوراهای عالی نمیتوانند در عمل توفیق چندانی داشته باشند؛ گره کار در کجاست و اینکه چرا این شورا عرضه گاز مایع به ناوگان حمل و نقل عمومی را اجرایی نمیکند؟
پاسخ را در این مقاله بخوانید.

در برنامه ســوم عمرانی ،یعنی حدود  20ســال پیش ،برای پر
کردن خأل حکمرانی در بخش انرژی ،پیشبینی شــده بود که
وزارتخانههــای نفت و نیرو در هم ادغام شــوند و وزارت انرژی
تأسیس شــود؛ لکن مجلس وقت در اواخر دوره برنامه سوم ،در
این مصوبه تجدیدنظر کرد .مجلس به این جمعبندی رسید که
مصلحت در ادغام این دو دستگاه نیست و اصالحیهای بر قانون
برنامه ســوم زده شد که طبق آن ،تشــکیل شورای عالی انرژی
جایگزین تأسیس وزارت انرژی شــد .در واقع با آن مصوبه یک
غالمحسین حسنتاش
ی عالی جدید ایجاد شده که آن خأل حاکمیتی را پر کند.
شــورا 
تحلیلگر ارشد حوزه انرژی
بعد از مصوبه مذکور که منشأ تشکیل قانونی و رسمی شورایعالی
چرا باید خواند:
انرژی بود طی یادداشــتی به عنوان سرمقاله در ماهنامه اقتصاد
اگر میخواهید درباره
انرژی (شــماره  27و  28مرداد و شــهریور  )1380تحت عنوان
ی عالی
کارکرد شورا 
«شــورایعالی انرژی؛ چرا و چگونه؟» شروط الزم برای تشکیل
انرژی در حوزه سند
این شورا را متذکر شدم.
گاز  LPGبدانید،
میزان توفیق شــورایعالی انرژی منوط به نحوه تشکیل آن
خواندن این مقاله به
اســت .تجربه کشور نشان داده اســت که هرگاه در سطح کالن
شما توصیه میشود.
مدیریت دســتگاه اجرایی ،خأل حاکمیتی (حکمرانی) احساس
شــده ،جهت پرکردن چنین خلئی نسبت به تشکیل شوراهای
عالی اقدام شــده است ،اما اغلب این شــوراها از توفیق چندانی
برخوردار نبودهاند و بعضاً نیز مصوبات چنین شـوراهایی نظام قانونگذاری کشور را پیچیدهتر کرده و یا
مقوله تعارض قوانین و مقررات را تشدید کرده است .بهنظر میرسد علت این بوده است که اوالً ،ترکیب
اصلی این شــوراها وزرا و در واقع همان مقامات بخش تصدیگر بوده و این شوراها از دبیرخانه مستقل
برخوردار نبودهاند؛ لذا همان مشــکالت تصدی در این شــوراها نیز مطرح شده و این شوراها به مراجع
ثانویهای برای اخذ مصوبه جهت حل مشــکالت تصدی تبدیل شده است .ثانیاً ،چارچوب حقوقی این
شوراها و ارتباط آنها با مراجع قانونگذاری مشخص نشده است.
به نظر میرسد که توفیق شورایعالی انرژی مستلزم موارد زیر است -1 :شورای عالی انرژی باید از
دبیرخانه مستقلی برخوردار باشد و دستور کار شورا توسط این دبیرخانه تعیین شود -2 .دبیرخانه شورای
عالی انرژی باید از یک واحد کوچک ستادی با کادری محدود از خبرهترین و کالننگرترین افراد باسابقه
و با تجربه و متخصص در بخش انرژی تشکیل شود .این افراد میتوانند از مجموعه دستگاههای مرتبط با
بخش انرژی و از سازمان مدیریت و برنامهریزی شناسایی و گزینش شده و به این دبیرخانه منتقل شوند.
 -3دبیری شــورای مذکور که مدیریت دبیرخانه را نیز به عهده خواهد داشت میتواند به عهده یکی از
معاونان یا مشاوران رئیسجمهور و ترجیحاً معاون یا مشاور ویژهای که برای این منظور تعیین میشود،
گذاشته شود -4 .بهتر است تصمیمات این شورا که در واقع بهعنوان بازوی رئیسجمهور عمل خواهد
کرد ،از طریق مراجع ذیربط قانونگذاری مانند شورای اقتصاد ،هیئتوزیران ،مجامع عمومی شرکتهای
اصلی بخش انرژی مانند شرکتهای توانیر ،نفت ،گاز و غیره جنبه حقوقی پیدا کرده و به قوانین و مقررات
ی عالی انرژی بدون پشتوانه چنین دبیرخانهای تشکیل شد و دبیری آن به عهده
الزم تبدیل شود .اما شورا 
سازمان مدیریت و برنامهریزی قرار گرفت که متاسفانه کارنامه مطلوبی در ساماندهی بخش انرژی نداشته
است .در واقع شورایعالی انرژی ،هرگز سازوکار درستی پیدا نکرد و جلسات منظمی نداشت تا اینکه در

سال پایانی دولت حسن روحانی ناگهان فعال شد و در  29اسفندماه  1399سه مصوبه از این شورا ابالغ
شد .دقت در دو مورد از این مصوبات ابالغ شده ،نشان خواهد داد که چگونه پیشبینی نگارنده در مقاله
منتشرشده در سال  ،1380درست از آب درآمده است .یکی از مصوبات شورایعالی انرژی «سند تراز
تولید و مصرف گازطبیعی در کشور تا افق  »1420بود؛ این مصوبه را در مقالهای بهتفصیل در شماره قبلی
ماهنامه «آیندهنگر» توضیح دادهام و عوارض و مشکالت آن را برشمردهام .مورد دیگری که میخواهم در
ی عالی انرژی تحت عنوان «سند تأمین انرژی بخش حمل و نقل کشور
اینجا به آن اشاره کنم مصوبه شورا 
تا افق  »۱۴۲۰است .در اینجا مجال آن نیست و شاید اهمیت چندانی هم نداشته باشد که همه آن سند
را کالبدشکافی کنم اما اشاره به یک مورد جالب است و خیلی چیزها را روشن میکند.
در گذشته در سبد سوخت خودرو سهمی هم برای گاز مایع ( )LPGلحاظ شده بود و در سالهای
اخیر مطالعات زیادی در مراکز مختلف انجام شده بود .با بررسی کامل وضعیت داخلی و جهانی و عرضه و
تقاضای بلندمدت گاز مایع در ایران و جهان به این نتیجه رسیده بودند که باید گاز مایع در سبد سوخت
خودرو سهم پیدا کند و نهایتاً این مساله با پیگری جمعی از کارشناسان در قانون بودجه سال  1400از
طریق مجلس شورای اسالمی انعکاس پیدا کرد .وزیر فعلی نفت از ابتدا با این مساله مخالفت میکرد و
مانند کثیری از موارد دیگر ،هرگز حاضر نشد به نظرات کارشناسی و مطالعات انجام شده تمکین کند .در
یک مرحله از رفت و برگشت قانون بودجه بین دولت و مجلس ،شنیده شد که جناب وزیر در جلسهای
عنوان کرده که این مصوبه و یا به عبارتی الحاقیه مجلس به قانون بودجه را اجرا نخواهند کرد .اما نهایتاً
مجلس با الحاق تبصرههایی به قانون بودجه تصویب کرد که از سال  1400گاز مایع به صورت رسمی
به سبد سوخت کشور اضافه شود .مصوب شد که «وزارتخانههای نفت و کشور موظفاند امکان احداث
جایگاهها و زیرســاخت اســتفاده قانونمند از سوخت گاز مایع ( )LPGدر ناوگان حمل و نقل با اولویت
ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخشهای خصوصی و عمومی ،تا سقف مجموع  2میلیون تن در
ی عالی انرژی در تأمین انرژی بخش حمل و نقل
سال فراهم کنند ».اما چندی بعد در سند ابالغی شورا 
چنین آمده است« :عرضه  LPGصرفاً برای مصارف عمدتاً پخت و پز خانوارهایی که به شبکه گاز طبیعی
دسترسی ندارند ،انجام میشود ،لذا این سوخت در سبد آتی سوخت خودروها در کشور نقشی ندارند».
با دقت در مصوبات اخیر شــورایعالی انرژی میتوان دریافت که این شــورا چه کارکردی پیدا کرده و
پیشنویس مصوباتش از کجا میآید! این شورا مرجعی است برای دور زدن قوانین.
به نظر میرسد که نگرانی جناب وزیر از وارد شدن رسمی گاز مایع به سبد سوخت حمل و نقل از
آن جهت است که چنین اقدامی در تداوم خود یکی از اشتباهات مهلک ایشان را در دو دوره وزارتشان
آشــکار خواهد ساخت .اگر گسترش اســتفاده از گاز مایع در خودرو ،در دوره قبلی وزرات ایشان بدون
بررسی و مطالعه متوقف نشده بود و سهمی برای آن در سبد سوخت خودرو در نظر گرفته شده بود در
دوره تحریمهای قبل از برجام ،که کمبود بنزین در کشور وجود داشت و واردات بنزین دچار مشکل بود،
گازمایع میتوانست بخش قابل توجهی از مشکل را حل کند .به دیگر سخن با گاز مایع در سالهایی
که مشکل بنزین وجود داشت میتوانستیم بر برخی از مشکالت فائق آییم و آنهمه مواد سرطانزا را به
عنوان بنزین به مردم ندهیم .در حالی که گاز مایع با قیمت پایینتر صادر میشد و پول حاصل از آن به
سختی به کشور باز میگشت و بنزین با قیمت باالتر و با تمام مشکالت وارد میشد و این کار فاقد منطق
اقتصادی بود .هماکنون نیز بیش از شصت تا هفتاد درصد گاز مایعی که بهعنوان سیلندر خانگی توزیع
میشود عم ًال به صورت غیراستاندارد و در ایستگاههای غیرمجاز به خودروها منتقل میشود که قب ًال در
مقاله «رفع ابهام از مصرف بنزین و سوخت خودرو» درباره آن توضیح دادهام .اما جناب وزیر با مقاومت در
مقابل نظرات کارشناسی و قانون ،اجازه نمیدهد که این مساله سامان پیدا کند.
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وقتی بهترینها به عرصه سیاست وارد نشوند ،در بلندمدت سیاست به
تسخیر افراد ضعیفتر درخواهد آمد که نتیجه آن در بلندمدت چیزی
جز تداوم توسعهنیافتگی نیست.

آکــادمـی

سرمایهگذاری برای سیاست
سرمایه سوخته در سایه عدم احراز صالحیت

بـهـانـه

ســرمایهگذاری بلندمدت در سیاست چگونه ممکن است؟ افراد چه مسیری را باید طی کنند و اگر سیاست محمل فرد بهترینها نباشد ،توسعه چه سرنوشتی پیدا میکند؟ این
د .
مقاله را بخوانی 

علی سرزعیم
اقتصاددان

چرا باید خواند:
اگر میخواهید درباره
سرمایهگذاری در
عرصههایمختلف
و در عرصه سیاست
بدانید ،این مقاله را
بخوانید.

امروزه همه میدانیم که کشور با مشکل کمبود سرمایهگذاری روبروست،
اما تصور بســیاری این اســت که ســرمایهگذاری منحصر به ساختمان
و ماشــینآالت است .واقعیت آن اســت که وقت و انرژیای که افراد به
فعالیتهای مختلف اختصاص میدهند جزو مهمترین سرمایهگذاریهای
هر کشور است .مثال جوانان جوانی خود را در دانشگاهها سپری میکنند
که نوعی سرمایهگذاری از وقت و انرژی جوانی برای کسب تخصص است.
آیا مهمترین کمبود کشــور ما نیروی کارشــناس متخصص است یا
سیاستمدار زبده؟ همه میدانیم که در کشور به رغم وجود انبوه مهندسان
و پزشکان رشد اقتصادی مطلوبی نداریم و همه اذعان داریم که سیاستمدار
الیق و زبده نیاز واجبتری است تا مهندسان الیق؛ زیرا در بدترین حالت
خدمات مهندسی را از شرکتهای خارجی خرید میکنیم اما نمیتوانیم
سیاستمدار الیق از خارج به امانت بگیریم!
ایجاد و تربیت سیاستمدار الیق دفعی و غریزی نیست! بلکه سیاستمدار
شدن نیز مثل ورزشکار شدن ،مثل جراح شدن و مثل مدیر شدن نیازمند
ممارست و تمرین است .فرآیندهای رقابت سیاسی راه را برای ورود افراد
جدید به دنیای سیاســت باز میکند زیرا در فرآیند رقابت سیاسی افراد
ضعیف کنار زده میشوند و نیروهای جدید وارد عرصه کار میشوند.
احزاب و تشکلهای حزبی مجموعههایی هستند که در آنها افراد کار
جمعی را میآموزند و برای فعالیت در عرصه اجتماع تمرین میکنند .افراد
در فعالیتهای حزبی منطق کار سیاسی را فرامیگیرند و آداب رقابت سالم
یا ناسالم در سیاست را فرا میگیرند .به این ترتیب افراد وقت و انرژی خود
را در عرصه سیاســت سرمایهگذاری میکنند با این امید که در آینده از
محصول آن که پیروزی در رقابت سیاسی است بهرهمند شوند و جامعه نیز
مثل هر بازار دیگر از وجود رقابت منتفع میشود.

نکتههایی که باید بدانید
[اگر فرآیندهای سیاسی رقابتی نباشد افراد به جای تالش برای کسب مهارت سیاسی بهتر
تالش میکنند چاپلوسی ،تملق و باج دهی را پیشه خود سازند  .هرچه اصول حاکم بر بازار
یتر باشد افراد کمتری ترجیح میدهند به این بازار
سیاست غیرمترقبهتر و غیرقابل پیشبین 
د .
وارد شون 
[اگر به دنبال اهداف بلندمدت برای توسعه کشور هستیم ،چارهای نداریم جز اینکه راه را
برای ورود افراد مستعد به سیاست هموار کنیم و این ممکن نخواهد شد مگر اینکه فرآیندهای
سیاسی رقابتی و اصول رقابت از قبل مشخص و غیرشخصی و غیرسلیقهای شود.
[افراد در فعالیتهای حزبی منطق کار سیاسی را فرامیگیرند و آداب رقابت سالم یا ناسالم
در سیاست را فرامیگیرند .به این ترتیب افراد وقت و انرژی خود را در عرصه سیاست
د .
سرمایهگذاریمیکنن 

50

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و نه ،تیر 1400

هرچه ساختار سیاست رقابتیتر باشد و در عین حال نهادهای حاکم
بر بازار سیاست به قواعد غیرشخصی و غیرسلیقهای متعهدتر باشند زمینه
برای ورود به عرصه سیاســت تسهیل شده و فرآیند رقابت موجب حذف
افراد ضعیف شده و افراد قوی باقی میمانند .اگر ساختار اقتصاد رانتی باشد
کسی ســراغ کارآفرینی نخواهد رفت و منفعت رانتجویی را به سختی
کارآفرینی ترجیح خواهد داد .اگر فرآیندهای سیاسی رقابتی نباشد افراد
به جای تالش برای کسب مهارت سیاسی بهتر تالش میکنند چاپلوسی،
تملق و باج دهی را پیشه خود سازند .هرچه اصول حاکم بر بازار سیاست
غیرمترقبهتر و غیرقابل پیشبینیتر باشد افراد کمتری ترجیح میدهند
به این بازار وارد شوند .افراد مستعد میتوانند انتخاب کنند که در فعالیت
خاصی مثل کســب و کار و تخصص خود وقت بیشتری بگذارند و موفق
تر شوند یا از یک مقطعی به بعد وارد عرصه سیاست شوند .نفع جامعه در
این است که افراد توانمند در عرصه سیاست حضور بیشتری پیدا کنند و
افراد کمتری در این عرصه حضور داشته باشند .ماهیت غیرقابل پیشبینی
عرصه سیاست موجب میشود افراد توانمند تمایل کمتری برای ورود به
این عرصه پیدا کنند و فعالیت خود را در عرصههای کمریسکتر و باثباتتر
دنبال کنند! و این دقیقا معنای سرمایهگذاری کم در عرصه سیاست است!
       از یــک ســال قبل برخــی افراد سیاســی آهنــگ انتخابات
ریاستجمهوری کردند .رایزنیها را شروع کردند ،متخصصان را از جاهای
مختلف جمع کردند و آداب سیاســتگذاری و اداره اقتصاد را آموختند.
تالش کردند برنامههایی برای اداره کشور تدوین کنند و غیره؛ همه اینها
نوعی سرمایهگذاری از عمر و وقت و انرژی آنها و جمع کثیری بود که در
حاشیه آنها قرار داشتند .نتایج تایید صالحت شورای نگهبان در این دوره
از انتخابات چنان غافلگیر کننده بود که همه آن سرمایهگذاریها به باد
رفت .بدتر اینکه برای آینده نیز کســی رغبت نخواهد داشت برای ورود
به سیاست چنان سرمایهگذاریهای سنگینی کند بلکه متقاعد خواهد
شــد که بیش از برنامه و مشورت با نخبگان ،رایزنیهای پشت پرده برای
تصمیمگیریهای دقیقه نود الزم است و این یعنی رقابت سیاسی در ایران
پیشبینیپذیر نخواهد بود و به همین دلیل بهترین استعدادهای کشور در
این راه وارد نخواهند شد.
وقتی بهترینها به عرصه سیاست وارد نشوند ،در بلندمدت سیاست
به تسخیر افراد ضعیفتر درخواهد آمد که نتیجه آن در بلندمدت چیزی
جز تداوم توسعهنیافتگی نیست! اگر به دنبال اهداف بلندمدت برای توسعه
کشــور هســتیم ،چارهای نداریم جز اینکه راه برای ورود افراد مستعد به
سیاســت هموار کنیم و این ممکن نخواهد شــد مگر اینکه فرآیندهای
سیاسی رقابتی و اصول رقابت از قبل مشخص و غیرشخصی و غیرسلیقهای
شود .راه سومی دستکم برای اینجانب متصور نیست!

دستور زبان خانه و کوچه و بازار و سیاست و اقتصادند.
نهادها ،گرامر زندگی جمعیاند.
ِ
سامان میبخشند .آسان میکنند .سرعت میبخشند .باهمبودگی ما را فراهم میکنند و
باهمشدگی ما را امکانپذیر میسازند.

روایتی از سه الیه توسعهنیافتگی در ایران
چرا هنوز توسعه پیدا نکردهایم؟

بـهـانـه

چرا ایران عقب ماند و توسعه پیدا نکرد؟ سوالی بنیادین که دهههاست ایرانیان در پاسخ به آن تالش میکنند و در حال اندیشهورزی هستند .در این مقاله نگاه لشکربلوکی را که
مدتیاست درباره دالیل توسعهنیافتگی در ایران نظرات و اندیشهها را بررسی و جمعبندی میکند ،میخوانید.

بعید میدانم ایرانیای باشد که این سوالها او را آزار ندهد« :چرا رتبه ایران
در شاخص جهانی شادکامی  118است و چرا  117کشور از ما شادکامترند؟»،
«چرا از منظر شــاخص سعادت/خوشــبختی جهانی ،جزو  100کشور اول
نیستیم و رتبهای بهتر از  120نداریم؟»« ،چرا از مهاجرت نخبگان رسیدهایم
به مهاجرت همگان؟» و اصال «چرا ایرانیان به کانادا میروند ولی کاناداییها
رویای اقامت و زندگی در ایران ندارند؟»« ،چرا همه مسئوالن خودشان منتقد
وضع موجودند؟» .این سواالت ذهن و روان ما را خسته و فرسوده کرده است.
من برای آنکه بتوانم به این سواالت پاسخ دهم ،نظرات یازده اندیشمند توسعه
را جستوجو کردهام :دکتر مقصود فراستخواه ،جامعهشناس؛ دکتر همایون
کاتوزیان ،اقتصاددان و تاریخپژوه؛ دکتر حسین عظیمی ،اقتصاددان؛ دکتر رضا
داوریاردکانی ،فیلسوف؛ استاد علی رضاقلی (واال) ،جامعهشناس ،تاریخپژوه،
ایرانشناس؛ دکتر صادق زیباکالم ،استاد علوم سیاسی؛ دکتر محمد فاضلی،
جامعهشناس؛ دکتر کاظم علمداری ،جامعهشناس؛ دکتر محمود سریعالقلم،
استاد علوم سیاسی؛ دکتر محسن رنانی ،استاد اقتصاد سیاسی توسعه؛ و دکتر
بیژن عبدالکریمی ،فیلســوف .از این بررسیها به یک روایت شخصی و باز
رسیدهام که توسعهنیافتگی و عقبماندگی ایران را در سه الیه تشریح میکند.
برگردیم به ســوال اصلی؛ «چرا ایران عقب ماند و توسعه پیدا نکردیم»؟
برای پاسخ دادن به این سوال میشود جوابهای یکخطی و کوتاه ارایه کرد
که کمتر از  20ثانیه گفته ،پذیرفته و هضم و حتی حفظ میشــود مثال به
این جوابها دقت کنید:
در ژاپن 99درصد آدمها کمهوشند و 1درصد باهوش .و همان یک درصد
باهوشها در راس امورند .در حالی که در ایران 99درصد باهوشند ولی
آن یک درصد کم هوش زمامدارند .تمام! میبینید چقدر سریع و راحت
همه چیز را توضیح میدهد.
همه منفعتطلب و پولدوســت شدهاند و منافع ملت را قربانی منافع
خودشان میکنند در صورتی که در خارج اینگونه نیست .همه منافع
جمعی را دنبال میکنند.
کشورهای نفتی هیچ وقت به توسعه نمیرسند.
مدیران بیعرضه هستند! باندبازی و فامیلبازیه! مملکت دست اهلش
نیست!
اص ً
ال قرار نیســت که پیشــرفت کنیم ،اونهــا (؟!) نمیخوان که مردم
اوضاعشون بهتر بشه.
دنیا نمیخواهد ایران پیشــرفت کند و میخواهند که همیشه ایران را
توسریخور و گرســنه نگاه دارند .چون میدانند ایرانی اگر سیر شود
فکرهای بزرگ به ســرش خواهد زد .منطقه ما همیشــه مورد طمع
بیگانگان بوده و قرار نیست بگذارند ما رشد کنیم .امپریالیستها مانع
رشد این کشور شدند.

مزیت پاسخهای یکخطی این است که ملموسند ،قابل فهمند ،سریع
گفته میشوند ،سریع منتقل میشوند و سریع پذیرفته میشوند .فقط یک
اشکال دارند و آن اینکه ناقص و غلطند .اما جوابهای واقعی چون چندالیه
هستند ،توضیح دادنشان مقدمهچینی میخواهد .باید الیه به الیه بچینید
و بیایید باال .نه ملموســند .نه سریع میتوان آنها را گفت .نه سریع منتقل
میشوند و نه سریع پذیرفته میشوند .به همین خاطر هم فراگیر نمیشوند.
من سعی میکنم پاسخ خودم را در قبال این مساله بیان کنم؛ تعمدا به زبانی
یتر.
ساد هتر و غیرفن 
خلقیات فرهنگی نامطلوب
الیه
در طــول ســالیان یک ســری ویژگیهــای رفتاری
اول
تکرارشونده در من و تو ایجاد شده و نسل به نسل ،تسری و
سینه به سینه ،انتقال پیدا کرده که نامش را گذاشتهاند خلقیات .این خلقیات،
ذاتی ایرانیان نیست بلکه تهنشینشده موقعیت جغرافیایی و مسیر تاریخی
ماست .مهمترین خلقیات منفی از نظر من چنیناند:
پنهانکاری؛ چرا که همواره در معرض غارت یا تاراج و خراج بودهایم.
تفکر قبیلهای-عشیرهای و محدود بودن شــعاع اعتماد به خانواده و
عشیره و نزدیکان (در یک کلمه فامیل و آشنا)
سلطهگری و سلطهپذیری؛ در طول سالها پذیرش استبداد ،هرکدام از ما
یک مستبد درونی داریم که در موقعیتی که خودش قدرت دارد یک شاه
زورگو است و در سایر موقعیتها یک برده زبان بسته.
فقدان توانایی گفتوگو و همشــنوی؛ در طول تاریخ حرف زدن فایده
نداشته است .کسی که زور بازویش بیشتر و شمشیرش برندهتر و اسبش

مجتبی لشکربلوکی
مدرس دانشگاه صنعتی شریف

چرا باید خواند:
اگر میخواهیم
الیههایمختلف
توسعهیافتگی در ایران
را بدانید ،خواندن این
مقاله به شما توصیه
میشود.

نکتههایی که باید بدانید
[وقتی جامعهای بیاعتمادی ،دگرهراسی ،خودمداری ،غارتگری نه در ذاتش که در خلقیاتش
نشسته باشد ،ناخواسته و ناخودآگاه همکاری جمعی عقالنی پایدار سازمان یافته را دشوار
ییابد.
م 
[در زلزله بم به کمک میشتابیم (=همکاری هیجانی مقطعی هیئتی) و اما نمیتوانیم یک
شهر را از نو بسازیم (=همکاری جمعی عقالنی پایدار سازمانیافته).
ی محدود و نظام
ت سیاسـ 
ینامطلوب مناسباتاقتصادیمعیوب ،ترتیبا 
تفرهنگ 
[از خلقیا 
حکمرانی معلول توسعه سریع زاییده نمیشود.
[کشوری هستیم با ترتیبات سیاسی محدود؛ دولتی متمرکز ،مقدس ،غیرپاسخگو ،دایره
محدود نخبگان ،دموکراسیناقص و تودهگرا (عدم وجود احزاب مستقل حرفهای) ،نبود
جامعه متشکل مدنی در برابر لویاتان دولت و درنتیجه عقیم از گرهگشایی.
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آکــادمـی
تازندهتر بود بیآنکه کالمی حرف بزند ،بنابراین چشمه گفتوگو در ما
خشکیده.
احساس ناامنی همیشگی؛ چون همیشه دیدهایم هرچه رشتهایم یک
عده آمدند ،غارت کردند و بردند .به فردا اعتمادی نیست.
تقدیربــاوری؛ چون بین اقدامات خود و نتایج رابطه روشــن و مثبتی
ندیدیم.
افق فکری کوتاه و بیآیندگی؛ چون امکان پیشبینی و ثبات بلندمدت
وجود نداشت.

وقتی نهاد اقتصاد
غیرفراگیر
باشد ،بخش
خصوصی قوی
شکلنمیگیرد.
تشکلهای
صنفی-حرفهای
قدرتمند و
مستقلاز حکومت
شکلنمیگیرد.
انجمنهای
علمی-تخصصی،
سازمانهای
مردمنهاد،
تشکلهای
حرفهای ،مراکز
تجمیعخرد
جمعی و تجربیاند

همین خلقیات ما میتوانند سد راه توسعه شوند .دو مثال میزنم :برای
عقالنی پایدا ِر ســازمانیافته و انباشت و
جمعی
توســعه نیازمند همکاریِ
ِ
ِ
پیوستگی و یادگیری در طول زمانیم .وقتی جامعهای بیاعتمادی ،دگرهراسی،
خودمداری ،غارتگری نه در ذاتش که در خلقیاتش نشسته باشد ،ناخواسته و
ناخودآگاه همکاری جمعی عقالنی پایدار سازمان یافته را دشوار مییابد .چرا
که بیاعتمادی به همکاری صدمه میزند .خودمداری به روحیه جمعی لطمه
میزند .غارتگری ،جایی برای پایداری نمیگذارد فلذا تعامل پایدار سازمان
یافتهای باقی نمیماند .در زلزله بم به کمک میشتابیم (=همکاری هیجانی
مقطعی هیئتی) و اما نمیتوانیم یک شهر را از نو بسازیم (=همکاری جمعی
عقالنی پایدار سازمانیافته) .جامعهای که نگرش کوتاهمدت دارد ،جامعهای
که احساس ناامنی میکند ،جامعهای که احساس مالکیت نمیکند و عادت
کرده هرچه ساخته ،دیر یا زود بر باد میرود ،هیچگاه کار بلندمدت نمیکند.
یا اگر هم انجام دهد بخش بسیار کوچکیاش را چنین میکند .انباشت رخ
نمیدهد .همیشه چیزی هست که این جریان انباشت آهسته و پیوسته را
قطع میکند .در الیه خلقیات فرهنگی ،دیدگاه خلقیات یا شخصیت ایرانی
مخالفان جدی هم دارد .سخن آنان را نیز شنیدهام .ولی در مجموع با رجوع
به خویشــتن ،مرور تجربیات ایرانیان خارج از کشــور و مشاهده رفتارهای
دولتمردان و مردم کوچهوبازار ...فعال جمعبندیام ایناســت؛ خلقیات ما
ایرانیان در توسعه موثر است .در کنار دیگر عوامل برای ایرانیان بیش از 100
ویژگی منفی برشمردهاند .الزم میدانم تصریح کنم همه ویژگیهای منفی
منتسب به خلقیات ایرانی در کتب مختلف را روا و بهجا و قابل دفاع نمیدانم
و فقط در مورد تعداد محدودی از آنان به جمعبندی رسیدهام که برخیشان
را اشاره میکنم .از کنار خلقیات فوقالعاده مثبت ایرانیها راحت رد نشویم:
انعطافپذیری فوقالعاده و سختکوشی ایرانیان باعث شده است که ایرانی با
آن جغرافیای سخت و تاریخ سختتر ،همچنان زنده بماند ،همچنان فرزند
بیاورد ،بسازد ،هنر بیافریند .خالقیت بورزد ،برای خانوادهاش بجنگد ،ناموسش
را حفظ کند و فرزندش را با چنگ و دندان به دانشگاه بفرستد.
نهادهای اقتصادی و سیاسی
الیه
تا اینجا راجع به خلقیات گفتیم .آنچه بر من و تو گذشته
دوم
(جغرافیا و تاریخ) در من و تو تهنشــین شــد که نامش را
گذاشــتیم خلقیات ولی فقط این نیست ،همچنین این گذشته ،خودش را
در تنظیم روابط ما نشان داده ،تکرار کرده و قوام پیدا کرده .اسم این پدیده
را میگذارند نهادها .نهادها یعنی مجموعه مناســبات تثبیت شده در طول
زمان که تعامل بین آدمها را تنظیم میکند ،این قواعد پذیرش جمعی پیدا
کرده و ماندگار شدهاند .نهادها ،گرامر زندگی جمعیاند .دستو ِر زبان خانه و
کوچه و بازار و سیاست و اقتصادند .سامان میبخشند .آسان میکنند .سرعت
میبخشند .با همبودگی ما را فراهم میکنند و با همشدگی ما را امکانپذیر
میسازند .نهادها تعیین میکنند که چگونه خانواده ،قبیله و کشور را اداره
کنیم؟ چگونه قــدرت را به افرادی بدهیم و از آنان بگیریم؟ چگونه تنظیم
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روابط قوا انجام دهیم؟ چگونه بین انتظارات مختلف ائتالف ایجاد کنیم؟ این
گرامر زندگی جمعی است که مشخص میکند با چه سازوکاری چه کسی
زمام مملکت ،مدرسه ،شرکت ،روستا ،ساختمان را به دست بگیرد؟ چگونه
شرکت بزنیم و شراکت کنیم؟ چگونه فوتبال گلکوچیک بازی کنیم؟ چگونه
با هم سرمایهگذاری کنیم و تقسیم ثروت کنیم؟ چگونه اختالفهایمان را
حلکنیم؟ چگونه ارث را در خانواده دهنفره تقسیم کنیم؟
نهادها در دنیای واقعی خود را در پنج شکل نشان میدهند:
هنجارهای ذهنی؛ مخالفت صریح با باالدستی خوب و پسندیده نیست.
مالیات ندادن زرنگی است.
عرفهای رفتاری و سنتها؛ دختران به خواستگاری مردان نمیروند و
حتما باید دختر جهیزیه به خانه همسر بیاورد! یا در زمان خرید خانه
80درصد پیش از تنظیم ســند پرداخت میشود و 20درصد در زمان
تنظیم سند .مدیر ساختمان وظیفه پیگیری مشکالت فنی ساختمان
را بر عهده دارد.
پروتکلهــا و قواعد اجرایی؛ مانند قواعدی که ســازمان بورس برای
نشستهای معامالتی و خرید و فروش و پذیرش اوراق بهادار میگذارد.
استانداردها یا شروط؛ استانداردهای ترخیص دارو از گمرک یا شروط
ثبت نام نمایندگی مجلس یا حداقل ســن الزم برای ازدواج یا شرایط
الزم برای تاسیس شرکت.
قوانین بنیادین؛ همه قوانین و مقررات رسمی و حتی قراردادهای رسمی
که به تصویب حکومت رسیده یا به ثبت رسیده باشد؛ قوانین مادر مانند
قانون اساسی یا قانون مدنی و قانون انتخابات و غیره.
بیشتر اینها را ما به تجربه و تکرار و تمرین و در طول تاریخ کمکم به آن
رسیدهایم و قبول کردهایم و پذیرفتهایم و اینها شده گرامر اجتماعی .مناسبات
پذیرفته شده جمعی .کارکرد این نهادها چیست؟ ساماندهی روابط بین ما،
پیشبینیپذیر کردن رفتارها و کم هزینه کردن تعامل من و تو .تاریخی که بر
ما رفته و جغرافیایی که با نداشتن آب و داشتن نفت و با پراکندگی قومیتی
و مذهبی و زبانی گره خورده ،و عدم شکلگیری فئودالیسم و در نتیجه آن
عدم شکلگیری پلورالیسم سیاسی و مقدسشماری حکومت ،حمله مغولها
به ایران و حمله ایران به هندوســتان ،تاراج از یک ســو و خراج از یک سو،
بیامنیتی و بیفردایی و ...همه و همه باعث شده است که ما در عرصه نهادی
نیز دچار اختالل جدی باشیم .اگر بخواهم آن را کوتاه کنم و از ادبیات توسعه
بهره بگیرم و در دو مفهوم ،اطالعات زیادی را کپسولی منتقل کنم از این دو
کپسول استفاده میکنم :نهاد اقتصاد غیرفراگیر و بهرهکش و نهاد سیاست
با دسترســــی محدود .این دو کپسول مفهومی را از دو کتاب «چرا ملتها
شکست میخورند» و کتاب «خشونت و نظمهای اجتماعی» وام گرفتهام.
ما در ایران نهاد سیاســت با دسترسی محدود داریم به خاطر ریشههای
تاریخی چون؛ ترکیب نامیمون قدرت و قداســت :حکومت مرکزیمطلق،
مستبد و غیرپاسخگو در قرنهای طوالنی؛ رواج شاه خدایی یا شاه خداگونگی
یا شاه سایه و نماینده خدا؛ عدم شکلگیری مناسبات فئودالیسم که ریشه در
عدم مالکیت خصوصی بر زمین دارد و در نتیجه عدم شکلگیری حاکمیت
مردم (دموکراسی) و حاکمیت مبتنی بر اراده ملی و پلورالیسم سیاسی؛ ظهور
نفت در  100سال اخیر و تعمیق عدم وابستگی حکومت به مردم و بحران
مشروعیت و جانشینی همیشگی در طول تاریخ و عدم قطعیت سیاسی برای
تداوم حکومت.
نهاد سیاست با دسترسی بسته بدان معنا نیست که ما با یک پدیده صفر
و یک روبرو هستیم بلکه فکر میکنیم در طیف دسترسی باز تا بسته در قرون
اخیر ما به بسته بیشتر گرایش داریم .جایگاه ما در طول زمان از نظر قرارگیری

ملتی هستیم با خلقیات فرهنگی نامطلوب پنهانکار ،کوتاهمدت ،کلنگی ،خودمدار ،الکن،
ناشنوا ،قاعدهناپذیر ،سلطهگر/پذیر و بیرویا و البته منعطف ،دارای هوش چندبعدی ،خالق،
پیچیده ،سختجان ،سردوگرمچشیده ،اهلمعامله و پیشرفتخواه.

در این طیف نیز متغیر است چرا که جایگاه ما در زمان قاچار ،پهلوی و بعد از
انقالب یکسان نبوده است ،آنچه گفته میشود وجه غالب ادوار مختلف است.
ما در ایران نهاد اقتصاد غیرفراگیر و بهرهکش داریم به خاطر ریشههای
تاریخی چون شاهخدایی و بیاعتباری جان و مال مردم؛ شکلگیری فرهنگ و
اقتصاد غارتی؛ عدم شکلگیری بخش اقتصادی بزرگ مستقل از دولت؛ ضعف
در حقوق مالکیت و عدم احساس امنیت سرمایه؛ ترجیح حکومت به رشد
بخشی از فعاالن اقتصادی که با رویکرد حکومت همسو هستند؛ دید منفی
نسبت به سرمایهگذار غیردولتی و دید منفی به آزادسازی اقتصادی قیمتها.
شواهد آماری-تاریخی مرتبط با نهاد اقتصاد فراگیر و بهرهکش عبارتند از:
رتبه  178جهان در شروع کسبوکار ،رتبه  ۱۶۸جهان در آزادی اقتصادی،
حجم باالی اقتصاد دولتی ،اختصاصیسازی به جای خصوصیسازی ،خروج
مستمر ســرمایه از ایران ،منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه ،رتبه اول خرید
خانه در ترکیه توسط ایرانیان ،عدم شکلگیری مجموعههای بزرگ اقتصادی
خصوصی (سامسونگ اقتصاد ایران کجاست؟) عدم ظهور ثروتمندان برآمده
از ثروتآفرینی غیررانتی (بیل گیتس اقتصاد ایران کیست؟)؛ کمبود یا نبود
بنگاههای بزرگ خصوصی با طول عمر بیشتر از عمر موسس آن؛ حجم باالی
مصادرههای حکومتی ،خروج و اخراج نســل بزرگی از کارآفرینان اقتصادی
و غیره.
نهادهای اقتصادی و سیاســی ریلگذاری میکنند .فعالیت کنشگران
(سرمایهگذاران ،مدیران دولتی ،نمایندگان مجلس ،سیاسیون ،کارآفرینان و
فعالین اقتصادی-اجتماعی) همه متاثر از ریلی است که گذاشته شده است .با
بهبود مهارتهای لوکوموتیورانی و فشار روانی نمیتوان به نقطه دلخواه [یعنی
توسعه] رسید ،وقتی ریلگذاریها به ســمت مقصد نادرستی است! برای
راحتی در نامگذاری من این مفهوم را اینگونه صدا میزنم :مناسبات اقتصادی
معیوب به جای نهاد اقتصاد غیرفراگیر و بهرهکش؛ ترتیبات سیاسیت محدود
به جای نهاد سیاست با دسترســی بسته.
ظرفیت حکمرانی معلول
الیه
وقتی نهاد اقتصاد غیرفراگیر باشــد ،بخش خصوصی
سوم
قوی شکل نمیگیرد .تشکلهای صنفی-حرفهای قدرتمند
و مســتقل از حکومت شــکل نمیگیرد .انجمنهای علمی-تخصصی،
سازمانهای مردمنهاد ،تشکلهای حرفهای ،مراکز تجمیع خرد جمعی و
تجربیاند .و در حوزههای مختلف میتوانند یکی از سه نقش منتقد ،مکمل
یا مشــاور حکومت را در تدبیر امور (از سیاستپژوهی تا سیاستگذاری و
تا اجرای سیاست) داشته باشند .ما از این ظرفیت محرومیم .جامعه مدنی
هم تراز حکومت در ایران وجود ندارد .وقتی نهاد سیاســت با دسترســی
محدود باشد ،احزاب هستند منتها فقط نامشان است و کارکرد جدی ندارند
و در اصل نام دیگر گعده هســتند .وقتی نهاد سیاست بسته شد ،گردش
آزاد نخبگان محدود و یا مســدود میشود .وقتی نهاد سیاست بسته شد
بین اراده ملی (میانگین خواست مردم) و اراده حاکمان فاصله رخ میدهد.
وقتی نهاد سیاست با دسترسی محدود شد ،بسیاری از نخبگان به دالیلی
مذهبی ،عقیدتی ،فکری و ...فیلتر میشوند .این دو اتفاق و تبعاتش باعث
میشــود که نظام حکمرانی (یعنی همه ما یعنی هر سه رکن حکومت و
جامعه مدنی و مردم) ناتوان از حل مسایل مان باشیم .توان سیاستگذاری،
اجماعآفرینی و اجرای سیاســتها هر سه ضعیفاند .به همین خاطر ما
در ایران توان حل مســایل ملی را از دست دادهایم .بهعبارتدیگر ظرفیت
کشــورداری (حکمرانی/اداره کشور) در ایران پایین است .به همین خاطر
است که ما اکنون با همپیدایی و همآیی بحرانها روبرویم :بحران اشتغال
(بیکاری و سپس بیکارگی)؛ بحران معیشت (کاهش سطح زندگی مردم)؛

بحران زیستپذیری (آب و خاک و هوا و)...؛ بحران مهاجرت (تخلیه ایران
از سرمایه انســانی و مالی و ترقیق بهره هوشی)؛ بحران روابط بینالملل
(روابط پایدار مالی ،اقتصادی ،فناوری و سیاسی با جهان) .وقتی مسایل حل
نمیشوند و یا وقتی به خوبی حل نمیشوند ،خرده مسایل تلنبار میشوند
و تبدیل میشوند به مسایل دشوار ،مسایل دشوا ر میشوند ،مسایل بدخیم
میشوند و مسایل بدخیم میشوند بحران .بحرانهای امروز ،همان خرده
مسایل تلنبار شده دیروزند! یک شاهد آماری بیاورم سالهای طوالنی است
حدود پنج دهه که ما با دو مســاله ملی تورم و بیکاری روبرو هستیم .اما
نتوانستیم آن را حل کنیم .به همین خاطر هم هست که در بسیاری سالها،
جزو ده کشــور فالکتزده هستیم (براساس شاخص فالکت که جمع دو
شاخص تورم و بیکاری است).
من روایت سه الیه توسعهنیافتگی در ایران را «مدل رستا» میخوانم و
خالصه مدل رستا چنین است:
بر من و تو (ما) سرگذشــتی رفته اســت که اکنون ما را به اینجا
رســانده است .جغرافیای خاص و تاریخ ویژه ایران و همه کنشها
و واکنشها ،رفت و برگشتها و جنگها و صلحها ،غارت شدنها
و غارت کردنها ،آب گران ،نفت ارزان ،تهنشــین شده در خلقیات
فرهنگی من و تو و همچنین در ترتیبات سیاسی محدود و مناسبات
اقتصادی معیوب ما.
ملتی هســتیم با خلقیات فرهنگی نامطلوب پنهــانکار ،کوتاهمدت،
کلنگی ،خودمدار ،الکن ،ناشــنوا ،قاعدهناپذیر ،سلطهگر/پذیر و بیرویا
و البته منعطف ،دارای هوش چندبعدی ،خالق ،پیچیده ،سختجان،
سردوگرمچشیده ،اهلمعامله و پیشرفت خواه.
جامعهای هستیم با مناسبات اقتصادی معیوب مبتنی بر تسلط اقتصاد
دولتی-حکومتی بر بخش مردمی-خصوصی ،رانتخواهی-رانتخواری
و آقازادگی و رویکرد غارتی ،برتری داللی کوتاه مدت بر سرمایهگذاری
بلندمدت مبتنی بر مزیت رقابتی و چنین است که انباشت سرمایه مالی،
انسانی و فناوری به ســختی رخ میدهد و برعکس ایران از آن تخلیه
میشود و درنتیجه ثروتآفرینی رخ نمیدهد.
کشــوری هستیم با ترتیبات سیاسی محدود؛ دولتی متمرکز ،مقدس،
غیرپاسخگو ،دایره محدود نخبگان (کبوتران حرم) ،دموکراسیناقص و
تودهگرا (عدم وجود احزاب مستقل حرفهای) ،نبود جامعه متشکل مدنی
در برابر لویاتان دولت و درنتیجه عقیم از گرهگشایی.
این هرسه باعث شده که نظام حکمرانی معلول (فراتر از دولت و حکومت)
در ایران ،ظرفیت حل مســاله را از دست بدهد و نهتنها درجا بزنیم که
مسالههای حلنشدهی تلنبارشده ،تبدیل به بحران شدهاند.
تسیاسـی
تاقتصادیمعیوب،ترتیبا 
ینامطلوبمناسبا 
تفرهنگ 
ازخلقیا 
محدود و نظام حکمرانی معلول توسعه سریع زاییده نمیشود.

جامعهایهستیم
بامناسبات
اقتصادی معیوب
مبتنیبرتسلط
اقتصاد دولتی-
حکومتیبر
بخش مردمی-
خصوصی،
رانتخواهی-
رانتخواری و
آقازادگی و رویکرد
غارتی ،برتری
داللی کوتاهمدت
بر سرمایهگذاری
بلندمدتمبتنی
بر مزیت رقابتی
و چنین است که
انباشت سرمایه
مالی ،انسانی و
فناوری بهسختی
رخ میدهد و
برعکس ایران از
آن تخلیه میشود
و درنتیجه
ثروتآفرینی رخ
نمیدهد

اگر بپرسد که این روابط بین متغیرها که گفته شد (خلقیات ،نهادهای
اقتصادی و سیاسی و ظرفیت حکمرانی و حل مساله) یک طرفه است؟ جواب
میدهم خیر! رفت و برگشتی و تعاملی است .اینها مقوم یکدیگرند .حلقههای
علی-معلولی دارند .تحلیل دینامیک این سه الیه را در جای دیگری آوردهام.
اگر بپرســد این سرنوشت محتوم و مقدر ماســت؟ آیا راه فراری ،روزنهای،
دریچهای برای عبور از این قفل شــدگی به تاریخ-جغرافیا وجود دارد؟ آیا
اصال میشود کاری کرد؟ جواب میدهم :قطعا و حتما .راهی میتوان یافت
یا ساخت! تجربه بشــری به ما میگوید حتما میشــود! در جای دیگری
استراتژیهای توسعه ایران از جمله نیلوفر آبی ،نتوکراسی و نسل آتی و مشق
شب را توضیح دادهام.
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آکــادمـی

اصل سازماندهی پایداری ،توسعه پایدار است که شامل چهار حوزه بههمپیوسته
است :محیط زیست ،اقتصاد ،فرهنگ و سیاست .مسئله این است که جهانی که
در آن زیست میکنیم ،جهانی ناپایدار است.

گزارش پایداری و ترویج مسئولیت اجتماعی شرکتها

الزامها کدام است؟
بـهـانـه

هدف اصلی شرکتها از انجام مسئولیت اجتماعی شرکتی چیست؟ آیا انجام امور مسئولیت اجتماعی شرکتی میتواند نقشی در توسعه پایدار داشته باشد؟
این مقاله را بخوانید.

مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی اگرچه برای اولین
بار توســط دو پروفسور دانشگاه هاروارد برل و مینس
در ســال  1930در کتاب «شرکت مدرن و مالکیت
خصوصی» مطرح شد اما شــواهد نشان میدهد که
اصطالح رســمی  CSRبرای اولین بــار در اثر باون
«مســئولیت اجتماعی یک بازرگان» در سال 1953
دیده میشــود .و برخی صاحبنظــران دلیل این دو
سعید اشتیاقی
دهه وقفه را به دلیل رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم
فعال اقتصادی
دانسته که نتوانســت به عنوان یک موضوع جدی تا
دهه  1950میان رهبران کسب و کار جایگاهی بیابد.
چرا باید خواند:
برخی هم مانند «میلتون فریدمن» که برجستهترین
درباره
اگر میخواهید
پرچمــدار تفکر آدام اســمیت و برنــده جایزه نوبل
مسئولیت
جایگاه
است  CSRرا «نظریهای ویرانکننده» میداند؛ اینها
های
ه
بنگا
در
اجتماعی
بوکارها از هدف اصلی خود یعنی
منحرفکننده کس 
اقتصادی بدانید،
کســب حداکثری ســود و باعث اختالل در و ظیفه
به
مقاله
خواندن این
بوکارها از
دولت میشود .او و پیروانش معتقدند کس 
شود.
ی
م
توصیه
شما
طریق ایجاد اشتغال و پرداخت مالیات مهمترین کمک
اجتماعی را به جامعه خود میکنند .طی یک دهه اخیر
مفهوم نوظهور مسئولیت اجتماعی در مباحث مدیریت
بهطور جدی دنبال میشود و دیدگاههای مختلفی درباره آن مطرح شده است .در کشور
ما نیز در سالهای اخیر اقدامات بسیار خوبی انجام شده که در ترویج این امر مهم نقش
بسزایی داشته است.
کسبوکارها به خصوص شرکتها بزرگ به این حقیقت پی بردهاند که توسط انظار
عمومی دیدهبانی و پایش میشوند .بنابراین ابعاد اجتماعی و زیست محیطی فعالیت این
شرکتها یکی از دغدغههای مهم آنهاست .این روزها مدیران نهتنها درصدد برنامهریزی
در جهت افزایش ثروت صاحبان سهام هستند ،بلکه آنچه تبدیل به مسئلهای قابلتامل
برای آنها شــده ،تاثیراتی است که ســازمان متبوع ایشان بر اجتماع ،فرهنگ ،محیط
زیست و حتی نسلهای آتی میگذارد.
بهعبارت دیگر ،مسائل سیاسی و اجتماعی امروز پهلو به پهلوی فرصتهای اقتصادی
ایستادهاند؛ مسئولیت اجتماعی شرکتها ،مدت زیادی است که توجه بخش آکادمیک،
پژوهشگران ،شرکتهای غیردولتی و دولت را به خود جلب کرده و بهعنوان یکی از ابعاد
مهم فعالیتهای عملیاتی شــرکتها ،درآمده است .افزایش جهانی شدن تجارت ،باال
رفتن اهمیت استراتژیک روابط ذینفعان و رشد مدیریت تصویر(نما)شرکت ،سه عامل
کلیدی و محرک اصلی در افزایش اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکتهاست .با ورود
بوکار و جهانی
شرکتها به عرصه بینالملل،کم رنگ شدن مرزهای جغرافیایی در کس 
شــدن بازارها ،حوزه مسئولیتهایی که بر دوش شرکتها است از بعد جغرافیایی نیز
گسترش یافته و منجر بوجود آمدن مفهومی به نام جهان شهروند شرکتی شده است.
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ارزشــی که مدیران و بازارهای جهانی بهدنبال آن هستند ،ارزش پایدار است .پایداری
حالتی است که نظام محیط زیست بقا داشته باشد .اصل سازماندهی پایداری ،توسعه
پایدار است که شامل چهار حوزه بههمپیوسته است :محیط زیست ،اقتصاد ،فرهنگ و
سیاست .مسئله این است که جهانی که در آن زیست میکنیم ،جهانی ناپایدار است.
در سالهای اخیر وقایع ناگواری همچون بالیای طبیعی ،جنگها و بحران اقتصادی
و یا همین مسئله بیماری همهگیر کرونا که تاثیر بسیاری در اقتصاد داشته ،شکننده
بودن بازر جهانی را بیش از پیش به بازیگران این بازار یادآوری کرده اســت .پس اگر
تصور کنیم که بازارهای جهانی تا ابد به قوت خود باقی خواهند ماند ،تصوری نابجاست
و این سوالها مرتبط با شرکتها مطرح شده که چگونه شهروندی برای جهان بودهاند؟
هدف اصلی شــرکتها از انجام مسئولیت اجتماعی شــرکتی چیست؟ آیا انجام
امور مسئولیت اجتماعی شرکتی میتواند نقشی در توسعه پایدار داشته باشد؟ مسئله
اصلی شرکتهایی که با هدف ســودآوری تاسیس شدهاند از انجام این امور چیست؟
آیا شــرکتها از گزارشات پایداری و جهان شــهروند شرکتی در جهت مطرح کردن
مالحظات پایداری اســتفاده میکنند؟ یا هدف از انجام این امور جهت کسب شهرت
و ســود است؟ اگر احتمال وجود چنین انگیزهای مطرح باشد این شرایط برای اهداف
پایداری هنوز هم مطلوب است یا خیر؟ اگرچه این مفهوم چند سالی است که در ادبیات
مدیریت ما جا گرفته ولی آنچنان که شایسته است موجب یک حرکت محسوس در
فضای کســب و کار نبودیم .البته در سال اخیر با همهگیری بیماری کرونا بنگاههای
اقتصادی در عمل به انجام مسئولیت اجتماعی خوش درخشیدند ولی هنوز با مطلوب
فاصله زیادی داریم.
از آنجاییکه یکی از ابزارهای مفید در حركت به سوی مسئولیت اجتماعی ،استفاده
از گزارشدهی است .بر این اساس ،شركتها در قالب سرفصلهای متنوع اقدام به شرح
فعالیتهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی میكنند تا هم فعالیتهای خود را مدون و
بر اســاس آن برنامهریزی كنند و هم این تالشها را منتشر و به اطالع عموم برسانند
و بدین ترتیب مسئولیت اجتماعی را به صورت استراتژیك و هدفمند مدیریت كرده و
آن را بر پایه پاسخگویی به تغییرات اجتماعی برنامهریزی کنند چارچوب گزارشدهی
یکپارچهای نیز براســاس این شــاخصها عرضه شــده که از آن به عنوان «Global
 » Reporting Initiativeیا اختصارا  GRIیاد میشود .در عین حال GRI ،در قالب
یک سازمان بینالمللی نیز ایجاد شده؛ سازمانی پیشرو در زمینه پایداری شرکتی که
استفاده از گزارشدهی پایداری و مسئولیت اجتماعی را به عنوان روشی برای سازمانها
به منظور پایدارتر شدن و مشارکت بیشتر در توسعه پایدار ترویج میکند.
اگرچه  GRIدر ســطح جهانی به ارائه گزارش میپردازد اما مورد توجه بنگاههای
داخلی قرار نگرفته اســت .به دالیل متعــدد و نیاز یک مرکز ارائــه گزارش پایداری
داخلی (مانند ســازمان مدیریت صنعتی) جهت پایش شرکتهای داخلی فعال حوزه
مسئولیت اجتماعی باید شرکتها مورد سنجش و پایش و مقایسه قرار گیرند .در ضمن
سیاستهای تشویقی دولتها از قبیل تسهیالت مالی و مالیاتی نیز میتواند باعث تشویق
بنگاهها به این امر شود.

 ................................روایـت ................................
گزارش «آیندهنگر»
از تحریمهایی که بر اقتصاد ایران سایه افکندهاند

ارتعاشات تحریمی

تحریمهای هوشمندانه بر علیه ایران آنقدر ضربات
محکمی را بر اقتصاد کشور وارد کردهاند که ارتعاشات
شدید ناشی از آن ،گوش بســیاری از صنایع را کر
کرده است؛ اکنون اما صدای ضربات آن کمتر شده
و به سمتی میرود که با احیای احتمالی برجام ،نوای
خوشتری از آن شنیده شود که دیگر برای بسیاری از
صنایع و بخشهای اقتصادی آزاردهنده نباشد.

عکس :رضا معطریان

تحریمهای ظالمانه بر علیه ایران ،ساز ناکوکی را در سمفونی
اقتصاد ایران مینوازد که نوای آن ،نغمه تورم  45درصدی گرفته تا
کسری بودجه  40درصدی تداعی میکند.

روایت

ساز ناکوک
موافقان و مخالفان با توافق جدید برجامی ،تردیدها در تنفس دوباره اقتصاد ایران را بیشتر کردهاند
محبوبه فکوری
دبیر بخش روایت

هر چقدر که در
میان دستگاههای
دولتی و حاکمیتی
بگردیم ،نه قرارگاه
منسجمویکدلی
برای فرماندهی
این جنگ
اقتصادی وجود
دارد و نه نوشتاری
برای حمله در
شبعملیات
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تحریـم ،واژهای کـه ایـن روزها در گوش مـردم کوچه و خیابان
گرفته تا اقتصاددانان و سیاسـتگذاران یک معنـا را به ذهن تداعی
میکنـد« :کاهـش قدرت خریـد» .این شـاید ملموستریـن اثری
باشـد کـه اعمـال تحریمهـای ظالمانه بـر علیـه اقتصاد ایـران در
کنـار ناکارآمدیهایـی کـه در سـایه تحریـم توجیه مییابنـد ،در
ذهـن هـر شـنوندهای کـه نامـش را میشـنود بـه جای گذاشـته
باشـد .حـال دیگـر ،همـه معنـای تحریم را با گوشـت و پوسـت و
اسـتخوان خـود لمس کردهانـد و اگرچه هنوز هم بـا تفکر عدهای
مواجـه هسـتند کـه تحریم را بـرای اقتصاد ایـران فرصت و نعمت
میداننـد ،امـا ته دل خـود ،به کاهـش قدرت خرید و بدتر شـدن
معیشـت خـود ،ناسـزا میگوینـد .واقعیـت آن اسـت کـه اعمـال
تحریمهـای یکطرفـه از سـوی ایـاالت متحده آمریـکا ،اگرچه در
ایـن دوره از حیـات خـود پشـتیبانیهای سـازمان ملـل متحـد و
همپیمانـان اروپایـی خود را نداشـت ،اما به اجبار ،تمامی کشـورها
را مجبـور کـرده اسـت کـه در مقابل این سیاسـتها سـر تعظیم
فـرود آورنـد و اگـر نخواهنـد کـه بـه صـورت عملیاتـی ضـرورت
اجـرای آن در اقتصـاد خـود را فریـاد بزننـد؛ اما مجبورنـد در خفا
هـم کـه شـده ،بـه ایـن سیاسـتها پایبند باشـند و هـر مخلوقی
از پیمانهـای خـود بـرای دور زدن آن را در نطفـه خفـه کننـد.
در مقابـل ،کشـور تحریمشـونده؛ امـا در مقابـل ایـن همه ابـزار و
ادوات بـرای ورود بـه جنگـی در مقابـل خود ،نه سـتاد مشـخصی
دارد و نـه قـول و قرار مشـخصی برای همپیمانـی همه بخشهای
حاکمیتی.
ایـن طـور اسـت که اکنـون بعد از گذشـت دورههـای متمادی
از اعمـال تحریمهـا بـر علیـه ایـران ،تنهـا برخـی سیاسـتهای
ناکارآمـد و مقطعـی به ثبت رسـیده که نتیجهای جـز توزیع رانت
و هـدر دادن منابـع ملـی بـه نفـع عـدهای خاص بیشـتر نـدارد و
تداعیکننـده اشـتباهاتی اسـت کـه در دورههای مختلـف ،تجربه
شـده و امتحـان خـود را پس دادهاند .اکنون هرچقـدر که در میان
دسـتگاههای دولتـی و حاکمیتـی بگردیـم ،نه قرارگاه منسـجم و
یکدلـی بـرای فرماندهـی ایـن جنـگ اقتصـادی وجـود دارد و نه
نوشـتاری بـرای حملـه در شـب عملیات .اینجا اسـت کـه صدای
خمپارههـای تحریمـی هـر روز از صـدای نزدیکتـری شـنیده
میشـوند و تخریـب آنهـا ،بـه مراتـب بیـش از آن چیـزی اسـت
کـه تصـورش میرفـت .البته اگـر بخواهیم دسـت از ایـن بدبینی
برداشـته و بـه جنبههـای دیگـری از ایـن تحریـم هـم نیمنگاهی
بیندازیـم ،پیـش رویمـان پنجـرهای از برخـی فرصتهـا بـرای
اقتصـاد ایـران و پشـتیبانی از جنـگ اقتصـادی بـاز میشـود کـه
بـه ثمـر رسـیدن آن البتـه ،حاصـل اعمـال سیاسـتهای صحیح
از سـوی دولـت و یـا دسـتگاههای حاکمیتـی نیسـت؛ بلکـه ایـن
تولیدکننـدگان و فعـاالن اقتصـادی هسـتند کـه در سـایه نبـود
برخـی رقبای خـود ،فرصت را مغتنـم شـمرده و میخواهند برای
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اعتلای سـودآوری بنـگاه خود تالش کننـد؛ اما حتـی این تالش
خودجـوش هـم ،از سـوی دولت و دسـتگاههای دولتـی اثرگذار از
جملـه بانک مرکـزی و وزارت صنعت ،معدن و تجارت پشـتیبانی
نمیشـود و برخـی سـنگرهایی کـه بـا تلاش بخـش غیردولتـی
سـاخته شـده هم ،بـه جای اینکه مـورد حمایت و پشـتیبانی قرار
گیـرد ،بـا گلولههـای ممتد ،تخریب میشـوند .به هر حال آسـیب
تحریمهـا بـر علیـه اقتصـاد ایـران بر کسـی پوشـیده نیسـت و تا
جایـی کـه برآوردها نشـان میدهنـد ایـران از اعمـال تحریمهای
جدیـد بالـغ بـر یـک تریلیـون دالر آسـیب دیده اسـت کـه البته
هنـوز هـم صحـت و سـقم آن بـر کسـی مسـجل نشـده؛ چراکـه
بـه هـر حـال سـنجش ابعـاد و تبعات اعمـال ایـن تحریمهـا کار
آسـانی نبـوده و هـر عـدد و رقمـی کـه اعالم میشـود ،بـرآوردی
بیـش نیسـت؛ اما آنگونـه که مرکـز پژوهشهای مجلس شـورای
اسلامی اعلام کرده ،مهمتریـن صدمهای که تحریمهـا به اقتصاد
ایـران وارد نمـوده ،ناشـی از ایجـاد مشـکل در گلـوگاه مبـادالت
بانکـی اسـت؛ بـهگونـهای کـه سـایر گشـایشهای ناشـی از رفع
تحریمهـا بـدون رفـع گرههـای مبـادالت بانکـی بیاثـر یـا کماثر
خواهـد بـود و بـه همیـن دلیل بـرای اطمینـان از عد م بازگشـت
آمریـکا بـه رویه قبلی ،باید این مشـکل رفـع و تضمینهای علنی
جهـت رفـع نگرانی شـرکتهای خارجی بـرای سـرمایهگذاری در
ایـران گرفته شـود.
ضمـن اینکـه بایـد توجه داشـت کـه راسـتیآزمایی در زمینه
تسـهیل نقـلو انتقـال بدون واسـطه پـول و انجام مـراودات مالی
و تجـاری بـا شـرکتهای ایرانـی در بـازه کمتر از یـکماه ممکن
نیسـت .در عیـن حـال ،آنگونـه کـه گـزارش ایـن مرجـع نشـان
میدهـد «نبـود امـکان صـدور تضامیـن بانکـی و انتقـال پـول به
خارج کشـور»« ،رد پذیرش گشـایش اعتبار اسـنادی شـرکتها و
اشـخاص ایرانی»« ،نبود امـکان صدور ویزا بـرای فعاالن اقتصادی
در بسـیاری از کشـورها»« ،توقف قراردادهای انتقـال تکنولوژی با
شـرکتهای مطرح اروپایی و آسـیایی»« ،وصولنشدن درآمدهای
حاصـل از صـادرات بـرق ایـران»« ،غیراقتصـادی شـدن صنعـت
بانکرینـگ بـ ه دلیل فقدان پوشـش بیمـهای»« ،بالتکلیـف ماندن
قراردادهـای مهـم نظیـر قـرارداد با توتـال فرانسـه»« ،محدودیت
صـادرات نفت و حتـی فرآوردههای نفتی مثـل بنزین»« ،تضعیف
رتبـه اعتبـاری ایـران توسـط مؤسسـات بینالمللـی»« ،توقـف
بهرهمنـدی ایـران از خطـوط اعتبـاری و سـرمایههای خارجـی»،
«خـروج شـرکتهای بینالمللی از بـازار ایران و قطـع همکاری با
شـرکای داخلی» و «توقف خرید هواپیماهای برجامی با بازگشـت
تحریمهـای آمریـکا» از جمله آثاری اسـت که اعمـال تحریمها بر
علیـه اقتصـاد ایـران به جای گذاشـته اسـت .بـه هر حـال عبور از
تحریـم ،بایـد بـا حفـظ منافع ملـی به عنـوان یک راهبـرد مطرح
شـده و زمینهسـاز رونق بخشهای مختلف اقتصاد ایران شـود.

اکنون  18بانک داریم که تحریم نبوده و میتوانند فعالیت خود را از سر بگیرند .اینکه  FATFبر همه بانکها مترتب است نکته قابل توجهی است و اگر دولت جدید آمریکا
تحریم را بردارد ما باید ساالنه  80میلیارد دالر درآمد ارزی از محل نفت و صادرات غیرنفتی وارد کشور کنیم که مستلزم الحاق به این کنوانسیون است .در این میان مصارف
ارزی ما با مدیریت واردات 50 ،میلیارد دالر است؛ پس این منابع در کنار پولهای بلوکهشده میتواند از طریق فاینانس صرف احداث پروژهها شود

توگو با «آیندهنگر»
سیدکمال سیدعلی ،معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در گف 

هدفگیری برای کاهش آثار تحریمها
ایران طی دهههای گذشته همواره مورد تهدید تحریمهای
ظالمانهای قرار گرفته که در هر مرحله ،سختتر شده و شرایط
پیچیدهتری را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است .دور فعلی
تحریمهای آمریکا بر علیه ایران ،چه شاخصههایی از دیدگاه شما
داشت و چقدر دامنه آسیبهای آن بیشتر شده است؟

برای پاسخ دقیق به این سواالت ،ابتدا باید تحریم را شناخت و راه
مبارزه و اســتراتژی مقابله با آن را پیدا کرد .تحریم مانند یک جنگ
اســت که انرژی نظام و دولت را برای مقابلــه با آن متمرکز کرده و
برنامهریزی میانمدت و بلندمدت در اقتصاد را خدشــهدار میکند.
دولت به اجبار همچون جنگ ،در تمامی زمینهها در تحریمها ورود
پیدا میکند و وقتی هم که این اتفاق رخ دهد ،بخشخصوصی ضعیف
شده و راه دور زدن تحریم یعنی تجارت را ،زیرزمینی نموده و رانت به
وجود میآورد؛ ضمن اینکه فساد ایجاد شده و مقررات از جایگاه عادی
خود تغییر کرده و بــه حالت موقتی ،برای دور زدن تحریمها به کار
گرفته میشوند؛ لذا تمامی مقررات وضعشده در دوران تحریم میتواند
با برنامههای اقتصادی کشور مغایرت داشته باشد .در دوران تحریم،
احتکار به وجود آمده و نرخهای متعددی برای ارز درســت میشود؛
ضمن اینکه به دلیل محدودیتهــای ارزی ،اولویتهای واردات نیز
تغییر میکند و به همین دلیل واردکنندگان ارز را با نرخهای متعددی
خرید میکنند و خروج سرمایه هم بیشتر و تقاضاهای احتیاطی برای
ارز زیاد ،قاچاق کاال اعم از صادرات و واردات تشدید و در نهایت اقتصاد
با مشکل مواجه میشود .قوانین و مقررات اعمالی از سوی آمریکا در
دور اخیر تحریمها فراســرزمینی بوده و ناقض حقوق بینالمللی عام
است که با اصل حاکمیت و عدم مداخله در اداره کشورها مغایرت دارد؛
به خصوص اینکه در قواعد سازمان ملل ،حق تعیین سرنوشت و توسعه
نیز برای کشورها محفوظ بوده که این هم در تحریم تحتالشعاع قرار
میگیرد؛ ولی در مورد آمریکا هم هیچ مرجع حقوقی در مدت تحریم،
از ایران دادخواهی نکرد؛ ضمن اینکه اگر کشوری مراوده با ایران داشته
باشــد ،آمریکا با تهدید و ارعاب آنها را از این کار بازمیدارد و این هم
مخالف اصول حقوقی است .به هر حال در دنیایی که ما حضور داریم،
مرجع مشخصی برای رســیدگی مباحث حقوقی وجود ندارد .باید
آستانه تحمل ایران در این دوره را باال برده و یاد بگیریم که در صحنه
بینالمللی چطور یارگیری کنیم .مثل دورهای که ترامپ از برجام خارج
شد که کســی با او همکاری نکرد؛ پس اروپا ،روسیه و چین نباید با
امریکا اجماع کنند و البته نباید اروپا را هم به سمت این هل دهیم که
به آمریکا گرایش یابد.

تاثیر ایــن تحریمها بر اقتصاد ایران چه بود و کدام بخش از
اقتصاد را بیشتر هدف قرار داد؟

در مقطعــی هدف ،برانــدازی ،تضعیف و مهار نظــام بود که بر
بازارهای تجاری ،فروش نفت و تجهیزات نظامی ما اثرگذار بود .ترس
از تحریم جلوتر از تحریم میتواند عمل کند و اعتقاد بر این باشد که
دیپلماسی هم حرکت کند؛ ضمن اینکه تالش شود که سرمایههای

سایه سنگین تحریمها هنوز هم بر سر اقتصاد ایران سنگینی میکند .محدودیتهایی که اگرچه آمریکاییها
آن را وضع کردهاند و اجماع جهانی در قالب سازمان ملل متحد را با خود همراه ندارند ،اما اثرات آن دومینووار،
ارتباطات تجاری همه کشورهای دنیا با ایران را تحت تاثیر قرار میدهد .واقعیت آن است که هر دوره که از
اعمال تحریمها بر علیه ایران میگذرد ،هوشمندی تحریمها بیشتر شده و اثرات آن هم بر اقتصاد عمیقتر
میشود؛ اگرچه بخش دیگر ،آثار روانی ناشی از تحریم است که پافشاری و تمرکز بر روی بخشهای تحریمی
و تکرار مکرر آنها ،عمق اثرگذاری را تا حدودی بیشتر مینماید؛ اما به هر حال تبلیغات و جنگ روانی
برنامهریزیشده در دورههای اخیر تحریمی ،به جزئی جداییناپذیر از سناریوهای تحریمکنندگان تبدیل شده
است .سیدکمال سیدعلی ،معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با برشمردن آثار تحریمها بر اقتصاد ایران ،روایتی از
گزینههای احتمالی پیش روی اقتصاد ایران متاثر از بود و نبود تحریمها در ماههای پیش رو دارد.

اجتماعی آسیب نبینند .در مقاطعی ،تحریمکنندگان قصد داشتند
عالوه بر ایجاد تشــنجهای داخلی از طریق گرانی و ایجاد نارضایتی
مردم ،شــرایط را به سمت براندازی پیش برند؛ اما نتوانستند موفق
شوند .اما یک واقعیت وجود دارد و آن این است که ساختار مبارزه با
تحریم در کشور شکل نگرفته و علیرغم اینکه آمریکاییها با تجربیات
قبلی ما آشنا هســتند و اتاقهای فکر زیادی دارند ،اما ایران خیلی
فعال در این عرصه عمل نکرده و ســاختار و تشــکیالت منسجمی
نــدارد؛ یعنی هنوز بعد از دورههای طوالنی تحریم ،جمعبندی الزم
در دولت ،مجلس ،شــورای امنیت و مراکز پژوهشــی وجود ندارد و
مجموعهها به صورت هماهنــگ در رابطه با تحریم عمل نکردهاند؛
در حالی که اگر میتوانســتیم کمیتههای مختلفی را از ابتدا مثل
حقوق بینالملل و بانکی تشــکیل داده و در مورد تبلیغات رسانهها
در مقابل اپوزیسیون خارجی درست عمل کنیم ،آنها نمیتوانستند
ما را تحت فشار تبلیغاتی بگذارند .ولی مشکل اینجا است که نگاه ما

10

درصد
کاهش تورم در
صورت لغو تحریم
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روایت
متفرق اســت و وحدت نظری در مفاهیم نداریم .برخی اعتقاد دارند
که باید تحریمها در اقتصاد ایران برقرار باشند و اعتقادی به برگشت
به برجام ندارند که این مطلب درست نیست .برخی هم اعتقاد دارند
که آمریکا باید به برجام برگشته و همه تحریمها لغو گردند .در حالی
که اگر ما وحدتنظر داشته باشیم ،میتوانیم با مردم درست حرف
بزنیم .نگاه دولت دوازدهم این بود که برجام به سرانجام رسد و انتظار
نداشت ترامپ از برجام خارج شود؛ پس روح مقابله با تحریم در دولت
احساس نشد.

40

درصد
کسری بودجه
ثمره تحریم برای
اقتصاد ایران

باید با دنیا تعامل
جزدایی
کرد و تشن 
را در دستور کار
قرار داد؛ یعنی
سیاست داخلی با
سیاست خارجی
هردو باید در
راستای تامین
معیشتمردم
باشند و البته
با این شرط که
مصالح نظام را در
نظر گرفت ،باید
حرکتی را صورت
داد تا قدرت خرید
مردم و معیشت
آنهاآسیبنبیند

اکنون مذاکرات بازگشت آمریکا به برجام در شرایط ابهامآمیز
پیش میرود اما اگر خوشبینانه به موضوع نگاه کرده و تصور کنیم
که تحریمها برداشته میشود ،چه چشماندازی پیش روی اقتصاد
ایران قرار خواهد داشت؟

یکی از نقاط پررنگی که تحریم اثرگذار بوده ،نظام بانکی است که
دو نوع تحریم را تجربه میکند .یک سری قبل از برجام که همچنان
هم پابرجا است و کنگره باید در مورد آنها تصمیم بگیرد و ربطی به
رئیسجمهور آمریکا ندارد؛ اما یک سری هم با بازگشت به برجام به
یرســد؛ اما ما هم باید کارهایی انجام دهیم .اکنون 18
سرانجام م 
بانک داریم که تحریم نبوده و میتوانند فعالیت خود را از سر بگیرند.
اینکه  FATFبر همه بانکها مترتب است نکته قابل توجهی است و
اگر دولت جدید آمریکا تحریم را بردارد ،ما باید ســاالنه  80میلیارد
دالر درآمد ارزی از محل نفت و صادرات غیرنفتی وارد کشور کنیم
که مستلزم الحاق به این کنوانسیون است .در این میان مصارف ارزی
ما با مدیریت واردات 50 ،میلیارد دالر است؛ پس این منابع در کنار
پولهای بلوکهشده میتواند از طریق فاینانس صرف احداثر پروژهها و
نیروگاهسازی شود .پس اگر برجام برداشته شود ،عالوه بر این مراودات
بانکی ،میتوان از منابــع فاینانس به میزان حداقل 30درصد تولید
ناخالص داخلی ،فاینانس دریافت کرد؛ ضمن اینکه منابع مالی خوبی
از نظر خرید نسیه ،فاینانس و ریفاینانس در اختیار اقتصاد ایران قرار
گرفته و امکان فاینانس با پوشش صندوقهای ضمانت صادرات وجود
خواهد داشت و در نهایت ،سیستم بانکی فعالیتهای خود را که در
اختیار صرافیها است ،به دست میگیرد؛ درآمد ارزی بیشتر شده و
خروج سرمایه کمتر میشــود .ضمن اینکه سفتهبازی هم روی ارز
نخواهیم داشت .در عین حال ،اگر کسری بودجه مرتفع شود ،امکان
کاهش تورم از  40درصد به  10تا 12درصد وجود خواهد داشت .از
سوی دیگر ،فروش اوراق قرضه در بازارهای بینالمللی رونق میگیرد.
واقعیت آن اســت که ورودی ارزی ایران در سالهای  80تا  83که
یکسانسازی نرخ ارز انجام شد 23 ،میلیارد دالر بود که  3.5میلیارد
دالر آن صادرات غیرنفتی و  18میلیارد دالر هم صادرات نفت بود؛ در
حالی که با همین رقم هم ،بازار ارز باثبات بود؛ چراکه ورودی ارز به
صورت مستمر وجود داشت و سرمایهگذاران در بورس سرمایهگذاری
میکردند و ارز خود را با 18درصد سود در بانکها میگذاشتند؛ پس
نرخ ارز هم نوســان نداشت و ســود خوبی هم در اختیار دولت قرار
میگرفت .بالطبع ،ریسک کشوری هم کاهش یافت و پروژههای بیع
متقابل اجرایی میشد و به خصوص در حوزه میادین مشترک با عراق
و قطر بهخوبی عمل میکرد.
اقتصاد ایران از محل تحریمها شــکنندهتر است یا اعمال
سیاستهای غلط داخلی به خصوص در حوزههای پولی و ارزی؟

به هر حال همه چیز به سیاستهای داخلی برنمیگردد؛ چراکه
سیاستهای داخلی هم متاثر از فضای تحریمی است .اکنون ممکن
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اســت که به خاطر تحریمهای آمریکا ،شرکتهایی که با ایران کار
میکنند ،دیگر با ما کار نکنند؛ پس همه چیز به سیاستهای داخلی
برنمیگردد .اما به نظرم مهمتر از پاسخ دقیق به سوال شما باید بر
روی این موضوع تمرکز کرد که دولت با دیپلماسی باید تالش کند
که حداقل شرایط به قبل از تحریمها برگردد .عملکرد تحریم را نباید
نادیده گرفت؛ چراکه تصمیمات اتخاذشده در دولت ،بانک مرکزی
و ســازمان برنامه و بودجه در شــرایط تحریم و در جهت مبارزه با
آن اســت و روال عادی را طی نمیکنــد؛ پس تمامی انحرافات در
زمینههای مختلف در چارچوب علمی اقتصادی نیست ،زیرا وقتی
که تحریم هســتیم ،کســری بودجه  40درصدی و تورم باالی 45
درصدی داریم و نمیتوانیم راجع به کاهش یا افزایش موارد مهمی
از جمله نرخ سود ،نظر علمی ،درست و منطقی بدهیم .به هر حال
اتفاقاتی که در بورس برای واگذاری ســهام به بخش غیردولتی رخ
داد ،به خاطر این بود که دولت منابعی را برای تامین کسری بودجه
از بورس برداشت کند؛ ضمن اینکه در کنار آن ،تصمیمگیری برای
هریک از فاکتورهایی همچون نرخ ارز یا نرخ سود بانکی که مطرح
میشود ،عمدتا متاثر از تحریم و فضای اقتصادی ناشی از آن است.
به هر حال برخی از بخشنامهها و مقررات خارج از تحریم قطعا صادر
نمیشد و نمیتوان سهم این تصمیمات و تاثیرپذیری آن از اقتصاد
داخلی یا تحریم را تفکیک کرد .به هر حال عملکرد اقتصادی دولت
متاثر از تحریم است.

اگر فرض را بر این بگذاریم که تحریمها پابرجا خواهند ماند،
تصور میکنید که روند حرکتی اقتصاد ایران به چه شکلی پیش
رود و کدام بخش از آن ،اثرات مثبت و منفی بیشــتری را تجربه
خواهد کرد؟ به هر حال سایه سنگین تحریم ،فرصتی را هم برای
تولید داخلی و پاگرفتن برخی از منابع فراهم کرد.

دولتمــردان و نظام بــا دولتهایی مثل چین ،روســیه ،عراق و
افغانستان که روابط بهتری نسبت به سایر کشورها دارند ،بهتر است
تعامل را در سطح سیاسی بســیار خوبی باال برند .ورود سیاست به
مسائل اقتصادی و ملی عینا رقیب مدیریت تحریم است .به هر حال
آمریکا تمایل ندارد گاز ما به هند و پاکستان برود و از سوی دیگر ،چین
تا زمانی همراه ایران است که شرکتهای چینی از طرف امریکا آسیب
نپذیرند .نگاه سیاســی یک بحث است و تفاهم سیاسی یک موضوع
دیگر؛ ولی در دوران تحریم ،شرکتها و بانکهای زیادی نگران هستند
که در صورت کار با ایران ،با آمریکا چطور طرف هســتند .هر کشور
توجه به منافع ملی خود دارد و اگر برجام پیش رود ،بسته اقتصادی
خاصی باید هماهنگ شــود که از نظر نرخ سود ،تعرفههای وارداتی،
نرخ ارز ،مدیریت بازار سهام ،توجه به صنعت و کشاورزی و چالشهای
مربوطه تکلیف را مشخص کرده و برنامه میانمدت و بلندمدت برای
اصالحات ساختاری مرتبط با آنها دنبال کند .سیاستهای وارداتی به
جز کاالی اساسی و دارو باید به سمت واردات مواد اولیه تولیدی برای
بنگاههای صادراتی پیش رود؛ ضمن اینکه باید به همسایگان توجه
کرده و زیرساختهای صادراتی مثل پتروشیمی ،فوالد و مس را مورد
توجه قرار دهیم تا ارز مورد نیاز کشور تامین شود .یکی از مسائل عمده
جزدایی را در دستور کار قرار
این است که باید با دنیا تعامل کرد و تشن 
داد؛ یعنی سیاســت داخلی با سیاست خارجی هردو باید در راستای
تامین معیشت مردم باشند و البته با این شرط که مصالح نظام را در
نظر گرفت ،باید حرکتی را صورت داد تا قدرت خرید مردم و معیشت
آنها آسیب نبیند.

در پارادایم فعلی که سعی داریم نقش قبلی خود در دنیا را به اصرار پیش ببریم ،حتما به بنبست
خواهیم رسید؛ بنابراین تالش برای برجام به زور فوت کردن در نقش قبلی بود؛ در حالی که باید
بپذیریم نقش قبلی ایران در دنیا از بین رفته و نقش جدیدی باید برای خود تعریف کنیم.

توگو با «آیندهنگر» از ضرورت تغییر نقش ایران در اقتصاد دنیا میگوید
مجید شاکری در گف 

مهرهچینی جدید در بازی تحریم
ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی بارها طعم تلخ تحریم
را چشیده و از آسیبهای آن متاثر شده است ،اما تحریمها
در دوره اخیر که هنوز هم به پایان نرســیده است ،شرایط
ســختتری را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده اســت .از
دیدگاه کارشناسی ،چه تفاوتی میان تحریمهای دوره کنونی با
حتی سختترین تحریمهایی که طی سالهای پس از انقالب
اعمال شده ،وجود دارد؟

کشــور ایران بعد از انقــاب تاکنون  4بار تحریم شــده که
تحریم اول ،بلوکهشــدن داراییهای ایران در امریکا بود که آثار
شــدیدی را به جای گذاشت و منجر به رشد شــدید نرخ ارز و
افزایش هزینههــای واردات از  15تــا  70درصد برای کاالهای
مختلف بر اســاس گزارشهای مرکز پژوهشهای بانک مرکزی
شــده و عمال دوره سختی به شمار میرود؛ ولی این موضوع ،در
دو ســال ابتدایی جنگ رخ داد .تحریم بعدی که ســختتر بود،
جلوگیری از تمدید اعتبار تجاری ایران در کلوپ پارس به عنوان
یک کلوپ سرمایهگذاریکننده از شرکتهای اروپایی و آمریکایی
بود که آمریکا مستقیما مانع از تمدید این اعتبار شد؛ پس ایران با
وجود اینکه دارایی نقد قابل توجهی در اروپا داشت ،ناچار از نکول
در الســیهای بانک مرکزی شد که این امر به شکلگیری تورم
سالهای  72و  73دامن زد .موضوع بعدی ،تحریمها از سال 89
تا  94است که منتهی به برجام شد.
کدام تحریمها سختتر بوده است؟

اگر دقت کنید ،هرچقدر که جلوتر آمدهایم ،ضرباهنگ و فاصله
مابین تحریمها کمتر و مدتزمان اثرگذاری آنها نیز بیشتر شده
و اساسا جنس تحریمهایی که در دو دهه اول انتقالب علیه ایران
اعمال شده ،با تحریم سال  89به بعد متفاوت است .برخی تفاوتها
مربوط به توان امریکا برای اعمال تحریم است؛ یعنی اگرچه این
دیدگاه وجود دارد که تحریمهای آمریکا باعث کاهش نقش ایران
در اقتصاد جهانی شده ،ولی روایت صحیحتر این است که کاهش
نقش ایران در اقتصاد جهانی باعث روانشدن تحریمهای امریکا
شده که این نکته مهمی است .اگر بخواهیم در یک پاراگراف این
موضوع را بســط دهیم ،باید گفت ایران در گذشــته ،در اقتصاد
جهانــی به عنوان یک ضامن امنیت جریان انرژی از خلیجفارس
به غرب مطرح بــوده و گاهی در قالب خود انــرژی و گاهی در
جریان امنیت انرژی یعنی سلبا و ایجابا نقشآفرینی کرده است
که مانع از این شــده که دیگران مخل امنیت منطقه شوند .پس
باید حدود تنش را با امریکا کنترل کند؛ چراکه در گذشته ایران
ابزاری داشــت که بر علیه اقتصاد امریکا فشار وارد میآورد؛ اما از
سال 1989به بعد ،با ظهور نفت شل و صفر شدن نیاز امریکا به
نفت خاورمیانه ،برای این کشور نهتنها موضوع امنیت خلیجفارس
مهم بود ،بلکه مشــروط به اینکه حدود آن تحت کنترل باشــد،
از برخی تنشها نیز اســتقبال میکــرد و به همین خاطر ایران

تحریم سال به سال هوشمندتر و اقتصاد ایران سال به سال شکنندهتر میشود .مروری بر اعمال دور جدید
تحریمها بر علیه اقتصاد ایران حکایت از آن دارد که ظرف سالهای اخیر ،راهکارهای موثری برای دور زدن
تحریمها در نظر گرفته نشده و به خصوص در حوزه ارزی و بانکی ،خیلی استراتژی مشخصی برای دور زدن
تحریمها وجود ندارد .اینجا است که شکنندگی اقتصاد ایران و شبکه تامین ارزی کشور بیش از هر زمان
دیگری نمایان میشود و این امر ،زمینه را برای فشار بیشتر و دقیقتر آمریکاییها بر علیه اقتصاد ایران مهیا
میســازد .حال دیگر ،اصرار بر نقش قبلی ایران در دنیا ،به طور قطع ما را در دور زدن تحریمها و مقابله با
فشار حداکثری ناکام خواهد گذاشت و اوضاع را از این که هست بدتر خواهد کرد .مجید شاکری ،اقتصاددان
و متخصص در حوزه تحلیل تحریم ،معتقد است که ایران باید نقش خود را در دنیا بازتعریف کرده و با تمرکز
مکنندگان را مهر هچینی کند.
بر نقش جدید ،امور مربوط به مقابله با تحری 

ابزارهای قبلی برای کنترل حدود تنش با امریکا را نداشت و حتی
کشورهایی مثل چین که ایران ممکن است بخواهد به آنها تکیه
کند نیز ،اندکی روابط را تغییر داده و در مقابل تحریم نیز ،بازنده
اصلی افزایش تنــش در خاورمیانه بودند؛ پس این کالف در هم
پیچیده باعث شد که تحریم دوره جدید به لحاظ شکل و میزان
اثرگذاری ،متفاوت باشد .اگر در دوره قبلی ،آمریکاییها برای ما
ایجاد مشکل میکردند و دسترسی ما را به دالر بستند ،اما ایران
ظرف سه سال ،شبکه جدید مالی رسمی را برای بانک مرکزی در
مقابل یورو-دالر و در داخل خاک اروپا تشکیل داد که شامل بانک
ملی هامبورگ ،تجارت پاریس و ســایر بانکها بود؛ در حالی که
در دوره جدید ،عمال با وضعیتی مواجه شدیم که طرف امریکایی
هوشمندانهتر وارد شده و برای اینکه شبکه جدید رسمی را تحت
حمله تحریمی قرار ندهد ،ابزار خلیجفارس در اختیار ایران بود؛ اما
اکنون این ابزار را در اختیار نداریم و طرف امریکایی ،حتی بدون
هزینه از طریق شبکه خاص در اروپا هم میتواند ایران را محروم
کند .این فراروایت اقتصاد سیاسی از تحریم است .یک وجه فنی
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درصد
قیمت کاالها در
اثر تحریمها رشد
پیدا کرد
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از دو سال پیش ،تحریمهای ایران دیگر موضوع پرونده امریکا و ایران
نیست؛ بلکه امریکا ،به واسطه ایران پروندههای فشار بر چین ،هند و
روسیه گشوده است.

روایت

ما در پارادایم
فعلیکهسعی
داریم نقش قبلی
خود در دنیا را به
اصرار پیش ببریم،
حتما به بن بست
خواهیم رسید؛
بنابراین تالش
برای برجام به زور
فوت کردن در نقش
قبلی بود؛ در حالی
که باید بپذیریم
نقش قبلی ایران در
دنیا از بین رفته و
نقش جدیدی باید
برای خود تعریف
کنیم که در آن،
بنبست صورت
نگیرد
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هم در این رابطه وجود دارد و آن اینکه آمریکاییها همواره آرزو
داشــتند که تحریم ثانویه را اعمال کنند؛ یعنی کاری کنند که
نهتنها ایران از کار کردن در داخل خاک امریکا محروم شود ،بلکه
کسانی که در داخل خاک امریکا کار میکنند هم نتوانند با ایران
کار کنند؛ اما زیرساختهای اظالعاتی و امنیتی فناورانه این کار
تا قبل از  11سپتامبر موجود نبود؛ ولی بعد از این تاریخ امریکا به
صرافت این افتاد که از بست سوئیفت به عنوان پیامرسان مالی،
روابــط مالی با ایران را اداره کرده و از طریق احضاریههای اداری
امریکا به واســطه کارمندان خزانهداری که اطالعات را به دست
میآوردند ،تحریم را گسترش داد؛ به نحوی که اگر یک بانک در
بنگالدش با ایران کار میکرد ،خزانهداری از آن مطلع میشد؛ اما
تا قبل از گستردگی سوئیفت ،این موضوع معنا نداشت و امریکا
حتی بعد از اینکه با رســوایی جاســویی از اطالعات مالی آلمان
مواجه شد و در سال  2006اروپا را به این سمت برد که معماری
جدیدی از سوئیفت آمریکایی تحت عنوان سوئیف اروپایی ایجاد
شود ،استثناهایی برای انتقال اطالعات ایجاد کرد که ایران جزو
این استثناء نبود .نکته مهم این است که حتی وقتی امریکاییها،
بانک مرکزی ایران را با تگ ایران تحریم کردند ،خودشــان هم
شــک داشــتند که بتوانند این کار را انجام دهند؛ چراکه تردید
نســبت به کارآمدی ابزارها وجود داشت و خزانهداری برای روان
کردن تحریمهای آمریکا بر علیه بانک مرکزی ،تالش زیادی نمود
و اکنــون هم ،امکان تحریم دور جدید را به لحاظ فنی هم دارند
که قبال نداشتند.
اما در دور قبلــی تحریمها بانک مرکزی اقدامات خوبی
را برای دور زدن تحریمها انجام داد که در این دوره یا انجام
نشده یا اینکه خبری از آن به بیرون درز نکرده است.

در دوره قبلی تحریم ،وقتی که ایران به ســرعت یک شــبکه
نســبتا رسمی جدیدی را از طریق شــرکتهایی که در مناطق
آزاد امارات حاضر بودند ،ایجاد کرد و شــبکه صرافی جدید روی
شبکه قبلی سنتی در امارات ســوار شد که در دور زدن تحریم
خیلی موثر بود .اما بعد از قطع همکاری بانک نور اسالمی دوبی
تحت فشار آمریکاییها ،نرخ ارز باال رفت و با توجه به اینکه یک
هفته خزانهداری آمریکا در این بانک مستقر بود ،ظرف یک هفته
دسترسی ایران را در  12الیه به یوترن دالر امریکا بستند .اما بعد
از همه این کارها ،ایران شــبکهای را ایجاد کرد که با وجود اینکه
نرخ در آن لحظه از  1830تا  2100نوسان میکرد ،اما روی نرخ
 3700یا  4000تومانی ایســتاد و بعد از فعال شــدن صرافیها،
بازار کنترل شد .در عین حال ،اتاق مبادالت ارزی ایجاد شد تا به
صورت متمرکز تخصیص ارز دهد .نکته دیگر که خیلی مهم است
آن اســت که در دوره قبلی تحریمهــا ،امریکا در خرید کاالهای
اساسی شامل جو دامی ،ذرت دامی ،کنجاله سویا و سویا از سوی
ایــران ،دارای انحصار بود و چون ایران در دوره قبلی تحریم یک
کانال موازی خارج از کانال امریکا برای خرید کاالی اساسی ایجاد
کرد ،امریکاییها برای اینکه این انحصار را درباره ایران از دســت
ندهند ،روی کاالی اساســی فشار به معنای واقعی نیاوردند ولی
این عملکرد ،قابل قیاس با این دوره نیست؛ به نحوی که در دوره
جدید در مقابل حمالت تحریمــی امریکا که قبل از خروج این
کشور از برجام شروع شد ،ایران به سراغ پهنکردن سیستم جدید
رسمی نرفت و حتی در داخل ،نسبت به آنچه که در امارات از اول
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ژانویه  2018میالدی در حــوزه دریافت وی ای تی از صرافیها
عمل شد ،بیتفاوت عمل کرد؛ در حالیکه این موضوع باعث شد
که به دالیل جانبی ،شــبکه صرافی ایران دچار مشکالت جدی
شود .این دومین اشتباه ایران بود و اشتباه بعدی هم این بود که
نتوانست برای دور زدن تحریم ،کاری انجام دهد که کانال مربوطه
برای واردات کاالی اساسی را احیا کند.
رفتارهای برجامی ایران نیز خیلی در این حوزه قابل نقد
است .بسیاری معتقدند که ایران در آن زمان ،کانالهای خود
را سوزاند .آیا این تئوری درست است؟

دقیقا رفتارهایی که ایران در برجام انجام داده بود ،در سوزاندن
کانالهای خود به نحوی عمل کرد که احیای آنها دچار مشکالت
جدی گردید و از اینجا شد که امریکاییها وارد این حوزه شدند که
به جای اینکه برای مذاکره جدید از ابزار کنترل کاالهای اساسی
اســتفاده کنند؛ بدون اینکه با ایــران وارد مذاکرات نتیجهبخش
شــوند ،خود تصمیم گرفتند و امروز ما در نقطهای قرار داریم که
هدف آمریکا از تحریم اقتصاد ایران در سال  1398به بعد ،دیگر
فشار بر ایران نباشد؛ بلکه فشار بر چین و روسیه است .یعنی در
واقع آنها با بستن همه راههای رسمی و با توجه به اینکه چینیها
ناچار به انجــام حدودی از کار با ایران هســتند و این به منابع
ملی و امنیتی آنها برمیگــردد ،امریکایی از موضوع عبور چین
از خط قرمز تحریم امریکا به عنوان یک برگ برنده برای فشــار
به چین اســتفاده میکنند و از دو سال پیش ،تحریمهای ایران
دیگر موضوع پرونده امریکا و ایران نیست؛ بلکه امریکا ،به واسطه
ایران پروندههای فشــار بر چین ،هند و روسیه گشوده است و ما
در نقطهای نیستیم که رفتار ایران با امریکا جزو سه عامل اصلی
رفتار امریکا با ایران باشد و حتی در مورد ایرانی که فاصلهاش از
نقطه گریز هستهای کم شده نیز ،این موضوع صدق میکند که
تحریمهای جدید در شــدت اثرگذاری و اهداف ،کامال متفاوت
از تحریمهای قبلی اســت و تصور اینکه همان رفتارها ،شعارها و
جنس از دوگانی که بر سر تحریمهای قبلی ساختیم ،بتواند مفید
واقع شود ،تصور بسیار غلطی است و اکنون به نقطهای رسیدیم
که تحریم از جنس روابط ایران و امریکا نیست و صرفا ایران یک
کشور خاورمیانهای نیست.
اگر اینطور باشد ما در راهکارهای دور زدن تحریم به بن
بست رسیدهایم؟

بله ما در پارادایم فعلی که سعی داریم نقش قبلی خود در دنیا
را به اصرار پیش ببریم ،حتما به بن بست خواهیم رسید؛ بنابراین
تالش برای برجام به زور فوت کردن در نقش قبلی بود؛ در حالی
کــه باید بپذیریم نقش قبلی ایــران در دنیا از بین رفته و نقش
جدیدی باید برای خود تعریف کنیم که در آن ،بنبست صورت
نگیرد؛ اما اکنون در صورت ادامه این روند ،بنبســت در زمینی
اســت که انتخاب کردیم و وقتی کــه واکنش ما به یک موضوع
تحریم اقتصادی ،یک واکنش امنیتی -سیاســی اعم از این باشد
که موشک یا خودکار پرتاب کنیم ،حتما به نتیجه نخواهیم رسید؛
به این معنا که باید در یک زمین دیگر ،به تحریمکنندگان ضربه
بزنیم تا خودمان ضربه نخوریم .در این راستا باید تالش بسیاری
صورت گیرد.؛ پس باید به دنبال تعریف نقش جدیدی در اقتصاد
دنیا برویم که در آن ،ایران گزینه کمهزینه برای امریکا به لحاظ
حذف نباشد.

 ................................راهربد ................................
آیا کاهش تورم ممکن است؟

بار تورم بر شانههای اقتصاد

عکس :رضا معطریان

اگرچه اقتصاد ایران در  1400دچار پدیده تورم ونزوئالیی نخواهد شد ،اما مسیر جلوگیری از کاهش ارزش پساندازهای
مردم و حفظ قدرت خرید آنها در جنگ با تورم پیچید ه و پر از دستانداز است .اما در این کارزار کمتر اشاره به تحریمهای
اقتصادی شد و عدهای شعارهای گنجآفرین سر دادند که ممکن است روزی همان وعدهها رنجآفرین باشد.

راهربد

بزنگاه تورمی
چه اتفاقی رخ میدهد؟

تــورم را به پنج درصد میرســانیم؛ تورم تکرقمی
لیال ابراهیمیان
خواهد شــد؛ کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری
خوب میدانند نرخ باالی تورم ،دغدغه مردم است و
دبیر بخش راهبرد
آنها شعار کاهش این نرخ را میدهند .اما وقتی سوال
چرا باید خواند:
میشود که راهحل چیســت ،میگویند ما نخواهیم
آیا کنترل تورم در
گذاشت که قیمتها باال برود .اگر دوباره پرسیده شود
ایران راهحل واقعی
که چگونه نخواهید گذاشــت ،از مشکل بیعرضگی
چقدر
دارد یا خیر و
دولت میگویند« .دولت کشور و بازار را به حال خود
عملیاتی
این وعدهها
رها کرده است و حس یلهبودن و بیصاحبی مجالی
این
شد؟
خواهد
برای سودجویی و گرانفروشی به وجود آورده است».
.
د
بخوانی
را
پرونده
این حرفها بســیار آشناســت؛ سیاستمداران
نمایش اقتــدار راه میاندازند و تورم راه خود میرود.
راســتی چرا هیچکدام از این اقدامها اثربخش نبوده
است؟ پاسخ ساده است :حکومت با یک میل طبیعی مبارزه کرده و هرگاه چنین کردهاند،
ی تکراری و قدیمی که از
شکست خوردهاند .در سوی دیگر کابوس تلخ تکرار شده؛ کابوس 
عمر آن بیش از پنج دهه میگذرد .بر اساس گزارش مرکز آمار ایران ،در اردیبهشتماهی
که پشت سر گذاشتیم ،تورم نقطهای کل کشور (اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت
سال گذشته) 46 1.درصد برآورد شده است .حدود  70درصد از  53قلم خوراکی منتخب
مرکز آمار بیش از این رقم 46- 1.درصد -در یک سالی که گذشت ،گرانشد 15 .درصد از
کاالهای مورد بررسی مرکز آمار ایران ،بیش از  100درصد گران شده ،برنج خارجی ،نخود،
کره پاستوریزه ،خامه پاستوریزه ،نوشابه گازدار ،مرغ ماشینی ،روغن نباتی جامد و هویج
اقالم خوراکی بودند که در میان دو بهار ،تورمهای سرسامآوری را تجربه کردند که در این
میان ،هویج فرنگی با  173درصد رشد قیمت در یک سال بر صدر جدول تورم خوراکیها
نشسته است .تنها کاالی خوراکی که در مدت زمانی مورد بحث ،ارزان شده است ،لیمو
ترش با منفی 26 5.درصد تغییر قیمت است و کمترین افزایش قیمت هم مربوط به سیب
زمینی با 3 2.درصد رشد نسبت داده میشود.
مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه ،ســاالنه و نقطهای فروردینماه را هم به ترتیب 2،7.
38 9.و 49 5.درصد اعالم کرده اســت .قبال 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 .بههر حال در اردیبهشتماه ،با وجود
کاهش نرخ دالر و برقرار شدن آرامش نسبی در بازارها ،نسبت به ماه فروردین ،همچنان
افزایش قیمت بعضی کاالها ادامه پیدا کرده است 73 .درصد خوراکیهای منتخب مرکز
آمار ایران در اردیبهشــت سال  ،1400نسبت به فروردین همین سال ،افزایش قیمت را
تجربه کردهاند که در این میان رکود گران شــدن در یک ماه در کارنامه نوشابه گازدار با
افزایش 79.درصدی قیمت به ثبت رسیده است.
دهههاست که اقتصاددانها از مشکالت اقتصاد ایران میگویند و سیاستمداران چپ
میشنوند؛ اما تورم چیزی نیست جز «ظالمانهترین مالیاتها از فقرا به سود اغنیا»؛ این
ن مینارد کینز» گفته اســت .بهگفته کینز ،تورم ظالمانه اســت برای کسانی که
را «جا 
درآمدشان به گونهایست 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 نیست که از فساد ناشی از تورم میگوید؛ خواجه رشیدالدین فضلاهلل همدانی
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وزی ِر خردمند غازانخان در کتاب «تاریخ مبارک غازانی» بعد از توضیح کامل مفاســد،
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 ،شوکهای نفتی و بیماری
هلندی بودهاست و سالهاست که دولتها با روشهای «اداری» و «دستوری» بهدنبال
کنترل تورم هستند و خود دوست ندارند واقعیت تورم را بپذیرند؛ سالهاست که چنین
رفتار میکنند و کسی هم نمیخواهد بپرسد و بداند این الگو در کدام یکاز کشورهای
جهان موفق بود ه که بر آن اصرار میورزید .حاال در آستانه انتخابات بار دیگر همه از کنترل
تورم میگویند و کســی از راهحل آن سخنی بر لب نمیآورد .تورم دردی به قدمت یک
تاریخ است؛ اخیرا مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی در گزارشی درباره عملکرد
بانک مرکزی نوشــته 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 است .یعنی هر  5دالر در سال ،1398
قدرت خریدی معادل یک دالر در ســال  1351داشته است ».ایران جزو شش کشوری
است که پس از ونزوئال ،زیمبابوه ،آرژانتین ،سودان 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.
این روزها اقتصاد و مردم در انتظار باز شدن شیرهای تخلیه تورم هستند ،ولی هر دو
میدانند با بودجه بهشدت انبساطی  ،1400با منابع ناپایدار و هزینههای پایدار ،باز کردن
شیرهای تخلیه تورم ،سخت و پیچیده است؛ بهویژه اینکه هزینههای پیشبینی شده برای
سال 1400عمدتا هزینههای قطعی فرض شده ولیکن چشمانداز مطمئنی برای فروش
نفت و بهدســت آوردن درآمد ارزی از محل صادرات نفت وجود ندارد .باقی ماندن فشار
تحریمها و فروش نرفتن بشکههای نفت به میزان پیشبینی شده در قانون بودجه،1400
دولت را برای تامین هزینههای خود و کشــور با چالش جدی روبرو میکند .چشم انداز
خاکستری مذاکرات بر سر احیای برجام در سطح سیاست خارجی ،بالتکلیف نگهداشتن
لوایح دوقلوی پیشــنهادی دولت در ارتباط با  FATFکه هیچکسی در بزنگاه انتخاباتی
واضح از آن نگفت؛ محدودیتهای تحریمی و غیرتحریمی بر ســر راه دسترسی ایران و
بانک مرکزی به داراییهای ارزی بلوکه شده از یک سو و فشار سنگین نقدینگیخواهی در
قالب نجات تولید و احیای بخشهای اقتصادی از سوی دیگر اقتصاد ایران را بر سر دوراهی
حرکت به سمت تورم باالتر یا بازگشت به نرخهای پایینتر قرار داده است .از این منظر
اگرچه اقتصاد ایران در  1400دچار پدیده تورم ونزوئالیی نخواهد شد ،اما مسیر جلوگیری
از کاهش ارزش پساندازهای مردم و حفظ قدرت خرید آنها در جنگ با تورم پیچید ه و
پر از دستانداز است .اما در این کارزار کمتر اشاره به تحریمهای اقتصادی شد و عدهای
شعارهای گنجآفرین سر دادند که ممکن است روزی همان وعدهها رنجآفرین باشد .آنچه
مشخص اســت اینکه علت اصلی تورم در ایران نتیجه «تودرتویی نهادی» بر «تضعیف
ظرفیت جذب» است .اما عدهای پاسخ واقعی به مسأله تورم را اگرچه در عوامل کوتاهمدت
جستوجو میکنند و باید دید این گره را چگونه میگشایند و چگونه میخواهند با تورمی
که در ماهیت طبقاتی گروهها هویت یافته و ساختارها به تشدید ان دامن میزنند ،کنترل
کنند؟ راهحل مشــکالت اقتصاد ایران در سیاست است و باید سیاست از اقتصاد کشور
گرهگشایی کند تا شیر تورم تخلیه شود قبل از انفجار آن.

در ایران مالیات بر ثروت و مالیات بر درآمد وجود ندارد و این موضوع نیز باعث میشود تا رشد تورم به نفع ثروتمندان تمام شود و
فردی که در ایران دارای چندین بنگاه و خانه و خودرو و .. .است با افزایش تورم هر روز ثروتمندتر میشود و بار تورمی باز هم بر دوش
دهکهای کمدرآمد جامعه خواهد بود.

تورم به کام ثروتمندان
تورم ساختاری همچنان پابرجاست
دهه  ۹۰دهه فرصتسوزی در اقتصاد ایران
بود و دهه تشدید فشار بر عموم مردم شد.
در این دهه میانگین رشد اقتصادی ایران به
صفر رسید و میانگین تورم در محدوده  ۲۴درصد و میانگین
رشد انباشت سرمایه به منفی ۵ ۲.درصد رسید .در دهه ۹۰
ضریب جینی به عنوان یکی از شاخصهای نابرابری از ۳۶۵.
در سال  ۱۳۹۰به  ۴۱در سال  ۱۳۹۹رسید و در این مدت
 ۳۴درصد نیز درآمد سرانه ایرانیها افت کرد و در سهساله
اخیر در مجموع  ۱۱۵درصد تورم را تجربه کردیم .میانگین
تورم در دهه  ۹۰و در سالهای اخیر به بیش از  ۳۰درصد
رسید به گونهای که در سال  ۱۳۹۷میزان تورم  ۳۸درصد،
در سال  ۱۳۹۸این میزان به  ۴۱درصد و در سال  ۱۳۹۹به
 ۳۶درصد رسید که این فشار سنگین تورمی بر دوش توده
مردم بو د.
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وحید شقاقیشهری
اقتصاددان

چرا باید خواند:
آیا ایران میتواند
منابع بلوکهشده خود
را به کشور بازگرداند و
آیا بیانضباطی مالی
دولت ادامه خواهد
داشت؟ این مقاله را
بخوانید.

نظامات اقتصادی بازتولید ثروت در اقتصاد
ایران فلج اســت و کار نمیکند :سه نظام
بانکی ،مالیاتی و یارانــهای برای بازتولید
ثروت و درآمد همه ایرانیها کار نمیکند و تنها در جهت
منافع ثروتمندان حرکت میکند .در همه جای دنیا زمانی
که تورم رخ میدهد بار تورمی بر دوش ثروتمندان است و این سه نظام کلیدی (نظام بانکی ،مالیاتی
و یارانهای) به درستی عمل میکنند اما در ایران بار تورم بر دوش دهکهای کم درآمد جامعه است.
در ایران چه افرادی به جز ثروتمندان که دارای ارتباط ،رانت و وثیقههای کالن هستند میتوانند به
وامهای کالن دسترسی داشته باشند؟ با توجه به تورم ۴۰درصدی و نرخ سود  ۱۸درصدی وام ،در
صورتی که فردی یک وام میلیاردی دریافت کند همین دریافت وام  ۲۲درصد سود برای این فرد به
همراه دارد.
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در ایــران مالیات بر ثــروت و مالیات بر درآمد وجود ندارد و این موضوع نیز باعث
یشود تا رشد تورم به نفع ثروتمندان تمام شود و فردی که در ایران دارای چندین
م 
بنگاه و خانه و خودرو و.. .است با افزایش تورم هر روز ثروتمندتر میشود و بار تورمی
باز هم بر دوش دهکهای کمدرآمد جامعه خواهد بود .به آماری که در ســال  ۱۳۹۴در خصوص
خانوارهای ایرانی دهک سوم زیر خط فقر منتشر شده ،نگاه کنید؛ در این تاریخ اعالم شد که ۳۴
درصد از خانوارهای ایرانی با معیار دهک سوم زیر خط فقر هستند و در صورتی که این آمار امروز
به روز شود قطعا این رقم به بیش از  ۶۰درصد افزایش خواهد یافت .در اقتصادی که نظامات بازتولید
ثروت و درآمد آن معیوب اســت فشــار تورمی تحریمها و ضعف مدیریت اجرایی همه بر دوش
دهکهای ک مدرآمد آن است.

3

در دهه  ۹۰رکود بزرگی سراسر کشور را فراگرفت .میانگین رشد اقتصادی طی
این سالها صفر شد و  ۷دهک درآمدی ما بیشترین هزینه را از حیث تحریمها
و چالشهای اقتصادی تحمل کردند و میتوان گفت در این شرایط سخت تنها
دو دهک باالیی جامعه منتفع شدند .عمال قدرت خرید ایرانیان در دهه  ۹۰به شدت افت کرد و
نظام مالیاتی که باید در این مدت خوب عمل میکرد تنها با هدف کسب درآمد فعالیت کرد و
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ماموریت باز تولید ثروت در آن مغفول ماند این در حالی است که در همه جای دنیا وظیفه اصلی
نظامهای مالیاتی بازتولید ثروت در جامعه است .در کشورهایی که نظام مالیاتی به درستی کار
میکنند فشار بر دوش ثروتمندان است و آنها باید نرخهای باالی مالیاتی را بپردازند.در ایران
مالیات بر درآمد و ثروت وجود ندارد و ثروتمندان ما از تورم باال لذت میبرند ضمن آنکه نظام
بانکی و یارانهای نیز در اختیار ثروتمندان اســت و این افراد از یارانه پنهان  ۲۰برابر بیشــتر از
دهکهای پایین جامعه منتفع میشــوند زیرا از حاملهای انرژی ارزانقیمت برای خودروها و
یبرن د.
خان ههای خود بهره م 
عوامل متعددی در نرخ تورم و در اقتصاد كشــور موثر هستند بخشی از تورم
حاصل از رشد نقدینگی و بخشی دیگر حاصل بیانضباطیهای مالی دولت است
ضمن آنكه تورم حاصل از كسریهای بودجه دولت نیز كم نیستند اما بخشی از
تورم در اقتصاد كشــور ساختاری است و به دلیل ضعف نظام بهرهوری و مدیریت اقتصادی در
كشور به وجود میآید .بخشی از علل تورم نیز به تورم وارداتی و تورم حاصل از نوسانات ارزی
برمیگردد ،عامل دیگری كه در تورم موثر است حاصل از انتظارات و نااطمینانیها درخصوص
آینده اقتصاد كشور است .واقعیت این است كه سال  ۱۴۰۰در اقتصاد ایران یك سال مبهم است.
ما باید امیدوار باشیم كه در آینده بخشی از تورم كنترل میشود اما عوامل دیگر همچنان سر
جای خود باقی است و در صورتی كه خواستار كنترل تورم هستیم و میخواهیم تورم را مهار
كنیم فارغ از بحث انتظارات تورمی باید عوامل دیگر تورم را نیز مهار كنیم اما آنگونه كه شرایط
اقتصادی ایران نشان میدهد بحث انتظارات حاصل از بیاعتمادیها از آینده اقتصاد ایران كاهش
پیدا كرده است.
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درخصوص كاهش انتظارات تورمی مردم هــر چند این بخش از تورم در حال
فروكــش كردن اســت اما همچنان عوامــل دیگری مانند رشــد نقدینگی و
بیانضباطیهای مالی دولت ،تورم وارداتی و تورم ســاختاری پابرجاســت و اگر
خواستار كنترل تورم هستیم باید به علل ساختاری و ریشههای دیگر تورم نیز بها داده شود .البته
كنترل در این بخش تنها میتواند مقدار كمی روی تورم تاثیرگذار باشد اما عوامل ساختاری این
حوزه همچنان بر ســر جای خود باقی است .در حال حاضر بحث انتخابات ریاستجمهوری و
مذاكرات با امریكا مطرح است ،البته در كنار این موارد موضوع كرونا نیز هست كه آن هم تاحدودی
فروكش خواهد كرد كه هیچكدام بیتاثیر نخواهد بود .از طرفی ضعف نظام بهرهوری ،ضعف نظام
تولید و توزیع و ضعف نظام مالی و بودجهای دولت و مسائل ساختاری همچنان بر سر جای خود
باقی است و تا زمانی كه این علل ساختاری موجود است نمیتوان انتظار داشت تورم مهار شود.

6

براساس برآوردهای مركز آمار ایران امسال كسری تراز عملیاتی حدود  ۴۰۰هزار
میلیارد تومان خواهد بود و دولت و مجلس در الیحه بوجه پیشبینی كردهاند كه
از طریق فروش اوراق و ســهام شــركتهای دولتی و اموال و داراییهای دولت
تامین مالی میكنند و با توجه به اینكه بازار سرمایه در حال حاضر كشش الزم را ندارد مطمئنا
این كسری بودجه پابرجا خواهد بود و میتواند منجر به بیانضباطی مالی و كسری بودجه شود
كه یكی از عوامل مهم افزایش نرخ تورم در سال جاری خواهد بود .اگر منابع بلوكه شده ایران آزاد
نشود و بیانضباطی مالی همچنان باقی بماند و دولت درخواست منابع مالی از بانك مركزی و
ســایر بانكها داشته باشد و برداشــت ریالی از صندوق توسعه ملی ادامه پیدا كند بحث رشد
نقدینگی كه ریشه اصلی تورم است ادامه پیدا میكند و تورم بیشتری را از این مسیر به اقتصاد
ایران تحمیل خواهند كرد.
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اقتصاد کشور ما به لحاظ نهادی و صنعتی از اقتصاد ونزوئال خیلی قویتر است .ساختار نهادی و صنعتی
کشور ما خیلی جلوتر و پیشرفتهتر از ونزوئالست .تفاوتهایی که اقتصاد ایران با اقتصاد ونزوئال دارد خیلی
بیشتر از شباهتهای بین این دو اقتصاد است.

راهربد

هشدارها ادامه دارد
خطر ونزوئالیی شدن همچنان جدی است
تورم مزمن یکی از مشــکالت اصلی
اقتصاد ایران است؛ وقتی نرخ تورم چند
سال متوالی افزایش پیدا میکند و به
مراحل نگرانکنندهای میرسد ،احتمال اینکه اقتصاد
به ســمت ابرتــورم حرکت کند ،افزایــش مییابد.
کشورهایی که گرفتار ابرتورم شدند ،اینگونه نبوده که
بهیکباره در تله تورم افتاده باشند .بلکه این پدیده به
کامران ندری
صورت مالیم شروع میشود بعد افزایش پیدا میکند،
بانکی
عضو پژوهشکده پولی
تشدید شــده و ســپس این روند ادامهدار میشود.
افزایش تورم ،هزینههای دولت را باال میبرد و کسری
چرا باید خواند:
بودجه دولت را سالبهســال افزایش میدهد .اگر به
اقتصاد
آیا ممکن است
اقتصاد ایران نگاهی بیندازیم ،کسری بودجه در سال
ابرتورم
ایران به سمت
 99نزدیک به  140تا  150هزار میلیارد تومان بود که
امکان
حرکت کند یا
این میزان از کســری بودجه سال  98بیشتر بود .در
وجود
کنترل تورم
سال  1400این ارقام به ســمت  150هزار میلیارد
دارد؟ پاسخ را در این
تومان و باالتر رفته است .در اثر تورم ،کسری بودجه
مقالهبخوانید.
افزایش پیدا میکند و در کشورهایی مثل ما هم این
کســری بودجه به صورت مستقیم و غیرمستقیم از
طریق پولی شــدن و منابع پولی تامین میشــود،
زمینهساز بروز تورمهای باالتر میشود .در این شرایط
بعد از مدتی ممکن است کنترل تورم به صورت کامل از دست مقام پولی و سیاستگذار
خارج شود و ابرتورم اتفاق بیفتد .از اینرو با توجه به اینکه اقتصاد کشور ما چند سال پیاپی
تورمهای باال را تجربه کرده و همچنین کســری بودجه دولت بــه دنبال این تورم باال
سالبهســال افزایشی است ،در نتیجه با اســتناد به وضعیتی که در اقتصاد کشور دیده
میشــود ،میتوان گفت که احتمال ونزوئالیی شدن اقتصاد و بروز ابرتورم را باید جدی
گرفت .این بدان معنی نیست که ما در سال  1400دچار ابرتورم شویم ولی اگر این روند
ادامهدار باشــد احتمال بروز ابرتورم و تورم شــدید ،محتمل است و نباید سرسری از آن
گذشت و باید بهطور جدی نگران این مساله بود.

1

دلیل مقایسه اقتصاد ایران با اقتصاد ونزوئال این است که کشور ونزوئال در
دو دهــه اخیر گرفتار ابرتورم بــوده ،و اقتصاد این کشــور به اقتصاد ما
شــباهتهایی دارد .عمدهترین منبع درآمد دولت از محل صادرات نفت
اســت .سیاستهایی که ونزوئال در اقتصاد کشورش اعمال میکند ،سیاستهای نسبتاً
پوپولیستی است .این سیاستها به معنی اعمال سیاستهای حمایتی بدون در نظر گرفتن
منابع الزم برای آنها اتخاذ میشود .نگرشهای پوپولیستی در دولتهای ما هم کم و بیش
وجود دارد .اما بین این دو اقتصاد تفاوتهای خیلی مهمی وجود دارد .اقتصاد کشور ما به
لحاظ نهادی و صنعتی از اقتصاد ونزوئال خیلی قویتر است .ساختار نهادی و صنعتی کشور
ما خیلی جلوتر و پیشرفتهتر از ونزوئالست .تفاوتهایی که اقتصاد ایران با اقتصاد ونزوئال
دارد خیلی بیشتر از شباهتهای بین این دو اقتصاد است .اما احتمال اینکه اقتصاد کشور
ما دچار ابرتورمی شبیه آنچه در ونزوئال رخ داد شود ،نسبت به گذشته بیشتر شده است؛
اگرچــه این احتمال به دلیل تفاوتهای بنیادی که اقتصاد ما با ونزوئال دارد ،خیلی باال
نیست.
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تورم دالیل زیادی دارد و یکی از آن کسری بودجه دولت است .آن چیزی
که ممکن است کنترل تورم را از دست ما خارج کند ،کسری بودجه است.
البته همین االن هم تورم کشــور ما ،تورم باالیی است .تورمهایی که در
اقتصاد کشور بهخصوص در سال  99رخ داد ،تورم باالیی بود .در دنیایی که اغلب کشورها
تورم تکرقمی و زیر پنج درصد را تجربه میکنند ،تورم میانگین حدود  37درصد تورم
بسیار باالیی است .مساله اصلی که باعث تداوم تورم باال و حتی افزایش آن در سالهای
آینده میشود ،مساله کسری بودجه است .علت دیگر عدم استقالل بانک مرکزی و بعد از
آن ،ناترازیهای سیستم بانکی و صندوقهای تامین اجتماعی و بازنشستگی است .این
مسائل ممکن است باعث استمرار تورمهای باال در اقتصاد کشور ما شوند .حتی اگر گرفتار
ابرتورم نشویم با توجه به وجود این مسائل مهم ،تورمهای باال حداقل در چند سال آینده
خواهیم داشت .مگر اینکه تحریمها برداشته شود ،درآمدهای نفتی افزایش پیدا کند ،نرخ
ارز پایین بیاید و واردات زیاد شود .این موضوعات میتوانند بهطور موقت تورم را چند سالی
کنترل و مهار کنند .ولی از سوی دیگر اقتصاد را دچار بیماری هلندی کرده و آثار منفی بر
تولید کشور دارند .به هر حال مساله کسری بودجه ،وجود ناترازیهای موجود در بانکها
و صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی ،تعهدهایی طی سالهای وفور درآمدهای
نفتی از سوی دولت یا مجلس برای حاکمیت ایجاد کرده است که بخشی از این تعهدات
فرابودجهای است؛ این مشکالت باید بهطور شفاف حل شود.

3

دولــت باید خارج از الیحه قانــون بودجه نتواند هیچ تعهدی ایجاد کند،
کســری بودجه و بدهیهای دولت باید کنترل شود و تحت مدیریت قرار
بگیرد .برای مشــکل ناترازی بانکها باید چارهای اساسی اندیشیده شود.
مشکل صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی باید مرتفع شود .اگر این مشکالت حل
نشود ،مشکل تورم برای اقتصاد کشور ما تداوم پیدا میکند .اگرچه ممکن است گرفتار
ابرتورم نشویم ولی تورمهای باال و دورقمی به شکل ساختاری وجود داشته و استمرار هم
پیدا خواهد کرد .در نهایت میتوان گفت که مســاله کسری بودجه و ناترازی بانکها و
صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی جزو اولویتهای اصلی است که برای مهار تورم
باید فکر اساسی صورت بگیرد و اقدام اساسی برای آن انجام شود .البته حل این مسائل کار
سادهای نیست .دولت باید کسری بودجه خود را تامین کند و تنها راهحل ممکن پوشش
کسری بودجه ،انتشار اوراق است .دولت باید ابتدا هزینههای غیرضروری خود را حذف کند.
چارهای جز این ندارد .بعد از این اقدام مناسبترین راه برای جبران کسری بودجه ،انتشار
اوراق و پذیرش قیمت منصفانهای است که در بازار شکل میگیرد .دولت نباید در قیمت
اوراق و نرخ بهره اعمال نفوذ کند.

4

هزینه تقابل با غرب برای اقتصاد ما بسیار باال رفته و اگر این مخاصمه ادامهدار
باشد ،کشوری که متحمل ضرر و زیان میشود ،به احتمال باال ایران خواهد
بود .ضمن اینکه از این رویارویی بیثمر منفعتی هم نصیب اقتصاد ایران نخواهد
شد .مسئوالن باید متوجه خسارتی که این تحریمها و رویارویی بیدلیل به اقتصاد کشور و
معیشت مردم وارد کرده ،باشند و تالش کنند پایان مناسب و خوبی برای آن رقم بزنند تا این
تحریمها برداشته شود و وضعیت کشور به وضعیت عادی بازگردد .حتی اگر تحریمها برداشته
شود برای اینکه کشور ما بتواند خودش را احیا کرده و جبران مافات کند ،یک دهه باید تالش
کند و ریاضت بکشد تا به شرایط اقتصادی اوایل دهه  80برگردد .شاید با این سیاستها بتوانیم
امیدوار باشیم که کنترل تورم ممکن شود وگرنه هشدارها ادامه دارد.

5

وعدههای کاندیداهای ریاست جمهوری مبنی بر پرداخت یارانههای نقدی قابل
توجه ،اگر محقق شود در نهایت سبب افزایش کسری بودجه و تامین این کسری
از طریق بانک مرکزی میشود که به معنای انتشار پول است.

تورم ،منتظر وعدهها
شرایط بازار سرمایه در سال 1400
برای آنکه تصویری از وضعیت بازار ســرمایه در سال
 1400داشــته باشیم الزم است ابتدا اندکی به عقب
برگردیم و تحوالت مهمتریــن عامل اثرگذار بر این
بازار  -و ســایر بازارها -یعنی روند نرخ بهره حقیقی
را بررسی کنیم .نرخ بهره حقیقی عبارت است از نرخ
بهره اسمی منهای تورم انتظاری .یعنی نرخ بهرهای
که در بازارهایی نظیر بازار بین بانکی شکل میگیرد،
مهران بهنیا
منهای تورمی که مردم انتظار دارند در آینده شاهد آن
کارشناس اقتصادی
باشند؛ زمانی که نرخ بهره حقیقی منفی میشود ،یا
نرخ بهره اسمی کاهش یافته یا تورم انتظاری بسیار باال
چرا باید خواند:
رفته است و یا هر دو همزمان رخ داده است .اقتصاد
اقتصاد
آیا تورم در
ایران در غالب دورهها چنین شرایطی را تجربه کرده
است
کنترل
ایران قابل
است و صرفا در فاصله سالهای  1394تا  1396نرخ
توافق
از
بعد
چگونه؟
و
بهره حقیقی مثبت و دو رقمی شد ،اما پس از سال ۹۶
مسیر
انتخابات
و
وین
مجددا نرخ بهره حقیقی منفی در اقتصاد ایران حاکم
چگونه خواهد بود؟
بود .در ابتدای ســال  ۹۷افزایش تحریمها سبب شد
بخوانید.
این مقاله را
تورم انتظاری در مسیر افزایش قرار گیرد ،لذا نرخ بهره
حقیقی کاهش یافت .این رویداد در شــرایطی اتفاق
افتاد که پس از برجام به دلیل مشکالت نظام بانکی،
از یک طرف نرخ بهره اسمی باال بود و از طرف دیگر
تورم انتظاری بسیار کاهش یافته بود .در این زمان نرخ بهره حقیقی به بیش از  ۱۰درصد
رسید و سبب شد تا بسیاری از مردم ترجیح دهند تا پولهای خود را در بانکها و در قالب
سپرده نگهداری کنند .اما وقتی با اعمال مجدد تحریمها و افزایش نرخ ارز ،تورم انتظاری
افزایش پیدا کرد شرایط تغییر کرد و دوران نرخ بهره حقیقی مثبت تا مدتی به پایان رسید.
این موضوع سبب شد پول از سپردهها خارج شود و به بازارهای مختلف از جمله بازار
سرمایه وارد شود .این خروج پول از منابع بانکی ابتدا بازار ارز را تحت تاثیر بیشتری قرار داد
و رفته رفته در قیمت داراییهایی نظیر مسکن و خودرو اثر گذاشت و با فاصله زمانی نسبت
به این بازارها به بازار ســرمایه رسید .در ابتدای سال  ۹۹نیز کاهش نرخ سپردههای بین
بانکی تاثیر عمیقی بر کاهش نرخ بهره حقیقی و منفیتر شدن آن گذاشت .دلیل کاهش
نرخ سپردههای بین بانکی این بود که به واسطه شیوع کرونا بانکها منابع مازادی در اختیار
داشتند و از طرف دیگر دولت به ازای ارزهای بلوکهشده از بانک مرکزی منابع ریالی دریافت
کرده بود .برآیند این مسئله افزایش قابل توجه نقدینگی در طول سال  ۹۹را در پی داشت
که نرخ بهر ه بین بانکی را در حدود  ۱۰درصد کاهش داد .بنابراین به دنبال کاهش شدید
نرخ بهره حقیقی ،شبه پول یعنی سپردههای بانکی نیز با سرعت بیشتری تبدیل به پول
شدند ،که این مسئله نقدینگی را به سمت بازارهای دیگر سرازیر کرد .با توجه به اینکه در
طول این مدت ،بخصوص در نیمه دوم سال  1398رشد بورس مداومی در جریان بود ،بازار
سهام به پیش قراول رشد بازارها تبدیل شد .به همین دلیل منابع عظیم حاصل از نقدینگی
ایجاد شده به سمت بورس سرازیر شد و شاخص را تا سطح  ۲میلیون و  ۱۰۰هزار واحد
در مردادماه افزایش داد .این مسئله در آن زمان قابل پیشگیری بود .بدین صورت که اگر
دولت به هنگام کاهش نرخ بهره بین بانکی ،به موقع و به میزان مناسب اوراق مالی منتشر
میکرد میتوانســت از این اتفاق جلوگیری کند .اما انتشار اوراق بدهی با تاخیر و البته با
حجم باالیی از میانه خرداد تا مرداد سال  ۹۹انجام شد .این مسئله نرخ سود بین بانکی را

که قبال  ۱۰درصد کاهش پیدا کرده بود افزایش داد و به ارقام قبلی رساند .این مسئله تا
جایی ادامه پیدا کرد که دونالد ترامپ نتوانست در انتخابات ریاست جمهوری در آبان ماه
پیروز شود .به دنبال این رویداد انتظارات تورمی تا حد زیادی افت کرد .بنابراین نرخ بهره
حقیقی در اثر افزایش نرخ بهره بین بانکی و کاهش انتظارات تورمی ،افزایش بیشتری یافت.
به دنبال این تغییر جهت ،دوباره منابع به سمت فعالیتهای نظیر صندوق با درآمد ثابت
و سپردههای بانکی انتقال پیدا کرد .پس از این دوره تا به امروز انتظارات تورمی تقریباً در
حالت ثابت بوده و نرخ ســود نیز تغییر چندانی نکرده و در سقف داالن نرخ سود تعریف
شــده از سوی بانک مرکزی مانده است (البته در چند هفته اخیر در مسیر کاهشی قرار
گرفته است که خود میتواند آغازگر تحوالتی در بازار سرمایه باشد) .در نتیجه پس از افول
بورس ،بازار همچنان چشم به راه مشخص شدن تکلیف برخی از متغیرها است که از آن
جمله میتوان به مشخص شدن عواملی نظیر انتخابات و توافق احیای برجام اشاره کرد.
انتخابات میتواند اثر مهمی بر متغیر نرخ بهره حقیقی داشته باشد ،متغیری که بنابر
توضیحات ارائهشــده نقش کلیدی در شکلدهی تحوالت بازارهای دارایی از جمله بازار
سرمایه دارد .وعدههای کاندیداهای ریاست جمهوری مبنی بر پرداخت یارانههای نقدی
قابل توجه ،اگر محقق شود در نهایت سبب افزایش کسری بودجه و تامین این کسری
از طریق بانک مرکزی میشود که به معنای انتشار پول است .همچنین اکثر کاندیداهای
موجــود راهکار حمایت از تولید را کاهش نرخ ســود میدانند .وقوع این دو عامل باعث
میشــود که هم از طریق انتشار پول نرخ بهره کاهش یابد و هم به شکل دستوری این
مســئله محقق شود .این دو عامل سبب میشود تا مجددا روند تبدیل شبهپول به پول
اتفاق بیفتد و چرخش این منابع را در بازارهای مختلف شاهد باشیم .توافق احیای برجام
نیز عامل مهمی در شکلدهی انتظارات تورمی است .بنابراین در شرایطی که تکلیف این
دو متغیر مشخص شود سمت و سوی بازار نیز مشخص خواهد شد .در یک سناریو اگر
توافق صورت نگیرد و نتیجه انتخابات به شکلی باشد که برنامههای حمایتی دولت بعدی از
خانوار و تولید ،افزایش کسری بودجه و کاهش دستوری نرخ سود باشد ،بنابراین هم تورم
انتظاری افزایش مییابد و هم نرخ سود اسمی کاهش و در این صورت مجددا قیمت سهام
در مسیر صعودی قرار میگیرد .اما اگر توافق حاصل شود ،دو نیروی متضاد در بازار سرمایه
وجود خواهد داشت؛ یکی سیاستهایی که منجر به افزایش حجم پول و کاهش نرخ بهره
میشوند و دیگری حصول توافق است که تورم انتظاری را کاهش میدهد و لذا سمت و
سوی نرخ بهره حقیقی بستگی به میزان قدرت این دو نیرو دارد .از این رو بازار نیز کماکان
تا مشخص شدن سمت و سوی انتخابات و توافق در حالت انتظار قرار خواهد داشت.

نکتههایی که باید بدانید
[در فاصله سالهای  1394تا  1396نرخ بهره حقیقی مثبت و دورقمی شد،
اما پس از سال  ۹۶مجددا نرخ بهره حقیقی منفی در اقتصاد ایران حاکم بود.
[اگر توافق حاصل شود ،دو نیروی متضاد در بازار سرمایه وجود خواهد
داشت؛ یکی سیاستهایی که منجر به افزایش حجم پول و کاهش نرخ بهره
میشوند و دیگری حصول توافق است که تورم انتظاری را کاهش میدهد
[پس از افول بورس ،بازار همچنان چشم به راه مشخص شدن تکلیف
برخی از متغیرها است که از آن جمله میتوان به مشخص شدن عواملی نظیر
انتخابات و توافق احیای برجام اشاره کرد.
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اگرچه استقالل بانک مرکزی در شرایطی که یک کشور باثبات (از جنبههای مختلف) و در حالت
تعادل نسبی باشد میتواند بیاعتنا به نیازهای مالی دولت به تنظیم متغیرهای پولی برای مهار بحرانهای
اقتصادی ازجمله تورم کمک کند ،اما در شرایط فعلی کشور بانک مرکزی نمیتواند مستقل باشد.

راهربد

شوکهای مداوم به اقتصاد
هدفگذاری برای تورم هنوز ممکن نیست

بهاءالدین حسینیهاشمی
کارشناس اقتصادی

چرا باید خواند:
اگر میخواهید
مشکالت اقتصاد و
دالیل تورم را یک
بار دیگر مرور کنید،
خواندن این مقاله به
شما توصیه میشود.

آیا راهحل واقعی برای حل تورم در کشور وجود دارد؟ هدفگذاری
تورم از رشد نقدینگی و حجم نقدینگی آزار میبیند و رنج میکشد و
کاهش تورم بدون اینکه بتوان این پولها را به روشهای مختلف از دور
خارج کرد ،ممکن نیســت .خارج کردن پولها از دور از طریق فروش
داراییهــای دولتی که پولها را جمع و دوباره وارد بازار میکند و یا از
طریق فروش ارز که بشــود این نقدینگی از سطح جامعه جمعآوری و
امحا کرد تا دوباره بازسوزی نشود و یا شتاب در عرضه و افزایش عرضه
که آن هم نیازمند به سرمایهگذاری است ،ممکن نیست.
بانک مرکزی ،برای تورم هدفگذاری کرده بود ولی کسری بودجه،
تحریم و رشــد نقدینگی مانع اصلی این هدفگذاری بوده است .باید
تاکید کرد که بانک مرکزی به دلیل حجم نقدینگی زیاد ،شــرایطی
تحریمی ،کسری بودجه دولت ،استقراض به ناچار دولت و شرکتهای
دولتــی از بانک مرکزی و مهمتر از همه عدم ایفای تعهدات دولت نزد
بانک مرکزی و بانکها مجبور شــد ،هدفگذاری خود را تعدیل کند.
پایین آوردن تورم تا حد  ۲۲درصد که میشــد گفت  ۵۰درصد تورم
سال  ۹۸بوده است ،به این دالیل قابلیت عملی شدن پیدا نکرد.
ما در عرصه بینالمللــی ارتباط بانکی و مراودات تجاری اقتصادی
خوبی نداریم و تحریم هســتیم .از سوی دیگر ،کشورهای همسایه ما
که یکی از راهحلهای ساده و طبیعی برای بازرگانی و معامالت پولی و
بانکی هستند ،در تعارض و تضاد بودند و جنگهایی که در کشورهای
اطراف ما بود ،باز این مورد رونق اقتصادی را تحتالشعاع قرار داد .ادامه
بحرانهای بینالمللی و تحریمها مهمترین عواملی ســتند که تورم را
تشدید میکنند .انتظارات تورمی و اخبار ناامیدکننده از تحریمها رفتار
مصرفکنندهها را تشدید کرد .نوسانات نرخ ارز دیگر دلیل محقق نشدن
هدفگذاری تورمی اســت و آنچه باعث فساد و رانت شده همان چند
نرخی و دونرخی بودن ارز است که باعث شد که ارزهایی که در کشور
در جریان بود ،چه ارز نفتی و چه غیرنفتی از کشور خارج شده و یا به
عنوان پسانداز در صندوق خانهها و در خارج از نظام بانکی نگهداری
شــود .به طوری که یک کسری تصنعی هم در بازار ارز ایجاد کرد که
باعث تشدید قیمتها شد.

نکتههایی که باید بدانید
[ازجمله سیاستهایی که اقتصاددانان کشور بیتوجه به ساختارهای سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی متفاوت از کشورهای مبدأ بسیار تأکید کردهاند ،سیاستهای پول 
یای است
که برای مهار تورم توصیه کردهاند.
یتواند برای آن اقتصاد خیلی
[وقتی اقتصادی در شرایط ثبات نیست هدفگذاری تورمی نم 
ت.
معنی داشته باشد .هدفگذاری تورمی نیازمند پیششرطهای در اقتصاد داخلی و خارجی اس 
[دولت سهامی را به قیمت غیرواقعی آن به مردم فروخت و این پولها را دوباره در جامعه
بازتوزیع کرد و بانکها براساس کارشان شروع به اعتباردهی و افزایش نقدینگی کردند و همین
امر باعث ایجاد تورم یا تشدید تورم شد.
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از طرفی خوشبختانه در کشورمان با کسری کاال و کمبود کاال و به
اصطالح با قحطی روبرو نشدیم و ایران مثل کشوری چون ونزوئال نیست
که کاال در آن نباشد .بنابراین ما کاال به وفور داریم ،اما این نقدینگی زیاد
است که به اقتصاد کشور پمپاژ میشود و کشور را دچار چالش میکند.
مســئله دیگری که در حــوزه تورم باید به آن اشــاره کرد فروش
داراییهای دولت از طریق بازار بورس و سرمایه ،است؛ به هر حال دولت
سهامی را به قیمت غیرواقعی آن به مردم فروخت و این پولها را دوباره
در جامعه بازتوزیع کرد و بانکها براساس کارشان شروع به اعتباردهی و
افزایش نقدینگی کردند و همین امر باعث ایجاد تورم یا تشدید تورم شد.
از طرفی تمام دنیا وقتی در شــرایط مشــابه ایران یعنی تورم قرار
میگیرند ،نرخ ســود ســپرده را افزایش میدهند تا تقاضا برای پول
کاهش یابد و عرضه پول با ســپردههای مــردم افزایش پیدا کند و به
طرف سپردههای پسانداز رود و از حسابهای جاری و موقت کاسته
شود .اینگونه یک آرامشی در بازار پول به وجود میآید و چنانچه این
خاکریزها کوتاه شود ،سیالبها بازارهای دیگر را دچار مشکل میکند
و همین مسئله سبب میشــود که ترس و وحشت از آینده به وجود
آید و مردم آن را به یکدیگر منتقل ســازند که قابل مدیریت و کنترل
هم نیست.
وقتی اقتصادی در شرایط ثبات نیست هدفگذاری تورمی نمیتواند
برای آن اقتصاد خیلی معنی داشته باشد .هدفگذاری تورمی نیازمند
پیششــرطهای در اقتصاد داخلی و خارجی است .در گذشته هم به
دلیل آنکه متغیرهای اقتصادی در اختیار کنترلگر نبوده و ثبات سیاسی
اقتصادی وجود نداشته است ،کشور بارها از مسیر رشد و توسعه فاصله
گرفته و با انواع تحریمها و محدودیتها مواجه شده است .بنابراین به
نظر میرسد تا وقتی این شرایط مرتفع نشود ،اینگونه هدفگذاری خیلی
مناسب نباشد و کنترل تورم به معنای واقعی ممکن نباشد.
ازجمله سیاستهایی که اقتصاددانان کشور بیتوجه به ساختارهای
سیاســی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی متفاوت از کشورهای مبدأ
بسیار تأکید کردهاند ،سیاستهای پولیای است که برای مهار تورم
توصیه کردهاند .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 فشــار 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 مشکالت اقتصادی کشور دانستهاند .اگرچه استقالل بانک مرکزی
در شرایطی که یک کشور باثبات (از جنبههای مختلف) و در حالت
تعادل نسبی باشد میتواند بیاعتنا به نیازهای مالی دولت به تنظیم
متغیرهای پولی برای مهار بحرانهای اقتصادی ازجمله تورم کمک
کند ،اما در شرایط فعلی کشور بانک مرکزی نمیتواند مستقل باشد.
باید الزامات اصلی اقتصاد در احوزه کنترل تورم مورد توجه قرار گیرد
تا بتوان به هدفگذاری تورمی نزدیک شد یا هدفهای مناسبتری
را طراحی کرد.

 ................................توسعه ................................
علیه وضع موجود
منازعه با حزب؛ چیستی و چرایی
هنوز برخی از سیاستمداران به مستقل بودن خود مفتخرند؛ آنها توجه به همه سلیقهها
را فخر خود میشمارند و تنها چیزی که از آن غافلاند اینکه سیاست بیشتر از هرچیزی به
اخالق سیاستمدار نیاز دارد و برنامه او؛ اگر سلیقهگرایی عین ریاست است ،نبود برنامه عین
مسیری است که پوپولیسم ضدِ حزب طی میکند؛ منازعه با حزب اگرچه علیه وضع موجود
است ولی خود دشمن نظم موجود هم هست.

عکس :رضا معطریان

ساختیابی قدرت در ایران با رویکرد «تقدیس قدرت» و «ناشکیبایی» علیه حزب بوده و این در همه دورهها بهار
احزاب را به خزان بدل کرده است؛ طوری که رژیم پهلوی از احزاب ملی و توده به تکحزبی رستاخیز میرسد و در
دوره بعد از انقالب اسالمی هم هیچ حزبی را برنمیتابند جز احزاب موسمی و اسمی برای ایام انتخابات.

توسعه

تقلیل به نیاز؛ سیاستکشی
دموکراسی ،جاودانه برمیگردد
لیال ابراهیمیان
دبیر بخش توسعه

چرا باید خواند:
اگر میخواهید بدانید
که چرا احزاب در
ایران رشد نمیکنند و
اصال جایگاه برنامه در
نگاه احزاب کجاست،
خواندن این پرونده به
شما توصیه میشود.

رشد نارضایتی
خبر از تغییری
اساسی در
درک سیاست
دارد و بسیاری
از شهروندان
از سیاست در
شکل سنتی آن
سرخوردهاند.
احساسمیکنند
این الگوهای
انتخابپاسخگوی
نگرانیهای
برحق آنها نیست؛
اگرچه الگوی رایج
دموکراسی در دنیا
هم خالی از عیب
و نقصان نبوده و
نیست
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«به همه جوامعی که مردمان آن منفعل هستند ،انتقاد داریم».
(دانیل کوهن بندیت)1968 ،

«من مســتقل آمدهام»« ،از همه ســلیقهها در کابینه خود استفاده
میکنم»« .اســتقالل» و «سلیقه» ،دو مفهومی که در روزهای تبلیغات
انتخاباتی بســیار شنیده میشود و بعد از آن بهسرعت فراموش .استقالل
از چه؟ آیا وابســتگی به حزب ننگی اســت که باید از آن تبری جســته
شــود؟ و اما «ســلیقه» که این روزها در ادبیات سیاسی ،جای جناحها و
جریانهای سیاسی را گرفته است .یعنی سیاستمداری ادعا میکند که
در کابینه خود بدون پرسیدن از نسبت افراد یا گروهها استفاده خواهد کرد.
سلیقه جایگزین حزب شده و میخواهد به جای دوگانهسازیها ،صحنه
را سیاه و سفید نبیند و خشــونت طرد را کنار بگذارد .اما این مفهوم در
ادبیات سیاسی شاید یک معنای پنهان هم داشته باشد و آن این است که
دوگانهسازیهای حزبی صداقت بیشتری دارد تا دروغ و ریایی که پشت
سلیقه پنهان شده است .صحنه سیاست در ایران صحنه رقابت اسالمگراها،
لیبرالها و نئولیبرالها ،راســتها و چپهاست که گاه هرکدام از اینها
با ایدئولوژی رقیب ســر آشــتی ندارند و پایگاه متفاوتی دارند و در کمتر
مفهومی با هم اشــتراکنظر دارند؛ چگونه از این همه تعارض و تفاوت با
یک سلیقه یاد میشود؛ شاید گوینده سپهر سیاست را به رستورانی تعبیر
کرده که دوســتان برای یک روز خوشی در آن گعده کرده باشند .راستی
کدام عامل ذهنی ،تاریخی ،اقتصادی و سیاسی چنین سیاستمداری را
ضد حزب تربیت کرده که هر عنــوان حزبیبودن را ضدارزش میداند و
میخواهد هزینه یادگیری سیاستورزی را به جامعه ،ساختار سیاسی و
قدرت تحمیل کند .حزب ،میدان طبیعی این تمرین اســت .شخص در
جامعه ،نقش سیاســی سازنده خود را در خالل فعالیت حزبی و تالقی با
اشخاص و فعالیتهای دیگر میآموزد .در غیاب احزاب ،ساختار حکومت
به مدرســه تربیت نیروی سیاسی مبدل میشود و این کارآموزی هزینه
کشورداری را به شدت افزایش میدهد .اگر حزب میدان آموزش و تمرین
عملی سیاست است ،گریز از حزب برای چیست؟
به آن سوی بازی سیاسی نگاه کنید؛ عدهای معتقدند که به فردی رای
میدهند که بتواند مشکلی از مشکالت جامعه حل کند؛ و گروهی مدام به
انتخاب میان بد و بدتر تاکید دارند تا برای بلوغ جنبشهای اجتماعی وقفه
ایجاد نشود و شرکت در انتخابات را بهعنوان اولویت کوتاهمدت برای تقویت
دموکراسی ترجیح میدهند حتی بدون حضور حزب و هیچ گزینهای برای
انتخاب عادالنه .برای همین حتی به گزینههای نیابتی میاندیشند و غافل
از اینکه هیچ گزینه نیابتی تا آخر چنین نمیماند .اما گفتمان دموکراتیک
را آنجایی به نابودی میکشاند که از پیشنیاز «اقتدارگرایی» برای «توسعه
اقتصادی» میگویند و حزب و برنامه آن آخرین گزینهای میشــود که از
لزوم آن میگویند.
بیطرفی به چه درد میخورد؟ رشد نارضایتی خبر از تغییری اساسی در
درک سیاست دارد و بسیاری از شهروندان از سیاست در شکل سنتی آن
سرخوردهاند .احساس میکنند این الگوهای انتخاب پاسخگوی نگرانیهای
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برحق آنها نیست؛ اگرچه الگوی رایج دموکراسی در دنیا هم خالی از عیب و
نقصان نبوده و نیست و جنبشهای جدید اجتماعی ،جنبش زنان ،محیط
زیست ،دانشجویی و جنبشهای دیگر برای خوداثباتی و خودشکوفایی در
تالشاند و در پی تحقق یک رویا هستند .البته به باور خیلی از استادان علوم
سیاسی و جامعهشناسی سیاسی ،مناسبات قدرت در ایران چه قبل و چه
بعد از انقالب اسالمی مختصات ضد حزبی دارد و در جهت تضعیف حزب
عمل میکند و البته اقتصــاد رانتی هم به ضدیت دامن میزند در جهت
تقویت گروههای حاکم .اما آنچیزی که مهم است نه دعوای سیاستمداران
کهنهکار و کهنهپوش که نســل جوانی اســت که اینبار میخواهند زبان
مفاهمه را درک کنند .اینها باعث شدهاند که گذر از مانع ذهنی ایجاد شود.
برای همین است که تکنوکراتی از  k.popمیگوید و روحانیای در مصر با
خواننده رپ و پاپ همنشینی میکند؛ اگرچه یک بخش از این رفتارهای
نمایشی بهنیت صندوق رای است ولی روی دیگر سخن این است که آنها
با نسلی مواجه هستند که نه مثل آنها که به دیگر زبان سخن میگویند.
نسل جوان از دگرپذیری ،حق شهروندی ،آزادی و سبک زندگی متفاوتی
میگوید که برای جلوگیری از تعرضها و تعارضهای خشونتآمیز باید یک
بار دیگر سر به زمین انداخت برای دیدن همان صدا؛ نه اینکه روشنفکران
ق دوردست بهدنبال چراغ جادو باشند .دیگر چون
و سیاســتمداران در اف 
گذشته درآمدهای نفتی در اختیار حامیان و پیروان یک گروه نیست که
باندهای رانتجو در تالش برای بهدستآوردن سرچشمه باشند .از سویی
دیگر شبکههای اجتماعی قدرت مردم ،قدرت بیقدرتان را به رخ میکشد
برای پاسخگو کردن حاکمان به نفع مطالبه خردهگروهها و خردهفرهنگها.
کابوسی به جان قدرتها افتاده است؛ این کابوس نه از باد و هوا که نتیجه
طبیعــی و فعلی تاریخ اســت و ب ه هزار و یک دلیــل میخواهد از اعمال
دلبخواهی قدرت جلوگیری کند و در این مسیر خیلیها به انفعال نقد دارند
اگرچه به باور برخی ســکوت گاهی خود رفتاری مدنی است .ساختیابی
قدرت در ایران با رویکرد «تقدیس قدرت» و «ناشکیبایی» علیه حزب بوده
و این در همه دورهها بهار احزاب را به خزان بدل کرده است؛ طوری که رژیم
پهلوی از احزاب ملی و توده به تکحزبی رستاخیز میرسد و در دوره بعد
از انقالب اسالمی هم هیچ حزبی را برنمیتابند جز احزاب موسمی و اسمی
برای ایام انتخابات .اما در کنار ساخت رسمی قدرت ،نظامهای اقتدارگرا با
شکافهایی دیگر روبرو هستند؛ شکافهایی که قدرتشان نه در ساحت
رسمی سیاست تعریف میشود و چشــم به اقتدار کاریزمای سیاسیها
دارند؛ آنها همان منبع قدرت بیقدرتان هســتند که گاه در جنبشهای
اجتماعی رواناند و هر وقتی را وادار به پاسخگویی میکنند چه با مفاهیم
زیباییشناختی و چه با سبک زندگی و گاه با شعارهای اعتراضی در کف
خیابان .شاید زمان این رسیده باشــد که راهحل همه این شکافها را در
گفتوگو ،بیابند؛ گفتوگو برای قدرت ،گفتوگو برای امنیت ،گفتوگو برای
سیاست ،اقتصاد ،فرهنگ و البته برای مردمداری و جلوگیری از هر خشونتی
که در آن نه خیری برای امت است و نه خیری برای ملت و اما راه رسیدن
به دموکراسی تبانی و تعامل ریاگونه نیست؛ صداقت است و شفافیت و اما
تقلیل دموکراسی به نیاز عادی ،خود سیاستکشی است.

در غیاب احزاب ،تصادم منافع به خشونت بیمهار و اغلب کور منجر میشود زیرا سازش به
خاطر منافع مهمتر ،تنها زمانی میسر میشود که منافع متضاد به روشنی تعریف شود تا صاحبان
آنها توانایی سازش بین خود پیدا کنند.

[ علم سیاست ]

ساختار علیه احزاب

حزب در یک نظام دموکراتیک چه کارکردی دارد؟
دموکراســیهای پایدار از نظامهــای حزبی نیرومند
برخوردارند و این خصیصهای تصادفی نیســت .حزب
کارکردهایی دارد که برای پایداری دموکراسی حیاتی
است .سازماندهی جامعه ،نمایندگی از خردهگروههای اجتماعی ،تربیت
نیروی سیاسی کارآمد ،آموزش سیاسی جامعه ،گردش مسالمتآمیز و
بیهزینه قدرت میــان گروههای اجتماعی مختلف ،تنظیم و تامین
خطمشــی برای حکومت و تصحیح پیوسته آن ،از جمله نقشهای
حیاتی حزب به مثابۀ یک نهاد اســت .در سیســتمهای سیاســی
غیردموکراتیک نیز حزب گاهی وجود دارد و برخی از این کارکردها را
دارد .مثال حزب بعث عراق و سوریه ،حزب کمونیست شوروی و کوبا و
حزب جبهه آزادیبخش الجزایره تربیت سیاسی ،خطمشیسازی برای
حکومت و بسیج اجتماعی را برعهده دارند اما نقش نمایندگی و تسهیل
گردش قدرت را ندارند .لذا میتوان گفت حزب نهاد مدرنی است که
دولت مدرن بر آن استوار است چون نقشهای اساسی دولت را ممکن
میکنــد اما در دولت مدرن دموکراتیک ،نقشهای بیشــتری دارد.
طبقات و اقشار مختلف در جامعه ،منافع و انتظارات متفاوتی دارند که
اغلب به تصادم میرسد .سازماندهی عقالنی جامعه بهوسیلۀ حزب،
مســیری را برای ظهور این انتظارات و سازش بر سر آن منافع ایجاد
میکند .در غیاب احزاب ،تصادم منافع به خشونت بیمهار و اغلب کور
منجر میشــود زیرا سازش به خاطر منافع مهمتر ،تنها زمانی میسر
میشود که منافع متضاد به روشنی تعریف شود تا صاحبان آنها توانایی
سازش بین خود پیدا کنند.

1

در نظامهای دموکراتیک ،خردهگروههای اجتماعی در
احزاب نمایندگی میشوند .بدین سان ،حزب به منزلۀ
سنسوری برای حکومت عمل میکند که سیاستهایش
و بازخوردهــای آن را برایش ارزیابیپذیر میســازد .ا ِعمال بههنگام
تغییرات ضروری در سیاستها و اقدامهای حکومت در غیاب سازوکار
حزبی به غایت دشوار است .بدین سان ،حکومتها بیشترین انتفاع را
از نظامهای حزبی میبرند .ادارۀ سیاسی جامعه بدون نیروی سیاسی
کارآمد ممکن نیست .نیروی سیاسی باید تربیت شود .تربیت این نیرو
از دو مرحله میگذرد :آموزش و تمرین عملی .حزب میدان طبیعی این
تمرین است .شخص در جامعه ،نقش سیاسی سازنده خود را در خالل
فعالیت حزبی و تالقی با اشــخاص و فعالیتهای دیگر میآموزد .در
غیاب احزاب ،ساختار حکومت به مدرسۀ تربیت نیروی سیاسی مبدل
میشود و این کارآموزی هزینه کشورداری را بهشدت افزایش میدهد.
مبارزات سیاسی احزاب به قصد جذب افکار عمومی و افزایش طرفدار
انجام میشود .در این فرایند ،احزاب مفاهیم و برنامهها و ارزشهای
سیاسی را بهکار میگیرند .مخاطبان احزاب از رهآورد تفاوتهایی که
مشاهده میکنند ،امکان انتخاب به دست میآورند .در غیاب احزاب،
نهاد دولت مونولوگی برقرار میسازد که ماهیتا دیکتهکننده است و
ظرفیت فهم و انتخاب را برای مخاطب افزایش نمیدهد.

2

دست به دست شدن قدرت ســادهترین و امنترین
روش بیشینهســازی بهرهوری در مدیریت سیاسی و
گذر کمهزینه از بحرانهای ناشی از راهبرد و سیاست
و عملیات دولتهاســت .ســازوکار حزبی فرایند انتقال قدرت را
تسهیل میکند؛ همواره دولتی در ســایه وجود دارد که از موضع
اپوزیســیون ،کاستیهای دولت مســتقر را در برنامه خود مرتفع
ساخته است .گروههای اجتماعی به تناسب انتخاب خود در موضع
پوزیســیون یا اپوزیسیون قرار میگیرند و بدین ترتیب جابهجایی
قدرت با سازوکار دموکراتیک بدون هزینه رخ میدهد.

3

JJبا این همه فضیلت که برای حزب میتوان برشمرد ،چرا
حزب در ایران بیرمق است؟
این پرسش بسیار مهمی است که پاسخ واقعگرایانه
میطلبد .اغلب تصور میرود که ضعف احزاب در ایران
عامل روانی یا شخصیتی دارد .مثال فعاالن سیاسی به
تشکل حزبی کمبها میدهند .یا جامعه نسبت به حزب بدبینی دارد.
یا شــخص در این جامعه خودمحور است .این پاسخها یک فصل
مشترک دارند؛ پدیدهای سیاسی را به پدیدهای روانشناختی تقلیل
میدهند .با آنکه بیش از قرنی است که حیات حزبی در ایران قانونی
شده ،اما حزب بیرمق و در حاشیه قرار داشته؛ این پدیده در ایران
ریشههای عینی سیاسی دارد .البته عوامل ذهنی هم در این وضعیت
دخالت دارد.

4

حسین واله
استاد فلسفه سیاسی دانشگاه
شهیدبهشتی

چرا باید خواند:
حزب با همه منافعی
که از آن گفته میشود،
چرا در ایران بیرمق
است؟ پاسخ را در این
مقالهبخوانید.

مناسبات قدرت در ایران چه قبل و چه بعد از انقالب
اســامی مختصاتی دارد که به تقویت حزب کمک
نمیکند و مختصاتی که ضــد حزب عمل میکند؛
تعدد منابع قدرت اجتماعی ،دولت رانتیر و گرایش قدرت سیاسی
به تمرکز از این عوامل است .وجود منابع متعدد قدرت اجتماعی که

5

نکتههایی که باید بدانید
[حزب نهاد مدرنی است که دولت مدرن بر آن استوار است چون نقشهای اساسی دولت را
ممکن میکند اما در دولت مدرن دموکراتیک ،نقشهای بیشتری دارد.
[در غیاب احزاب ،نهاد دولت مونولوگی برقرار میسازد که ماهیتا دیکتهکننده است و ظرفیت
فهم و انتخاب را برای مخاطب افزایش نمیدهد.
[مناسبات قدرت در ایران چه قبل و چه بعد از انقالب اسالمی مختصاتی دارد که به تقویت
حزب کمک نمیکند و مختصاتی که ضد حزب عمل میکند؛ تعدد منابع قدرت اجتماعی ،دولت
رانتیر و گرایش قدرت سیاسی به تمرکز از این عوامل است.
[دولت رانتیر در هفتاد سال اخیر نیاز چندانی به احزاب حس نمیکرده زیرا قدرت مالی
مستقل از جامعه امکان پیشبرد هر هدفی را صرفنظر از میزان مقبولیت اجتماعی آن برایش
فراهم میساخته است.
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توسعه
ســامان کافی نیافتهاند با نقش انحصاری حزب منافات دارد .این
منابــع ارزشســازند و مفاهیم و هنجارهایی را بــه جامعه تزریق
میکنند که باید در نهاد حزب تعریف شود .در نتیجه ،موضوعیت
نهاد حزب را تضعیف میکننــد .مثال دو نهاد متصادم روحانیت و
روشــنفکری در ســده اخیر عمال وظیفه حزب را برعهده گرفته و
انگیزه برای تشــکل مدرن ویژۀ سیاست را منتفی کردهاند .باید و
نبایدهای عرصه سیاست را در جامعه این دو نهاد تعریف میکردهاند
و از قضا بر ســر آن درگیر هم بودهاند .طبعا کاری زمینمانده باقی
نبوده که برای انجام آن نهاد حزب الزم باشد.

نشانههای
امیدوارکنندهای
دیده میشود از
اینکه گذر از مانع
ذهنی آغاز شده
است :انگارههای
سیاسی پایهای
در پلورالیسم
چون دگرپذیری،
حق شهروندی،
حقحاکمیت
مردم ،حق آزادی
انتخاب ،حق
مصونیت از تعرض
گرایشهای
مخالف و امثال آن،
امروز در گفتمان
همان نیروهای
سیاسی بروز و
ظهور یافته است

دولت رانتیر در هفتاد سال اخیر نیاز چندانی به احزاب
حس نمیکرده زیرا قدرت مالی مســتقل از جامعه
امکان پیشــبرد هــر هدفی را صرف نظــر از میزان
مقبولیت اجتماعی آن برایش فراهم میساخته است .پول نفت در
دو دهه آخر سلطنت و کاریزمای انقالب در دوران پساسلطنت نیاز
به کارکردهای حزب را تقریبا منتفی ســاخته است .مثال هژمونی
دولت آن را از پیگیری ســازش با ســازوکار حزبی بینیاز ساخته،
هزینه کارآموزی مدیران سیاست در پیکره دولت را قابل پرداخت
کرده ،اصل گردش قدرت را غیرضروری کرده تا چه رسد به تعبیه
ســازوکار کمهزینه برای آن و راههای بدیلی برای پاســخ دادن به
انتظارات متصادم خردهگروههای اجتماعی گشوده است .میل قدرت
سیاسی به تمرکز سابقه بسیار دیرین در ایران دارد .در دوران مدرن،
این میل ریشههایی دارد که بعضا آن را اجتنابناپذیر ساخته است.
هدف اصلی از تاسیس قدرت سیاسی مهار خشونت و برقراری نظم
اســت .تعدد منابع قدرت به طور پایدار دســتیابی به این هدف را
منوط به تمرکز قدرت سیاســی ساخته اســت .وقتی هویتهای
کثیری میتوانند بر اراده افراد جامعه در زندگی روزمره تاثیر بگذارند
و وقتی این هویتها ســامان مشــخصی ندارند و از قاعدهای برتر
پیروی نمیکنند ،قدرت سیاسی ناچار است شاخ آنها را بشکند تا
بتواند مانع از اعمال خشــونت آنها و نقض نظم بشود .این میل به
تمرکــز را نتیجه میدهد .به عبارت دیگر ،وجود این منابع متعدد
قدرت به آنارشی میانجامد یعنی انتفاع دولت.
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وقتی دستیابی به غایت نخستین قدرت سیاسی جز با
تمرکز ممکن نیســت طبعا بســیاری از کارکردهای
حزب بالموضوع میشود .بروکراسی و نیروی نظامی از
عهــده کار برمیآیند .عمدهترین دلیل بیرمقی حزب در ایران این
واقعیت اســت .ببینید ،وقتی پهلوی دوم خــود را در اوج موفقیت
میدید دست به انحالل احزاب و تاسیس حزب واحد زد؛ حزبی که
ساخته نهاد سلطنت یعنی قدرت سیاسی است .چرا؟ به خاطر میل
به تمرکز .همان اندک تنوع سیاسی که در احزاب محدود و وابسته
آن روز وجود داشت هم دیگر تحمل نمیشود و اصال نیازی به تحمل
نیست .خدمتی که آنها باید بکنند خود بروکراسی انجام میدهد.
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JJآیا عامل عینی پیشگفته پارامتری پایدار در ایران است؟
پاسخ به این پرسش دشوار است .شواهدی نشان
میدهد که تغییرات چشــمگیری در حال وقوع
اســت .با افزایش جمعیت ،تغییر نســلی ،تجربۀ
زیستۀ نهاد قدرت ،کاهش منابع رانتی حکومت و شتاب بیشتر
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تخصصگرایی در ســپهر فکری ایرانیان ،نهاد دولت درایفای
نقشهای پیشگفته دچار فتور تدریجی و فزاینده شده است.
در نتیجه ،نیاز به سازش اجتماعی ،هماهنگی ساختار قدرت با
انتظارات اجتماعی ،تعبیه ســازوکار گــردش قدرت و توزیع
نقشها بیــن نهادهای ویــژه ،مجددا در حال ظهور اســت.
مهندسی رفع این نیاز مسألۀ مستقلی است و تصنعی بودن آن
نافی وجود عینی این نیاز نیست .از این زاویه ،میتوان امیدوار
بود که ضرورت حیات حزبی بانشاطتر بهزودی بروز یابد.
JJآیا عامل ذهنی ناسازگار با حیات حزبی پارامتری پایدار
است؟
بیشک عامل ذهنی مانعی برای شکوفایی ساختار
حزبــی بوده اســت .خاطرۀ تاریخــی ایرانیان از
تندرویهــای احزابی چون حــزب دموکراتیک
حســن تقیزاده و وابستگی بلکه دستنشاندگی احزابی چون
حــزب توده و نقش منفی احــزاب خردهریز دیگری در ایجاد
آنارشی پیشگام برای استبداد ،تحربۀ تلخی را رقم زده است که
برای حیات حزبی فضای مساعد ایجاد نمیکند .برداشتهای
شاذ از نظریه والیت فقیه که آن را با همه معیارهای دموکراتیک
ناســازگار میسازد و ســازوکار حزبی در سیاست را ضد نظام
والیت فقیهی به شمار میآورد در گوشههایی از نظام سیاسی
حاضر وجود داشــته و دارد .اما برتر از همه اینها ،نقش عادات
ذهنی انقالبی در مسدودسازی راه احزاب است .نظام سیاسی
برآمده از انقالب  57بر دوش نسلی قرار دارد که به روش حذفی
بحران سیاســت را در دهه  50حل کرد .این نســل به روش
حذفی خو کرده است و بدین سبب سربازگیری از نسل جدید
بــرای گرایش خود را بر تجدیدنظــر در عادت انقالبی حذفی
ترجیــح میدهــد .ســخن در آرمانها و اهداف نیســت؛ در
روشهاســت .روش انقالبی که تغییر مطلوب را تنها از جاده
حــذف ممکن میدید ،روزی روزآمــد و کارآمد بود اما امروزه
آناکرونیک شده است .با این حال ،گرایش به حذف ،از بنیاد ضد
حیات حزبی اســت .در نظر این گرایش ،احــزاب انگلهایی
هســتند که یا در مسیر مطلوب ما قرار دارند و در این صورت
چون انگلاند ،زائد هستند و یا در مسیر نامطلوب ما قرار دارند.
در ایــن صورت مانند ویروس مضر و خطرناکاند و باید حذف
شوند.
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با این حال ،نشــانههای امیدوارکننــدهای دیده
میشود از اینکه گذر از این مانع ذهنی آغاز شده
اســت :انگارههای سیاســی پایهای در پلورالیسم
چون دگرپذیری ،حق شــهروندی ،حق حاکمیت مردم ،حق
آزادی انتخــاب ،حق مصونیت از تعرض گرایشهای مخالف و
امثال آن ،امروز در گفتمان همان نیروهای سیاسی بروز و ظهور
یافته (و مثال در مناظرههای انتخاباتی ریاستجمهوری 1400
مشاهده شد) که پرچمدار انقالبیگری هستند و رقیبان خود را
بــه عدول از آرمانهای انقــاب متهم و به همین علت حذف
میکنند .یک تحول ذهنی در پس پشــت هرگونه مهندسی
سیاســی  -اگر در کار باشــد -حتما وجــود دارد .وگرنه ،آن
مهندسی فرضی سوار بر انگارههای دیگری انجام میگرفت.
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احزاب استاندارد در کشورهایی که حداقل فضای مردمساالری وجود دارد دارای برنامه و حتی تئوری و استراتژی
مشخص اقتصادی هستند .زیرا سران احزاب سیاسی خوب آ گاهاند که یک انگیزه قوی برای مردم جهت عضویت در
احزاب و رأی دادن به دیدگاهها و کاندیداهای احزاب ،همان برنامههای اقتصادی آنها است.

[ نگاه اقتصاددان ]

حزب استاندارد و مسیر توسعه

احزاب چگونه اقتصاد را راهبری میکنند؟

یکی از دستاندرکاران مجله اقتصادی «آیندهنگر» درخواست کرد
اینجانب پاســخی به این سؤال بدهم که« :چرا احزاب سیاسی برنامه
اقتصادی ندارند؟» ضمن موافقت با این درخواست تصمیم گرفتم که
عنوان را تغییر دهم .این سؤال هرچند در مورد شرایط ایران و اوضاع و
احوال بهاصطالح احزاب سیاسی ایران در شرایط فعلی حکومت درست
است و حزبهای سیاســی برنامه روشن اقتصادی ندارند ،اما در مورد
حزبهای استاندارد و کشورهای با حکومت مردمساالر سؤال مناسبی
نیست .احزاب استاندارد در کشورهایی که حداقلهای دموکراسی وجود
دارد ،بهطور اساسی برنامه اقتصادی دارند .مناسب است که در ابتدا تأکید
کنم که حتی یک خصوصیت حزب استاندارد داشتن ،برنامه اقتصادی و
نظریه اقتصادی برای حرکت و برای اثربخشی فعالیت سیاسی آن است.
ازاینرو با اجازه آن دوســت عزیز از مجله ،عنوان را برگرداندم به برنامه
و نظریه اقتصادی از یکســو و احزاب سیاسی از سوی دیگر .میتوان
در ابتدا و بهصورت پیشفرض گونه بیان کرد که هم احزاب استاندارد
برنامه اقتصــادی دارند و هم بین فعالیتهای حزبی با فرض حکومت
مردمســاالر و آزادی اقتصادی و سیاسی از یکسو و روند شاخصهای
اقتصادی از سوی دیگر ارتباط معناداری (به شکل همبستگی و یا علت
و معلولی) وجود دارد .چون این موضوع بحث مفصلی اســت و مطالعه
مستقلی میطلبد ،در این نوشته کوتاه تنها فهرستوار چند مطلب را
یکنم.
اشاره م 
احزاب اســتاندارد در کشــورهایی کــه حداقل فضای
یکم مردمســاالری وجود دارد دارای برنامه و حتی تئوری و
استراتژی مشخص اقتصادی هستند .زیرا سران احزاب
سیاسی خوب آگاهاند که یک انگیزه قوی برای مردم جهت عضویت در
احزاب و رأی دادن به دیدگاهها و کاندیداهای احزاب ،همان برنامههای
اقتصادی آنها است .بهعنوانمثال وقتی حزب دموکرات در آمریکا پیروز
میشود (مثل سال  2020که به پیروزی آقای بایدن منجر شد) از تئوری
کینزیها در اقتصاد استفاده میکند و زمانی که جمهوریخواهان پیروز
میشوند از نظریه اقتصاد کالسیک پیروی میکنند .حزب دموکرات با
توجه به استوارسازی برنامه اقتصادی خود بر رویکرد کینزی ،برنامههای
اقتصادی تعدیــل ثروت ،افزایش نرخ مالیــات ثروتمندان ،بهبود رفاه
دهکهــای پایین درآمدی و مانند آن را در دســتور کار قرار میدهد.
ازاینرو تزریق یک تریلیون دالر دولت بایدن به اقتصاد در سهماهه اول
ســال  2021و در ایام کرونا بر اساس برنامه و حمایت سراسری حزب
دموکرات آن کشور صورت گرفت .همینطور بودجه عظیم  6تریلیون
دالری دولت بایدن در چارچوب اندیشه کینزیها و مرتبط با تئوریهای
اقتصادی موردنظر حزب دموکرات اســت .بر اساس نظریه کینزی (که
حزب دموکرات از آن پیروی میکند) ،اعمال سیاستهای مالی نسبتاً
فعال و افزایش هزینه دولت است که میتواند اقتصاد را از رکود و بیکاری
نجات دهد .حتی اقتصاددانان نسبت به کارکرد اقتصادی حزبها ،رویکرد
اقتصادی آن حزبها را مورد داوری قرار میدهند .آلن بالیندر اقتصاددان

معروف آمریکایی و صاحبنظر اقتصاد کالن بهعنوانمثال رشد اقتصادی
آمریــکا در زمان حاکمیت دمکراتها را باالتر از رشــد اقتصادی زمان
پیروزی جمهوریخواهان میداند .مارک واتسون استاد اقتصاد دانشگاه
هاروارد نیز عقیده دارد که فرصتهای شغلی ایجادشده همچنین بازدهی
بازار سرمایه در زمان حاکمیت دموکراتها بیشتر بوده است (این خود
عالمتدهنده خوبی برای برنامه اقتصادی داشتن احزاب مربوطه است).
در مقابل حزب جمهوریخواه از رویکرد کالسیکی دفاع میکند و برنامه
اقتصادی اســتوار بر آن رویکرد را پیش میبــرد .ازاینرو وقتی حزب
جمهوریخواه پیروز میشــود (مانند دوره آقــای ترامپ در  )2016به
کاهش نرخ مالیات ،دخالت کمتر دولت در بازار ،کاهش هزینههای بخش
عمومــی ،کاهش مقرراتگــذاری دولت در اقتصــاد و مانند آن اقدام
میکنند .این دو حزب در کشوری چون آمریکا هستند که اقتصاد اول
جهان را دارد و از باالترین پایداری اقتصادی در سطح کالن و بیشترین
تولیدات علمی در سطح دنیا برخوردار است.
داشتن برنامه اقتصادی را میتوان در مورد احزاب سیاسی
دوم در سایر کشورهای پیشرفته نیز مطرح و مورد دفاع قرار
داد .بهعنوانمثــال میتــوان این موضــوع را در مورد
حزبهای کارگر و محافظهکار در انگلستان نیز تأکید کرد .براساس برنامه
اقتصادی حزب کارگر باز رویکرد کینزی و مشابه آن موردتوجه جدی
اســت و دخالت بیشــتر دولت در امور اقتصادی مورد تأکید اســت و
بهعنوانمثال از سندیکاهای کارگری حمایت میشود .بر اساس برنامه
این حزب ،به دولت توصیه میشــود که برای حل بیکاری ،بهبود رفاه
قشرهای میانه و پایین درآمدی جامعه و مانند آن هزینه کند .در مقابل
حزب محافظهکار انگلســتان بر اســاس رویکرد کالسیک بر کاهش
مالیاتها ،کاهش حضور دولــت در اقتصاد ،کاهش هزینههای بخش
عمومی و مانند آن پافشاری میکند .بهرهمندی حزبهای سیاسی از

یداله دادگر
استاد اقتصاد دانشگاه شهید
بهشتی

چرا باید خواند:
اگر میخواهید
بدانید که احزاب
در کشورهای
دموکراتیک چه نقشی
در اقتصاد دارند،
خواندن این مقاله
تحلیلی-تبیینیبه
شماکمک میکند.

نکتههایی که باید بدانید
[احزاب استاندارد در کشورهایی که حداقل فضای مرد مساالری وجود دارد دارای برنامه و
حتی تئوری و استراتژی مشخص اقتصادی هستند .زیرا سران احزاب سیاسی خوب آگاهاند
که یک انگیزه قوی برای مردم جهت عضویت در احزاب و رأی دادن به دیدگاهها و کاندیداهای
احزاب ،همان برنامههای اقتصادی آنها است.
لگرا در قالب حزب مطرح
حطلب و اصو 
[با وجودی که پس از انقالب در ظاهر دو اردوگاه اصال 
حطلب
هستند اما هیچکدام ساختار استاندارد حزب را ندارند .زیرا حزبهای موسوم به اصال 
جایگاهی در حاکمیت ندارند و حزبهای اصو 
لگرا نیز بیشتر حکومتی هستند.
[با وجودی که حزب باید از درون مردم برخیزد و مستقل از حکومت فعالیت کند تا بتواند
دولت و حکومت را نقد کنند ،اما برخی از این مجموعههای سیاسی -ایدئولوژیک که در ایران
به نام حزب فعالیت میکنند کام ً
ال وابسته و یا پیرو حاکمیت هستند و تالش میکنند به بخشی
از رانتهای حکومتی دسترسی پیدا کنند.
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توسعه
نظریههــا و برنامههای اقتصادی در کشــورهای دیگر ازجمله در اروپا،
آمریکای شمالی ،سایر کشورهای پیشرفته و حتی در برخی کشورهای
درحالتوسعه نیز در همین راستا است .بهعنوانمثال از میان سه حزب
مشــهور کانادا حزب لیبرال نوعی اندیشــه اقتصادی آزادیخواهانه و
درعینحال جامعهگرایانه دارد .ازاینرو برنامههای اقتصادی این حزب
مشــابه برنامه اقتصادی حزب دموکرات در آمریــکا و حزب کارگر در
انگلستان است .در مقابل حزب محافظهکار و حزب کبک کانادا بر کاهش
حضور دولت در اقتصاد و آزادی بیشتر بخش خصوصی توجه دارند .در
هلند حزب آزادی بیشتر بر کاهش حضور دولت در اقتصاد اصرار دارد
ولی حزبهای دموکرات و دموکرات مسیحی از نظریههای شبهکینزی و
نوعی دولت رفاه پیروی میکنند .در آلمان حزب دموکرات مسیحی بر
نوعــی حضور منضبط دولت در اقتصاد و پیروی از نوعی نظریه اقتصاد
اجتماعی پافشــاری میکند ولی حزب دموکراســی ملــی ،رویکرد
محافظهکارانه دارد و از اقتصاد ملیگرایانه و کمتر باز اقتصادی استقبال
میکند .در فرانسه حزب جمهوریخواهان مواضع اقتصادی بازار محور
دارند اما «حزب جمهوری بهپیش» و تا حدودی حزب سوسیالیســت
رویکردهای چپ و در مواردی رادیکالی در اقتصاد دارند.

با وجودی که
حزب باید از درون
مردم برخیزد و
مستقلاز حکومت
فعالیتکندتا
بتواند دولت و
حکومت را نقد
کنند ،اما برخی از
این مجموعههای
سیاسی-
ایدئولوژیک که در
ایران به نام حزب
فعالیتمیکنند
ال وابسته و
کام ً
یاپیروحاکمیت
هستند و تالش
میکنندبهبخشی
از رانتهای
حکومتی
دسترسی پیدا
کنند

ک سو قرار است نماد دموکراسی و
احزاب سیاسی از ی 
سوم مردمساالری باشند و از سوی دیگر مناسب است تالش
کنند که اعتماد اکثریت مردم را جلب کنند تا شهروندان
به برنامهها و کاندیداهای موردنظر آنها رأی دهند .محور عمدهای که
مردم را قانع میکند که از کاندید حزب خاصی دفاع کنند ،چگونگی
برنامه اقتصادی احزاب است .جالبتوجه است که در انتخابات اخیر
ریاست جمهوری در آمریکا 70 ،درصد رأیدهندگان علت رأی دادن
به کاندیدای حزب دموکرات (آقای بایدن) را برنامههای اقتصادی آن
حزب اعالم کردهاند .بهطورکلی ارتباط معناداری بین فضای سیاسی
مرتبط با احزاب و برنامههای اقتصادی آن احزاب مطرح است .مناسب
اســت اضافه شــود که از اواخر دهه  1980به بعد ابعاد بینرشتهای
اقتصاد به میزان فراگیری احیا شــده و بر ارتباط اقتصاد با سیاست و
اثربخشــی فعالیت احزاب ،تشکلهای سیاسی ،فضاهای انتخاباتی و
مانند آن بیشتر تأکید میشود .ازاینرو اهمیت مسائل اقتصادی برای
احزاب گوناگون در دهه  1990و در ادامه قرن  21بیشتر شده است.
الزمه موفقیت احزاب مختلف در این شرایط اعالم برنامههای مشخص
اقتصادی است.

نمودار -1پیوند شاخصهای ثبات سیاسی و عدم خشونت با متغیرهای اقتصادی
دولت تدبیر و امید

دولت اصولگرا

36.17

30.05

32.38

36.80

23.49

27.91
21.28

13.45

13.46

11.10

12.81

11.69

11.61

4.08

3.89

4.27

4.27

0.80

4.20

2.27

5.47
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18.36

خشونت

25.19

شاخص فالکت

ضریب جینی

15.10

ثبات سیاسی ونبود

72

دولت اصالحات

دولت سازندگی

نرخ رشد اقتصادی

نرخ بیکاری

نرخ تورم -شهری

اگر موضوع برنامه اقتصادی و احزاب سیاسی در مورد ایران
چهارم بعد از انقالب را شبیهســازی کنیم ،همانند ســایر ابعاد
اقتصادسیاســی ،نسبت به جهان استاندارد دارای شکاف
توسعه جدی و تفاوتهای اساسی است .زیرا -1 :اساساً حزب استاندارد
در ایران در شرایط فعلی وجود ندارد و بیشتر یک سری اسمهای ظاهری
با انگیزههای خاص و غیر استوار بر برنامه اقتصادی و محتوای استاندارد
هستند -2 .با وجودی که پس از انقالب در ظاهر دو اردوگاه اصالحطلب
و اصولگرا در قالب حزب مطرح هستند اما هیچکدام ساختار استاندارد
حزب را ندارند .زیرا حزبهای موســوم بــه اصالحطلب جایگاهی در
حاکمیت ندارند و حزبهای اصولگرا نیز بیشتر حکومتی هستند -3 .با
وجودی که حزب باید از درون مردم برخیزد و مستقل از حکومت فعالیت
کند تا بتواند دولت و حکومت را نقد کنند ،اما برخی از این مجموعههای
سیاســی -ایدئولوژیک که در ایران به نام حزب فعالیت میکنند کام ً
ال
وابسته و یا پیرو حاکمیت هستند و تالش میکنند به بخشی از رانتهای
حکومتی دسترسی پیدا کنند .این موضوع را درعینحال باید به ساختار
اقتصاد نفتی ایران نیز مرتبط دانست که بایستی جداگانه بررسی شود.
 -4تشکلها و مجمعهایی که در ایران بهاصطالح حزب نامیده میشوند
حتی نظریه و برنامه سیاسی تعریفشده هم ندارند تا چه رسد به نظریه و
برنامه اقتصادی .ازاینرو کاندیداهای آنها نیز برنامه مشخص سیاسی و یا
اقتصادی ندارند .نمونه روشــن دراینارتبــاط مناظرههای کاندیداهای
ریاســت جمهوری در خرداد  1400است -5 .در ایران پس از انقالب به
دلیل ســاختار خاص حکومت و نبود فضــای آزادی معقول و ضروری،
مهمترین فعالیت احزاب به انتخابات محدود میشود که آنهم به خاطر
ساختار و کارکرد شورای نگهبان حزبهای منتقد حکومت جایگاه و نقش
تعیینکنندهای در جامعه ندارند .البته همان تشکلهای سیاسی عامیانه و
غیراستاندارد در ایران (از منظر مؤلفههای حزبی) ،از یک انسجام فکری و
نظریه واحد و یا دستکم یک اجماع کلیدی برخوردار نیستند .در ایران و
در فضای سیاسی حاکم حتی تشکلهای اقتصادی ،انجمنهای علمی
اقتصاد و مطبوعات اقتصادی مستقل و آزاد هم وجود ندارد تا چه رسد به
احزاب سیاسی و مستقل .ازاینرو انتظار داشتن برنامه و محتوای اقتصادی
و تبلیــغ یک رویکرد علمی اقتصادی نیز نمیتوان داشــت .حزبهای
اســتاندارد ،پیوند اقتصاد و سیاســت را تحلیل میکنند و پیوند برنامه
اقتصادی و سیاسی دولت را آزادانه ارزیابی و نقد میکنند .ازاینرو اصوالً
فضای الزم برای رشــد و شکلگیری حزب سیاسی در ایران در شرایط
کنونی وجود ندارد تا اینکه بتوان منتظر ارائه برنامه اقتصادی آنها بود.
نوعی سازگاری بین نظامهای اقتصادی پیشرفته و احزاب
پنجم سیاسی استاندارد وجود دارد .حداقل خصوصیتهای یک
حزب استاندارد از منظر اقتصاد سیاسی عبارتاند از-1 :
احزاب ،واحدها و تشکیالتی هستند که در یک فضای آزاد و دموکراتیک
شکل میگیرند و بر اساس مرامنانه و اساسنامه روشن مردمی و مستقل
از حکومــت و اعالم دکترین خاص اقتصادی ثبتشــده و در چارچوب
مقررات و اساسنامه خود فعالیت میکنند -2 .احزاب بهصورت عادی و
آزادانه باالترین مقامات حکومتی را نقد میکنند و از رقابت و آزادی در
ساختارهای سیاسی و اقتصادی جامعه پشتیبانی میکنند .بهعبارتدیگر
احزاب سیاسی استاندارد ،خود ترویجکننده دموکراسی و آزادی هستند.
 -3هزینه فعالیتهای احزاب اســتاندارد از طریــق حق عضویت و یا
کمکهای کام ً
ال مردمی و بهدوراز هر نوع وابستگی حکومتی تأمین مالی
میشــوند .آنها درعینحال هر نوع وجود رانت و فســاد حاکمان و یا

با وجودی که پس از انقالب در ظاهر دو اردوگاه اصالحطلب و اصولگرا در قالب حزب مطرح هستند اما
هیچکدام ساختار استاندارد حزب را ندارند .زیرا حزبهای موسوم به اصالحطلب جایگاهی در حاکمیت
ندارند و حزبهای اصولگرا نیز بیشتر حکومتی هستند.

دولت تدبیر و امید

دولت اصالحات

36.80
27.91
30.05
32.38
7.07
8.43
5.31
7.13

4.27
4.27
4.08
3.89

5.47
4.20
2.27
0.80

مقررات

11.61
12.81
11.69
11.10

کیفیت قانون و شاخص فالکت ضریب جینی

نرخ رشد

نرخ بیکاری

نرخ تورم-
شهری

اقتصادی

به خاطر آنکه برخی شواهد تجربی در پیوند پیشرفت
هفتم اقتصــادی و فضای سیاســی بهطورکلــی و اهمیت
برنامههای اقتصادی احزاب بهطور خاص را بیان کنیم به
ارتباط فضای اســتاندارد حزبی و روند برخی شاخصهای اقتصادی
میپردازیم .همانگونه که اشاره شد مشارکتهای مختلف سیاسی
شهروندان بهعنوان شاخصه بسیار مهم توسعه اقتصادی شناساییشده
است .به این صورت که هرگاه فضای دموکراتیک در جامعه ایجادشده
بهگونهای که فعالیتهای حزبگونه شکل گیرد ،شاخصهای اقتصادی
نیز روند مناســبتری را نشــان میدهند و برعکس عدم مشارکت
قابلقبول مردم در فعالیتهای حزبگونه (مانند انتخابات) اثر منفی بر
شاخصهای یادشده دارد .مشارکت مردم ،قانونمندی ،نظم و ثبات
سیاســی مفاهیمی هســتند که نقطه تالقی آنها ظهور احزاب و
گروههای فعال مدنی اســت .شاخص آزادی که هرساله توسط خانه
آزادی منتشر میشود ،به بررسی میزان حقوق سیاسی و آزادیهای
مدنی در کشورهای مختلف میپردازد .براساس این شاخص درنهایت
هر کشور در یکی از طبقات آزاد ،نسبتاً آزاد و غیرآزاد جای میگیرد.
شاخصهای مربوطه برای هر کشور از  ۱تا  ۷امتیازدهی میشوند که
عدد  ۱نشاندهنده حداکثر آزادی و عدد  ۷نشاندهنده حداقل آزادی
است .شاخص آزادی حقوق سیاسی خود متشکل از سه زیرشاخص
فرآیند انتخاباتی ،پلورالیسم سیاسی و عملکرد دولت است .شاخص

دولت اصالحات
ازیکطرف
مناسبترین
شاخص ثبات
سیاسی و نبود
خشونت و از سوی
دیگر کمترین نرخ
تورم و کمترین
میزان شاخص
فالکت به همراه
رشد مناسب
نسبت به سایر
دولتها را دارد

نمودار -3پیوند شاخصهای حاکمیت قانون با متغیرهای اقتصادی
دولت تدبیر و امید

دولت اصولگرا

دولت اصالحات

دولت سازندگی

30.33

30.05

32.38

36.80
27.91

21.30

18.66

19.60

18.36

21.28

25.19

11.69

11.10

12.81

11.61

4.08

3.89

4.27

4.27

0.80

2.27

5.47

4.20

حاکمیت قانون

شاخص فالکت

ضریب جینی

15.10

موضوع کلیدیتر ،نقش مثبت حزبهای اســتاندارد در
ششم پیشرفت اقتصادی است .زیرا -1 :احزاب سیاسی استاندارد
میتوانند هزینههای کســب اطالعات و آگاهی مردم را
کاهش دهند تا درنتیجه شهروندان بتوانند در کمترین زمان و با کمترین
هزینه ،آگاهیهای الزم جهت مشــارکت در تصمیمگیری اقتصادی و
سیاســی را به دســت آورند .از ســوی دیگر عناصــری چون فضای
مردمســاالری ،کاهش هزینههای مشارکت اجتماعی -سیاسی ،اعتماد
ایجادشده از سوی احزاب سیاسی خود موجب بهبود کارایی و بهرهوری
اقتصادی میگردد .در حال حاضر قویترین عامل بهبود بهرهوری مربوط
به سرمایه اجتماعی است که محصول فضای اعتماد ،ارتباطات شبکهای،
رفتار مردمساالرانه حکومت و وجود احزاب استاندارد است -2 .در ادامه
قرن  21قدرت بینرشتهای اقتصاد و به خصوص ارتباط آن با سیاست
بسیار بیشتر آشکار گردیده است .ازاینرو بین فعالیت حزبهای سیاسی
استاندارد و رشد اقتصادی ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد -3 .نکته
اساسی دیگر اینکه اقتصاد به مفهوم فراگیر همان اقتصاد سیاسی قدیم
اســت .درنتیجه میتوان تمامی اقتصاددانان برجسته را صاحبنظر در
اقتصاد سیاسی نیز دانست .زیرا آنها به اثر نهادها ،ساختارهای سیاسی،
توزیع قدرت سیاسی و ارزش و عقاید جامعه روی فرایندها و کارکردهای
اقتصادی توجه دارند .اسمیت ،مالتوس ،میل ،مارشال ،کینز ،هایک ،ارو،
کاوز ،نورث ،ویلیامسون ،اوستروم ،آمارتیاسن و ...بهطور اساسی بر پیوند
سیاســت و اقتصاد برای پایداری نظام اقتصادی تأکیــد دارند .ازاینرو
شکلگیری حزب استاندارد مورد استقبال اقتصاددانان و موجب تقویت
نظام اقتصادی است -4 .در ادامه قرن  21مطالعات تعداد قابلتوجهی از
اقتصاددانان برجســته (نوبلیها و مانند آنهــا) نقشهای دیگر احزاب
اســتاندارد در اقتصاد را برجسته کرده و نشان دادهاند که چارچوبهای
مردمساالری ،آزادی و حکومتهای مردمی بر رشد و توسعه اقتصادی اثر
مثبت دارند .آسموگلو ،آگیون ،اکرلف ،السینا ،موریس آله ،آریلی ،آومن،
بک هاوس ،بالدوین ،تودارو ،کیندل برگر ،بنرجی ،بردهان ،برو ،برنانکی،
دالنگ ،آیکن گرین ،بگواتی ،بالنچارد ،رومر ،باولز ،استیگلیتز ،کروگمن،
کمپبل ،کپلن ،کیفر ،کوچران ،ثیلر ،ورنون اسمیت ،دیتون ،تیرول ،دافلو،
دایاموند ،رودریک ،دیکســیت ،فهر ،گچر ،فیشر ،فرانک ،دیوید ،گوش،
گلســر ،گردهارت ،گوردون ،گروسمن ،هال ،هنکه ،هاربرگر و ...از نمونه
اقتصاددانانی هستند که بر تأثیر نهادها و ساختارهای سیاسی بر توسعه و
پیشرفت اقتصادی تأکید دارند و برای اثبات این موضوع مطالعاتی تجربی
انجام دادهاند.

دولت اصولگرا

دولت سازندگی

25.19
15.10
18.36
21.28

وابستگی احتمالی احزاب به حکومت را نقد میکنند .از این در سالمت
مالی همواره یک عالمتدهنده استاندارد بودن حزب سیاسی است-4 .
احزاب سیاسی استاندارد منبع اصیلترین و پاکترین اطالعرسانی برای
شهروندان بهحساب میآیند .با کمک این اطالعات است که شهروندان
میتوانند شایســتهترین حاکمان را برگزینند .مــردم با کمک احزاب
استاندارد است که میتوانند در طول فعالیت حکومتها ،آنها را پاسخگو
کنند -5.جذب و جلب اعتماد سراسری مردم به برنامهها و فعالیتهای
احــزاب و بهطور خاص جلب مردم به برنامههای اقتصادی احزاب ،یک
خصوصیت دیگر حزب استاندارد است .بهعبارتدیگر احزاب استاندارد از
طریق رفتار مسالمتآمیز ،ایجاد ارتباط دوستانه با شبکهها و ایجاد اعتماد
در مردم ،موجب تقویت سرمایه اجتماعی میشوند -6 .آشکار است که با
این چارچوب میتوان نتیجه گرفت که حزب سیاســی اســتانداردی
دستکم در  4دهه گذشته در ایران شکل نگرفته است.

نمودار -2پیوند شاخصهای کیفیت قوانین با متغیرهای اقتصادی

نرخ رشد اقتصادی

نرخ بیکاری

نرخ تورم -شهری
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توسعه
آزادیهای مدنی نیز از چهار زیرشاخص آزادی بیان و عقاید ،حقوق
مشارکت در گروهها و ســازمانها ،حکومت قانون و استقالل فردی
شخصی تشکیل یافته است .همانگونه که جدول  1نشان میدهد،
کشــورهای ایران ،روسیه و ونزوئال کشــورهای غیرآزاد هستند ولی
کشورهای توســعهیافته وضعیت آزادی کامل ،و نیجریه و مکزیک
وضعیت نسبتاً آزاد را دارا هستند.

احزاب سیاسی
استاندارد
میتوانند
هزینههایکسب
اطالعات و آگاهی
مردم را کاهش
دهند تا درنتیجه
شهروندان بتوانند
در کمترین زمان و
باکمترینهزینه،
آگاهیهای الزم
جهتمشارکت
درتصمیمگیری
اقتصادی و
سیاسی را به دست
آورند

جدول  -1وضعیت آزادی ایران و کشورهای منتخب 2020
کشور

وضعیت آزادی

کانادا

آزاد

آمریکا

آزاد

نروژ

آزاد

مکزیک

نسبتاً آزاد

نیجریه

نسبتاً آزاد

ایران

غیرآزاد

روسیه

غیرآزاد

ونزوئال

غیرآزاد

البته این شــاخص در ایران در سالهای  1378تا  1383به دلیل
فضای نسبی آزادی بیان ،وجود انجمنها و احزاب ،بهبودیافته است.
نمودارهای زیر نیز مقایســهای از وضعیت شاخصهای اقتصادی در
دولتهای چهارگانه ایران از جنبه مؤلفههای مردمســاالری را نشان
میدهند .شاخصهای یاد شده اثربخشی مؤلفههای سیاسی و حزبی
را بر اقتصاد کالن برای چهار دولت موســوم به سازندگی ،اصالحات،
اصولگرا ،و تدبیر و امید به تصویر کشیده است .همانطور که مالحظه
میشود درزمینه شاخصهای ثبات سیاسی و نبود خشونت ،کیفیت
قوانین و مقررات و حاکمیت قانون ،دولت اصولگرا بدترین وضعیت و
دولت اصالحات بهترین وضعیت را داشته و به همین علت درمجموع
عملکرد اقتصاد کالن دولت اصالحات بهترین وضعیت نسبت به سایر
دولتها را داشته است (درعینحال این فرایند به خاطر فرض ثبات
سایر شرایط محدودیت خاص خود را نیز دارد).

نمودار  - 4پیوند روند رشد اقتصادی و مدیریت حزبی در آمریکا
% 30

ترومن 1949-1953

متوسط عمر دولت دموکرات
متوسط عمر دولت جمهوریخواه

 1965-1961کندی

%25
%20
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%10
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%-5

رشد حقیقی

کلینتون 1997-2001

%15

همانگونه که نمودار  1نشان میدهد دولت اصالحات ازیکطرف
مناسبترین شاخص ثبات سیاسی و نبود خشونت و از سوی دیگر
کمترین نرخ تورم و کمترین میزان شاخص فالکت به همراه رشد
مناسب نسبت به سایر دولتها را دارد .البته رشد اقتصادی دولت
سازندگی به دلیل آزادی اقتصادی بیشتر بخش خصوصی بیشتر
بوده است .نمودار  2ازیکطرف باالترین درجه کیفیت قانون را برای
دولت اصالحات نشــان میدهد و از سوی دیگر کمترین شاخص
فالکت و کمترین نرخ تورم به همراه رشــد قابلقبول را منعکس
میکند.
نمودار شماره  3نیز باالترین درجه حاکمیت قانون را برای دولت
اصالحات نشــان میدهد و همچنین کمترین شــاخص فالکت و
کمترین نرخ تورم به همراه رشد قابلقبول را بیان میکند.
بنابراین میتوان بهطور سرانگشتی نتیجه گرفت که دولتهایی
که فضای مردمساالری مناسبتری دارند و به آزادیهای اقتصادی و
سیاسی بیشتری توجه داشتهاند از وضعیت اقتصاد کالن مناسبتری
برخوردارند.
میتوان نتایج قابلمالحظه مربوط به پیوند برنامههای
هشتم اقتصادی و احزاب سیاسی و آثار فضای مربوط به آنها
را چنین برشمرد:
 -1با وجودی که شــکلگیری احزاب سیاســی استاندارد میتوانند
بهرهوری اقتصادی را افزایش دهند ،ایران پس از انقالب از منافع این
پدیده نوین توسعه و پیشرفت محروم است .زیرا در شرایط فعلی ایران
فضای دموکراتیک الزم برای شکلگیری حزب استاندارد وجود ندارد.
 -2احزاب سیاســی در مجموعهای تحت عنوان بخش سوم جامعه
مطرح هستند که در کنار بخش کسبوکار و بخش حکومتی فعال
هستند و میتوانند نوعی کاتالیزور برای رفع مشکالت بخشهای دیگر
بهحساب آیند .وضع بخش سوم در ایران دستکم تا بهار  1400در
ضعیفترین صورت خود قرار دارد .بهطور خاص بهاصطالح ،حزبهای
سیاســی در ایران آزادی و اســتقالل موردنیاز را ندارند و نمیتوانند
فعالیتهای عادی حزبی داشته باشند.
 -3با جودی که نزدیک  38تشکل و حزب کوچک و بزرگ با عضویت
ایرانیها در کشــورهای مختلف فعالیت دارند ولی اجازه فعالیت در
داخل را ندارند .همچنین حدود  40حزب و تشــکل دیگر که اجازه
فعالیت در داخل را دارند ،در یک رکود معنادار سیاسی به سر میبرند.
بدیهی است با توجه به این شــرایط ِاحزاب در ایران ،داشتن برنامه
اقتصادی مشــخص و حرکت احزاب بر مبنای یک نظریه اقتصادی
خاص دور از انتظار است.
 -4یک دلیل اساسی توسعهنیافتگی اقتصاد ایران را میتوان بهطور روشن
بر بیتوجهی حکومت به مالحظات و پیوندهای نهادی -دموکراتیک با
نظام اقتصادی مرتبط دانست .تا فضای الزم برای شکلگیری فعالیتهای
بخش سوم ازجمله تشکلها ،انجمنها ،احزاب استاندارد و...فراهم نگردد،
بخشی از بهبود و پیشرفت در شاخصهای اقتصادی قابلانتظار نخواهد
بود .مشارکت پایین مردم در انتخابات ،فقدان اعتماد مردم به حکومت
و بیتوجهــی حکومت به قواعد بازی در ســطوح داخلی ،منطقهای و
بینالمللی همه و همه معلول بیتوجهی به مالحظات اقتصاد سیاسی،
نبود رسانهها و احزاب مستقل ،عدم کنترلهای اجتماعی و ...است (در
پایان نمودار  4از پیوند روند رشد اقتصادی و مدیریت حزبی در آمریکا در
یک دوره  65ساله درسآموز به نظر میرسد).

[ اقتصاد سیاسی ]

احزاب نفتی
به مدل سیاستی
توجهی ندارند

«امتناع احزاب از ارائه برنامههای اقتصادی»
در گفتوگو با کمال اطهاری

کژکارکردی احزاب در ایران ریشــه در تفکر نفتی دارد؛ احزاب بیشتر به این
میاندیشند که بر سفره قدرت بنشینند و بعد به برنامه فکر میکنند؛ فکری
که هرگز بعد سیاستی به خود نمیگیرد و در مرحله مرامنامهای باقی میماند.
کمال اطهاری ،اقتصاددان میگوید :به الگوی کشورهای توسعهیافته نگاه کنید
و ببینید که آنها چگونه شیوههای انتظامبخش خود را با توجه به اقتصاد سیاسی
الگوی توسعهای پیش بردهاند .این مصاحبه را بخوانید.
بهنظر میرسد احزاب سیاسی بعد از انقالب عالقهای به ارائه برنامه
منسجمی برای اقتصاد نداشتند؛ دلیل این امتناع چیست؟

تشــکلهایی که خود را به نام احزاب معرفــی کردهاند ،برنامه اقتصادی،
اجتماعی و حتی سیاســی ندارند؛ آنها بیشتر مرامنامه مینویسند و بهعنوان
برنامهاین مرامنامهها را مبسوطتر میکنند .یعنی حرفهای کلی و انتزاعی و
اهدافی کالن را مطرح میکنند که حتی فاقد جهتگیریهای راهبردی تحققی
است .این مسئله ناشــی از فرایندی است که پیش از انقالب آغاز شده و باید
مسیر کژکارکردی تحزب در ایران ریشهیابی شود .اگر یک حزب برای خودش
برنامه داشته باشد باید سه مؤلفه را کام ًال پرورش دهد؛ یکی از مولفهها ،تدوین
مدل اقتصادی و اجتماعی اســت .مث ًال حزبی برای ارائه برنامههای خود مدل
سوســیالدموکرات دارد و طبق اصول این مــدل ،نقش دولت و نحوه دخالت
بازار و ســاماندهی امور را مشخص میکند .البته این مدل هم در درون خود
تفاوتهایی با الگوی سوسیالدموکراســی در کشورهای دیگر دارد؛ یا ممکن
هست حزبی مدلهای لیبرال و محافظهکار ارائه دهد که اینها هم در جزئیات
و نسبت به ساختار سیاســی تفاوتهای درونی دارند .براساس مدل است که
احزاب میتوانند ساختار اقتصادی و سیاسی را به صورت ساختار پیوستهای
به هم پیوند دهند .مؤلفه دوم برای حزب این است که به امور عینیت میدهد؛
یعنی مدل نظری را به مدل سیاستی تبدیل میکند .مثال درباره رابطه بنگاهی
از Social market economyمیگوید یا مد ل دولت توسعهبخشی مثل
کره جنوبی را الگو قرار میدهد .رابطه خود را با اقتصاد جهان مشخص میکند؛
ب ه این صورت که جهتگیریهای راهبردی در آن کام ًال در اموری مثل مالیات،
نقش دولتها و غیره مشخص میشود.
اگرچه شما هم معتقدید که حزب در ایران فاقد برنامه است ولی در
حوزه سیاستی خیلی از برنامهها به عینیت تبدیل میشوند .در اینجا روش

و شیوه کار چگونه است؟

مســلماً وقتی احزاب فاقد مدل باشــند و به معنای واقعی مدل اجتماعی
نداشته باشــند و یا مدلها به نظریههایی متکی شوند که نظریههای اقتصاد
سیاسی اســت و چارچوبهای تفسیر اقتصاد سیاســی تماماً تعیینکننده
شــود ،همه ارزشها سعی میکنند خود را به یک مدل تبدیلکنند .اگر این
ارزشها در حد ایدئولوژی باقی بماند ،مدل نیست و مرامنامه است و مرامنامه
ایدئولوژیاش را میگوید و ارزشهای عمومی را عنوان میکند که مث ًال آزادی
خیلی مهم است یا سنتیها میگویند احکام خیلی مهم است .مرامنامه برنامه و
مدل نیست؛ البته چیزهایی عنوان میکنند که مث ًال در اقتصاد ربا از بین برود.
اگر بخواهد ربا از بین برود ،مدل سیاستیاش این است که الگوی بانکداری
چگونه باشــد .مؤلفه ســوم ریلگذاری نهادی و نظارت است .مث ًال میگویند
میخواهیــم نرخ بهره را یک درصد باال ببریم یــا دو درصد مالیات کم و زیاد
کنیم ،یا عدهای از بازار رها میگویند که در آن امکان اشتغال برای همه ممکن
شود .این گفتهها زمانی که به مدل سیاســتی تبدیل میشود ،اجزای آن در
نهادها ممکن میشود .البته مولفه بعدی که خیلی هم دقیق کار میکند ،این
است که سیاست نهادی چگونه باشد و نظارت چگونه انجام شود .مثال مسکن
اجتماعی را روی سیاســت نهادیاش منطبق میکنند ،نوع ارتباط با بانکها
مشخص میشود .وام سهل و ارزان در اختیار مردم قرار گیرد و درنهایت اینگونه
استدالل میشود که سیاست از شورش و نارضایتی مسکن جلوگیری میکند.

چرا باید خواند:
چرا احزاب بیشتر
به مرامنامهها توجه
دارند تا مدل و برنامه؟
پاسخ را در این
مصاحبهمیخوانید.
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توسعه
 وقتی مدل اجتماعی نباشــد ،سیاســتگذاری در چه بستری رخ
میدهد؟

سیاستگذاری به خردهبنیانهای گذشته هم برمیگردد .در دوران جنگ
سرد واکنشهای احزاب چه احزاب چپ و چه احزاب راست تقلیل پیدا کرد به
دعوای مابین این دو به این محور که «بازار خوب اســت یا برنامه؟» و این بعد
از انقالب هم ادامه پیدا کرد و بعد آن هم دیگر نخواســتند مدل بدهند و آن
طــرف هم عدهای میگویند مدل را برادران بزرگ دادند؛ حاال این برادر بزرگ
میخواهد امریکا باشد یا شوروی .وضعیت اروپای شرقی در آن دوره قابل تامل
است؛ هر دو طیف هم چنین کردند و در مقابل کشورهایی مثل چین توانستند
ابتکار عمل بهخرج دهند و توانستند مدل توسعهای ارائه دهند.
البته الگو و سیاستی مثل پرداخت یارانهها که در کشورهای دیگر اجرا
میشود ،در اینجا همچنان منطبق بر اصل مدل نیست و مخالفانی دارد.

درواقع در ایران
سیاستزدگی
حاکم است نه
اقتصاد سیاسی و
بعد نوشتن برنامه.
اقتصادسیاسی
میگوید دوران
جهانیشدن است
و اگر چپ باشید
میگویید به قول
کارل مارکس ،تا
سرمایهداری
جهانینشود
جهانیشدن
سرنگون نخواهد
شد .و اگر اقتصاد
سیاسیشما
لیبرال باشد،
میگویید
سرمایهداری
آخرین الگوی
ممکن در جهان
معاصر است

کوبا بهعنوان کشــوری چپ که قبال اقتصاد در اختیــار دولت بود ،مدل
اقتصادی دولت توسعهبخش را اجرایی کرد و در آن بخش خصوصی فعال شد
و توانستند به رشد اقتصادی برسند .اینطرف هم کره جنوبی و ژاپن مدلهای
دولت توســعه آلمان را اقتباس کردند و با ابتکار عملی راه خود را پیدا کردند.
طیــف دیگری مثل آمریکای التین و ایتالیا ملغمهای از مدلها را گرفتند و از
پا افتادند و نتوانستند مدلهایشان را خوب پرورش دهند و به لحاظ اقتصادی
و اجتماعی دچار بحران شــدند .اما وقتی دوران جنگ سرد پایان یافت ،دوران
جدیدی آغاز شد مثل اقتصاد دانش پساصنعتی که مدل جدیدی را میخواست
و این مدل جدید با دعوای بازار یا برنامه دولت یا بخش خصوصی حل نمیشد،
چون اگر حل میشد مدل را عوض نمیکردند.
اما ما چه کردیم؟ بعد از انقالب همان تفکر انتزاعی را میبینید که ادامه دارد؛
جنگ ایدئولوژیک در چپ و راست بهنوعی ادامه دارد و در حاکمیت یک تفکر
ابتدایی غلبه پیدا کرده که مال دوران جنگ ســرد است و نوع برخوردش هم
اینکه میخواهد امور را انتظام بخشد ،مدل هم میدهد اما مدلی انتزاعی و بسیار
ابتدایی و مبتذل .متوجه نمیشوند که مدل انسجام میخواهد؛ میخواهد همه
چیز را به بازار بسپارد ولی نمیداند نئولیبرالیسم با همه اجزای خود کار میکند.
با یک دســت لرزان یا ناتوان بخواهید بخشــی از مدل یا برنامه را کپی کنید،
نمیتوانید .در دولت مارگارت تاچر وقتی میخواهد بودجه مسکن اجتماعی را
کم کند ،جماعتهای محلی را تقویت میکند و مسکن را به تعاونیهای محلی
میســپارد؛ یعنی کام ًال تا ریز برنامهاش مشخص است و یک مهندسی کامل
است و مسکن اجتماعی را کنار نمیگذارد .وقتی شما از بیرون نگاه کنید دچار
تفکر مبتذل میشوید .زمانی تصمیم میگیرید مسکن مهر را بسازید که سر و
تهش با بقیه اقتصاد نه خوانایی دارد و نه میتواند تداوم پیدا کند و نه تعاونیهای
محلی میســازید .اینکه چند نفر جمع شوند یک تعاونی درست کنند ،ایده
بسیار مبتذل و ابتدایی است .موضوع دیگر این است که در ایران «تفکر نفتی»
حاکم است؛ یعنی من قدرت را میگیرم و بعد کار میکنم؛ آقای پزشکیان خیلی
خــوب این را بیان کرد؛ او عصاره موضوع را درباره برنامه گفت؛ اینکه ما برنامه
نداریم و میخواهیم و میدانیم وقتی به قدرت رسیدیم و رئیسجمهور شدیم،
از چه کسی استفاده کنیم تا برنامه بنویسیم .او آشکار کرد همان چیزی که در
فکر همه احزاب در ایران و درواقع احزاب نفتی میگذرد ،همین مسئله است
و همه فکر میکنند پول نفت داریم و وقتی به قدرت رسیدیم ،میدانیم این را
چگونه توزیعکنیم و برنامهشان در حد این است که پول نفت چطور توزیع شود
و همگــی یک مرام عمومی دارند و مرامنامه عمومی بهخصوص بعد از انقالب
بیشتر تحت تأثیر این است که شعاری بدهند که مردمپسند باشد و اص ًال موضوع
این نیست که یک مدل اجتماعی بدهند که تناقض درونی نداشته باشد .برنامه
اجتماعی مثل یک نظریه است و مثل نظریه باید انسجام درونی داشته باشد.
در ایران در نبود برنامه و حضور ایدئولوژیهایی که مدل نیســتند
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اقتصاد سیاسی فعال میشود.

برای مدل اجتماعی ،اقتصاد سیاسی اص ًال به کار گرفته نمیشود.

جایگاه اقتصاد سیاسی در این سیاستگذاریها چطور میشود؟

در مدل مشخص نیست.

یها چطور؟
 در سیاستگذار 

باز هم مشخص نیست و حوزه سیاستگذاریها در حد همین که مردم چه
پسندی دارند؟ درواقع در ایران سیاستزدگی حاکم است نه اقتصاد سیاسی و
بعد نوشتن برنامه .اقتصاد سیاسی میگوید دوران جهانیشدن است و اگر چپ
باشید میگویید به قول کارل مارکس ،تا سرمایهداری جهانی نشود جهانیشدن
ســرنگون نخواهد شــد .و اگر اقتصاد سیاسی شــما لیبرال باشد ،میگویید
سرمایهداری آخرین الگوی ممکن در جهان معاصر است .بعدی فردی مثل جان
رالــز میآید و میگوید من عدالت را هم در این کار میگنجانم و همه این در
چارچوب اقتصاد سیاسی است و حرفهای رالز در چارچوب فلسفه سیاسی و
اقتصاد سیاسی است و آدمی مثل توماس فریمن میگوید باید همهچیز را آزاد
کرد و عدالت توزیعی مانع توسعه و ثروت است؛ همه اینها در چارچوب اقتصاد
سیاسی است .سوسیالدموکراتها میگویند به هر صورت درنهایت این جامعه
است که باید تعیین کند و جامعه این فرایند را میپیماید که توزیع را سامان
دهد و مالکیت خصوصی هم نحوه توزیع اســت و اینها حرفهای رالز است و
نظریه آنتونی گیدنز هم در چارچوب فلســفه سیاسی و اقتصاد سیاسی است.
ما هم باید تکلیف خود را مشخص کنیم .یعنی باید از مرامنامه و ایدئولوژی به
فلسفه سیاسی و اقتصاد سیاسی بیایند تا بتوانند مدل دهند؛ اگرچه وقتی این
سواد را نداشته باشند ،کار ممکن نیست.
چگونه امور سیاسی بر بروندادهای اقتصادی در ایران بهخصوص در
دوره معاصر تأثیر میگذارد؟ سیاستهای مشترک چگونه بین جناحهای
مختلف ادامه پیدا میکند؟

وقتی نظریه داشــته باشید ،زمانی که بخواهید یک مدل سیاستی درست
کنید شیوه انتظامبخش نهادی و سازمانی خود را مشخص میکنید و این شیوه
انتظامبخش است که عناصر سیاست شما را با یکدیگر همپیوند میکند .اما در
غیبت نظریه معلوم است روش کار تفاوت میکند و این تفاوت مرامی است و
ممکن است مدتی هم طبق روال قبلی عملکنند ولی بعدا نمیتوانند.
چرا؟

برای مدتی رانت نفت چالهچولهها را پر میکند و وقتی میبینید کفگیر به
تهدیگ خورده ،جمعیت و جامعه پیچیده شــده و درآمد نفتی کفاف مصرف
پیچیده امروز را نمیدهد ،همهچیز به هم میریزد .در غرب هر حزب یا جریانی
شیوه انتظامبخشی که انتخاب کرده ،مثل شیوه انتظامبخشی کینزی ،حداقل
 30سال دوام داشته .وقتی دگرگونیهای ساختاری رخ میدهد و کالنروندهای
جدیدی ایجاد میشود در اثر تفاوتهای تکنولوژی و ترکیببندیهای سیاسی
و تمام کشــورها در جهان مستقل میشوند ،کاالهای جدید میآید و خدمات
جدید شکل میگیرد ،آنگاه این شیوه نظامبخش و نظریه قبلی کار نمیکند.
وقتی رکود تورمی دهه  70ایجاد میشــود ،در این صورت میگویند باید روی
یک شیوه انتظامبخش جدید سرمایهگذاری کرد.
اگر خود را با روندها منطبق نکنند چه تبعاتی دارد؟

وقتی این دگرگونیها در جهان رخ داد ،شوروی نتوانست شیوه انتظامبخش
جدید از لحاظ اقتصادی و سیاســی برای خودش تعریف کند و فروپاشید اما
اینطرف بلوک ســرمایهداری درحالیکه از لحاظ اقتصادی و سیاسی خیلی
ضعیف شده بود ،توانست با شیوه انتظام بخش جدید وارد دوران جدید شود.
شیوه انتظامبخش جدید در چه چارچوبی کار میکند؟

شــیوه انتظامبخش جدید در چارچوب اقتصاد سیاسی تعریف میشود و
بعدا جزئیات خود را میچیند .پرورش نئولیبرالیسم ،به دلیل سنت قوی دانش

شوروی نتوانست شیوه انتظامبخش جدید از لحاظ اقتصادی و سیاسی برای خودش تعریف کند و
فروپاشید اما اینطرف بلوک سرمایهداری درحالیکه از لحاظ اقتصادی و سیاسی خیلی ضعیف شده
بود ،توانست با شیوه انتظامبخش جدید وارد دوران جدید شود.

ی از انگلستان شروع شده بود و البته اینها در تحول ملل خیلی
اقتصاد سیاســ 
مؤثر هستند .شیوه انتظامبخش جدید میگوید برای اینکه دولت مرکزی یعنی
دولت رفاه بزرگ مانع از رشد نیروهای مولد میشود ،باید بودجه دولت رفاه را کم
کنیم .بودجهاش را کم میکنند اما میگویند رفاه را به جوامع محلی میسپاریم؛
چیزی که در ایران اتفاق نمیافتد و ناقص است .در امریکا گفتند رفاه را به فرد
میسپاریم ولی در انگلستان گفتند به جوامع محلی میسپاریم؛ وضعیت اقتصاد
اجتماعی در انگلستان خیلی دچار تکانه نشد ولی در آمریکا برعکس شد.

فعال شوند و ابتکاراتشان را نشان دهند و وامهایش را به سمت وامهای پرریسک
جهــت دادند تا نوآوری بکنند .اروپاییهــا هم گفتند اگر میتوانیم به جامعه
آســایش دهیم و موضوع را جماعتی بکنیم و بتوانیم از نیروی کار پشتیبانی
کنیم و درعینحال خانواده را هم حفظ کنیم ،باید سیاست اجتماعی پیوسته
به نوآوریهای دانش انسان متکی باشد و باید خانواده دارای انسجام باشد؛ پس
کاری میکنیم که خانواده دارای انسجام باشد .یعنی شعار ندادند که خانواده
ی قوی کردند که با کارآمد
مقدس است بلکه خانواده را با سیاستهای اجتماع 
شدن نهادهای آموزش پیوستگی داشته باشد و احساس آسایش و خوشبختی
در خانوادهها باشــد .بهاینترتیب مهاجرت هم اتفــاق نمیافتد و دولت رفاه
سرمایهگذاری اجتماعی یا سیاست اجتماعی مبتنی بر سرمایهگذاری اجتماعی
در پیش میگیرد.

همه جناحها فکر میکنند اگر خودشان را به آب حیات نفت برسانند ،در
قدرت جاودانهاند و آنها بهتر میتوانند فالن سیاست را عملی کنند .اما کسی
نیست این آب حیات را بنوشد و بعد مثل قبل فکر کند.

سیاســت اجتماعی دولت رفاه گذشــته بهنوعی بوده که همه را راحت
میکرده ،بدون اینکه فعال بکند و این برای اقتصاد صنعتی خوب بوده که
نوآوری آنقدر مهم نبوده است .سیاست نئولیبرال یک سیاست دستگیرانه
و پس از وقوع اســت و این سیاست پســماندی به درد نمیخورد؛ در این
سیاســت خانواده مورد حمایت نبود و وقتی خانواده پاشید آسیبش بهکل
جامعه میرسد .پس در شیوه جدید تصمیم گرفتند نیروی کار را نوآور کنند؛
چون تغییرات فنآورانه باعث میشود بیکاری زیاد شود پس کار را سامان
دادند و مازاد اقتصادی را بهگونهای توجیه و باز توجیه کردند که پشــتیبان
نوآوری و آســایش شود و دولتهای توسعهبخش هم این را میگیرند و به
آن دولت رفاه توسعهبخش میگویند .اوایل دولتهای توسعهبخش در مورد
عدالت اجتماعی میگفتند با ایجاد شغل و درآمد رفاه فراهم میکنیم .بعد از
مدتی چینیها و کره جنوبی و خیلی از کشورهای دیگر ،دقیقاً همان دورهای
که ما درگیر دعواهای جناحی و گرتهبرداری از نئولیبرالها بودیم ،آنها دولت
رفاه فراگیر درست کردند که اآلن به آن دولت رفاه توسعهبخش میگویند.
در این شیوه رفاه بهعنوان امر مستقیم نبود .با دولت رفاه هشتصد میلیون
نفــر از زیر خط فقر بیرون نیامدند ،با کار بیــرون آمدند .ما نه کالنروندها
را میبینیم و نه به اســتراتژی و اقتصاد سیاسی توجه داریم و نه احزاب ما
ریسک تدوین برنامه را تحمل میکنند .سال  1384درباره مسکن اجتماعی
گفتیم اول نهادهایش را بسازید و اگر رشد اقتصادی داشته باشیم  10سال
دیگر میتوانیم مســکن اجتماعی فراگیر داشته باشیم نه اینکه یکمرتبه
پولها را در مســکن مهر بریزید .اینها تعاونیهای قبلی مســکن را منحل
کردند .همان موقع نوشــتم چه کار میکنید؟ ببینید دولت تاچر چه کرد و
اگر میخواهید دخالت دولت را کم کنید برای اقشار کمدرآمد ،تعاونی درست
کنید .ما در کشور اسکان غیررســمی داریم و برای سامان دادن به معضل
مسکن باید اول تعاونیهای محلی درست شود و به اتحادیهها اجازه فعالیت
داده شود و هر دو دسته گفتند اینها نیروی فشار میشوند .این همان نگاه
سیاســی به امر سیاستی است؛ یک امر سیاسی عقبمانده که نه نظریه ،نه
مدل سیاســتی و نه سیاستهای مشخص کارآمد دارد .حزب باید اینها را
بپروراند اول باید دموکراسی ایجاد شود و همزمان برنامهمحوری مورد توجه
باشد .روشنفکران مشروطه برنامه دادند و در تبعید هم برنامه دادند؛ همان
زمان ایران داشــت تجزیه میشد ولی اینها به سازمان ملل رفتند و آخوند
خراسانی علیه عثمانی به دادگاه الهه نامه مینوشت .روشنفکران مشروطه
در تهران دویستهزارنفری آن موقع در خانههای زیرزمینی جمع میشدند
و در انجمنهای غیبیشان برنامه مینوشتند .اآلن به انجمنهای غیبی نیاز
نداریم و شرایط برای نوشتن برنامه خیلی هموار است؛ هم نهادها را داریم و
هم امکان استفاده از تجربه جهانی فراهم است ولی اینکه چرا به برنام ه و مدل
سیاستی توجهی نمیشود موضوعی است که دربارهاش گفتوگو کردیم.

ایران چطور؟

در ایران موضع امریکا را گرفتند آنهم بهصورت گرتهبرداری ابلهانه .امریکا
اوراق بورس و مسکنش را به همه جهان میفروشد ولی ما چهکار کردیم؟
 در ایران وقتی مسئله به این شکل رخ میدهد واکنشها چگونه بروز
و ظهور دارد؟

شعارهای پوپولیستی از این شکاف سر درمیآورد.

بله! داستان همه اسطورهها دنبال چیز واهی رفتن است و درواقع تنها کسی
میتواند آب حیات را بنوشد که پیوسته در حال شناسایی جهان و دادن برنامه
باشد .به این توجه کنید زمانی که برنامههای شوروی کام ًال جهان را تجزیهو
تحلیل میکرد و تا مدتی قابلیتهای نوآوریشان وجود داشت ،میتوانستند
پیشرفت کنند و جلو بروند ولی وقتی قابلیتهای نوآوریشان را از دست دادند،
عقب رفتند و در اوج قدرت نظامی و سیاسیشان فروپاشیدند .برای اینکه مدل
اجتماعیشــان را نو نکرده بودند و نهادسازیهایشان قدیمی بود و اصالحات
جزئی آن را خراب میکرد .اما چینیها این را آموختند و توانستند امور خود را
ساماندهی کنند .در کشورهای جهان سوم کره از ژاپن آموخت؛ بهجای اینکه
از حرفهای بانک جهانی گرتهبرداری کند ،بازار را آزاد کردند و اینطور پیشرفت
کردند .االن عدهای در ایران میگویند دســت نامرئی بازار آمد و کره جنوبی را
به این حد رساند که این حرف ،مسخره است .اینها الگوی ژاپن را که از آلمان
گرفتهشده بود گرفتند؛ یعنی دولت توسعهبخش در آلمان که بهوسیله بیسمارک
معرفی شد را پرورش دادند و خود را با آن منطبق کردند .الگوی توسعه در کره
جنوبی همان الگوی تراستهای آلمانی در دوره بیسمارک است و ایران بهجای
اینکه از آلمان بیاموزد میخواهد از امریکای ترامپ بیاموزد؛ به این سیاســت
نمیگویند .این چیزی مبتذل است که عنوان سیاست به خود گرفته و بعدا هم
میبینند شکستخورده و میخواهند با استعفا ضعف خود را در الگوی شهری
بپوشانند و میگویند نگذاشتند کار کنیم .این خصلت دولت نفتی و حزب نفتی
است .اینها یک مرامنامه میدهند و در تبلیغات توجهها را به خود جلب میکنند
و همین امروز هم سر اینکه یارانه را باال میبرند مسابقه گذاشتهاند تا به قدرت
برسند؛ اما هیچکدام کژکارکردیهای خود را نمیبینند.
ی ریشه دارد.
تناقضهای رفتاری در مرامنامهها هم در بیمدل 

دقیقا! مدل توسعه ،حرفهای مرامنامهای نیست؛ توسعه شیوه انتظامبخش
است .دوران شیوه انتظامبخش نئولیبرالی بعد از بحران  2008به سر آمد؛ آنها
در کوشــش برای مدلهای جدید هستند ولی در ایران هنوز هم فهم شرایط
ندارند .کشــورهایی مثل ایتالیا ،یونان و غیره که شــرایط را درک نکردند ،در
خود اروپا دچار بحرانهای شدید شدند .در مدل انتظامبخش اروپا دولت رفاه
جدیدی تعریفشده؛ مدتی دولت رفاه تکلیفشان را نمیدانستند و اروپاییها
ک ج دار و مریز دولت رفاه خودشــان را حفــظ کردند .دولت رفاه جدید دولت
سرمایهگذاری اجتماعی است و جهت و مسیر سرمایهگذاری اجتماعی ،توجه
به اقتصاد دانشبنیان است .ما باید سیاست اجتماعی داشته باشیم که پشتیبان
نوآوری باشــد .در شیوه نئولیبرال گفتند برای اینکه نوآوری بکنیم باید افراد

تفاوت این سیاست با سیاست قبلی دولت رفاه بزرگ چیست؟

تشکلهاییکه
خود را به نام
احزاب معرفی
کردهاند ،برنامه
اقتصادی،
اجتماعی و
حتیسیاسی
ندارند؛ آنها
بیشترمرامنامه
مینویسندو
بهعنوان برنامه
این مرامنامهها
را مبسوطتر
میکنند.یعنی
حرفهای کلی
و انتزاعی و
اهدافی کالن را
مطرحمیکنند
که حتی فاقد
جهتگیریهای
راهبردی تحققی
است
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نسبت احزاب و دموکراسی ،نسبتی مستقیم و دوسویه است؛
به گونهای که احزاب ،مقوم و پیشبرنده دموکراسیاند و
دموکراسی هم زمینه بسط و رشد احزاب را فراهم میکند.

توسعه
[ علم سیاست ]

یکقرنناشکیباییباحزب
چالش احزاب و نظامهای سیاسی ایران

احزاب سیاســی به مثابه یکی از اجــزای نهادهای مدنی در
نظامهــای مدرن و معاصر ،بیش از همــه ،بر اثر همپیوندی
دو عامل «زایش و اســتقرار دموکراسی» و «ضرورت تشکل
و انسجام شهروندان» برای ا ِعمال ارادههایشان در یک زیست
اجتماعی شــهری و صنعتی ،ضرورت یافــت .تجربه قدرت
سیاسی در جوامع اروپایی ،به عنوان نخستین خاستگاه احزاب
سیاسی ،نشان از مبارزه نابرابر میان دولت و جامعه داشت .در
دکتر حسین جمالی
حالی که دولت خود را نماینده ملت تلقی میکرد و با تکیه بر
(بازنشسته)
عضو هیئت علمی
اقتدار حاکمیتی و در دست داشتن منابع اقتدار ،واجد قدرت
دانشگاه مازندران
ً
عالیه و غیرقابل کنترل بود ،در نقطه مقابل ،ملت که عمدتا در
فعاالن سیاســی خواهان مشارکت در قدرت خالصه میشد،
فاقد هرگونه حق و منابع قدرت بود .از این رو ،یکی از نخستین
جلوههای تالشهای ملت برای استیفای حق و قدرت خویش،
در قالب سازمان یافتن و تشــکلهای مردمی ،تحت عنوان
حزب ،ظهور و بروز یافت .این خود ،ترجمان و آن روی دیگر
سکه ،دموکراسیخواهی و آزادیطلبی بود .از این رو ،ما شاهد
همزادی دموکراسی و احزاب در دنیای مدرن هستیم.
مکرّمه جمالی
احزاب سیاســی از طریق «روش مبارزه مسالمتآمیز و
کارشناس کامپیوتر
قانونی»« ،جذب آرای مردمی» و «سازمان و برنامه» درصدد
هستند تا با هدف کسب قدرت و مناصب سیاسی ،اداره کشور
چرا باید خواند:
را به دســت گیرند .در نتیجه ،میتوان گفت :نسبت احزاب
چالش تاریخی احزاب
و دموکراسی ،نسبتی مســتقیم و دو سویه است؛ به گونهای
در ایران چیست و چه
تفاوت و تشابهی در
که احزاب ،مقوم و پیشبرنده دموکراســیاند و دموکراســی
آن دیده میشود؟ این
هم زمینه بســط و رشــد احزاب را فراهم میکند .حال ،این
مقاله را بخوانید.
پرسش اساسی در اینجا قابل طرح است که با وجود نظامهای
سیاســی عمدتاً غیردموکراتیک در ایران معاصر ،وضعیت و
شرایط احزاب سیاسی چگونه بوده و آیا میتوان توقع داشت
که احزاب سیاسی در ایران ،کارکردهای مورد انتظار را داشته باشند .برای بررسی دقیقتر ،شاید،
الزم باشد موضوع احزاب را در روند تاریخی ایران معاصر ،مطالعه کنیم تا بخشی از حقیقت ،آشکار
گردد .البته ،در اینجا ،به جای پرداختن به بنیانهای سازنده احزاب در ایران (چون سازمان ،برنامه،
پایگاه اجتماعی و ،)...به نحوه مواجهه نظامهای سیاسی مستقر در ایران با آنها خواهیم پرداخت؛
چرا که تنها در سویههای گشایش نظامهای سیاسی نسبت به احزاب ،امکان بالندگی و کارکرد آنها
یشود.
فراهم م 
کالن عصر مشروطهخواهی،
تاریخ معاصر ایران ،بنابر تقسیمبندیهای شناختهشده ،به سه دوره ِ
دوران پهلوی و دوره جمهوری اسالمی تقسیم میشود .فارغ از عصر نخست ،به دلیل عمر کوتاه آن،
مقایسه نحوه مواجهه نظامهای سیاسی دو دوره بعدی ،میتواند این حقیقت را آشکار کند که چگونه
این نظامها ،ناکارآمدی این نهاد مدنی در ایران معاصررا رقم زدند .از منظر دانش سیاسی« ،امکان
عملی ظهور و بالندگی نهادهای مدنی مستقل از حکومت» به معنای امکان فعالیت آزاد آنها در یک
عرصه رقابتی و به دست گرفتن قدرت واقعی که اساساً در قالب امکان قدرتیابی احزاب اقلیت و
اپوزیسیون ،جلوه و ظهور پیدا میکند ،مهمترین معیار بررسی مواجهه نظام سیاسی با حزب است.
حکومت محمدرضاشاه پهلوی که با اشغال ایران در جنگ جهانی دوم توسط متفین و تبعید
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رضاشــاه ،در شهریور  1320آغاز شد ،شاید ،مناسبترین دوره تاریخی برای بررسی نحوه مواجهه
نظامهای سیاسی با احزاب در ایران معاصر باشد .جوانی و ضعف اقتدار شاه در زمان اشغال ،فرصتی را
برای رشد و بالندگی احزاب سیاسی در دهه  1320فراهم کرد که مطابق تحلیل تاریخی ،تنها دوره
شکوفایی و رونق احزاب در ایران معاصر تلقی میشود .این دوره کوتاه ،با کودتای  28مرداد 1332
به پایان رسید و عصر شکلگیری و بالندگی احزاب دولتی و فرمایشی آغاز شد .جالب توجه است
که اتفاقاً در دوره اقتدار محمدرضاشاه ،بعد از کودتای  28مرداد ،ایران به تدریج وارد نظام حزبی شد؛
به گونهای که با تاسیس حزب رستاخیز ،رژیم درصدد برآمد تا بیشتر ارکان قدرت ،در اختیار آن
قرار گیرد .البته ،در این حکومت ،ضمن سرکوب همه احزاب منتقد و مخالف ،تنها به احزاب دولتی،
اجازه فعالیت سیاسی و رقابت برای کسب قدرت داده میشد .با این همه ،این احزاب ،بیش از آنکه
دارای پایگاه اجتماعی واقعی در بدنه جامعه باشند ،با صاحبان قدرت در پیوند بوده و با رانت آنها ،به
مناصب دست پیدا میکردند .پس ،فقدان رقابت واقعی ،به ویژه از طریق احزاب مخالف و منتقد ،از
دولتی فاقد پایگاه اجتماعی به مناصب قدرت از طریق پیوند و ارتباط با
یک سو و دسترسی احزاب
ِ
صاحبان قدرت و نه کسب آرای مردم در یک رقابت سیاسی آزاد از سوی دیگر ،مهمترین ویژگی
اصلی احزاب در این دوره است .در نتیجه ،این حکومت ،در مواجهه با احزاب ،ضمن سرکوب تمامی
حزبهای مخالف و منتقد ،تنها امکان حضور و قدرتیابی احزاب هوادار خود را فراهم میکرد .حال
اگر بخواهیم در داوری نهایی این دوره ،آن را با مؤلفههایی چون «نظام حزبی» و «نهادهای مدنی»
و «نظامهای اقتدارگرا و توتالیتر» و «جامعه تودهای» ارزیابی کنیم ،میتوان گفت :علیرغم وجود
نظام حزبی و نبود جامعه تودهای در دهه پایانی حکومت محمدرضاشاه ،ما با فقدان نهادهای مدنی
و احزاب مخالف و نیز خصلت اقتدارگرایی شــدید این حکومت ،مواجه هستیم .این امر ،شرایطی
را فراهم میکرد که تنها احزاب فرمایشــی ،به معنای احزاب دست نشانده دولت حاکم ،در عرصه
سیاســتورزی حضور داشته و حزب سیاسی به معنای تشکل مردمنهاد مستقل از دولت ،امکان
فعالیت و قدرتیابی نداشته باشد.
جامعــه ایران بعد انقالب ،جامعــهای انقالبی با رهبری کاریزماتیک و مشــحون از عواطف و
احساسات ،در واقع ،یک جامعه تودهای ،به تعبیر جامعهشناسی سیاسی بود که اساساً با هر گونه
ســازمانیابی مدنی در تعارض بود .با این وجود ،روند حضور و فعالیت احزاب سیاســی در ایران
بعدانقالب ،بســیار پُرفراز و نشیب بوده است .وضعیت و شرایط احزاب سیاسی در دوره جمهوری
اسالمی ،در دوران کوتاه سالهای نخست بعدانقالب ،تا حدودی آزاد و رقابتی بود؛ به گونهای امکان
فعالیت و قدرتیابی احزاب منتقد وجود داشت .اما ،به تدریج ،با حذف و سرکوب همه سازمانها
و احزاب منتقد و مخالف ،عم ًال تنها احزاب طرفدار و حامی حکومت انقالبی ،اجازه سیاستورزی
یافتند .با این وجود ،جالب توجه است که نخستین تالش یک حزب فراگیر مذهبی هوادار حکومت،
با پایگاه اجتماعی گسترده از همه اقشار ،با نام حزب جمهوری اسالمی ،با بنبست و انحالل مواجه
شد .البته ،به تدریج و طی سه دهه بعدی ،امکان شکلگیری احزاب جدید منتقد هم فراهم شد که
مجددا ً با بحران و انحالل در عرصه سیاسی ایران مواجه شدند .در شرایط کنونی ،هرچند ما با حضور
و فعالیت برخی احزاب منتقد در جمهوری اسالمی مواجه هستیم ،اما عم ًال امکان قدرتیابیشان،
از طریق نظارت اســتصوابی ،از آنها سلب شده است .حال ،اگر بخواهیم یک ارزیابی از چندوچون
مؤلفههایــی چون «نظام حزبی» و «نهادهای مدنی» و «نظامهای اقتدارگرا و توتالیتر» و «جامعه
تودهای» ،در دوره جمهوری اسالمی داشته باشیم ،میتوان بیان کرد که ایران بعد انقالب ،با فقدان
نظام حزبی ،ضعف شدید نهادهای مدنی (به دلیل فشار شدید حکومت از تشکلیابی و سازماندهی
آنها) ،وجود نظام شبهاقتدارگرا و نیز تالش برای حفظ و تقویت جامعه تودهای (سر به فرمان فرامین
حکومتی در مراسمهای مورد نظر) ،مواجه بوده است.
در پایان ،با تأمل بر وجه اشــتراک و اختالف نحوه مواجهه نظام سیاســی پهلوی و جمهوری
اسالمی با احزاب سیاسی ،میتوان دریافت که «ناشکیبایی» با احزاب مخالف و منتقد ،ویژگی اصلی
مشــترک آنها بوده؛ در عین حال که رژیم پهلوی ،درصدد بود تا یک نظام حزبی دولتساخته را
حاکم کند ،اما جمهوری اسالمی از هر گونه شکلگیری نظام حزبی جلوگیری کرده است .حال ،اگر
بخواهیم به چرایی وجود چنین امری در عرصه سیاستورزی ایران اشاره کنیم ،شاید ،ساختیابی
سیاسی نظامهای حاکم که به نوعی قدرت عالیه نامحدود بدانها اعطا شده ،موجب برنتابیدن آنها
در قبال احزاب شده که این خود ،علیالظاهر ،ناشی از رویکرد «تقدیس قدرت» ،در باالترین شکل
آن و نامقبولیت نظارت و کنترل بر آن است؛ امری که هم در قانون اساسی مشروطه و هم در قانون
اساسی جمهوری اسالمی ،نمایان شده است.

احزاب و افراد در بین تیغههای یک قیچی که توأمان بیثباتی در عرصههایی و ثبات شدید در عرصه
ناامیدی از تغییرپذیری را شامل میشود ،از ظرفیت ساختاری و انگیزه الزم برای ورود به تدوین برنامه
اقتصادی برای نامزدها برخوردار نیستند.

[ نگاه جامعهشناسی سیاسی ]

غیبت برنامه در میان احزاب

احزاب چگونه برای توسعه اقتصادی میاندیشند؟

JJمقدمه
نامزدهای ریاســتجمهوری  1400هرکدام سخنانی یا
مکتوباتی را تحت عنوان برنامه اقتصادی ارائه کردهاند .سؤال
من در این نوشتار درباره برنامه بودن یا نبودن این سخنان و
مکتوبات نیست زیرا از اساس میتوان در برنامه بودن برخی از
آنها تردید کرد .اغلب این سخنان و مکتوبات در حد هدف
و وعدهاند ،اهداف و وعدههایی که به ملزومات بنیادینی نظیر
محمد فاضلی
منابع و شیوه تأمین مالی ،سازوکارهای انگیزش در کنشگران
دانشگاه
عضو هیئت علمی
اقتصادی نظیر بخش خصوصی برای همراهی کردن با آنها ،و
شهیدبهشتی
شیوههای تضمین اجرایی شدن و همگرا شدن نظام اقتصادی
چرا باید خواند:
به ســمت تحقق آنها التزامی ندارند .ارزیابی پیآمدها نیز
احزاب سیاسی
صورت نگرفته و بنابراین از این منظر که چنین ســخنان و
چگونه
قدرتمند
مکتوباتی به الزامات تحقق و تحلیل پیآمدها و اثرات پایبند
را
مسیر
توانند
می
نیســتند ،و ظرفیتهای حکومت و نظام اجرایی برای تحقق
اقتصادی
توسعه
برای
آنها را در نظر ندارند ،نمیتوان آنها را برنامه خواند .مسأله اما
هموار کنند و جایگاه
در این نوشتار آن است که چرا آنچه برنامه خوانده میشود
این سیاست در ایران
توسط احزاب یا گروههای سیاسی تدوین نمیشوند.
را
کجاست؟ این مقاله
تجربه کنشگری سیاســی و فعالیت انتخاباتی من نشان
بخوانید.
میدهد نامزدها از زمانی کــه تصمیم میگیرند وارد فرایند
رقابتهای ریاســت جمهوری بشوند ،با شــماری از کسانی
که در عرصههای مختلف متخصص هستند ،مشورت میکنند .مشاورههای اقتصادی نیز در کنار
مشاورههای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی و گاه محیطزیستی از جمله مشورتهای نامزدها به شمار
میروند .این مشاورههاست که در نهایت در قالب آنچه برنامه اقتصادی کاندیداها خوانده میشود،
به مردم ارائه میشود .این فرایند اما در معرض آسیبهای جدی است و بدون تحلیل این آسیبها
نمیتوان به تدوین برنامه اقتصادی از سوی نامزدها و احزاب امید چندانی داشت.
JJبیجایگاهی احزاب در نظام سیاسی
اولین مشکل احزاب برای تدوین برنامه اقتصادی  -و البته هر برنامه دیگری  -این واقعیت است
که احزاب در نظام سیاسی جایگاه ساختاری ندارند .احزاب در حد گروههایی که کارکرد سازمان
بسیج رأی را ایفا میکنند در عرصه سیاسی ایران وجود دارند .نظام انتخاباتی حزبی نیست ،مجلس
بر اساس احزاب سازمان نمییابد و انتخابات ریاست جمهوری صورتی از رقابتهای حزبی در شکل
مرسوم جهان امروز نیست .احزاب نیستند که نامزد به فرایند انتخابات معرفی میکنند بلکه احزاب
و گروههای سیاســی در نهایت بین افرادی که توانستهاند در فرایند انتخاباتی باقی بمانند ،یعنی
توانستهاند مقبولیتی اجتماعی کسب کنند و از سد شورای نگهبان عبور کنند ،دست به انتخاب
میزنند .نامزدها نیز در عمل الزامی به کســب و جلب موافقت احزاب ندارند .تلختر این است که
هر قدر از عمر نظام سیاسی گذشته این وضعیت تشدید شده است .اکثریت اصولگرایان در سال
 1384مجبور شدند از محمود احمدینژاد حمایت کنند ،و نسبت اصالحطلبان و حسن روحانی
نیز کموبیش همین بوده است .سیاستورزی در ایران از اساس بر مبنای حزب به معنای سازمانی
جمعی برای کار سیاسی مســتمر ،دارای رویکرد و سازمان سیاسی تشکیالتی ،واقعیت سازمانی
بیننسلی و ملزم به حفظ اعتبار و سرمایه اجتماعی به منظور باقی ماندن و کسب قدرت سیاسی
تعریف نشده است .تدوین برنامه اقتصادی از سوی احزاب در چنین شرایطی به صورت بنیادی در

معرض بیثباتی و نامؤثر بودن است .این وضعیت را باید به فقدان ساختار و سازماندهی تشکیالتی
مؤثر احزاب نیز مرتبط دانست .تأمین مالی برای فعالیت حزبی ،کار بر روی تدوین برنامه و هر آن
چیزی که برای اجرا در اختیار نامزد ریاست جمهوری قرار بگیرد ،مستلزم سازماندهی و تشکیالتی
اســت که احزاب ایرانی فاقد آن هستند .از همین روست که نامزدها به عنوان سازمان بسیج رأی
در چند ماه و گاه چند هفته باقیمانده به انتخابات ،به دنبال متخصصانی میگردند که برای آنها
برنامه تدوین کنند.
JJفقدان ثبات جهتگیریهای کالن
اقتصاد ایران چنان از شوکهای بیرونی  -نظیر نوسانات بازار نفت و تحریمها  -تأثیر میپذیرد
که هر گونه برنامه اقتصادی در مقابل این شوکها در معرض فروپاشی است .این شوکهای بیرونی
مؤثر با فقدان اجماع در سطح نظام سیاسی برای دنبال کردن سیاستهای اقتصادی مشخص برای
بازههای زمانی قابل توجه و به صورت پایدار تشدید میشود .کلیت این وضعیت ،ترکیبی اقتصادی-
سیاسی است .اجماعی بر سر اصول سیاستهای اقتصادی که همه دولتها و مجالس باید از آنها
تبعیت کنند وجود ندارد ،و شوکهای بیرونی هم ثبات الزم برای برنامهپذیر کردن اقتصاد را از بین
میبرند .اینجاست که عاملیتها به عالوه مساعد بودن شرایط بیرونی به متغیرهای تعیینکننده
تبدیل میشــوند .به عالوه به دلیل فقدان جایگاه ساختاری احزاب در شاکله نظام سیاسی که در
بند قبلی به آن اشــاره شــد ،احزاب و گروهها از بنیه الزم برای پیشبرد سیاستهای طراحیشده
نیز برخوردار نیســتند .اگر نظام حزبی مستحکمی برقرار باشد ،احزاب میتوانند با تدوین برنامه
و همچنین تالش برای کسب قدرت در مجلس و دولت ،نسبت به تمهید کردن قدرت اجرایی و
تقنینی الزم برای پیشبرد برنامهها و اهداف اقدام کنند ،اما وقتی نظام حزبی در ساختار سیاسی
جایگاه ندارد و تمهید کردن قدرت اجرایی و تقنینی با نااطمینانیهای متعدد از جمله نظارت شورای
نگهبان مواجه است ،کل فرایند انتخابات به امری اقتضایی و غیرقابل پیشبینی تبدیل میشود.
چشمانداز هر حزب و گروهی برای تمهید کردن برنامه از آن جهت که اص ًال نمیداند اجازه ورود به
انتخابات را پیدا میکند یا نمیکند ،و آیا به اکثریت عددی الزم برای تصویب برنامههای خود در
مجلس میرسد یا نمیرسد ،تیرهوتار است.
JJفقدان اجماع در سطح نظام
اگرچه نظام سیاســی دارای اسناد باالدستی در حوزه اقتصاد است اما رویه عملی در بسیاری
موارد خالف مندرجات اســناد است .نظام سیاسی از ظرفیت کافی برای اجماع بر سر اصول کلی
اداره اقتصاد در محورهای مهمی نظیر مداخله یا عدم مداخله دولت در اقتصاد ،مســأله یارانهها و
بسیاری موارد دیگر برخوردار نیست .حرکت پاندولی بین سیاست سرکوب قیمتها و گاه تالش
برای آزادسازی ،اقتصاد دولتی و بنگاهداری دولتی تا تالش برای خصوصیسازی و در نهایت عمدتاً
خصولتیسازی؛ حمایت از سرمایهگذاری خارجی و در مواقعی حمله به سرمایه خارجی یا ملزومات
آن؛ همه نشاندهنده فقدان اجماع سیاسی برای ثبات سیاستی در اقتصاد را نشان میدهند .این
سطح از بیثباتی سیاســی و فقدان اجماع ،کشور را به مرحله امتناع برنامه دادن از سوی احزاب
میرساند .احزاب و کاندیداها در نهایت به دنبالکنندگان وضع موجود ،مسیرهای طیشده و الزامات
ناشی از وابستگی به مسیر گذشته تبدیل میشوند.
JJنتیجهگیری
افراد و احزاب بهطور ریشهای با مسأله ناامنی در سرمایهگذاری بر سر تدوین یک برنامه ،و بعد
فضای ابهام در شرایط دست یافتن به قدرت اجرایی و تقنینی الزم برای پیشبرد برنامه ،و در سطح
کالن با بیثباتی ناشــی از شوکهای بیرونی مواجه هستند .این سطح از بیثباتی و ناامنی جایی
برای مداخله برنامهمحور در سیاست باقی نمیگذارد .بیثباتی و ناامنی در حالی که وجه مهمی از
این وضعیت را شکل میدهد ،همزمان شدت وزن مسیر طیشده است که ثبات سیاستی بر محور
سیاستهای ناکارآمد گذشته ایجاد میکند ،و به دلیل فقدان ظرفیت اجماعسازی در درون نظام
سیاسی ،امید به تغییر این ثبات ناکارآمد و خسارتبار نیز بسیار کم است.
احزاب و افراد در بین تیغههای یک قیچی که توأمان بیثباتی در عرصههایی و ثبات شدید در
عرصه ناامیدی از تغییرپذیری را شــامل میشود ،از ظرفیت ساختاری و انگیزه الزم برای ورود به
تدوین برنامه اقتصادی برای نامزدها برخوردار نیستند.
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توسعه
[ جامعهشناسی سیاسی ]

تراژدی زیست حزبی من

تن دادن به قواعد دموکراسی؛ نسلها باید تغییر کنند
ســال  ۱۳۵۴بود که از دبیرستان در رشته ریاضی با
معدل باالتر از  ۱۹و رتبه دورقمی کنکور فارغالتحصیل
شدم .همان زمان میتوانستم در رشتههای پزشکی و
مهندســی و علوم پایه همه دانشــگاهها ادامــه تحصیل دهم اما
علیرغم تعجب و مخالفت بسیاری از اطرافیان رشته علوم سیاسی
دانشگاه تهران را انتخاب کردم .در دوره دبیرستان فردی سیاسی و
شدیدا ً نگران آینده کشــور بودم و با همان روحیه ،برای خودم و
دیگران اســتدالل میکردم مشــکل کشــور ما کمبود پزشک و
مهندس نیست ،نیاز ما افراد متخصص و دلسوز برای راهبری کالن
کشور در جهت خیر عمومی است .در دوران دانشجویی فعالیتهای
سیاســی دانشــج ِویی دغدغه دائمی من بود اما بــا توجه به جو
غالب رادیکال قهرآمیز بر فضای دانشجویی ،پس از میزانی نزدیکی
به ســایرین علیرغم اطالع آنان به توانایی تحلیلی و نظری من،
وقتی میدیدند همراهی چندانی با اعتراضات تند و مسلحانه ندارم
یا در زمان اعتصاب حاضر به شکستن شیشهها نیستم ،از من فاصله
میگرفتند .وقتی انقالب پیروز شد و همه طعم آزادی را چشیدند،
گمان بردم اکنون در بهار گفتوگو و کنش و مشارکت دموکراتیک
همه مردم برای یافتن بهترین راه تعالی کشــور قــرار داریم .اما
افســوس که از روز  ۲۵بهمن  ۱۳۵۷که دانشــگاه دوباره باز شد
و دانشــجویان فعال مایشاء شدند ،ســهمخواهیها با ادعای حق
مطلق بودن همگان که قرار بود همه دهانها برای ســخن گفتن
گشوده شد ،اما کم بودند گوشهای شنوا .گفتوگویی شکل نگرفت
تا گفتمانها برجسته شــوند .متاسفانه گفتمان غالب از چرخش
چماقها و لوله تفنگ متولد شد .روزی که به رشته علوم سیاسی
آمــدم آرمانمان بود که با خلق یا اشــاعه ایدههای توســعهگرا،
بخشهای بزرگی از مردم را را با خود همراه کنم یا به آنها بپیوندم
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مسعود سپهر
استاد دانشگاه

چرا باید خواند:
اگر میخواهید
تجربه زیست حزبی
یک کنشگر و استاد
دانشگاه را بخوانید،
این مقاله به شما
توصیه میشود.

نکتههایی که باید بدانید
[اگر افراد در نهادهای مدنی متشکل نشوند ،تودههای انسانی جدا از هم ،بهترین طعمه برای
د. احزاب سیاسی باالترین تجلی تشکل آزاد مردم در جامعه
مردم فریب فرصتطلبان هستن 
د .
مدنیهستن 
[از آنجاییکه قاعدهبازی دموکراسی نهادینه نشده بود و گروهی که شانس خود را برای جلب
رأی اکثریت با قواعد بازی دموکراتیک در حد صفر میدیدند ،به تدریج قاعده بازی را به هم
ت .
د  .حفظ قاعده بازی دموکراتیک نیازمند نهادهایی است که در ایران وجود نداش 
زدن 
[اگر صحنه سیاست به لحاظ حرفهای ریسکی باالتر یا امتیازاتی کمتر از حرفههای دیگر
تطلبان
تطلبان ،شهاد 
داشته باشد ،تنها سه گروه ممکن است وارد عرصه سیاست شوند :فرص 
پیرو مشی چریکی و افراد درجه چندم که کار دیگری پیدا نکردهاند.
[فرهنگ سیاسی ما فرهنگ پدرساالری است ،که در طول تاریخ همچنان رسوبات آن باقی
مانده است. حتی اگر حزبی هم تشکیل شود بر مدار فردی فرهمند میچرخد.
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و گام به گام نقشــی برجستهتر از از یک پزشک یا مهندس برای
مردم داشــته باشــم .با تعطیل شــدن دانشــگاه و شروع جنگ
خشونتهای خیابانی بعدی و هژمونیها بر من مسلم شد که امکان
تداوم چنین پروژهای منتفی است ،بنابراین راه دیگری برگزیدم و
به همان مدرسه برگشــتم که فارغالتحصیل آن بودم و به عنوان
معلم و مدیر آنجا تا پایان جنگ برای ســاخت نسل آینده تالش
کردم .دانشآموزان آندوره که اکنون از برجستهترین متخصصان و
مدیران کشور هستند اذعان دارند در آن مدرسه عالوه بر دانش،
مدارا و عشق به دیگران را نیز آموختهاند .پس از جنگ این بار به
عنوان عضو هیئت علمی و کار دانشگاهی از یک سو و با حضور در
فضــای مطبوعــات و گروههای سیاســی در حال شــکلگیری
اصالحطلبان از ســوی دیگر ،سعی کردم کار سیاسی مفهومی که
ارســطو آن را شریفترین فن نامیده و نه آنگونه که فرصتطلبان
سیاسی توصیفش میکنند ،ادامه دهم .با همین تالشهای کوچک
که در سراسر کشور آغاز شده بود ،افراد متفاوتی به مجلس پنجم
راه یافتند و به دنبال آن حماسه دوم خرداد رقم خورد .با خوشحالی
گمان کردم این بار دیگر سیاست از مسیر گفتوگو نه از لولههای
تفنگ و چرخش چماقها جاری خواهد شد .از آن سالهای طالیی
بخش بزرگی از خود را مصروف کار حزبی کردم و عالوه بر عضویت
و نایب رئیسی شورای مرکزی ریشــهدارترین حزب اصالحطلب
ایران ،در استان فارس ،با تالش فراوان این امر را به عنوان مهمترین
دغدغه خود دنبال کردم .به طوری که همزمان عالوهبر مسئولیت
حزبی در مسئولیت شورای هماهنگی احزاب اصالحطلب استان و
خانــه احزاب فارس ،گســترش تفکر و مرام حزبــی را برای همه
گرایشها و سلیقهها دنبال کردم .و اما بعد.
این مقدمه طوالنی را گفتم تا مخاطب بداند کسی که
در مورد حزب در ایران سخن میگوید ،هم به لحاظ
نظــری باالتریــن درجــه دانشــگاهی در حــوزه
جامعهشناســی سیاسی ایران را دارد و هم از نوجوانی کار حزبی و
سیاســی با محوریت دوری از خشــونت را مهمترین وظیفه خود
میدانسته و در عمل در باالترین سطوح حزبی فعالیت کرده کرده
است .اما با صد افسوس امروز با دفن خوشبینیهای گذشته اعتقاد
دارد حداقل تا  ۳۰سال دیگر دیدن یک نظام سیاسی دموکراتیک
مبتنی بر آزادی و فعالیت احزاب متنوع در ایران رؤیایی دستنیافتنی
است .امروز در میان متفکران سیاسی این باور که مطلوبترین نظام
سیاســی ممکن ،نظامی دموکراتیک اســت کــه در آن حقوق و
آزادیهای همه افراد رعایت شــود .حاکمان بــه صورت ادواری و
موقت و مســالمتآمیز با رأی اکثریت مــردم در انتخاباتی آزاد و
منصفانه برگزیده شوند؛ برای داشتن چنین نظامی کارآمد و شفاف،
شــکلگیری نهادهای آزاد جامعه مدنی الزامی است .اگر افراد در
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ت .
در نظامهای دموکراتیک قانون و قوه قضاییه مهمترین نهاد حافظ قواعد بازی دموکراتیک اس 
وقتی قانونگذار در ایران برای سالها از تعریف جرم سیاسی و تشکیل هیئت منصفه مظهر افکار
عمومی عاجز است ،فعالیت حزبی بسیار دلهرهآور میشود.

نهادهای مدنی متشکل نشوند ،تودههای انسانی جدا از هم ،بهترین
طعمه برای مردم فریب فرصتطلبان هســتند .احزاب سیاســی
باالترین تجلی تشکل آزاد مردم در جامعه مدنی هستند و قدرت
مردم را به شــکل مســالمتآمیز به حاکمیت و حاکمان منتقل
میکنند .احزاب نماینده خواستها و عالیق و دیدگاههای بخشهای
مختلف جامعه هستند که با جمعبندی و عرضه این خواستهها ،از
یک سو با جذب افراد حمایت و رأی بیشتری کسب میکنند و از
ســوی دیگر با انتقــال آن به قدرت زمینه تحقــق آنها را فراهم
میکنن د .
اما به داســتان زندگی خود برگردم .در ســالهای
رؤیایــی اصالحــات ،روزی نبود کــه جوانی برای
پیوستن به حزب مراجعه نکند .هیچ هفتهای بدون
برگزاری جلســه پرشور با مشارکت گروههای مختلف اجتماعی
ســپری نمیشــد .مقالهای اگر در نشــریه چاپ میشد بدون
بازخوردهای مثبت و منفی فراوان نبود .اما کمکم ورق برگشت،
چرا؟ چون قاعدهبازی دموکراسی نهادینه نشده بود و گروهی که
شانس خود را برای جلب رأی اکثریت با قواعد بازی دموکراتیک
در حد صفر میدیدند ،به تدریج قاعده بازی را به هم زدند .حفظ
قاعده بازی دموکراتیک نیازمند نهادهایی است که در ایران وجود
نداشت .نخســت آنکه در تعریف دولت گفتهاند :نهاد انحصاری
کاربرد مشروع زور .یعنی فقط این نهاد میتواند اسلحه و زندان
و.. .داشــته باشد و به کار بندد اما شــدت این حق انحصاری و
کنترل این قدرت توسط مردم و با دقیقترین نظارتها و ضمانت
اجرای قانونی است .مث ً
ال اگر نیروهای امنیتی یک کشور شبانه
وارد خانه افراد میشوند و آنها را آزار و سالخی میکنند ،دیگر
دولت نیســتند .از مافیا هم بدترند چون تنها همان کار مافیا با
مخالفان خود را انجام دادهاند و در قدرتی که به امانت توســط
مردم به دســت آنها ســپرده شده اســت خیانت کردهاند .در
نظامهای دموکراتیک قانون و قوه قضاییه مهمترین نهاد حافظ
قواعد بازی دموکراتیک اســت .وقتی قانونگــذار در ایران برای
ســالها از تعریف جرم سیاسی و تشکیل هیئت منصفه مظهر
افکار عمومی عاجز است و برخالف نص قانون اساسی ،دادگاههای
ویــژهای به نام دادگاه انقــاب و روحانیت تنها گوش به فرمان
نهادهای امنیتی هستند ،فعالیت حزبی بسیار دلهرهآور میشود.
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در همه دنیا کســانی که میخواهند سیاستمدار
حرفهای شوند مثل همه گروههای حرفهای دیگر،
تعدادشــان معدود است .البته آنها هم انسانهای
معمولیای هستند که نیازهای همه انسانهای دیگر را دارند و
قرار نیست هرکس وارد سیاست میشود چریک باشد و همیشه
یک قرص ســیانور زیر زبان خود آماده داشته باشد .اگر صحنه
سیاست به لحاظ حرفهای ریســکی باالتر یا امتیازاتی کمتر از
حرفههای دیگر داشــته باشد ،تنها ســه گروه ممکن است وارد
عرصه سیاست شوند :نخست فرصتطلبان و اعضای حزب باد و
تخــواری و ریزهخــواری و پاچهخــواری. دوم
مســتعدان ران 
شهادتطلبان پیرو مشی چریکی و ایثارگران مطلق .و دسته سوم
افراد درجه چندمی که کار دیگری پیدا نکردهاند و از سر حادثه
به این دامگه افتادهاند .اگر سیاســت شریفترین فن است پس
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مهمترین مأموریــت را در جامعه دارد ،جایگاه شــریفترین و
اخالقیترین افراد با باالترین تواناییهای علمی و مدیریتی است.
من در کارنامه کاری خود این فرصت را داشتم که مدتی به عنوان
استاد مهمان سیاست در دانشگاه هاروارد تجربه بیندوزم .گفتنی
اســت که دانشگاه هاروارد مشــهورترین و مهمترین مرکز علم
سیاست در جهان است.
ورود به این رشته در این دانشگاه رقابتیترین عرصه
در میان همه دانشگاههای دنیاست .با دانشجویان
بسیاری در این دانشــگاه صحبت کردم و همه به
دلیل عشق به سیاست اعم از نظری یا عملی وارد این حوزه شده
بودند و مطمئن بودند اگر تالش کنند میتوانند به مدارج عالی
مورد نظر خود میرسند .آن گروه که در فکر سیاست عملی بودند
و در آرزوی خود نماینده یا ســناتور یا رئیسجمهور یا دیپلمات
شــدن را تصــور میکردند از همان ســال اول دانشــگاه وارد
کمپینهای انتخاباتی احزاب و نهادهای مدنی دانشجویی سایر
فعالیتهای سیاسی میشدند و هر روز با شرکت در دهها واقعه و
مراسم سیاسی مثل ســخنرانیها و راهپیماییها و اعتراضات و
مانند اینها خود را نشــان میدادند .مث ً
ال در سال سوم دستیار
انتخاباتی یک سناتور بودند .به عبارت دیگر راه سیاستمدار شدن
از مسیر احزاب ،کام ً
ال روشن و در دسترس بود .درست مثل یک
نفر که وارد رشته پزشکی میشد و مسیر خود را به روشنی دنبال
میکرد .من که سالها به عنوان استاد در رشته علوم سیاسی در
ایران کار کرده بودم وقتی وضعیت آنها را با دانشجویان خودم
در ایران مقایســه میکردم ،بیاختیار به یاد این بیت ســعدی
میافتادم که تو کی به دولت ایشان رسی که نتوانی /جز این دو
رکعت و آن هم به صد پریشانی
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در ســالهای پــس از دوم خــرداد ،روزی یکــی از
دانشــجویان به اتاق من آمد و گفت« :شــما که آدم
خوبی هستی ،حزب شــما هم که حرفهای خوبی
میزند ،چرا کمتر کســی دور و بر شــما میآید؟» و من در جواب
گفتم برای اینکه اکثر آدمها میخواهند زندگی کنند .اگر امروز دور
من جمع شــوند ،روی آینده خود قمار کردهاند .قرار نیست همه
قهرمان و از خود گذشته باشند .اگر عضویت همه احزاب در ایران
مثل عضویت در بســیج بود که در آن امید به حمایت شــغلی و
سیاسی در آینده ،تأیید صالحیت در همه مراحل زندگی پیشرو و
سیاســتورزی ،اردو و تفریح و حتی درآمد و مانند اینها تضمین
شده بود ،اطراف من هم شلوغ میشد .فرهنگ سیاسی ما فرهنگ
پدرساالری است ،که در طول تاریخ همچنان رسوبات آن باقی مانده
اســت .حتی اگر حزبی هم تشکیل شــود بر مدار فردی فرهمند
میچرخد .همه منتظر ظهور منجی هســتند و هرچند داســتان
سیمرغ را همه خوانده یا شنید ه باشند ولی باور ندارند که خود یکی
از ســی مرغ هستند .رابطه مرید و مراد همیشــه بر اصل برابری
انسانها غلبه میکند ،در حالی که باور به برابری بنیاد مردمساالری
است .باالخره تراژدی زیست حزبی من ،با حبس و بند ادامه یافت و
آنجا بود که فهمیدم نسل و نسلها باید عوض شوند تا آنان که مزه
شــیرین قدرت را چشیدهاند از صحنه خارج شوند ،شاید فرزندان
آنها به ضرورت تن دادن به قواعد بازی دموکراسی باور کنند.
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امروز در میان
متفکرانسیاسی
این باور که
مطلوبترین
نظامسیاسی
ممکن،نظامی
دموکراتیک است
که در آن حقوق و
آزادیهای همه
افراد رعایت شود.
حاکمان به صورت
ادواری و موقت
ومسالمتآمیز
با رأی اکثریت
مردم در انتخاباتی
آزاد و منصفانه
برگزیده شوند؛
برای داشتن چنین
نظامی کارآمد و
شفاف ،شکلگیری
نهادهای آزاد
جامعهمدنی
الزامی است
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توسعه
[ فعال اقتصادی ]

ایدئولوژی احزاب
بر علم و برنامه اقتصادی
سلطه دارد

محسن جاللپور در گفتوگو با «آیندهنگر» از اقتصاد
گلخانهای میگوید

نیمنگاهی به سیاست دارد و اقتصاد سیاسی؛ از نبود حزب و سلطه ایدئولوژی بر فضای اقتصادی
گله میکند اما بیشتر از هرچیزی نقد از درون دارد به عملکرد و مطالبهگری بخش خصوصی.
محسن جاللپور ،رئیس سابق اتاق ایران میگوید :مرامنامههای ایدئولوژیک در مسیر اقتصادی
تأثیرگذار بوده؛ او فضای اقتصاد را به گلخانهای تشبیه میکند که اندازه رشد ،اندازه همان گلخانه
است .او معتقد است در بستر آلوده ،بخش خصوصی هم رانتخوار و رانتجو میشود .بهگفته
جاللپور نباید توقع داشته باشید در فضایی که آلوده است یک بخش سالم و صحیح رشد کند.
این مصاحبه را بخوانید.
فعاالن اقتصادی معتقدند احزاب و گروههای سیاســی در ایران معاصر ،برنامهای برای
توسعه اقتصادی ارائه نمیدهند .دلیل این برآورد چیست؟

متأسفانه در طول سالهای بعد از انقالب در ایران ،امکانی برای توسعه و شکلگیری احزاب به
وجود نیامده است .شاید یکی از استراتژیها و برنامههای حاکمیت این بوده که اعتنایی به حزب و
حزبی کردن کشور نداشته باشد .آنچه مسلم است عالقهای به تأسیس حزب فراگیر وجود نداشته و
تا امروز هم این اتفاق نیفتاده است .پرسش شما شاید این باشد که چرا ما در ایران حزب نداریم که
این احزاب تعریف علمی از اقتصاد ،برنامه اقتصادی و نقشه کار داشته باشند و براساس آن انتخابات
اتفاق بیفتد؟ به نظر من نگاه حاکمیت و استراتژیای که نظام سیاسی در پیشرو دارد ،نشان از
بیاعتمادی به حزب است؛ وگرنه سالهاست که بسیاری از دلسوزان کشور و بسیاری از کسانی که
در خود نظام مسئولیت اجرایی داشتهاند و ما از آنها شنیدهایم و یا روزنامهنگاران مطرح کردهاند،
نیاز به حزب بوده است ولی در عمل به این توصیههای علمی و سیاسی بیتوجهی شده است.
دلیل بیتوجهی عدم اطالع از جایگاه حزب در سیاست نیست ،بلکه این برگرفته از یک تصمیم،
یک نوع ساختار و یا یک استراتژی کلی است که کشور به سمت حزبی شدن نرود .وقتی حزبی
نداشته باشیم ،مسلماً هر فردی میآید ،شعار میدهد و درنهایت خودش مسئول کار خود خواهد
بود .آن فرد در دورههای کاری چهار یا هشتساله براساس سلیقه خود رویکردها را تعریف میکند
و البته بعدا ً هم نه کسی جوابگوی کار اوست و نه کسی میتواند مطالبهای داشته باشد .اگر همین
امروز به گذشته نگاه کنیم ،میبینیم در دولت نهم و دهم اتفاقات بسیاری افتاده و نهتنها کسی
پاسخگوی آن اتفاقها نیست و کسی نسبت به آنها هیچگونه مسئولیتی را قبول نمیکند ،بلکه
بسیاری از حامیان او ،امروز معتقدند آمدن دولت نهم و دهم براساس نظر ،پیشنهاد و پشتیبانی
آنها نبود ،درحالیکه در آن زمان ،بســیاری از اصولگراها دولت نهم را یک معجزه میدانستند
اما امروز همه معتقدند این جریان یک جریان خودجوش بوده و آنها نقشی در مسیر طی شده،
نداشتند .پس وقتی حزب نداشته باشیم کسی مطالبهای نمیکند و وقتی هم مطالبهای نباشد
جایی برای پاســخگویی نیســت .این اتفاقی که اآلن در اقتصاد کشور افتاده ،نتیجه نبود برنامه،
پاسخگویی و پرسشگری ،اداره امور براساس سلیقه شخص است.
برخی برنامه جناحها یا احزاب را در حوزه اقتصادی ،مرامنامههای ایدئولوژی میخوانند.

بههرحال آنچه مشخص اســت اینکه مرامنامههای ایدئولوژیک در اقتصاد و مسیر اقتصادی
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خیلی تأثیرگذار بوده است .نگاه ما عمدتاً به مسائل اقتصادی،
چرا باید خواند:
سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی یک نگاه ایدئولوژیک بوده و این
گر میخواهید بدانید
ایدئولوژی گاهــی محدودیتها و معذوریتهایی را تحمیل
که چرا احزاب برنامه
کرده است .امروز در کشور یکی از اساسیترین نیازها ،بحث
اقتصادی ندارند و یا
روابط بینالملل و ارتباط با دنیاست .من این را تشبیه میکنم
نگا ه آنها به اقتصاد
به اینکه در یک فضای گلخانهای هستیم؛ در فضای گلخانه،
چگونه است ،این
مصاحبه را بخوانید.
حداکثر رشد میتواند اندازه همان گلخانه باشد ،سقف و دیوار
محدودیــت دارد و اگر بخواهیم به دنیای آزاد ،اقتصاد آزاد و
تجارت جهانی بپیوندیم ،بایستی بسیاری از این محدودیتها
از جلوی پای ما برداشــته شود .ما نمیتوانیم با دنیا ارتباط
داشته باشــیم ،چون در بسیاری موارد اهداف ایدئولوژیک و
نگاههای آرمانگرایانه داریم .آرمانگرایی باعث شــده فضای ما یک فضای بسته باشد و من فکر
میکنم تا اندازه زیادی در کشور ،مرامنامههای ایدئولوژیک و نگاه ایدئولوژیک بر برنامه و علم تسلط
دارد .متأسفانه به همین دلیل نمیتوانیم در عرصه بینالمللی توانمندی خود را نشان دهیم و از
بسترهای توسعهای استفاده کنیم.
اخیرا ً از یکی از اقتصاددانها که در حوزه توســعه مطالعات زیادی دارد ،سؤال شده بود« :راه
توسعه ایران چیست؟» او پاسخ داده بود نهتنها راه توسعه در ایران ،بلکه راه دموکراسی در ایران و
عبور از مشکالت چالشها و ناهنجاریهای فرهنگی در وصل شدن ایران به دنیای بینالملل است.
ما وقتی مسئول و جوابگو هستیم ،وقتی میتوانیم شرایط را تغییر دهیم که بتوانیم مسئولیت داشته
باشیم و جوابگوی یک فضای بزرگتر از فضای گلخانهای خود عمل کنیم؛ و این اتفاق نمیافتد که
محدودیتهای زیادی را به همه عرصهها ،حتی به اقتصاد تحمیل کرده است.
در چنین شرایطی چگونه سیاستگذاران اقتصاد کشور را راهبری میکنند؟

آنچه مسلم است اینکه در حال حاضر ،محبوبیتخواهی و مطلوبیتخواهی و نگاه به صندوق
رأی با همان آرمانگرایی تلفیقشــده و کشور را اداره میکند .اصلیترین نگاه و اصلیترین نیاز
کشور یعنی نگاه به آینده توسعه کشور ،ثروت بیننسلی و ظرفیتها کشور همگی نادیده گرفته
میشود .برای اینکه نگاه سیاستمداران ما ازیکطرف به صندوق رأی و مطلوبیتخواهی است و
ازیکطرف اینها نگاه ایدئولوژیک و آرمانی دارند و تلفیق این دو باعث شده منابع و ظرفیتهای
فراوان کشور اعم از نفت ،گاز ،آب ،مراتع ،زمین ،خاک ،هوا و همه آنچه طبیعی بوده و همه آنچه
بهعنوان داشتههای بین نسلی است ،دچار ابرچالش باشد .امروزه صندوقهای بازنشستگی ،بودجه،
بانک و غیره تحت شعاع این دو نگاه قرار گرفته و دوره گرفتاری در ابرچالشهاست :ابرچالشهای
زیستمحیطی و ابرچالشهای اقتصادی ناشی از ظرفیتهایی است که بایستی امانتدار بودیم و
برای نســلهای بعدی حفظ میکردیم ولی چنین نکردیم .نگاه سیاستمدارهای ما نه به آینده
توسعه است و نه به برنامههای بلندمدت فکر میکنند؛ افق دید و هدف آنها صندوق رأی و نهایتاً
برنامه کوتاهمدت آرمانی-ایدئولوژیکی و اداره اقتصاد طبق سلیقه شخصی است.

در یک فضای آلوده و یک فضای گلخانهای ،همهچیز گلخانهای است و در آن هوا و فضا رشد
ج شده یا مجبور شده با فضای
میکند .بخش خصوصی واقعی ما سالهاست که از میدان خار 
رانتی و اقتصاد دولتی و اقتصاد توزیعی همراهی کند.

برنامهریزی اقتصادی در این بستر چه مسیری را طی میکند؟

شش برنامه توسعه در کشور نوشتهشده و در بهترین شرایط این برنامهها 30 ،درصد اجراشده
است .امروز خیلیها معتقدند در کشور ما برنامه معنایی ندارد ،چون کسی به آن اعتنایی نمیکند
و کسی دربارهاش پاسخگویی و مطالبهگری نمیکند .عدهای آرمانهای خود را که غیرقابل است،
به هزینه گزافی مینویسند که نگاه بسیار غیرواقعی به اقتصاد و دیگر عرصههای توسعهای دارد.
در طول این برنامهها بهترین برنامه ،برنامه سوم توسعه بود که حدود  30درصد آن اجرایی شد و
برنامههای چهارم ،پنجم و ششم هیچگونه هرگز به نقطه هدفگذاری خود در رشد ،کنترل تورم و
غیره نرسیدند .برنامه چشمانداز  20ساله ،هم که از سال  1384اجرایی شده ،به اهداف خود نرسید
و همه اینها نشــان میدهد در کشور ما برنامه جایگاهی ندارد؛ چون حزب نداریم و جناحهای
سیاسی نگاه درازمدت به امور ندارند و در برابر تصمیمهای خود پاسخگو نیستند و درنهایت ساختار
حاکمیت هیچ حزبی را برنمیتابد.
 برخی معتقدند که برنامههای جناح چپ و راست خیلی مشخص نبوده و حتی تصمیمهای

اقتصادی فراتر از جریان جناحها رقم میخورد.

واقعیت قضیه این است که از  42سال بعد از انقالب تا به امروز اینقدر تغییر مسیر در چپ
و راست اتفاق افتاده که گاهی فرد نمیداند چه کسی راست بوده و چه کسانی چپ؟ راستیها به
چپ رفتند و چپیها به راست آمدند و چپ و راست بر مبنای گرایشهای اقتصادی تعیین نشده
بلکه تحت تأثیر سیاست بوده است.
در هیچ دولتی اقتصاد آزاد و رقابتی نداشــتیم و سیاســتهای رفاهی کامل اجرانشده است؛
حتی در دولت اصالحات که شــاید ارزندهترین و بهترین کارنامــه را در دوره بعد از انقالب دارد،
اص ً
ال نمیبینیم یک اقتصاد رقابتی و یک اقتصاد آزاد مدنظر بوده باشــد؛ تغییراتی اتفاق افتاده و
سیاستگذاریهایی شده و شرایط هم آن زمان مناسبتر و مساعدتر بوده اما در هیچ زمانی در
دورههای بعد از انقالب اوالً ما یک تعریف درست از اقتصاد راست و چپ نداشتیم و ثانیاً مهمتر از
آن به سمت اقتصاد رقابتی حرکت نکردیم .در دوره دوم ریاستجمهوری آقای هاشمی رفسنجانی
صحبتی شد که آن موقع مرحوم نوربخش ،رئیسکل بانک مرکزی بود و مدتی هم از سیاستهای
اقتصاد آزاد گفتند ،ولی متأسفانه دوربرگردان زدند و شرایط از روزهای قبلش هم بدتر شد .پس
اص ً
ال نمیتوان گفت که چپ و راســت در برنامه اقتصادی کشور در این سالها واقعی بوده و هر
از گاهی هر کسی براساس شرایط ،محبوبیت و مطلوبیت خود فضا را به سمت و سویی میبرد.
حلقهمفقودهکجاست؟

فکر میکنم ما اصوالً پایبند به برنامه نیستیم و در زمینه برنامه ،عملکرد و تصمیم خود هیچوقت
پاســخگو نیستیم .چه کسی بهدلیل اجرایی نشدن برنامه اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم و ششم
مواخذه شده است؟ چرا این برنامهها به اهداف خود نرسیدهاند و چه کسی دلیل را مطالبه کرده
است؟
به نظرم اصلیترین مشکل این است که در ساختار ما هیچگونه مطالبهگری ،پاسخگویی و البته
پاداش و جزایی برای عدم توجه به برنامه نیست و افراد براساس سلیقه خود مسیر برنامهها را تغییر
داده یا آن را کنار گذاشتهاند .در کشوری که رئیسجمهور میتواند سازمان برنامهوبودجه را منحل
کند ،چه توقعی از برنامه دارید و در کشــوری که یک رئیسجمهور برنامه را کاغذپاره میخواند،
رئیسجمهوری که اقتصاددانها را تحقیر میکند ،رئیسجمهوری که هنوز معنای نقدینگی ،چاپ
پول ،تورم ،توســعه و خیلی از مفاهیم اصلی اقتصادی را درست ،منطقی ،علمی و واقعی تعریف
نمیکند و یا باور نمیکند ،چه انتظاری دارید که برنامه اقتصادی موفقی داشته باشند .این انتظار
خیلی درستی نیست و فکر میکنم پایه اداره کشور پایه اقتصادی نیست و عمدتاً پایه اصلی کشور
اداره امور براساس ایدئولوژی است و اداره امور براساس ساختار امنیتی تعریفشده تا ساختار توسعه
اقتصادمحور .اگرچه در زمینه مسائل امنیتی در این سالها ،پیشرفت کردهایم ولی هرگز زمینه
توسعه اقتصادی به معنای واقعی فراهم نشده و حتی عقبگرد داشتهایم .برای توسعه اقتصادی باید
پارادایمی متفاوت تعریف شود؛ در آن صورت است که برنامه اقتصادی ،سیاستگذاری اقتصادی و
برنامهریزی اقتصادی درست تعریف میشود.
همین اآلن به صحبتهای هفت کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری توجه کنید! هیچکدام
برنامه ندارند و صحبت از چند هزار صفحه مطالعه است که فقط در حد حرف است و درنهایت
هم کسی نه از او مدرک خواهد خواست و نه کسی پاسخگو خواهد بود .مطالبهگری و پاسخگویی
توســط حزب انجام میشــود نه فرد .البته برخی از روسایجمهور بعد از انتخاب با اقتصاددانها

جلساتی دارند و حتی ساعتها اقتصاددانهای مورد وثوق آنها کالسهایی برگزار میکنند .یکی
از همین اقتصاددانها تعریف میکرد بعد از هشتسال نتوانستیم به یکی از رئیسجمهورها ثابت
کنیم که افزایش نقدینگی ،شرایط را به سمت تورم پیش میبرد .در این شرایط چطور انتظار داریم
این فرد به برنامه باور داشته باشد و یا اص ً
ال درکی از برنامه داشته باشد؟
کشورداری ما براساس تاریخ شفاهی استوار است نه تاریخی مدون و کتبی؛ مسئولیت ،اختیار
و وظیفه در تناقض هستند و من فکر میکنم برای رهایی از همه این مسائل باید تغییر پارادایم و
تغییر نگاه اتفاق بیفتد تا گفتههای توسعهای معنادار شود.
 بخش خصوصی در این مسیر چه کرده است؟

بخش خصوصی ما در همین فضا تنفس میکند و نباید توقع داشته باشید در فضایی که آلوده
است یک بخش سالم و صحیح رشد کند .در یک فضای آلوده و یک فضای گلخانهای ،همهچیز
گلخانهای است و در آن هوا و فضا رشد میکند .بخش خصوصی واقعی ما سالهاست که از میدان
خارجشده یا مجبور شده با فضای رانتی و اقتصاد دولتی و اقتصاد توزیعی همراهی کند.
شرایط موجود شــرایط درهمتنیدهای است و بخش خصوصی هم مطالبهگری ندارد و همه
با شــرایط گلخانه خود را وفق دادهاند و اگر کســی مطالبهگر بوده و خالف رویه معمول حرکت
کرده ،بعد از مدتی خواهناخواه از این فضا بیرون رفته یا بیرونش کردهاند .بسیاری از فعاالن بخش
خصوصی امروز کنار نشستهاند و دلیلش این است که فضای گلخانهای اینها را پسزده است .بخش
خصوصی ما تأثیرپذیر از فضا و رانت اقتصادی ،سیستم توزیعی و رانتی است و مطالبهای ندارد.
زمانی که من رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران بودم ،وقتی بحث حمایتها
و سهم هدفمندی یارانهها مطرح میشد ،من گفتم که «ما حمایت نمیخواهیم؛ این حمایتها
ما را بیچاره کرده است .ما به دنبال رقابتی سالم و فضای رقابتی در کسبوکاریم نه سهم بردن از
هدفمندی یارانهها؛ باید جلوی قاچاق ،فضای رانتی ،پولپاشی و ارزپاشی گرفته شود»؛ اما بارها برای
همین مسئله در خود اتاق ایران مورد مواخذه قرار گرفتم و میگفتند صحبتی که میکنید ،خواسته
بخش خصوصی نیست و ما بهدنبال سهم هدفمندی و گاز و سوخت ارزان هستیم و کشوری که
روی منابع غنی زیرزمینی خوابیده ،باید همهچیز را در اختیار تولیدکننده خود بگذارد.
این یک واقعیت تلخی است که متأسفانه عده کمی از آن منفعت میبرند و مردم و آیندگان
قربانی این رفاه کاذب میشوند؛ اگرچه مردم امروز هم در رفاه نیستند؛ بنابراین تأکید میکنم ما
به تغییر پارادایم نیاز داریم و این زمانی اتفاق میافتد که حاکمیت نگاه درســت ،علمی و واقعی
به مســائل داشته باشد؛ احزاب اجازه فعالیت داشته باشــند و اگر حزب را باور ندارند ،بهصورت
تعریفشده پایه کار توسعه اقتصادی ،توسعه متوازن و توسعه پایدار مشخص شود و فضا برای رقابت
آزاد اقتصادی فراهم شود .البته این تغییر پارادایم به پشتوانه سرمایه اجتماعی قوی انجام میشود
که فع ً
ال نه آن سرمایه و نه آن عزم جدی در سپهر سیاسی کشور دیده نمیشود.

نکتههایی که باید بدانید
[دلیل بیتوجهی عدم اطالع از جایگاه حزب در سیاست نیست ،بلکه این
برگرفته از یک تصمیم ،یک نوع ساختار و یا یک استراتژی کلی است که
کشور به سمت حزبی شدن نرود.
[ما به تغییر پارادایم نیاز داریم و این زمانی اتفاق میافتد که حاکمیت
نگاه درست ،علمی و واقعی به مسائل داشته باشد؛ احزاب اجازه فعالیت
داشته باشند و اگر حزب را باور ندارند ،بهصورت تعریفشده پایه کار توسعه
اقتصادی ،توسعه متوازن و توسعه پایدار مشخص شود.
[حتی در دولت اصالحات که شاید ارزندهترین و بهترین کارنامه را در دوره
بعد از انقالب دارد ،اص ً
ال نمیبینیم یک اقتصاد رقابتی و یک اقتصاد آزاد
مدنظر بوده باشد
[نگاه ما عمدت ًا به مسائل اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی یک نگاه
ایدئولوژیک بوده و این ایدئولوژی گاهی محدودیتها و معذوریتهایی را
تحمیل کرده است .امروز در کشور یکی از اساسیترین نیازها ،بحث روابط
بینالملل و ارتباط با دنیاست.
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پوپولیسم؛ ساختارستیز و کثرتگریز
زمینه ظهور و بروز پوپولیسم چیست؟

خالد توکلی
جامعهشناس

چرا باید خواند:
اگر میخواهید درباره
پوپولیسم و تبعات آن
در ساختار سیاسی
بدانید ،این مقاله را
بخوانید.
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کرده است

84

در یکصد سال اخیر ،پوپولیسم که به شیوههای گوناگون ظهور
و بروز یافته ،همواره دموکراسی و دستاوردهای آن را تهدید کرده
است .پوپولیسم ،همانند دموکراسی ،سوسیالیسم و دیگر مکاتب
سیاسی و فکری و حتی دستاوردهای مادی جوامع مدرن ،مرزها
را درنوردیده و بهسرعت جهانی شده است تا آنجا که بسیاری از
اندیشمندان علوم سیاسی ،دموکراسی را به طور جدی به چالش
کشیده و عصر حاضر را بیش از هر زمان دیگری ،تحت تأثیر «شبح
پوپولیسم» که کام ً
ال جهانی شده است ،میدانند .حال این پرسش
پیش میآید چه عواملی موجب گســترش و تقویت پوپولیســم
بهویژه در عرصه سیاست میشود؟ «هانا آرنت» بر این باور است
که باید میان «مردم» و «عوام» تفاوت قائل شد و کسانی که این
دو را یکــی و صدای عوام را صدای مردم و به تبع آن صدای خدا
میدانند در اشتباه هستند .آرنت بر این باور است که:
عوام از همه بیطبقهشــدگان تشکیل میشود بهگونهای که
تمامی طبقات جامعه در آن نمایندگانی دارند؛
عوام شکلی کاریکاتورگونه از مردم است و به سادگی با مردم
اشتباه گرفته میشود؛
اگر مردم بــا اراده و انتخاب خود ،در همه انقالبهای بزرگ
رهبری را به مردی نیرومند میسپارند ،عوام ،توان انتخاب ندارد و
تنها میتواند زندهباد سر دهد یا سنگسار کند؛
عوام فرآورده دنیای مدرن و به طور خاص محصول مجموعهای
مستمر از رســواییها و کالهبرداریهای جامعه و سیاستمداران
جمهوری سوم است؛
عوام با ایدههای بزرگ به حرکت در میآیند و «یهودیستیزی»
یکی از آن ایدههایی است که پیشتر در برلین و وین و سپس در
فرانسه ،عوام را به تحرک واداشته بود؛
عوام از گروههایی که در ســاختار قدرت نفوذ دارند و تجسم
حکومت باشند ،بیزار است.
از زمان انقالب فرانســه از نظر عوام ،یسوعیان ،فراماسونها و
یهودیان از آن جهت که نفوذ زیرزمینی خود و خارج از سیاســت
خود را اعمال میکردند ،دارای وجه مشترکی بودند که باید مورد
انزجار قرار میگرفتند (آرنت ،هانا ،1398 ،عناصر و خاستگاههای
حاکمیت توتالیتر -یهودیســتیزی ،ترجمه مهدی تدینی ،نشر
ثالث ،صص .)274-295
وابستگی به قدرت سیاسی به معنایی که دستیابی به قدرت را
برای اعمال تغییرات اجتماعی ،شرط الزم و کافی میداند ،یکی از
علل پیدایش و رواج پوپولیسم است .پوپولیستها کام ً
ال سیاستزده
هستند و از آن جایی که فرهنگ ،اقتصاد و جامعه را تابع سیاست
قلمداد میکنند ،واقعیت پیچیده اجتماعی را سادهسازی میکنند.
«سادهسازی واقعیت» در دو سطح متفاوت انجام میگیرد :اول این
که با «تکسبببینی» و تقلیل علت تمامی واقعیتهای اجتماعی
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به سیاســت ،تأثیر متقابل و متقاطع عوامل مختلف اجتماعی را
بر همدیگر نادیده میگیرند و در بســیاری از اوقات در دام توهم
توطئه نیز گرفتار میآیند .سادهسازی دوم هنگامی روی میدهد
که راهکارها را نیز به تصرف و دســتیابی به قدرت فرو میکاهند
که اگر قدرت را به دست آورند ،عبور از بحرانها و ایجاد تحول به
سادگی ممکن و میسر خواهد شد .اینها دو روی سکه سادهسازی
واقعیت هســتند که چون سیاست علت و عامل اصلی است پس
باید به تصرف آن همت گماشــت تا بتوان بر موانع چیره گشت و
تحقق اهداف و آرمانها تسهیل شوند .پوپولیستها چنان واقعیت
را ساده میپندارند که دچار این توهم میشوند که گویا در مدت
زمان کوتاهی و صرفاً با ابزار سیاست میتوانند در جامعه بهشت
برپا کنند و از این جهت به «شــارالتان»هایی شبیه هستند که
«پوپر» به آنها اشاره کرده است.
با توجه به اینکه پوپولیسم در دورانی که بحران وجود دارد سر
برمیآورد ،ســادهانگارانه حل بحران را منوط به دستیابی مطلق به
قــدرت میداند؛ با نگاه لنینی به قدرت و بــاوری که آن را عطیه
الهی میداند تفاوت چندانی ندارد .هرســه ،قدرت تام و انحصاری
را میخواهنــد و تغییر را تابع قدرت و معطوف به تصرف آن تلقی
میکنند .ذکر این نکته ضرورت دارد که وابســتگی به قدرت ،رویۀ
دیگری نیز دارد و آن بدبینی و تنفر از قدرت و قدرتمداران است.
بدین گونه که از نظر پوپولیستها هم علتالعلل مسائل و بحرانها،
سیاسی است و هم راه حل آن را باید در عرصه سیاست جستوجو
کرد و این بحرانها زمانی مرتفع خواهند شد که کسانی که در رأس
قدرت هســتند جای خود را به دیگــران واگذار کنند .در حقیقت
مسئله پوپولیستها «چگونه حکومت کردن» نیست بلکه برای آنها
مهم آن است که خود زمام قدرت را در اختیار داشته باشند تا از این
طریق بتوانند تغییرات مورد نظر خویش را اعمال کنند.
بدون تردید ،مســائل و واقعیتهای اجتماعی بسیار پیچیده
هستند و در نتیجه تغییر آنها بسیار دشوار است .تغییر در ترکیب
و هویت صاحبان قدرت و توسل به آن ،به تنهایی نمیتواند منجر
به حل بحرانها یا ایجاد تغییر شــود و کسانی که این گونه فکر
میکنند ،واقعیات اجتماعی را ساده میانگارند.
بسیاری از جامعهشناســان بر این باورند ویژگی اصلی جوامع
مدرن آن است که ترکیب و ساختاری پیچیده دارند و این ویژگی
روبه تزاید است .این ساختار در وجود طبقات یا هویتهای متمایز
که هر کدام ارزشها و عالئق عملی و نظری خاص خود را دارند،
نمود مییابد .ساختار جوامع مدرن از این لحاظ با ساختار جوامع
سنتی متفاوت است که در جوامع سنتی ،تفکیک و تمایز نهادی
و ســاختاری پیچیدهای وجود ندارد و بسیاری از نقش و نهادها با
یکدیگر همانند و کارکردهای مشابهی دارند .در واقع ،سادهسازی
واقعیــت به یک سادهســازی دیگر نیاز دارد و آن «سادهســازی

عوام از گروههایی که در ساختار قدرت نفوذ دارند و تجسم حکومت باشند ،بیزار است .از زمان انقالب فرانسه از
نظر عوام ،یسوعیان ،فراماسونها و یهودیان از آن جهت که نفوذ زیرزمینی خود و خارج از سیاست خود را اعمال
میکردند ،دارای وجه مشترکی بودند که باید مورد انزجار قرار میگرفتند.

ساختاری و کارکردی» جوامع مدرن است.
پوپولیستها خود را نماینده یک طبقه یا گروه خاص نمیدانند
و تمایزاتی را که در جامعه وجود دارد ،تحت عناوین و هویتهای
عام و کلی نادیده میگیرند .در زمانی که بحرانهای کالنی مانند
رکــود اقتصادی یا بیکاری و جنگ در یک جامعه وجود داشــته
باشد ،زمینه برای پوپولیستها فراهم میشود تا با ارائه روایتها
و شــعارهای کالن و انکار تفاوت و تمایزهایی که در جامعه و در
نهادهای اجتماعی وجود دارد و «قطبیکردن» جامعه قدرت را در
دست گیرند تا قدرت را به صورت مطلق در اختیار داشته باشند.
عالوهبر این ،به قدرت رسیدن پوپولیستها نیز تا حد زیادی تابع
ساده شدن ساختارهای جامعه اســت .برای نمونه وقتی در یک
جامعه ،طبقه متوسط روبه ضعف و زوال میرود ،فرصت مناسبی
برای پوپولیستها مهیا میشــود تا برای رسیدن به قدرت اقدام
ن که در چنین شــرایطی ،امکان تصرف قدرت بیشتر
کنند ،چو 
اســت و سادهســازی واقعیت ،باورپذیرتر و قطبیشــدن جامعه
امکانپذیرتر میشود .بسیاری از دانشمندان علوم سیاسی بر این
باورند که در دموکراســی زمینه رشد و نمو پوپولیسم وجود دارد
و حتی بر این باورند که همواره «شبح پوپولیسم» بر دموکراسی
سایه افکنده است .در واقع دموکراسی اکثریتی زمینهای برای رشد
و تقویت این شبح است.
اصوالً انتخابات که راهی است برای به قدرت رسیدن اکثریت،
اگــر بدون وجود ســازوکارهای دموکراتیکی کــه تنوع و حقوق
اقلیتها را تضمین کند ،برگزار شــود ،در مواجهه با بحرانها به
سوی پوپولیسم گرایش پیدا خواهد کرد و استبداد اکثریت منجر
به قطبیشــدن جامعه میشود .در واقع ،تنوع و تکثرهای موجود
در جامعه ،همواره مانع از آن هستند تا در جامعه مفاهیم ،ارزشها
و هویتهای دوگانه در مقابل هم قرار گیرند و در دموکراسیهای
اقلیتی که حقوق اقلیتها به رســمیت شــناخته میشــود ،به
شــیوههای گوناگون تالش میشــود هم آگاهی و هم ســاختار
اجتماعی بهگونهای سامان یابد که امکان تمرکز قدرت در دست
صاحبان هیچ هویتی قرار نگیرد .به همین دلیل ،به انحای مختلف
قدرت اوراق میشــود ،به عنوان شر الزم به آن نگریسته میشود،
سیاســتهای مبتنی بــر تبعیض مثبت بــرای اقلیتها در نظر
گرفته میشود ،نهادهای مدنی ،رسانهها و احزاب مستقل مجال
فعالیت مییابند و ...در صورت فقدان چنین نگاهی به دموکراسی،
انتخابات و تالش برای کسب رأی بیشتر ،تمایل زیادی به برگرفتن
روشهای پوپولیســتی دارد .در حقیقت ،پیروزی در انتخابات تا
حد زیادی به بسیج عامه مردم وابسته است ،در بسیاری از موارد،
ساختارها نادیده گرفته میشــوند و بر عامترین هویتها تأکید
میشــود .در وضعیتی که برای پیروزی در انتخابات و کسب رأی
بیشــتر ،جامعه دوقطبی میشود و تنوع و ساختارها  -در ظاهر
به صورت موقتی  -نفی و به فراموشــی ســپرده میشوند ،شبح
پوپولیســم به آرامی به ساختارها و تکثر موجود در جامعه حمله
میبرد و آنها را ناکارآمد میسازد .تنها ساختار اوراقشده قدرت
که تنوع و تکثر را به نفع اقلیتها لحاظ کرده اســت ،میتواند در
مقابل این شبح مقاومت کند و دموکراسی را زنده نگه دارد.
کار پوپولیستها در هنگام بحران رونق مییابد و در این شرایط
است که سخنانشان شنیده میشود .سادهسازی شناختی یکی از
کارهایی اســت که برای جذب مخاطب ناراضی و ناامید و خسته

از وجود بحرانهای مزمن ،از ســوی پوپولیستها انجام میشود.
استفاده از دامهای اجتماعی و انکار مشروعیت علم در امور علمی،
رایجترین و مهمترین روشــی است که یک پوپولیست با استفاده
از آن میتوانــد مردم را به عوام تبدیل کند« .جان پلت» که برای
اولین بار مفهوم «دام اجتماعــی» را به کار میبرد ،آن را چتری
مفهومی میداند که تعدادی وضعیت استراتژیک را تحت پوشش
قرار میدهد و کنشگران اجتماعی بر اساس آن کنشهای خود
را تنظیم میکنند (روثستاین« .)۴۱ :۱۳۹۳ ،بو روثستاین» منطق
وضعیت دام اجتماعی را به شرح زیر توصیف میکند:
 -1وضعیت به گونهای است که اگر «همه» با هم همکاری کنند،
همه برنده خواهند شد؛
 -2اما اگر مردم نتوانند به همکاری دیگران اعتماد کنند ،بیمعنی
است که آنها همکاری با دیگران را انتخاب کنند ،زیرا رسیدن به
هدف منوط به همکاری تمام مردم دیگر است؛
 -3لذا در شــرایطی که مردم نتوانند به همکاری دیگران اعتماد
کنند ،عدم همکاری نوعی رفتار منطقی محسوب میشود.
مرحوم «حسین عظیمی» بر این باور بود که در حوز ه مسائل و
امور علمی ،علم بر آرای عمومی اولویت و تقدم دارد و بر این اساس
از دموکراسی ،تعریف بسیار سادهای ارائه کرده است :دموکراسی
عبارت است از «نظامی که در گام نخست مشروعیت علم در امور
واقع در حوز ه علم را پذیرفته است و در تصمیمی که علم میتواند
بگیرد ،به هیچوجه حق ندارد دخالت کند یا آن را در معرض رأی
مردم بگذارد» .ایشان بر این باور بود که دموکراسی یعنی پذیرش
مشروعیت علم در امور علمی؛ پذیرش آرای عمومی در امور غیر
علمی (عظیمی.)۶۶-۶۷ :۱۳۸۲ ،
پوپولیســتها برای جذب رأی بیشتر یا ممکن است به علت
عوامزدگــی و عوامبودن به دامهای مختلف اجتماعی متوســل
میشــوند و علل اصلی بحرانها و راهکارهای مناسب برای رفع
آن را به پای دامهای موجود اجتماعی که ممکن اســت در میان
مردم رواج داشته باشد ،قربانی میکنند .بهگونهای که حتی ممکن
اســت امور علمی را هم به پذیرش رأی عمومی وابسته نمایند و
مشــروعیت علم را نادیده بگیرند .بدین ترتیب ،توانایی شناختی
مردم و جامعه را به سادهسازیها و دامهای اجتماعی متناسب با
آن دچار اختالل سازند.

بسیاری از
دانشمندان
علومسیاسی
بر این باورند که
در دموکراسی
زمینه رشد و نمو
پوپولیسم وجود
دارد و حتی بر این
باورند که همواره
«شبحپوپولیسم»
بر دموکراسی
سایه افکنده است.
در واقع دموکراسی
اکثریتیزمینهای
برای رشد و
تقویت این شبح
است

نکتههایی که باید بدانید
[عوام از همه بیطبقهشدگان تشکیل میشود بهگونهای که تمامی طبقات جامعه در آن
نمایندگانی دارند؛ عوام شکلی کاریکاتورگونه از مردم است و به سادگی با مردم اشتباه گرفته
میشود.
[پوپولیستها کام ً
ال سیاستزده هستند و از آن جایی که فرهنگ ،اقتصاد و جامعه را تابع
سیاست قلمداد میکنند ،واقعیت پیچیده اجتماعی را سادهسازی میکنند.
[پوپولیستها برای جذب رأی بیشتر یا ممکن است به علت عوامزدگی و عوامبودن به
دامهای مختلف اجتماعی متوسل میشوند و علل اصلی بحرانها و راهکارهای مناسب برای
رفع آن را به پای دامهای موجود اجتماعی که ممکن است در میان مردم رواج داشته باشد،
یکنند.
قربانیم 
[کار پوپولیستها در هنگام بحران رونق مییابد و در این شرایط است که سخنانشان شنیده
میشود .ساد هسازی شناختی یکی از کارهایی است که برای جذب مخاطب ناراضی و ناامید و
خسته از وجود بحرانهای مزمن ،از سوی پوپولیستها انجام میشود.
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بهواسطه گرایشهای قوی پاتریمونیالیستی در کلیت نظام سیاسی ،وجود و حضور احزاب چندان تحمل
ً
نشده و دوام نیاورده و به خاطراتی ،بعضا دردناک بهواسطه پرداخت هزینههای سنگین جانی و مالی بهخاطر
فعالیت ،در حافظه جمعی تبدیلشدهاند.

توسعه
[ نگاه کارشناس ]

کدام حزب ،کدام برنامه ،کدام اقتصاد؟
سرانجامی دردناک

چنانکه در جامعهشناسی سیاسی میخوانیم« ،احزاب
سیاسی ،حول شکافهای اجتماعی شکل میگیرند و
شکل خاصی از سازماندهی نیروهای اجتماعی را میسر
میسازند.» در کشورهای پیشرفته و دارای نظام حزبی جاافتاده ،این
احزاباند که پیوند بین منافع اجتماعی و نهادهای تصمیمگیری را
امکانپذیــر میکنند .این در حالی اســت که در جوامع ســنتی و
کشورهای درحالتوسعه ،قدرت سیاسی در دست الیگارشی کوچکی
بوده و احزاب در معنای مدرن آن یا وجود ندارند و یا در مراحل اولیه
و جنینی خود بسر میبرند و فاقد ایدئولوژی ،سازماندهی و راهبرد و
برنامه مشخصاند .کشورمان را در این تقسیمبندی قطعاً نمیتوان در
زمره کشورهای پیشرفته دارای نظام حزبی جاافتاده برشمرد و ایران
کشوری است درحالتوسعه با نظام حزبی در حال تکوین .در دورههایی
البته میتوان رد پای احزاب و ســازمانها و تشــکلهای سیاســی
قدرتمندی را مشاهده کرد که خواستها و مطالبات بخشهای مهمی
از اجتماع را نمایندگی کرده و حتی قادر به تشکیل دولت شدهاند؛ اما
بهواسطه گرایشهای قوی پاتریمونیالیستی در کلیت نظام سیاسی،
وجود و حضور احزاب چندان تحمل نشده و دوام نیاورده و به خاطراتی،
بعضاً دردناک بهواســطه پرداخت هزینههای سنگین جانی و مالی
بهخاطر فعالیت ،در حافظه جمعی تبدیلشدهان د.

1

حسین حقگو
تحلیلگر مسائل اقتصادی

چرا باید خواند:
جایگاه تولید و توزیع
در برنامه جناحها
و احزاب سیاسی
کجاست؟ پاسخ را در
این مقاله بخوانید.

احزاب چپ و راســت یا بهاصطــاح اصالحطلب و
اصولگرا در کشورمان در چارچوب تحلیل فوق احزابی
در حال تکوین و تکاملاند و مؤلفههای بنیادین یک
حزب واقعی و مدرن را هنوز در آنها کمتر میتوان مشاهده کرد .به
همین سبب ،بیشتر با حرکتهای جبههای و جریانی و با مجموعهای
از عناصر بعضاً ناهمگن در حوزه ایدئولوژی ،برنامه و راهبرد در این
جریانهامواجهیم.

2

نکتههایی که باید بدانید
[در جوامع سنتی و کشورهای درحالتوسعه ،قدرت سیاسی در دست الیگارشی کوچکی
بوده و احزاب در معنای مدرن آن یا وجود ندارند و یا در مراحل اولیه و جنینی خود بسر
میبرند و فاقد ایدئولوژی ،سازماندهی و راهبرد و برنامه مشخصاند.
[جامعه ایران هم نیازمند ایجاد احزاب مدرن و قوی بر پایه حقوق شهروندی و آزادیهای
سیاسی است و هم شکلگیری نظام بازار در قالب مبادله آزادانه کاال و خدمات و وجود نظریه
و راهکار اقتصادی برای چگونگی تولید ثروت و انباشت سرمایه و.. .در برنامه این احزاب و
ی.
سازمانهایسیاس 
[بیاهمیت پنداشتن امر تولید در اقتصاد و محوریت یافتن «توزیع » منابع در گفتمان
سیاسی و روشنفکری سبب شد تا برنامه اقتصادی این جریانها حول محور توزیع یارانهها و
تخصیص امتیازها و رانتها و...تعریف و تبیین شو د.
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این جریانــات حزبی اگرچه در حوزههای مختلف سیاســی و
اجتماعی و فرهنگی باهم اختالفات کموزیادی دارند ،اما در حوزه
اقتصاد تقریباً همنظرند .چنانکه در مورد میزان و نحوه حضور دولت
در اقتصاد و تصدیگری و بنگاهداری این نهاد و تعیین مؤلفههای
اقتصادی (نرخ ارز ،ســود بانکی ،قیمت حاملهای انرژی ،حداقل
دســتمزد و  ...) و مخالفت با آزادســازی و خصوصیسازی و  ...هر دو
جریان اصالحطلب و اصولگرا ،متفقالقولاند و این رویه دولتها را
مفید و مؤثر و در جهت تدبیر صحیح امور میدانند.
ک ســوی ماجرا چنانکه عنوان شد در ساختار کالن و
اما اگر ی 
شــکل حکومت و عدم رشد احزاب در کشورمان دارد ،سوی دیگر
ماجرا در توسعهنایافتگی اقتصاد میهنمان است.
اگرچه اقتصاد ،قدمتی بهاندازه تاریخ مدون زندگی بشر دارد ،اما
در معنای مدرن آن با تقســی م کار و شکلگیری بازار (نظام آزادانه
عرضه و تقاضا) تجســم و معنا یافته است .علیرغم گذشت بیش
از یکصد سال از نهضت مشــروطیت که مرحلهای مهم در ورود
جامعه ایران به عصر جدید بوده اســت و پاگیری بنیانهای مدرن
اقتصادی همچون نظام بودجهریزی ،ایجاد وزارتخانهها و بانکها و
واحدهای اقتصادی و صنعتی و.. .اما این فرآیند روند طبیعی خود را
طی نکرده و بهواسطه سلطه قدرت مطلقه و ایجاد انحصار در منابع
اقتصادی و غیررقابتی شدن آن و مصرف عمده منابع در امور نظامی
و خاصهخرجیها و غلبه مالحظات سیاسی بر منطق اقتصادی و...
امکان شــکلگیری بازار و توسعه عقالنی سرمایهداری ملی فراهم
ت .
نشده اس 
روندی که با ورود تمامعیار درآمدهای نفتی از اواخر دهه چهل
به بعد به ساختار مالی و بودجهای دولت بر دشواری کار بسی افزود
و گره توسعه اقتصادی و سیاسی را در کشورمان هرچه بیشتر کور
کرد.
درواقع نفت و درآمدهای نفتی این امکان را به دولتها در ایران
داد تا مستقل و بینیاز از سرمایه بخش خصوصی اقدام به حضور
گســترده در اقتصاد و ایجاد و اداره بنگاههای صنعتی کنند .نفت
همچون چوب جادویی شد برای تحقق بلندپروازیها و توزیع انواع
رانتها و امتیازات و سرپوش نهادن بر شکستها و ممنوعیتها و
محدودیتهای اقتصادی و تجاری؛ و در یککالم سیطره مالحظات
سیاسی بر عقالنیت اقتصادی.
درمجموع آنکه در طی یک قرن ،هم نظام حزبی و هم
نظام اقتصادی هردو زائدهای شدند بر ساخت متمرکز
قدرت و نهاد دولت؛ احزاب مستقل عمری کوتاه و غالباً
سرانجامی دردناک یافتند و خوشعاقبتترین آنها درنهایت سلطه
دولتها را پذیرفته و حتی در درون آن حل شدند .نهادها و بنگاههای
اقتصادی مستقل از دولت نیز هر روز کمجان و کمرمقتر به حیات
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راهکارها و تدابیر مطرحشده برای اقتصاد ،بیشتر از اینکه محصول نگرش علمی
و باورمندی به مکاتب مختلف اقتصادی باشد ،متأثر از تجربیات و انباشتههای
ذهنی مدیران و سیاستمداران است.

[ نگاه کارشناس ]

نقشآفرینی
در مسیر رهبری مردم

خــود ادامه دادند و بنگاهها و مؤسســات و شــرکتهای دولتی و
شبهدولتی غالب و مســلط بر تصمیمگیری و تصمیمسازیهای
اقتصادی گردیدند .چنانکه احزاب مستقل سالها در کما و حداکثر
دارای حق حیات در بزنگاههای انتخاباتی بوده و در حوزه اقتصاد نیز
بنگاههای خصوصی در حاشیه قرار داشته و دوسوم منابع بودجههای
سالیانه گروگان فعالیت بنگاههای دولتی و خصولتی و...
جریانهای حزبی و روشنفکری در کشورمان در طول
چند دهه اخیر عمدتاً به تاسی از موارد فوق (ساختار
شبهپاتریمونیالیستی و ســلطه دولتهای نفتی) و
علیرغم طرح شعارهایی در رفع نامالیمات اقتصادی جامعه نظیر فقر
و بیکاری و بیمسکنی و... ،کمتر برای اقتصاد هویتی مستقل قائل
بوده و مســائل این حوزه را امری حاشیهای پنداشته که با تسخیر
دولت و به دســت گرفتن قــدرت ،بهراحتی بــا «توزیع» عادالنه
درآمدهای نفتی قابلحل اســت .درواقع بــرای جریانات حزبی و
روشــنفکری (چپ اسالمی و چپ مارکسیســتی متأثر از فضای
جهانی) امر تولید برآمده از انباشت سرمایه -بهعنوان اصل اساسی و
بنیانی رشد و توســعه اقتصادی -بهواسطه درآمدهای نفتی امری
حلشده و آماده و فراهم ،تصور میشده است.
بیاهمیت پنداشــتن امر تولید در اقتصــاد و محوریت یافتن
«توزیع » منابع در گفتمان سیاسی و روشنفکری سبب شد تا برنامه
اقتصادی این جریانها حول محور توزیع یارانهها و تخصیص امتیازها
و رانتها و...تعریف و تبیین شو د  .برنامههایی که مفاهیم بنیادینی
همچون تضمین حقوق مالکیت ،استحکام قراردادها ،نظام حکمرانی
معتبر ،بخش خصوصی توانمند و پویا ،تعامــل پایدار و متوازن با
جهان ،ثبات اقتصاد کالن ،تأمیــن مالی کارا ،تجهیز و تخصیص
سرمایه انســانی ،نظام مؤثر مقابله با فقر ،محیطزیست متوازن و...
بهعنوان ضرورتهای اساسی برای شکلگیری یک اقتصاد در مفهوم
مدرن و ایجاد نظام بازار در آن غایب بوده است.
نهایت آنکه جامعه ایران هم نیازمند ایجاد احزاب مدرن و قوی بر
پایه حقوق شهروندی و آزادیهای سیاسی است و هم شکلگیری
نظــام بازار در قالب مبادله آزادانــه کاال و خدمات و وجود نظریه و
راهکار اقتصادی برای چگونگی تولید ثروت و انباشــت سرمایه و...
در برنامه این احزاب و ســازمانهای سیاسی .چراکه اگر سیاست
معطوف به امر عدالت از طریق نهاد دولت و در جهت خیر و منافع
جمعی و عمومی اســت ،اقتصاد نیز معطوف به پیشرفت از طریق
نهاد بازار و جهت کسب منافع فردی است و این هر دو در تعامل با
یکدیگر فضای حیاتی یک جامعه را میسازند .فضایی که متأسفانه
علیرغم تالشهای صورت گرفته در طی حدود یکصد سال اخیر
تاکنون ساختهوپرداخته نشده و توسعه و پیشرفت و تداوم حیات این
سرزمین را با مشکالت اساسی مواجه کرده است.

در رثای برنامه اقتصادی احزاب سیاسی
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ناصر ذاكری
کارشناس اقتصادی

چرا باید خواند:
هنوز اقتصاد در
ایران وامدار سیاست
است؛ در این شرایط
احزاب سیاسی چگونه
میتوانند برای
اقتصاد برنامه ارائه
دهند و با برنامه با
همدیگررقابتکنند؟
این مقاله را بخوانید.

امــروزه تدوین و ارائه برنامه برای اقتصاد كشــور یكی از مهمترین
محورهای فعالیت احزاب در مسیر دستیابی به قدرت سیاسی در اکثر
جوامع اســت .احزاب سیاسی با توجه به خاستگاه طبقاتی یا دیدگاه
محوری بنیانگذاران خود و براساس پیشفرضهایی در مورد اقتصاد،
جامعه و سیاســت برنامه خود را برای اصالح امور اقتصاد كشورشان و
بهبود وضعیت درآمدی شــهروندان تهیه و عرضه میكنند .در چنین
جوامعی بخش مهم رقابت سیاسی در ایام انتخابات دراصل رقابت بین
برنامههای اقتصادی احزاب اســت .برنامه اقتصادی یك حزب نگاه آن
به موضوعات و اهداف اقتصادی و اولویتبندیهای مربوط را مشخص
و منعكس میســازد .بهعنوان نمونه سیاســت مالیاتی رونالد ریگان
رئیسجمهوری وقت امریکا در سال  1982و تالش برای كاهش مالیات
با هدف افزودن بر رونق اقتصادی ماهیتاً یك برنامه «جمهوریخواهانه»
بود ،حتی اگر چنین سیاستی از نظر یك رئیسجمهوری جمهوریخواه
دیگر در اولویت نباشد .در مقابل سیاست اصالح مالیاتی بیل كلینتون
در ســال  1993و سیاست گســترش خدمات درمانی اوباما در سال
 2010ماهیتاً برنامههــای «دموكرات» بود و با پیشفرضهای حزب
دموكرات ســازگاری داشــت ،حتی اگر چنین سیاستهایی از طرف
یك رئیسجمهوری دموكرات دیگر اولویت اول تلقی نشوند .در برخی
كشورهای دیگر هم كه نظام حزبی جا افتاده ،و احزاب قدرتمند و ریشهدار
در سپهر سیاست فعال هستند ،میتوان نقش باورها و پیشفرضهای
ایدئولوژیك احزاب را در برنامههای اقتصادیشان مشاهده كرد .اما در
جامعه ما شرایط دیگری حاكم است .بهویژه در ایام انتخابات و گسترش
تبلیغات انتخاباتی این امر كام ً
ال مشهود است كه احزاب و جریانهای
سیاسی فعال در كشور برنامه روشن برای حل معضالت اقتصادی كه
منبعث از پیشفرضها و دیدگاه فكری حزب باشد ،ندارند .بدینترتیب
رقابت انتخاباتی در جامعه ما بیشــتر از اینكه رقابت دو یا چند برنامه
برآمده از نظام فكری احزاب سیاسی باشــد ،درواقع رقابت بین دو یا
چند شــعار زیبا و دلفریب اســت كه گاه اص ً
ال سنخیتی با خاستگاه
فكری گوینده ندارد! گالیه تند رئیسجمهوری کشــورمان در جلسه
نوزدهم خردادماه هیأت دولت بهخوبی نشاندهنده این شرایط است.
ی که
گالیه ایشــان را به بیانی دیگر چنین میتوان روایت کرد :کسان 
طی سالیان گذشته بیشترین مخالفت را با جریان مذاکرات هستهای و
امضای توافقنامه برجام و عملیاتی شدن آن داشتند ،و حتی دولتمردان
درگیر مذاکره را با ادبیاتی ســخیف و عباراتی نظیر نفوذی و جاسوس
مینواختند ،اینک که دوران انتخابات شده ،همه از ضرورت مذاکره و
اجرای برجام سخن میگویند! درحالیکه مذاکره و مصالحه ربطی به
نظام فکری آنان ندارد .یا باز همان افراد که طی سالیان گذشته بیشترین
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توسعه
تالش را برای فیلترینگ و محدود کردن دسترسی شهروندان به فضای
مجازی به کار میبردند ،اینک در ایام انتخابات از ضرورت افزایش پهنای
باند سخن میگویند! به قول شاعر:
کسان که در رمضان چنگ میشکستندی /نسیم گل بشنیدند و
توبهبشکستند!
اما بهراستی چرا چنین است؟ در پاسخ باید به دو دلیل عمده «تأثیر
مفرط عامل سیاست بر اقتصاد» و «رشدنایافتگی نظام حزبی» اشاره
کنیم .در زیر به توضیح بیشتر ذیل این دو عنوان میپردازیم:

رقابتانتخاباتی
در جامعه ما
بیشتر از اینكه
رقابت دو یا چند
برنامه برآمده
از نظام فكری
احزاب سیاسی
باشد ،درواقع
رقابت بین دو یا
چند شعار زیبا و
دلفریب است كه
ال سنخیتی
گاهاص ً
با خاستگاه فكری
گوینده ندارد!

ت بر اقتصاد
تأثیر مفرط عامل سیاس 
در جامعه ما اقتصاد بهشــدت تحــت تأثیر عامل
سیاســت قرار دارد .درواقع برخــاف قریب به اتفاق
کشورها که سیاست خود را در خدمت اهداف اقتصادی قرار میدهند،
در جامعه ما این اقتصاد ملی اســت که بار سیاســت را میکشد .در
چنین شرایطی ســخن گفتن از برنامهاقتصادی بسیار دشوار است.
زیرا هیچ برنامهای در صورت ناســازگاری با اهداف سیاســی کشور
قابلیتتحقق ندارد .سایه سنگین سیاست بر اقتصاد نخستین ویژگی
که بر شاخصهای کالن اقتصاد ملی تحمیل میکند ،بیاطمینانی
و ریســک باالی سیاسی است .در چنین فضایی نه میتوان در مورد
آینده همکاریهای بینالمللی و جذب سرمایهگذاری خارجی سخن
گفت ،و نه میتوان در ســایه گسترش صادرات به رونق اقتصاد ملی
و ایجاد اشتغال مولد اندیشــید .تدوین برنامه به مفهوم واقعی آن و
اعالم سیاستهایی روشن برای خروج از بحران در شرایط بیاطمینانی
کاری دشوار بوده ،و پیچیدگی بسیاری دارد .سیاستها و تدابیری که
گاه سیاستمداران برای خروج از بحران و بازگرداندن رونق به اقتصاد
ملی مطرح میسازند ،درواقع ویژگیهای یک برنامه اقتصادی را ندارد،
و باید در بهترین شــرایط آنها را در سطح یک حرکت تاکتیکی با
هدف تغییر صورت مسأله و به تأخیر انداختن موج اصلی بحران تلقی
کرد .همین امر امکان رسیدن به اجماع کارشناسانه حول یک دیدگاه
مشخص اقتصادی را برای اهل فن دشــوار میسازد .زیرا راهکارها و
تدابیر مطرحشده برای اقتصاد ،بیشتر از اینکه محصول نگرش علمی
و باورمندی به مکاتب مختلف اقتصادی باشــد ،متأثر از تجربیات و
انباشتههای ذهنی مدیران و سیاستمداران است.

1

نکتههایی که باید بدانید
[در ایام انتخابات و گسترش تبلیغات انتخاباتی این امر كام ً
ال مشهود است كه احزاب و
جریانهای سیاسی فعال در كشور برنامه روشن برای حل معضالت اقتصادی كه منبعث از
پیشفرضها و دیدگاه فكری حزب باشد ،ندارند.
[در جامعه ما این اقتصاد ملی است که بار سیاست را میکشد .در چنین شرایطی سخن
گفتن از برنامهاقتصادی بسیار دشوار است .زیرا هیچ برنامهای در صورت ناسازگاری با اهداف
سیاسیکشورقابلیتتحققندارد.
[هنوز در مرحله ابتدای سیر تکاملی نظام حزبی هستیم ،و طبع ًا این انتظار که در این مرحله
احزاب بتوانند متنی منقح بهعنوان برنامه اقتصادی ارائه کنند که بهراستی ویژگیهای یک
«برنامه اقتصادی» را داشتهباشد ،و از منظومه فکری و پیشفرضهای هستیشناسانه حزب
برداشت شدهباشد ،انتظاری بیهوده است.
[حاکمان و مدیران جامعه نباید احزاب را بهعنوان نهادهایی دستوپاگیر و کمبازده تلقی
کنند .این نهادها با رشد و تکامل خود میتوانند در گسترش وحدت ملی و ترویج «زبان و
ادبیات مشترک توسعه همهجانبه» نقشی حیاتی ایفا کنند.
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رشدنایافتگی نظام حزبی
در یک جریان سالم و طبیعی توسعه سیاسی در کشور
میتوان ســه دوره متمایز را شناسایی کرد .در دوره اول
احزاب متعددی شکل میگیرند .فعاالن سیاسی با توجه به شناختی که
مث ً
ال از دوران تحصیل در دانشگاه از همدیگر دارند ،دور هم جمع شده،
و جمعیتها و گروههای فعال سیاســی را شکل میدهند .بعضی از این
گروهها بهتدریج فرایند رســمیت یافتن و ثبت را طی کرده ،و در قالب
احزاب شناسنامهدار فعالیت خود را در سپهر سیاست کشور آغاز میکنند.
در دوره دوم این احزاب و دستهجات پرتعداد چه آنها که رسماً ثبت
شــدهاند و چه آنها که هنوز قالب غیررسمی دارند ،بهتدریج در مسیر
همسو شدن و تشکیل احزاب فراگیر و قدرتمند گام برمیدارند .درواقع
گروههای کوچک با توجه به قرابتی که بین مواضع و خواستههایشــان
وجود دارد ،گرد هم آمده و گروههای بزرگ را شکل میدهند .در پایان
دوره دوم ،تعداد احزاب فعال در ســپهر سیاسی کشور ارتباط نزدیکی
با تعداد سلیقهها و گرایشهای سیاسی موجود در جامعه دارد .گفتنی
است که گاه ممکن است با لطف حضور شخصیتهای فرهمند در میدان
سیاست کشــور طی دو مرحله فوق یکجا و در قالب یک گام بزرگ به
پیش ممکن شود.
در دوره ســوم احزاب فراگیر با سلیقه سیاسی مشخص به رقابت با
همدیگــر پرداخته ،و بهتدریج برنامههای خود را در عرصههای مختلف
برای اداره کشــور ارائه میکنند .ممکن است در برخی کشورها با توجه
به شرایط خاص کشور ،مث ً
ال ترکیب قومیتی ،سرعت تحوالت منطقهای
و ...برنامه سیاسی و اجتماعی احزاب بسیار مهمتر از برنامه اقتصادیشان
باشــد ،و حتی در عرصه اقتصاد و نگرش اقتصادی تفاوت چندانی بین
احزاب رقیب وجود نداشتهباشد .اما در کشورهایی با اقتصاد بزرگ نظیر
ایاالت متحده امریکا طبعاً برنامه اقتصادی ظرفیت آن را دارد که مهمترین
مجلد مجموعه برنامههای هر حزب باشد .بهطوریکه مالحظه میشود،
بود یا نبود برنامه اقتصادی برای احزاب را باید با عنایت به اینکه سپهر
سیاسی کشور در کدام مرحله از مراحل سهگانه رشد احزاب است ،مورد
بررسی قرار داد.
جامعه ایران امروز از دوران مشــروطه تابهحال چندینبار این سیر
تکاملی را از ابتدا شــروع کرده ،و اما بنا به دالیلی هربار از رســیدن به
مرحله دوم بازماندهاست .امروز با مشاهده اینکه دهها حزب و جمعیت
سیاسی در کشور فعالیت میکنند ،و هنوز دست ه ّجاتی عالقه خود برای
ثبت احــزاب جدید را پنهان نمیکنند ،میتوان نتیجه گرفت هنوز در
مرحله ابتدای ســیر تکاملی نظام حزبی هستیم ،و طبعاً این انتظار که
در این مرحله احزاب بتوانند متنی منقح بهعنوان برنامه اقتصادی ارائه
کنند که بهراستی ویژگیهای یک «برنامه اقتصادی» را داشتهباشد ،و از
منظومه فکری و پیشفرضهای هستیشناسانه حزب برداشت شدهباشد،
انتظاری بیهوده است.
بــه باور نگارنده یکی از مهمترین وظایف دولت و حکومت در میدان
توسعه سیاسی کشور و تحقق هدفی که قانون اساسی جمهوری اسالمی
بهدرســتی بر آن تأکید کردهاست (نقشآفرینی مردم در مسیر رهبری
جامعه) این است که شرایطی را فراهم سازند تا سیر تکاملی نظام حزبی
کشور و ورود به مرحله دوم و سوم سریعتر انجام بگیرد .به بیان دقیقتر
حاکمان و مدیران جامعه نباید احزاب را بهعنوان نهادهایی دستوپاگیر
و کمبــازده تلقی کنند .این نهادها با رشــد و تکامل خود میتوانند در
گسترش وحدت ملی و ترویج «زبان و ادبیات مشترک توسعه همهجانبه»
نقشی حیاتی ایفا کنند.
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«آیندهنگر» بررسی میکند:

وضعیت سیاه آب

بحران بیآبی در ایران ،راهحلی هم دارد؟

عکس :رضا معطریان

نگـاه
شکست ایران در میدان مبارزه با کمآبی   

تروریسم خاموش

کمآبی ،دومین عامل فاجعهبار در خاورمیانه پس از داعش است
زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

چرا باید خواند:
امسال یکی از
سختترینسالهای
آبی کشور است .چرا
در تابستانهایسخت
معضل آب داریم و باید
چه کرد؟

وقتی خدمه آپولو  8برای نخســتین بار در تاریخ بشــر ،روی
سطح کره ماه فرود آمدند ،تنها جذابیتهایسیاره ناشناخته نبود
که چشــم آنها را گرفت .ویلیام آندرس یکی از خدمه آپولو ،8
تصویری از طلوع زمین را از ماه ثبت کرد که سیاره انسانها را به
شکل یک تیله آبیرنگ نشان میداد .در  24دسامبر سال ،1968
تماشای سیاره زمین از سطح ماه ،عالوه بر سفر انسانها به ماه،
یکی از بهیادماندنیترین دستاوردهای بشر بود.
در سالهایبعد سفر آپولو  8به کره ماه ،بارها از سوی بسیاری
از رسانهها و فعاالن سیاسی مورد تردید قرار گرفت .سالها پس
از ماموریت آپولو  ،8فضانوردان دیگری از جو زمین خارج شدند
که هرگز به ماه سفر نکردند .همین ،تردیدها به انجام سفر به ماه
را در بین افکار عمومی تقویت کرد .اما آنچه در نظر افکار عمومی
و دیگر فضانوردان از تجربه انجام شــده یا نشــده خدمه آپولو8
انکارنشــدنی بود ،تیله آبیرنگی به اسم سیاره زمین است .دیگر
فضانوردانی که از جو زمین خارج شدند گزارش کردهاند که رنگ
آبی سیاره زمین خیرهکننده و زمین شکوهمند و زیباست.
هاییکه آنها به این کــره آبی و دور خیره
شــاید در لحظه 
شــده بودند ،هرگز فکر نمیکردند که در ســیارهای اینچنین
الجوردیشده از آب ،مردمانی آب برای آشامیدن نداشته باشند.
تصور زندگــی در جایی کــه آبی برای خوردن نیســت ،نه
فقط برای فضانوردان و تماشــاچیان هیجانزده سیاره آبی بلکه
برای بســیاری از ما هم سخت اســت .اما در کشور ما و بسیاری
از کشورها ،خشکی ســرزمین و بیآبی ،معضلی است که هنوز

نکتههایی که باید بدانید
[بحران آب یک بحران جهانی است .یافتهها نشان میدهد  75درصد از سطح کره خاکی را
آب گرفته اما  98درصد از این آبها ،شور و غیرقابل استفاده برای مصرف بشر است.
[یافتهها نشان میدهد اگرچه در سالهای  97و  98سرعت تنش آب زیرزمینی در برخی
از مناطق ایران کاهش یافته اما تجزیه و تحلیلها به وضوح نشان میدهد منابع آب زیرزمینی
ایران بسیار سریعتر از زمان جبران از بین خواهد رفت.
[هفتهای نیست که مسئوالن درباره اوضاع خراب آب و وضعیت اقلیمی کشور نگویند .اما
ی امروز ،انگشت اتهام به سوی بخش کشاورزی نشانه رفته
عامل عمده چیست؟ در مورد کمآب 
که براساس سیاست خودکفایی مامور به تولید همه اقالم مورد نیاز خوراکی در کشور شده
است.
[پرویز کردوانی ،پدر علم کویرشناسی ایران سه سال پیش در مصاحبهای گفت« :بیچاره
نهایی که  50سال دیگر به دنیا بیایند ،چاه آنها که خشک است و سدشان هم خشک
آ 
یشود .این کارها مدیریت میخواهند که انجام نمیشود».
م 
یها با کمک مقنی کرمانی چند رشته قنات در دشتی بین لسآنجلس و
[آمریکای 
سانفرانسیسکو حفر کردند و شهرکی به نام کرمان ساختند .اما ما با غارت آبهای
تحتاالرضی کاری کردیم که مغوالن از عهده آن برنمیآمدند.
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حلنشده به حال خود رها شده است.
JJفاجعه در کمین است
بحران آب یک بحران جهانی است .یافتهها نشان میدهد 75
درصد از ســطح کــره خاکی را آب گرفته امــا  98درصد از این
آبها ،شور و غیرقابل استفاده برای مصرف بشر است .حجم غالب
آبهایشیرین روی زمین یخ زده و انسان تنها توانایی استفاده
از کمتر از یک درصد از این آبها را دارد .درحالی که میزان آب
تولید شده در طبیعت همواره ثابت بوده ،متقاضی آب در جهان
رو به افزایش اســت و دگردیسی نیازهای بشر ،مطالبه برای مایه
حیات را باال برده است .در بعضی مناطق جهان از جمله خاورمیانه
که آب وهوای گرم و خشکی دارد ،عدم دسترسی به آب شیرین
معضل جدیتری است.
در ســال  ،2016ســازمان ملل متحد در گزارشی اعالم کرد
نخســتین عامل بروز فجایع در منطقه خاورمیانه تهدید داعش
است اما در رتبه دوم ،بحران بیآبی قرار گرفته بود .در این گزارش
نوشته شــده «بحرانی که صاحب نظران از آن به عنوان داعش
ی است» .این سازمان هشدار
خاموش خاورمیانه یاد میکنند کمآب 
داد کمبود آب و ضعف در ســاختارهای مدیریتی مربوط به آن
میتواند به یکی از علل اصلی کشمکش و درگیری میان کشورها
و اختالفات منطقهای تبدیل شــود .براساس این گزارش ایران و
عــراق بین  ۶۰تا  ۷۵درصد منابع تجدیدپذیر آب خود و ســایر
کشــورهای خاورمیانه بیش از  ۷۵درصد این منابع را از دســت
دادهاند.
یک ماه پیش نشــریه نیچر ،نتیجه یافتهها و بررسیهایسه
پژوهشــگر ایرانی درباره وضعیت آب و خشکســالی در ایران را
منتشر کرد .آمارهای نگرانکننده این پژوهش گویای از بین رفتن
بخش عمدهای از منابع تجدیدپذیر آب ایران و عبور کشور از همه
خطوط قرمز بحران است.
براســاس این گزارش ایران با جمعیت 84میلیون نفر از نظر
برداشــت آبهای زیرزمینی در خاورمیانه رتبه نخست را دارد و
34درصد کل برداشت آب در منطقه را به تنهایی انجام میدهد.
این درحالی است که آبهای زیرزمینی منبع اصلی آب در ایران
است و تقریباً 60درصد از آبهای شیرین ایران را تشکیل میدهد.
روند برداشــت آبهای زیرزمینی که در ســالهای  2002تا
 2015رخ داده و همچنان با سرعت پیش میرود ،نشان میدهد
ت گسترده آبهای زیرزمینی ،پایداری
خشکسالی ناشی از برداش 
آبهــای زیرزمینی ایران را تهدید میکند .این تهدید بهویژه در
مناطق پرجمعیت در شمال غربی ،غرب و شمال شرقی کشور که
تقاضای آب از منابع طبیعی تجدیدپذیر طبیعی بهشدت باالست،
جدیتر است .براساس این گزارش در سال  2002تا  ،2015ایران

پژوهش منتشر شده در مجله نیچر نشان میدهد 77درصد مساحت کل کشور تحتتأثیر بحران برداشت بیرویه آب قرار دارد .روندی که
اگر خیلی زود متوقف نشود ،پیامدهای فاجعهباری برای ایران دارد .این پیامدها نهتنها امنیت غذایی را تهدید میکند بلکه عاملی جدی در
بروز چالشهایاجتماعی و اقتصادی است.

74کیلومتر مکعب از آبهایزیرزمینی برداشت کرده است که
به طور تقریبی نزدیک به دوبرابر آب دریاچه ارومیه ،بزرگترین
دریاچه خاورمیانه و ششمین دریاچه بزرگ جهان است.
بیشــترین میزان برداشــت از منابع آب زیرزمینی در حوضه
دریاچــه نمک رخ داده که  26درصد از جمعیت کشــور در آن
زندگی میکنند.
در حوضه طشک بختگان که  3.5درصد از جمعیت کشور را
در خود جای داده ،بیشترین میزان تغییر در ذخایر آب زیرزمینی
ن کمترین میزان در
ثبت شــده که  2600درصد است .همچنی 
تغییر در ذخایر آب زیرزمینی مربوط به حوضه هراز قره سوست
کــه  20درصد بوده و  4درصد از جمعیت کشــور در آن زندگی
میکنند .در مقیاس کشوری ذخایر آب زیرزمینی ایران با کاهش
 ۵.۲۵کیلومتر مکعب در ســال از سال  ۲۰۰۲تا ( ۲۰۱۵با رشد
کلی  ۱۷۵۲درصد) در  ۱۴سال مواجه بودهاند.
یافتهها نشــان میدهد اگرچه در سالهای  97و  98سرعت
تنش آب زیرزمینی در برخــی از مناطق ایران کاهش یافته اما
تجزیه و تحلیلها به وضوح نشــان میدهد منابع آب زیرزمینی
ایران بسیار سریعتر از زمان جبران از بین خواهد رفت.
همه مســاحت مورد نیاز به آبیاری در ایران ،در سالهای 84
تــا  90حدود  8.85میلیون کیلومترمربــع بود که 62درصد آن
با ســفرههای آب زیرزمینی آبیاریشده است .در بخش آبیاری
محصوالت اســتراتژیک ایران ،یعنی گندم و جو هم برداشــت
آبهای زیرزمینی بهدلیل رشد تعداد چاهها افزایش یافته و باعث
ایجاد تنش بیشتر در منابع آب زیرزمینی شده است.
پژوهش منتشر شده در مجله نیچر نشان میدهد 77درصد
مساحت کل کشــور تحتتأثیر بحران برداشت بیرویه آب قرار
دارد .روندی که اگر خیلی زود متوقف نشود ،پیامدهای فاجعهباری
برای ایران دارد .این پیامدها نهتنها امنیت غذایی را تهدید میکند
بلکه عاملی جدی در بروز چالشهایاجتماعی و اقتصادی است.
JJغذا نیست و زمین فرومیرود
 90درصد آبیاری زمینهای کشــاورزی در ایران با برداشت
از آب زیرزمینی انجام میشــود این برداشــتهایاضافه بیشتر
در مناطقی اســت که  71درصد از جمعیت ایران در آن زندگی
میکنند .دادهها در مقاله نشریه نیچر نشان میدهد تقاضای آب
کشاورزی در ایران در همه مناطق ،حتی مناطقی که سابقه اضافه
برداشــت ندارند ،رشد کرده اســت که به معنای نزدیکی بحران
آب در مناطقی است که هنوز دچار مشکل نشدهاند .حفر چاهها،
برداشتهایعادی و مساحت مورد آبیاری اگر افزایش پیدا کند،
وضعیت این حوضهها هم بحرانی میشود.
ن شوری خاک و آبهای زیرزمینی از دیگر پیامدهای
همچنی 
افزایش برداشت آبهایزیرزمینی است که اثر مخربی بر تولید
مواد غذایی در ایران دارد .پژوهشگران در این مقاله به این نتیجه
رسیدند که کاهش  10.08کیلومتر مکعب از حوضه آبریز کرخه
در  15ســال 85 ،درصد بر امنیت غذایی این منطقه اثر داشته
است.
فرونشست زمین از دیگر پیامدهای ادامه برداشت از آبهای
زیرزمینی است .در منطقه زندگی یک چهارم از جمعیت ایران،
در یک دهه اخیر زمین یک متر فرونشسته است .در دریاچههای

چرا از قنات ،دستاورد پدران خود ،دست کشیدیم؟

افسانه کاریز

بسیاری قنات را یکی از شگفتانگیزترین و پرسودترین اختراعهایایرانیان میدانند .اختراعی که
پس از کشف نفت و توسعه فناوری حفاری عمومی زمین ،کنار گذاشته شد .بسیاری کنار گذاشتن
قنات در شبکه تامین آب به ویژه در بخش کشاورزی را سرآغاز مشکالت آب ایران میدانند .بعضی
میگویند قنات اختراعی مربوط به  3تا  4هزار سال پیش است اما براساس روایات شاهنامه ساخت
قنات از  5هزارســال پیش در ایران رایج بوده است .مرتضی فرهادی ،در کتاب «فروهشتگی ده و
کژبالشی شهر ایرانی» مینویسد« :فرانسویان در الجزایر با به کارگیری اصول فنی ،قناتی با آبدهی
یک متر مکعب در ثانیه حفر کردند که مثل قنات شــاهرود خودمان است .آمریکاییها با کمک
مقنی کرمانی چند رشته قنات در دشتی بین لسآنجلس و سانفرانسیسکو حفر کردند و شهرکی
به نام کرمان ســاختند .اما ما با غارت آبهایتحتاالرضی کاری کردیم که مغوالن از عهده آن
برنمیآمدند».
به نوشته فرهادی ،سخن از ورود فناوری و نوسازی منابع آبیاری نبود .مسئله این بود که آبی
کــه درجریان اصالحات ارضی به دهقانان فروخته بودند 500 ،متر آن طرفتر مادر چاه قنات ،از
چاه عمیق یا نیمه عمیق فالن سرمایهدار ارضی بیرون آمد و در این میان سازندگان و فروشندگان
موتورهای آب و وسایل یدکی از این نمد کالهی بردند که بدوزند و هیچ مسئولی نیندیشیدند که
با این دزدی از آب کاریز و چشــمه چه بر ســر کاریز و تمدن کاریزی خواهند آورد .مقنیان ایران
هاییحتی به طول  70کیلومتر یعنی نصف فاصله
ی توانستند قنات 
بیاستفاده از فناوری جدید م 
تهران تا قم را احداث کنند -بگذریم از قنات استثنایی یزد با  120کیلومتر طول (فاصله تهران تا
قزوین) .با این حال این توانایی با ظهور فناوری و تالش برای فروش هرچه بیشــتر موتور آب و
تجهیزات حفاری کنار گذاشته شد و حفر چاههایعمیق و عمیقتر ،زمینه از بین رفتن منابع آب
زیرزمینی و فرونشست زمین را فراهم کرد.

نمک و اســتانهایغربی کشــور این فرونشست به وضوح قابل
مشــاهده است .در ســال  ،1398میزان فرونشســت زمین به
18سانتی متر رسیده است.
گزارش نیچر نشان میدهد کاهش آب زیرزمینی در حوضههای
پرجمعیت در غرب ،جنوب غربی و شمال شرقی ایران (جایی که
جدول -1وضعیت قرمز آب در آیینه اعداد
میزان بارشهایسال آبی جاری نسبت به سال گذشته

 52درصد

میزان کاهش ذخایر سدها در سال آبی جاری نسبت به سال گذشته

 28درصد

سهم ایران از همه مصرف آب خاورمیانه

 34درصد

سهم آبهایزیرزمینی از تامین آب در ایران

 60درصد

سرعت میزان برداشت از آبهایزیرزمینی نسبت به بازیابی این منابع

 3برابر

استخراج آب از منابع زیرزمینی در سالهای 2002تا 2015

 74کیلومتر مکعب

کف میزان کاهش حجم حوضههایآبریز اصلی

 20درصد

سقف کاهش حجمی حوضههایآبریز اصلی

 2600درصد

مساحت با اضافه برداشت از منابع آبی کشور

 77درصد

سهم کشاورزی از منابع آبی ایران

 90درصد

سهم جمعیت در مناطق مورد تهدید فرونشست زمین

 71درصد

سهم مناطق با فرونشست زمین از تقاضای آب

 70درصد
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نگـاه
جدول -2نیم قرن هشدار اندیشمندان و مدیران در ایران درباره آب
سال

گفت هها

1

محمدابراهیم باستانی
پاریزی

1356

کشاورزی ما در معرض خطر خشک شدن قنوات و حفر بیرویه و غیراصولی چاههایعمیق است .این خطر بیش از 20هزار قنات را تهدید میکند .این قنوات
در حدود  40هزار سنگ معادل  560متر مکعب در ثانیه آب میدهند که با اندک رسیدگی به  120هزار سنگ معادل  17000متر مکعب در ثانیه میرسد .این
مقدار  4برابر «بده» آب متوسط رودخانه کارون در اهواز و مساوی سهچهارم «بده» متوسط سالیانه نیل در قاهره است.

2

حسین ملک

1357

اداره قنات و آب ده به عنوان منبع اصلی حیات آن ،تنها از مسیر مدیریت مسئول متمرکز ده ممکن بوده است .همه پیشبینیها و فرضیهها مبتنی بر اینکه
شرکتهایتعاونی از مسیر همکاری دهقانان جانشین این مدیریت شوند ،بی نتیجه مانده است.

3

مرتضی فرهادی

1364

جنگ پنهان در این سرزمین بر سر منابع آب در جریان بوده اما کسی آن را درنیافته است .جنگی که به دلیل انهدام منابع سنتی آب و پیامدهای ناشی از آن
شروع شده است.

4

پرویز کردوانی

1391

به دلیل خشکسالی ،شهرهای قم و کاشان تا نیم قرن آینده وجود نخواهند داشت .پساندازهای آبی ما دارد تمام میشود .جمعیت روز به روز بیشتر میشود.
نشانه کشورهای پیشرفته این است که تالش میکنند از زمینی که زیر کشت دارند درست استفاده کنند .به این میگویند بهرهوری .در اروپا از هر هکتار  14تن
گندم درو میکنند .در ایران حداکثر  5تن برداشت میشود.

5

کاوه مدنی

2014

بحران آب در ایران تحت تاثیر چهار عامل عمده است .رشد جمعیت ،کشاورزی ناموثر ،مدیریت بد و عطش توسعه.

6

نآبادی
حجت میا 

1395

افزایش احتمال درگیری و نزاعهایداخلی بر سر آب به دلیل افراط در سیاستگذاریهایطرحهایانتقال آب وجود دارد .تا فلسفه آب و محیط زیست را
تئوریزه نکنیم ،نمیتوانیم مشکالت آب را حل کنیم.

7

عیسی کالنتری

1396

براساس عرف بینالمللی حق نداریم بیش از  40درصد آبهایتجدیدپذیر را استفاده کنیم .اما در حال حاضر  110درصد از آبهایتجدیدپذیر استفاده شده
است .اگر مصرف آب کم نشود ،کشور از بین میرود .تهدید مسئله آب برای کشور ،بود ونبود کشور و تهدید بود و نبود تمدن کشور است.

ردیف اندیشمند

ساالنه ۲۰میلیارد
متر مکعب از منابع
طبیعی و آبهای
زیرزمینی اضافه
برداشت صورت
میگیرد و منابع
آب غارت میشود.
با این روند ۲۰
سال دیگر و در
سال  ۱۴۲۰اطراف
زاگرس دیگر اثری
از کشاورزی
نخواهد بود چون
منابع آب را غارت
میکنیم

92

بزرگترین زمینهای آبیاری گندم و جو اســت) ،بسیار شدیدتر
است .آبهای زیرزمینی منبع عمدهای برای نیازهای آب خانگی
و آبیاری در حوضه کارون اســت که با ســرعت  ۰.۰۶کیلومتر
مکعب در ســال از  ۲۰۰۲تا  ۲۰۱۵تخلیه شده است .با توجه به
سطح فعلی تخلیه آبهای زیرزمینی و کمبود فزاینده منابع آب
سطحی در هر دو حوضه ،در سالهای آینده نگرانیهای عمدهای
برای حفظ آب به منظور آبیاری زمین کشاورزی و استفاده از آب
خانگی در این منطقه وجود خواهد داشت.
JJجنگ آب شروع شده است
وضعیت منابع آب زیرزمینی ،منابع آب جاری و نظام ســدها
در مدیریت منابع آبی ایران به اندازهای وخیم اســت که به نظر
ی از ایران رخ
میرســد مهاجرتهای آینده بیشتر به دلیل کمآب 
دهد تا فقدان نظام نخبهپرور .پرویز کردوانی ،پدر علم کویرشناسی
هاییکه 50
ایران سه سال پیش در مصاحبهای گفت« :بیچاره آن 
ســال دیگر به دنیا بیایند ،چاه آنها که خشک است و سدشان
هم خشــک میشــود .این کارها مدیریت میخواهند که انجام
یشود».
نم 
هشدار درباره بیآبی در آینده درحالی است که بیش از 150
شهر ایران تنش آبی را در زمان کنونی تجربه میکنند .به گفته
معاون وزیر نیرو و رییس سازمان محیط زیست ایران ،نزدیک به
 153شهر در تنش آبی قرار گرفته و این غیر از آمار روستاهاست.
مشــاهدهگران از دل روســتاهای دور و نزدیک ایران ،تشــدید
منازعات داخلی بین مردم را بر سر آب گزارش میکنند.
به گفته عیســی کالنتری ،رییس سازمان حفاظت از محیط
زیست ایران ،ســاالنه  ۲۰میلیارد متر مکعب از منابع طبیعی و
آبهای زیرزمینی اضافه برداشــت صورت میگیرد و منابع آب
غارت میشود .با این روند  ۲۰سال دیگر و در سال  ۱۴۲۰اطراف
زاگــرس دیگر اثری از کشــاورزی نخواهد بود چون منابع آب را
غــارت میکنیم .به گفته کالنتری در پروژههایی که در دهه ۶۰
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آغاز شد مراتع شخم زده و گمان میشد که همه نیازهای مردم را
در داخل کشور به هر قیمتی باید تهیه کنیم .در سال  ،۱۳۶۰کال
 ۲۰۰میلیون متر مکعب در سال بیالن منفی داشتیم اما این رقم
به  ۲۰میلیارد مترمکعب رسیده است یعنی  ۱۰۰برابر شده است.
بر مبنای توافق ریو در ســال  ۱۹۹۲که در سال  ۱۹۹۷سازمان
ملل متحد آن را تایید کرد ،کشورها حق دارند تنها از  ۴۰درصد
منابع آب تجدیدپذیر اســتفاده کنند اما سالهاست که ما بیش
از  ۱۰۰درصد ظرفیت آبهایتجدیدپذیر را استفاده میکنیم.
هفتهای نیست که مسئوالن درباره اوضاع خراب آب و وضعیت
ی
اقلیمی کشــور نگویند .اما عامل عمده چیست؟ در مورد کمآب 
 امروز ،انگشــت اتهام به سوی بخش کشــاورزی نشانه رفته که
براساس سیاست خودکفایی مامور به تولید همه اقالم مورد نیاز
خوراکی در کشور شده است .با وجود چنین سیاستی در یک سال
گذشــته با کاهش تخصیص ارز  4200تومانی به واردات بعضی
اقالم ،مشخص شد که تالش برای خودکفایی کمتر در وابستگی
امنیت غذایی ایرانیان به خارج اثر داشته و بیشتر مایه فرسودگی
آب و خاک کشــور شده اســت .به گفته مسئوالن سیاستهای
ن تامین غذا کار را به
کالن در حــوزه افزایش جمعیت و همچنی 
اینجا رســیده که برداشت سالیانه از آبهایزیرزمینی کشور به
 20میلیارد متر مکعب رسیده است .خودکفایی شکست خورده
است ،زمین و آب هم شکست خوردهاند .بازی سیاستهایکالن
با منابع آب و خاک کشور ،بازی بازنده-بازنده است.
منابع

* بازاندیشی بر نظام آیندهاندیشی ایران (مطالعه موردی :بحران
آب) ،زندحســامی ،حسام ،فرهادی ،کاوه ،نشریه علوم اجتماعی،
تابستان  ،96شماره .77

�*Ashraf, S, Nazemi, A. & AghaKouchak, A, An
thropogenic drought dominates groundwater
)depletion in Iran. Sci Rep 11, 9135 (2021

درک آمایش آب و سرزمین در همه استانها برای غلبه بر کمآبی و سازگاری با اقلیم خشک
و نیمهخشک ایران ضروری است .مسئله آب را سیاسی نکنیم .آب یک مسئله فنی و اساسی
است و در قالب مبارزات انتخاباتی و شعارهای سیاسی نمیگنجد.

گفتوگوی «آیندهنگر» با قاسم تقیزاده خامسی ،معاون وزیر نیرو

آب سیاسی نیست

باید برای سازگاری با کمآبی ،همقسم شویم
ی بر سرزمین ایران به اندازه وسیع و سنگین شده که دیگر حرف از سازگاری
آب سیاسی نیست ،بخشی نیست و امکان توزیع عادالنه آن نیست چراکه آبی در میان نیست .سایه کمآب 
هایی
با آن به میان آمده است .معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب کشور در گفتوگو با «آیندهنگر» از راهحلها میگوید و از مجموعه دستورالعمل 
که به طور تفکیک شده برای آب در هر استان تهیه شده است .به گفته تقیزاده خامسی ،آب ،ابرچالش ایران در سالهایآینده است تا اندازهای که تشکیل دولتی برای آب الزامی
است .دولتی که آب را یک مسئله سیاسی نبیند و بداند آب در قالب شعارها و وعدههایبیپایه نمیگنجد .به گفته معاون وزیر نیرو ،ایران یکی از سختترینتابستانهاینیم قرن
اخیر را در سال  1400تجربه میکند ،درحالیکه میزان بارندگی نسبت به سال آبی گذشته بیش از  50درصد کاهش یافته و ظرفیت آب در مخازن سدها  28درصد کمتر است.
در مورد آب ،به نظر میرسد تنها کاری که میکنیم چشم دوختن به آسمان است .یک سال
که بارندگی زیاد است امیدواریم ،و یک سال که کم است ،زنگهایهشدار به صدا درمیآید.
گویی هیچ برنامه چندسالهای درباره آب وجود ندارد .ما درباره آب ،سوار یک االکلنگ شدیم
و در لحظه زندگی میکنیم.

ی و برنامهنویسی برای آب ،باید در گام نخست بپذیریم که ما در یک منطقه
در حل معضل کمآب 
خشک زندگی میکنیم 85 .درصد از مساحت کشور ما ،از مناطق خشک کشور است و تنها 15
درصد از مساحت کشور به عنوان منطقه نیمه خشک شناسایی شده است یعنی حتی این درصد
کم هم از مناطق تر به شمار نمیرود .این یعنی به طور متوسط در سال ،میزان بارندگی در کشور ما
هاییمثل یزد این رقم  70تا  80میلی متر است و در استانی مثل
 250میلی متر است .در استان 
گیالن این عدد به  1500میلی متر میرسد که در نهایت متوسط ساالنه در کشور ما را به 250
میلی متر میرساند .این درحالی است که متوسط بارندگی در جهان  750میلی متر است یعنی ما
یک سوم یا  30درصد نسبت به متوسط بارندگی جهانی ،بارندگی داریم.
نکته دوم اینکــه  50درصد جمعیت ایران در فالت مرکزی زندگی میکنند
که تنها  20درصد از منابع آب در آن وجود دارد .یعنی  50درصد جمعیت
کشور در مناطقیاند که سهم آن از کل منابع آب کشور  20درصد است.
پیامد نخست تمرکز جمعیت زیاد در مناطقی با منابع محدود ،منازعات
اجتماعی درباره آب اســت .دومین پیامد ،انتقال آب است یعنی باید آب
را از یک حوزه به حوزه دیگر ببریم که این تشــدیدکنننده درگیریها و
منازعات اجتماعی است.
این منازعات اجتماعی که از آن میگویید چطور مانع مصرف بهینه و
برخورداری همه مردم از منابع آب کشور است؟ یعنی صرف نظر از اینکه
منابع آب کم یا زیاد است ،رفتاری وجود دارد که دسترسی
به آب را دشوار میکند؟

بله .در ایران اگر کسی در جایی زندگی کند
که یک جوی آب از جلوی خانه اش رد میشود،
خود را صاحــب آن میداند و مصرف خود را
به بیشترین میزان میرساند .باالدستیها به
اندازهای مصرف میکنند تا به پایین دستیها
آب نرســد .این را حق خودشان میدانند .در
باالدستنشینان این باور نهادینه شده که اگر
من مصرف نکنم ،کس دیگری آب را میبرد.
در بعضی مناطق کشــور میبینیم که کسی
رفته و باالی کوه ،کشاورزی راه انداخته و آب
را تا ارتفاع  400متر پمپاژ میکند .یعنی هم آب
و هم برق زیادی مصرف میکند و این نکته که

آیا این حرکت جنبه اقتصادی دارد یا نه ،اهمیتی ندارد .تنها نتیجهای که دنبال میکند این است
که آب به پایین دست نرود.

در این سالها برای حل و فصل این منازعات یا مناقشات چه تدبیری اندیشیده شده است؟
اینکه بدانیم کشور ما خشک و نیمه خشک است و مشکل آب داریم ،یک مسئله تاریخی است.
در همین  40سال گذشته چه کردیم؟

چندسال پیش قانونی نوشته شده به اسم قانون توزیع عادالنه آب .اما این قانون دیگر کارآمد
نیســت چراکه آبی وجود ندارد که بخواهیم عادالنه توزیع کنیم .در دوره دولتهاینهم و دهم،
هاییاجرا شد که معیشت مردم را بیش از همیشه به آب وابسته کرد و به منابع زیرزمینی
سیاست 
کشور آسیب زد .گفتند هر کس میخواهد چاه بزند و کشت کند .این از خطاهای بزرگ در تاریخ
آب ایران بود .خطایی که زندگی مردم را بیش از همیشه به آب پیوند زد .نتیجه این شد که عالوه
بر  400هزار و خردهای حلقه چاه مجاز در کشور ،بیش از 300هزار حلقه چاه غیرمجاز داریم .بدتر
اینکه مردم از چاهها به اندازه پروانه آب برنمیدارند و خیلی بیشتر از میزان تعیینشده در پروانه
آب از چاه میگیرند.
پس ما قانونی برای آب نداریم؟

اینطور بگوییم که خألهای قانونی یکی از مشکالتی است که در مدیریت آب داریم.
مشکل دوم ،میانبخشی بودن مسئله آب است .یعنی آب به محیط زیست ،کشاورزی،
صنعت و فضای سبز مربوط است بنابراین به همه سازمانهایمتولی این امور مرتبط
است.همه این سازمانها در مسئله ذینفعند و اگر همکاری نکنند مسئله آب در کشور
حل نمیشود ،به ویژه بخش کشاورزی .در اینجا وزارت نیرو به تنهایی نمیتواند معضل
ی را حل کند چراکه الگوی کشت کشاورز و تعیین آن در اختیار او نیست .وزارت
کمآب 
نیرو آب را از سد رها میکند و به کشاورز تحویل میدهد اما نمیتواند تعیین کند که
کشاورز هندوانه یا پیاز نکارد .سهم بخش کشاورزی از کل آب مصرفی
 90درصد است .سهم آب شرب  7درصد است و از نظر تامین
آب شرب شهری مشکلی نداریم .مشکل در بخش شهری
مربوط به آبرسانی ،تصفیه خانهها و لولهکشی است و از
نظر تامین چالشی نداریم .گرفتاری اصلی آب ،در بخش
کشاورزی است و خألهای قانونی که برای مدیریت
این وضعیت وجود دارد.

در دوره دولتهــاییازدهــم و
دوازدهم برای آب برنامهای تهیه شده؟ با
توجه به درک مسئله میانبخشی بودن
آب.

من ورشکســتگی آبی را قبول
ندارم .به نظر من با همین
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نگـاه
میزان آب محدود هم میتوان جمعیت را اداره کرد و امنیت غذایی را تضمین کرد .براساس این باور
ی را
ی سازگار کنیم نه اینکه رهایش کنیم ،کارگروه ملی سازگاری با کمآب 
که باید کشور را با کمآب 
با مصوبه دولت تشکیل دادیم.
در کارگروه ملی سازگاری با کمآبی ،وزیر نیرو دبیر است و چهار وزیر و دو معاون رییس جمهور
هم در این کارگروه عضوند .درواقع مصوبات کارگروه توســط وزیر جهاد کشاورزی ،صمت ،کشور
و نیرو ،رییس ســازمان حفاظت از محیط زیست و برنامه و بودجه امضا میشود .در این کارگروه
اطالعات از پایینترینسطح درباره وضعیت هر استان دریافت میشود .هر استانی درباره اینکه چقدر
آب دارد و چقدر مصرف دارد گزارش میدهد و اینکه تا افق  1425باید تا چه اندازه برداشت آب را
کم کند .همه استانها باید یک تا  5میلیارد مترمکعب از میزان برداشت آب را کم کنند .این تکلیفی
است که کارگروه تعیین کرده است .برای  31استان در این کارگروه سند آب تهیه شده است .در
دل آمایش سرزمین ،آمایش آب را انجام دادیم .این اسناد سه هفته است که چاپ شده و به طور
رسمی به هر استان ابالغ شده که تا سال  1425باید با منابع آب چه کند.
حرکت دوم ،تهیه الیحه آب و تصویب آن در مجلس اســت .با دریافت اطالعات از پایینترین
سطوح درگیر با معضل آب در استانها و دریافت پنج هزار صفحه نظر کارشناسی از اساتید دانشگاه
و متخصصان ،مقدمات الزم برای تصویب قانون آب تهیه کردیم و امیدوارم در این دولت این الیحه
به مجلس برود .این دو کاری بود که به نظر ما برای مدیریت آب باید انجام میشــد .ما در این دو
کار ،به دنبال تغییر ساختاری بودیم نه ساخت و ساز .یعنی دنبال سدساختن و شبکهسازی نبودیم.
به سهم باالی بخش کشاورزی در هدررفت آب اشــاره کردید .گویا در بدنه کشاورزی
مقاومتی وجود دارد که روشهایآبیاری تغییر کند.

با وجود حضور کارشناسان برجسته در وزارت جهاد کشاورزی ،باوری در این وزارتخانه نهادینه
شــده است که صرفا به میزان تولید فکر میکند و توجهی به منابع آب ندارد و حاضر نیست به
کشــاورز سخت بگیرد .برای آبیاری مدرن پول زیادی هزینه شده اما نمیبینیم جایی برداشت از
چاهها با پیادهسازی آبیاری مدرن کاهش پیدا کرده باشد .به همین دلیل است که میگوییم مسئله
آب میانبخشی است یعنی به همراهی همه نیاز داریم .برای این مشکل باید چارهجویی کرد .کشور
امروز به جایی رسیده که آبی برای کشت نداریم اما حتی دولت نتوانست کاری بکند .در سال 96
دولت گفت جز استانهایگیالن و مازندران ،هیچ استانی حق کشت برنج ندارد .اما امروز میبینیم
که در  17استان کشور برنج میکارند درحالیکه مردم آب برای خوردن ندارند .در مناطقی که از
نشســت زمین چالههاییک و نیم متری ایجاد شده ،برنج کشت میشود .در اینجا وزارت جهاد
کشاورزی باید ورود کند و کار از دایره اختیارات وزارت نیرو خارج میشود .اما همان باوری که به

نکتههایی که باید بدانید
نهایی مثل یزد متوسط بارندگی  70تا  80میلی متر است و در
[در استا 
استانی مثل گیالن این عدد به  1500میلی متر میرسد که در نهایت متوسط
ساالنه در کشور ما را به  250میلی متر میرساند .این درحالی است که
متوسط بارندگی در جهان  750میلی متر است یعنی ما یک سوم یا  30درصد
نسبت به متوسط بارندگی جهانی ،بارندگی داریم.
[میزان بارندگی نسبت به سال گذشته آبی یعنی سال  52 ،99-98درصد
ن نسبت به  52سال گذشته ،میزان بارندگی  40درصد
کمتر است .همچنی 
کمتر بوده است.
[در سال  96دولت گفت جز استانهایگیالن و مازندران ،هیچ استانی حق
کشت برنج ندارد .اما امروز میبینیم که در  17استان کشور برنج میکارند
درحالیکه مردم آب برای خوردن ندارند .در مناطقی که از نشست زمین
چالههاییک و نیم متری ایجاد شده ،برنج کشت میشود.
[جمعیت ایران نسبت به سالهایآغاز انقالب اسالمی  2.5برابر شده اما
ظرفیت آب قابل استحصال در کشور  30درصد کمتر شده است .ظرفیت آب
قابل استحصال در آن سالها  130میلیارد متر مکعب بوده که به  90میلیارد
مترمکعب رسیده است.
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آن اشاره کردم ،مانع است.

با توجه به مسئله منازعات اجتماعی که به آن اشاره کردید به نظر میرسد بتوانیم بگوییم
مافیایی وجود دارد که نمیگذارد بخشها در مسئله آب هماهنگ شوند؟ آیا این فساد نیست؟

هاییمثل مافیا و فساد استفاده کنیم و به نظر من اینطور نیست .در
من دوست ندارم از کلمه 
کشور ما هرکس در هر پُستی قرار میگیرد ،حاضر به فکر کردن به بخشهایدیگر نیست .درواقع
این رویکردهاست که درست نیســت .هر وزارتخانهای میخواهد آمار تولید خود را باال ببرد اما
توجهی ندارد که به چه قیمتی این آمار رشد میکند .هیچکس فکر نمیکند  30درصد از منابع آب
در کشور ما از دست رفته است .یعنی جمعیت ایران نسبت به سالهایآغاز انقالب اسالمی 2.5
برابر شــده اما ظرفیت آب قابل استحصال در کشور  30درصد کمتر شده است .ظرفیت آب قابل
استحصال در آن سالها  130میلیارد متر مکعب بوده که به  90میلیارد مترمکعب رسیده است.

نهادهای نظارتی در کشــور کم نداریم .مجلس شورای اسالمی و قوه قضاییه هم بازوی
نظارتی دارند و حاکمیت هم نهادهای ناظر بر اجرای قوانین کم ندارد .چرا وقتی چاهی غیرمجاز
حفر میشود ،کسی جلوی آن را نمیگیرد؟

این را نباید از من بپرسید .باید از نهادهای نظارتی بپرسید که چرا به ماجرا ورود نکردند .اما وقتی
یک چاه غیرمجاز را میبندند ،صدای صد نفر درمیآید.

خب این همان فسادی است که من گفتم و شما گفتید دوست ندارید از این کلمه استفاده
کنید.

از خبرنگارهای جوان زیاد میشنویم که میگویند مافیا و فساد اما من میگویم فشار و البیگری
یا رویکردهای نادرست و عدم فهم ماجراست.

بله .ماجرای البیگری هم هست .برای مثال قرار بود کارخانه فوالد در هرمزگان
ساخته شود اما گفتند به اصفهان برود و در خشکترینمنطقه کشور االن یک صنعت
آببر ایجاد شده است؛ با همین فشار و البیگری.

بله .همه صنایع آببر در کشور ما باید به سواحل برود .در مناطقی از اصفهان آب برای خوردن
نداریم اما ذوب آهن داریم و این حرف درست است.
به نظر شما مسئله آب دغدغه دولتمردان آینده است یا خیر؟

به نظر من ابرچالش ایران در سالهایآینده بیآبی است و بارها گفته ام که باید یکی از نامزدها
میآمد و میگفت میخواهم دولت آب تشکیل دهم .این را به عنوان یک متخصص میگویم نه به
عنوان مدیر .آب اَبرچالش ایران است اما اینطور نیست که نتوانیم برای آن کاری کنیم .به نظر من
راه حل داریم و مهمترینآن درک موضوع میانبخشی بودن آب است .وزارت نیرو شرح وظایفی
دارد و به تنهایی نمیتواند معضل آب را حل کند چراکه ابزارهای قانونی الزم را در اختیار ندارد .الزم
است برای حل معضل آب همه دست به دست هم دهیم .نه اینکه وزیر کشاورزی به خودکفایی و
افزایش تولید تشویق شود و هرچه آب زیرزمینی داریم را به هزینه گزاف به پای محصوالت آببر
ی برای هر استان منتشر کردیم ،راه حل خوبی برای
بریزیم .کتابی که ما در کمیته سازگاری با کمآب 
ی که دراین
ی همقسم شویم و به دستورالعملهای 
ی است .باید برای سازگاری با کمآب 
سازگاری با کمآب 
کتاب آمده و برای هر استان به تفکیک تهیه شده ،وفادار بمانیم .ما باید پای برنامهها بایستیم .همه
استانها میخواهند کشاورزی کنند ،صنعت راهاندازی کنند و گردشگری پررونق داشته باشند اما
ظرفیتهایمتناسب با انجام همه این کارها را ندارند .بنابراین درک آمایش آب و سرزمین در همه
ی و سازگاری با اقلیم خشک و نیمه خشک ایران ضروری است .مسئله
استانها برای غلبه بر کمآب 
آب را سیاسی نکنیم .آب یک مسئله فنی و اساسی است و در قالب مبارزات انتخاباتی و شعارهای
یگنجد.
سیاسینم 

بد نیست بدانیم که دولت سیزدهم در چه سالی از نظر منابع آب و بارندگی سر
کار میآید.

تا همین امروز که با شما صحبت میکنم ،میزان بارندگی نسبت به سال گذشته آبی یعنی سال
ن نسبت به  52سال گذشته ،میزان بارندگی  40درصد کمتر
 52 ،99-98درصد کمتر است .همچنی 
بوده است .در مجموع در  52سال گذشته ،امسال خشکترینسال است .البته ما در سال گذشته،
تنگنای آبی امسال را پیشبینی کرده بودیم بنابراین از آب سدها با وسواس استفاده شده است .در
بخش موجود مخازن در سدها نسبت به سال گذشته  27تا  28درصد بیشتر عقب نیستیم .توانستیم
دوسال پیش آب ناشی از سیل را در سدها نگهداری و مدیریت کنیم .اگر شرایطی که امسال داریم
ادامه پیدا کند ،با مشکالت جدی روبهرو خواهیم شد.

در دولت دوازدهم بعضی شعارهای دلپذیری دادند .ستاد احیای دریاچه ارومیه طرح
نکاشت را مطرح کرد اما در عمل ،در مقابل فشار مافیایی که وجود دارد کوتاه آمدند و
هیچ اتفاقی هم نیفتاد.

گفتوگوی «آیندهنگر» با محمد درویش ،عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

شعار خودکفایی را رها کنید
فاجعه فرونشست زمین در ایران واقعی است

ی و امنیت غذا روبهرو بوده است .هرچند بارندگیهای عظیم دو سال پیش ،بسیاری
چه شد که به اینجا رسیدیم؟ آب دغدغه امسال نیست .سرزمین خشک ایران همواره با چالش کمآب 
ی امیدوار کرد اما فعاالن محیط زیست ،از شرایط ناگوار آب و زمین در ایران میگویند .محمد درویش ،عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
را به کاهش ابعاد بحران کمآب 
کشور در گفتوگو با «آیندهنگر» ،مهمترینعامل در چالش آب در ایران را ایده خودکفایی در چهار دهه گذشته میداند و درباره فرونشست زمین هشدار میدهد.

وضعیت آب در ایران در سال 1400
را چطور میبینید؟

بســیار ســخت .وضعیــت بســیار
نگرانکنندهای داریم و میانگین ریزشهای
آســمانی تا  8خردادماه  36 ،1400درصد
کاهش پیدا کرده است .بحران آب در سال
جاری عمیقتر شده است.

کاهش میزان بارندگیها در سال
آبی جاری زنگها را برای بســیاری
به صــدا درآورده اســت .درحالیکه
بسیاری از دغدغهمندان محیط زیست
سالهاست درباره بحران آب و معضل
ی در ایران هشدار میدهند .یکی
کمآب 
از دالیل هشدارهای همیشگی این دغدغهمندان نه صرفا میزان بارش ساالنه بلکه
عوامل فراسازمانی و اندیشههایاشتباهی است که بحران آب را تشدید میکند .به
نظر شما این اندیشههایاشتباه چیست؟

در ایران میتوانیم به آسانی با احتساب  40درصد از منابع قابل استحصال یک زندگی
درخور برای ایرانیان فراهم کنیم .ایران میتواند با همین میزان محصوالت استراتژیک
مورد نیاز را در کشور تولید کند و به تقاضای بخش صنعت ،خدمات و گردشگری هم
بپردازد .اشــتباه راهبردی در کشور ما ،تفکری است که میگوید باید همه محصوالت
غذایی را با هر شــکل و کیفیت در داخل تولید کنیم و مازاد آن را هم صادرکنیم .این
طرز فکر است که در کشور ما فاجعه آفریده است .کشور درگیر جریان کاهنده سرزمین
شده ،سفرههایآب زیرزمینی نابود شده و در قرن  21در فرونشست زمین در بین همه
کشورها رکورددار شدیم.

درواقع ایده خودکفایی در تولید محصول ،همین اندیشه اشتباهی است که از
آن میگویید؟

بله .البته بــا در نظر گرفتن نکتهای که درباره تامیــن آب برای تولید محصوالت
استراتژیک گفتم .واقعیت تلخ دیگر اینکه در  14سال گذشته  75میلیارد مترمکعب
بیش از آنچه وارد ســفرههایزیرزمینی شده برداشت کردند که این هم با بهانه تولید
محصوالت کشاورزی و با ایده خودکفایی در تولید همه محصوالت کشاورزی بود .این
بزرگترین خیانت در حق کشاورزی این کشور است چراکه با حفر عمیقترینچاهها
و چراغ ســبز دادن به حفر چاههایعمیقتر ،زمینه نابودی کاریزها و قناتها را فراهم
کردیم .درحالیکه کاریز و قنات پشتوانه ارزشمندی است که پدران ما در این سرزمین
ایجاد کردند در پنج هزار سال گذشته با اتکا به این تدبیر در چنین سرزمین خشکی
زندگی جریان یافته اســت .با اتکا به کاریز و قنات است که که میتوان تابآوری را به

این کشور بازگرداند .بهبود وضعیت کشور
به کنار گذاشتن ایده خودکفایی در تولید
محصوالت کشاورزی گره خورده است .به
جای شــعار خودکفایی در کشاورزی که
بسیار غلط است باید به سراغ تحقق آرمان
امنیت غذایی برای ایرانیان رفت .تحقق این
آرمان مستلزم بهسازی ظرفیتهایبالقوه
در کشور است.

رویهای که به آن اشاره کردید
در هیچ دولتی در چهار دهه گذشته تغییر
نکرده است؟

متاسفانه هیچ دولتی نبوده که رویکرد
متفاوتی از آنچه به آن اشاره شد ،در پیش
بگیرد .در دولت دوازدهم بعضی شعارهای دلپذیری دادند .ستاد احیای دریاچه ارومیه
طرح نکاشت را مطرح کرد اما در عمل ،در مقابل فشار مافیایی که وجود دارد کوتاه
آمدند و هیچ اتفاقی هم نیفتاد .در برنامه پنج ســاله ششم که دولت آقای روحانی
مسئول آن بود ،قرار بود تخصیص آب به کشاورزی  30درصد کاهش پیدا کند و این
از محل ارتقای نرمافزاری ممکن میشــد .قرار بود  500هزارهکتار از منابع کمبازده
به دیم تبدیل شوند اما در عمل به این نتیجه نرسیدیم .اکنون طرحی در مجلس با
عنوان مانعزدایی تولید در بخش کشــاورزی درحال بررسی است که به این بهانه به
کشاورزان در مناطق کویری چراغ سبز نشان میدهد که محصوالتی مثل هندوانه،
خیار و یونجه بکارند و به کشورهای دیگر صادر کنیم .در مناطق کویری که میزان
تبخیر آب به باالی  4هزار میلی متر رسیده و رودخانهها خشک و نابود شده ،ما باید
هندوانه بکاریم و به کشــورهای دیگر صادرکنیم .این یعنی صادرات آب درحالیکه
کشور خودمان تشنه است.
طی سالهایگذشته درباره سهم باالی بخش کشاورزی در هدررفت آب زیاد
شنیدیم .آیا در این بخش مقاومتی نسبت به استفاده از فناوری یا مصرف بهینه آب
وجود دارد؟

من به هیچ عنوان مردم را در این بین مقصر نمیبینم .کشاورز هم بخشی از مردم
است و اگر آموزشهایجذاب ارائه شود و سرمایه اجتماعی را تقویت کنیم ،با جریان
بهینهسازی مصرف آب همراهی میکند .حلقه واسط در این بین تشکلهایمردمنهاد
است که باید نقش خود را به خوبی ایفا کند اما با توجه به این سطح از سرمایه اجتماعی
و نابودی اعتماد ،چه انتظاری از کشاورزان داریم که با هر طرح دولتی همراه و همکار
شــوند .اعتماد از بین رفته است و با شیوههایدستوری و بیمنطق نمیتوان کاری از
پیش برد .این مسئله هنوز در دولتها درک نشده است.
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نگـاه
خشکسالی را نمیتوان ندید

یزند
یآبی در م 
ب 
سختترین تابستان نیم قرن اخیر پیش روی ماست

محمد واعظی
کارگردان مستند رویای آب

در شــهری مثل تهران ،که مردم به قطع ســاعتی آب و برق اعتراض
میکنند ،زندگی بدون آب حتی قابل تصور نیست .اما برای ساکنان بعضی
روستاهای کشور ،این دسترسی به آب تمیز و آشامیدنی ،در کوتاهترینزمان
و با باز کردن یک اهرم است که در مخیلهها نمیگنجد .ساکنان شهرهای
بزرگ و متمرکز ،با انبوهی از اطالعات محاصره شدهاند که به آنها فرصت
فکر کردن به جغرافیایی دورتر از شهر شلوغشان را نمیدهد .جغرافیایی که
هاییاست .تا از شهرها دور نشوید ،این واقعیتها خود را به
حامل واقعیت 
شما نشان نمیدهد .بیآبی ،یکی از آنهاست .واقعیتی جاری که بدون توقف
یدهد.
ادامه م 
فاصله بعضی از روستاهای بی آب ایران با پایتخت آن ،به اندازه یک سفر
هوایی  90دقیقهای است .با کمتر از یک ساعت رانندگی از مرکز یک استان
و سفر به حاشیهها ،روستاهایی با قنات و چاههایخشک شده خودنمایی
میکند .روستاهایی که بیآبی چهرهای دیگر از آنها ساخته است .چهرهای
عجیب اما واقعی از زیســت روستا و آدمهایش ،که به آینهای برای انعکاس
زشــتیهایبحران بیآبی تبدیل شدهاند .در جایی دورتر از شهرها ،ردپای
بحران بی آبی ،به وضوح قابل دیدن است .کمی کنجکاوی و نگاهی عمیقتر
به این ردپاها ،آینده دهشتناکی را پیش چشم مشاهدهگر نمایان میکند.
خانه ،در فرهنگ ما ایرانیها ،یعنی امنترین جای جهان .عجیبترین
تجربه بــرای ما ِ
ترک امنترین جای جهان یعنی خانه اســت .بی آبی در
ســالهاینزدیک به این روزهای ما ،این تجربه عجیب را برای بسیاری از
ساکنان روستاها رقم زده اســت .عجیبتر از این تجربه برای روستاییان،
تجربه شماست .شما که به عنوان یک مشاهدهگر ،وارد روستایی میشوید
هاییرا میبینید که خبری از صاحبان آنها نیست .یک
و ساختمان خانه 
روستای خالی از سکنه را شــاید بتوان بهتآورترین منظرهای دانست که
ممکن اســت دیدن آن را در زندگی تجربه کنید .به این فکر میکنید که
هاییبا دســت خودشــان این خانهها را ساختند ،زمینی را آباد
روزی ،آدم 
کردند و دامی را پرورش دادند ،مثل پدرانشــان .اما امروز به خاطر بی آبی،

نکتههایی که باید بدانید
[در ماجرای آب ،همه سهم دارند .در شهرهایی که هدررفت آب در آن نسبت به بخش
کشاورزی در روستاها کمتر است ،آیا مردم زبالههایشان را برای تولید نکردن شیرآبه و آلوده
نشدن منابع آب زیرزمینی ،خشک میکنند؟
روستایی مهاجر وجود ندارد ،اویی که
[در شهری که فرصتی برای کشاورزی و دامپروری
ِ
زمانی در زنجیره تولید غذا ،ارزش آفرینی میکرده ،به زائدهای در شهرها تبدیل میشود که در
خوشبینانهترین حالت ،شغلی کاذب دارد.
[در هیاهوی اتهام زنی به مردم ،صورت مسئله گم شده است .در ایران  800هزار حلقه چاه
داریم که از این میزان  400هزار حلقه غیرمجاز و براساس توصیههایغیرکارشناسی ایجاد
شده است .در یک دولت ،مجوزهای یک شبه برای حفر چاه صادر شده است و امروز خبری از
برنامهای برای آب نیست.
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خبری از زندگی آنها نیست و مجبور به ترک روستا شدهاند .بدتر اینکه اگر
صاحب یکی از این خانهها را در شهرها ببینید ،هیچ تناسبی بین او ،خانه
و روستایی که با تالش خود ساخته ،پیدا نمیکنید .مهاجرت روستاییان به
شهرهای دیگر ،زیست آنها را به طور کامل تغییر میدهد .در شهری که
روستایی مهاجر وجود ندارد ،اویی که
فرصتی برای کشاورزی و دامپروری
ِ
زمانی در زنجیره تولید غذا ،ارزشآفرینی میکرده ،به زائدهای در شــهرها
تبدیل میشود که در خوشبینانهترین حالت ،شغلی کاذب دارد.
آنچه دیدهام
JJخداحافظی با نمادها
سال  ،96مستند «رویای آب» را ساختم .این مستند روایتی بود از بیآبی
در استان خراسان جنوبی و استارتآپی که راهکاری برای غلبه بر آن یافته
بود .موسس این استارتآپ ،محمد قائمپناه به من گفت  12قنات در منطقه
آنها خشک شــده است و سطح آب زیرزمینی به  150متر رسیده است.
در منطقهای که محصول اصلی آن زعفران بود ،این آمار درباره امکان ادامه
کشــت این محصول در آینده هشــدار میداد .برای کشت زعفران به آب
شیرین نیاز اســت .هرچقدر سطح آبهایزیرزمینی کاهش پیدا کند و
چاهها عمیقتر شود ،آب شورتری به دست میآید و این به معنای محدودیت
در کشــت زعفران ،یکی از مهمترینمحصوالت صادراتی در اقتصاد ایران
اســت .در این شرایط کشاورزان چارهای جز جایگزینی محصول دیگری با
زعفران ندارند و این یعنی کاهش تولید زعفران ،از نمادهای کشــاورزی در
اقتصاد ایران.
 JJنارسایی آمارها در روایت ماجرای سیستان و بلوچستان
ی عامل مهاجرت جمعیت قابل توجهی از استان
 50سال پیش ،کمآب 
سیستان و بلوچستان به استانهایپرآب کشور شد .موج دوم مهاجرت از
این اســتان هم در سالهایاخیر ،در حال اوج گرفتن است و ناگوار اینکه
اقلیم خراسان جنوبی هم دست کمی از استان سیستان و بلوچستان ندارد.
حتی در جنوب کرمان هم کمآبی ،آیندهای مبهم برای سکونت مردم رقم
میزند.
آمارها میگوید  700هزار نفر در استان سیستان و بلوچستان به روش
ســقایی آبرسانی میشوند 81 .درصد روســتاهای این استان آب ندارند و
تنها  19درصد مردم در حوزه دشــتیاری و چابهار به آب شرب و بهداشتی
دسترسی دارند.
وقتی به این استان سفر کنید ،به وضوح میبینید که آمارها تنها راوی
گوشــهای از واقعیتهاســت و نارســاتر از انتظار عمل میکند .زمانی که
واقعیتهایآب را در استان سیستان و بلوچستان با چشم خود میبینید،
خوردن یک لیوان آب در شهر و خانه خودتان ،برایتان سخت میشود.
در  400کیلومتــری منطقه چابهار ،مردم در روســتاها از هوتک آب
میگیرند .هوتک گودالی اســت که مردم برای جمع کــردن آب باران با
دستهایشــان میکنند و اگر ابرها نبارند ،هوتکها خالی میماند .در این
شــرایط مردم باید با صرف هزینه گزاف از شهرهای دیگر آب بخرند و به
خانهها بیاورند .در این روستاها که خبری از آب لوله کشی نیست ،همه امید
مردم به پُر شدن هوتکهاست .در همین منطقه که آب را با این روش تامین
میکنند ،بسیاری از روستاها خالی از سکنه است.
در  25کیلومتری چابهار ،ســه روســتای گوران کش ،عبدالرحمان و
مالگوهران هم آب مورد نیاز را از هوتک تامین میکنند .یکی از این ســه
روســتا خالی از سکنه شده و دو روستای دیگر هم در معرض خالی شدن
است .پر شدن هوتکها شاید آب مورد نیاز مردم را تامین کند اما درد تامین

فاصله بعضی از روستاهای بی آب ایران با پایتخت آن ،به اندازه یک سفر هوایی
 90دقیقهای است .با کمتر از یک ساعت رانندگی از مرکز یک استان و سفر به
حاشیهها ،روستاهایی با قنات و چاههایخشکشده خودنمایی میکند.

آب با هوتک تنها درد بی آبی نیست .هوتک محل غرق کودکانی است که
هاییکه برای جمع
برای آوردن آب سراغش رفتهند .حتی گاندوها به بچه 
کردن آب رفتهاند ،حمله کردهاند و کودکان روستاهای سیستان و بلوچستان
در این حملهها مجروح و معلول شده و جان خود را از دست دادهاند.
درد آب برای مردم روســتاهای نزدیک چابهار عمیقتر از روایت اعداد
اســت و دردناکتر اینکه چابهار یک منطقه اقتصادی با آیندهای درخشان
اســت .بندر بزرگ چابهار محل واردات و صادرات انواع کاالست ،اما مردم
در نزدیک شــهر چابهار آب برای خوردن ندارند و ســاکنان چابهار از آب
شیرینکن برای تهیه آب آشامیدنی استفاده میکنند.
JJچه کسی مقصر است؟ کشاورز؟ دولت؟ مردم؟
چه کسی در این بین مقصر است؟ میگویند بیشترین هدررفت آب در
بخش کشاورزی است .آیا باید کشاورز را مقصر دانست؟ آیا الگوی مصرف
مردم در شهرها چنین باری را به ایرانیان تحمیل میکند؟ چه کسی مسئول
است؟ داستان ما و بحران آب را میتوان در یک چرخه تحلیل کرد .چرخهای
که همه به اندازه خود در آن سهم دارند و هیچ کس نمیتواند بگوید تشدید
این بحران به من ربطی ندارد .ما در بحران کمآبی ،بیآب شــدن روستاها،
خالی از سکنه شــدن آنها ،مهاجرت روستاییان به شهرها ،تغییر سبک
زندگی و الگوی آنها و تحمیل همــه هزینههایاین پیامدهای ناگوار به
اقتصاد کشور مسئولیم.
در ماجرای آب ،همه ســهم دارند .در شهرهایی که هدررفت آب در آن
نسبت به بخش کشــاورزی در روستاها کمتر است ،آیا مردم زبالههایشان
را برای تولید نکردن شــیرآبه و آلوده نشدن منابع آب زیرزمینی ،خشک
میکنند؟ آیا شــهروندان در زمــان خرید میوه به این فکر میکنند که به
اندازه نیاز و مصرف بخرند تا میوهای را دور نریزند؟ آیا آنها میدانند یا توجه
میکنند که برای تولید هر یک کیلو هندوانه 280 ،لیتر آب مصرف میشود
و تولید هر کیلو پیاز  40لیتر آب میخورد و اگر این پیاز یا هندوانه مصرف
نشــود و به دور انداخته شود ،به معنای هدررفت آب است؟ آیا شهروندان
نمیتوانند میزان مصرف میوه و سبزیجات را در خانهها برای کاهش تولید
زباله مدیریت کنند؟
آیا سیاســتگذاران و تصمیمگیرندگان درباره سطح زیر کشت در این
ســرزمین به آینده خاک و آب توجه میکننــد؟ دریاچه ارومیه به عنوان
ســندی زنده پیش چشم ما نشان میدهد کشت غیرمسئوالنه چه بالیی
بر ســر منابع آب میآورد 68 .درصد از آب این دریاچه از بین رفت و 2.5
میلیارد مترمکعب از آب دریاچه ارومیه را کشت سیب و چغندر از بین برد
درحالــی که ارزش آن به  8درصد از کل ارزش افزوده تولیدشــده در این
منطقه هم نیست.
کشت برنج برای چندسال در استانهایپرآبی مثل گیالن و مازندران
ممنوع شده بود .این ممنوعیت درحالی بود که در ایران ،در بعضی استانهای
خشــک محصول آببری مثل برنج کشت میشد .چرا برنج در استانهای
خشک و کمآب کشور کاشته میشود؟ آیا کشاورز به از بین بردن منابع آب
عالقه دارد؟ کشاورز فردی است که میخواهد در زمین محصولی را بکارد
و از فروش آن به درآمد برسد و زندگیاش را بگذارند .آیا سیاستگذار به این
نکته که کشاورز در مناطق خشک نباید محصول آب بر بکارد ،توجه دارد؟
آیا سیاستگذار برای درآمد امروز و آتی کشاورز از زمین بدون از بین بردن
منابع آب ،برنامهای دارد؟
متاسفانه در سالهایگذشته ،بازیگران موثر در ماجرای آب ،از جمله
سیاستگذاران به نقش واقعی خود عمل نکرده اند .سیاستگذاران تنها شیر
فلکه را باز و بسته میکنند .گاه ممنوعیتی اعمال و گاه محدودیتی را تشدید

میکنند و هیچ نگاه بلندمدتی به منابع آب ندارند .غیر از این ،هیچ وحدت
رویهای در سیاســتهایدولت در بخش کشاورزی دیده نمیشود در این
بیبرنامگیها عالجی برای بیآبی نیســت .انگشت اتهام به سوی کشاورز
گرفته شده است درحالیکه سیاستگذاریهایغلط طی سالیان ،کشتهای
نامناسب را به کشاورز تحمیل کرده است.
در هیاهوی اتهامزنی به دیگران ،صورت مسئله گم شده است .در ایران
 800هــزار حلقه چاه داریم که از این میــزان  400هزار حلقه غیرمجاز و
براساس توصیههایغیرکارشناسی ایجاد شده است .در یک دولت ،مجوزهای
یک شبه برای حفر چاه صادر شده است و امروز خبری از برنامهای برای آب
نیســت .بیثباتی در اقتصاد ایران باعث شده کشاورزان بارها محصوالت را
معدوم کنند چراکه هیچ نقشه راهی برای کشاورزی ترسیم نشده است.
 1400JJسخت
وضعیت آب در استانهایخشک کشــور در سال  1400بدتر است.
نقشه خشکسالی در ســال آبی جاری میگوید سیستان و بلوچستان از
اســتانهایدر معرض خطر است .بارندگی در ایران در سال آبی که از آن
حرف میزنیم ،نســبت به سال گذشته  50درصد کمتر شده و این رقم در
مناطقی مثل استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی به  90درصد
هم میرسد .آیا برای این منطقه و درد مردم آن هیچ مرهم و برنامهای در
سیاستمداران نیست؟ مردم این استانها تا کی باید چشم به آسمان بدوزند؟
رودخانهها بیابان شدند و هنوز به تابستان نرسیدیم ،روستاها در استان
خوزستان آب ندارند .خشکترینتابستان نیم قرن اخیر پیش روی ماست.
اما حتی نمیبینیم که نامزدهای انتخابات ریاســت جمهوری درباره آب و
چالشهایآن حرف بزنند و آن را جدی گرفته باشند.
بیآبی معضلی نیست که نخواهیم آن را ببینیم و به آن بیتوجهی کنیم.
آثار بیآبی در زندگی ایرانیان جاری اســت و دیر یا زود به خانههایما در
کالنشهرها میرســد .ما مردم شاید دستی در سیاست نداشته باشیم اما
هاییاست که در اختیار داریم.
بزرگترین کار ما آگاهی بخشی از مسیر رسانه 
گامهــایکوچک ما برای مقابله با بی آبی و حفظ منابع آب زیرزمینی در
بلندمدت خود را نشان میدهد و برداشتن همین گامها از هیچ کاری نکردن
بهتر است .همه ما ایران را دوست داریم و نمیخواهیم خانههایمان را ترک
هاییکه
هاییکه خود ما آن را ســاختیم .برای ماندن در خانه 
کنیم .خانه 
متعلق به ماست ،از بیآبی بگوییم و بنویسیم.

یک روستای خالی
از سکنه را شاید
بتوان بهتآورترین
منظرهای دانست
که ممکن است
دیدن آن را در
زندگی تجربه
کنید .به این
فکرمیکنیدکه
هایی

روزی ،آدم
با دست خودشان
این خانهها را
ساختند ،زمینی را
آباد کردند و دامی
را پرورش دادند،
مثل پدرانشان.
اما امروز به خاطر
بیآبی ،خبری از
زندگی آنها نیست
و مجبور به ترک
روستا شدهاند

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و نه ،تیر 1400

97

نگـاه
کشاورزی غیرحرفهای چگونه آب را به خاک سیاه نشاند؟   

قاتل اهلی

 5راهکار برای کاستن از اثر مخرب کشاورزی بر منابع آب

حسن فروزان فرد
عضو کمیسیون کشاورزی و
صنایع تبدیلی اتاق تهران

سطح زیر کشت
هرچهبیشتر
شود ،به نیروی
انسانی و آب
بیشترهمنیاز
داریم واین یعنی
حفر چارههای
عمیقتر و هجوم
به منابع آبی کشور

هرچه از وضعیت آب در کشــور بنویسیم و بگوییم کم است چراکه
آینده فالت ایران به مدیریت آب و خاک وابسته است .آب یکی از عناصر
اصلی در تعیین تکلیف شفاف و منصفانه ،حرفهای و آیندهنگرانه کشور
ماســت .نکته قابل توجه عبور از مرحله بحران و ورود به پسابحران در
مسئله آب است .به نظر من ،اطالق واژه بحران به وضعیت آب برای چند
سال گذشته بود .امروز در جای جای کشور شاهد بروز عوارض فاجعهباری
مثل نشست زمین هستیم که ناشــی از وضعیت آب است .شواهد در
این روزها نشــان میدهد وضعیت به اندازهای وخیم شده که استفاده از
واژه بحران برای توصیف آن بی معناست .امروز نشست زمین در جنوب
تهران ،دشت قزوین و دشتهایفارس رکوردهای جهانی را جابهجا کرده
است .ما از مرزهای خطرناک عبور کردیم ما با اضافه مصرف و هزینههای
سنگین منابع زیرزمینی آب را از بین بردیم و در بعضی شهرها و روستاها
مرزهای بحران را پشــت سر گذاشتیم .بنابراین بهتر از از بحران حرف
نزنیم .ما در پســابحران آب قرار گرفتیم .پسابحرانی که در آن بهبودی
حاصل نشده بلکه وضعیت وخیم تر شده است.
JJچرا وضعیت آب و خاک وخیم است؟
بخش کشــاورزی با هدررفت باالی آب پیشقراول سپاهی است که
به جنگ منابع آب کشــور رفته است .این نقش برای این بخش پس از
دهه  40و آغاز اصالحات ارضی نوشته شد .پیش از این ،کشاورزی ایران
مبتنی بر نظام خان و رعیت بود .مالکان بزرگ زمینهای وسیع را در
روستاها در اختیار داشــتند و با نگاه منسجم به این زمینها و در نظر
گرفتن منافع اقتصادی ،از ظرفیتهایخاک و آب اســتفاده میکردند.
این نوع کشــاورزی با وجود همه مضار خود ،جنبه اقتصادی داشــت.
در دورهای که هیچ صنعت مهمی در کشــور وجود نداشت ،زمینداری،
زراعت و دامپروری اصلیترین محل درآمد بود .بنابراین ســوددهی آن
در بلندمدت اهمیت داشــت .همین نگاه باعث میشد شکل استفاده از

نکتههایی که باید بدانید
[تورم همیشگی در اقتصاد ایران جذابیت زمین داری را برای حفظ توان اقتصادی افزایش
داد.
[اولین گام در فروکش کردن تنشهایآبی ،توجه به اقتصاد کالن به ویژه مسئله تورم است.
[اگر امروز درباره عبور از خط قرمز در بحران آب حرف میزنیم ،به خطوط قرمز در بحران
خاک هم نزدیکیم .کاهش تورم تالشی برای کاستن از ابعاد فاجعه بار بحرانهایآب و خاک در
کشور است.
بها از ناحیه ترکیب جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی به این
[یکی از بزرگترین آسی 
بخش وارد شده است .وزارت خانهای که قرار بوده به عنوان سیاستگذار و آینده نگر در حوزه
کشاورزی به کارها سامان دهد ،به جایی تبدیل شده که در کوچکترین موضوعات هم دخالت
میکند.
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خاک و آب از جمله ترتیب آیش زمین ،آبیاری و نوع محصول کشاورزی
براساس توان اقتصادی طرحریزی شود .درواقع مجموعه کشاورزی ایران
پیش از اصالحات ارضی به عنوان یک مجموعه اقتصادی اداره میشد.
کسی اجازه نمیداد منابع محدود آب که در اختیارش قرار گرفته هدر
برود یا استفاده ناهنجاری که امکان استفاده در آینده را سلب کند ،رخ
نمیداد .تجمع ســرمایه در یک مجموعه با مدیریت یک رأس ،زمینه
ارتقای امکانات برای استفاده حداکثری را فراهم کرده بود و تمایل به سود
در بلندمدت ،زمینهساز بروز رفتارهای اقتصادی درست بود .در این دوره،
حتی کشــاورزی ایران ،مازاد عرضه را ثبت میکردو غیر از دوره جنگ
جهانی دوم که اشغال کشور توسط نیروهای متفقین بار سنگین تامین
موادغذایی این نیروها را هم بر دوش کشاورزی ایران انداخت ،کمبودی
برای مردم ایجاد نشد و حتی زمینه صادرات هم وجود داشت.
پس از اصالحات ارضی ،زمینهایکشــاورزی در اندازههایکوچک
هاییکه نیروی کار کشاورزی
بین روستاییان تقسیم شــد تا منافع آن 
ایران بودند هم تامین شــود .این اقدام که برای احترام به زحمتکشــی
کشاورزان انجام شده بود ،در نهایت به فاصله گرفتن مجموعه کشاورزی
ایران از یک ســاختار هدفمند اقتصادی با آمال توسعهای و تبدیل آن
به کشاورزی معیشتی همراه شد .کشاورزان ظرفیت و منابع الزم برای
دسترسی به بازارها و فروش محصوالت و تهیه نیازهایشان را نداشتند.
کشاورزان سالیان دراز در نقش رعیت ظاهر شده بودند و سرمایهای جز
توان بدنی شان نداشتند .بسیاری از کشاورزان از فرصت زمین داری بهره
ن براساس قانون ارث در نسلهای
نبردند و زمینها بایر شــد .همچنی 
هاییکه در یک دوره کوچک شده بود ،به قطعات کوچکتری
بعدی ،زمین 
تقسیم شد .این به معنای خردتر شدن اندازه زمینها و حضور بازیگران
تازه در مجموعه کشاورزی و کاهش هرچه بیشتر یکپارچگی در تصمیم
گیری کشاورزی ایران بود .تعداد اعضای خانواده کشاورزان برای تامین
نیروی انسانی افزایش یافته بود ،بنابراین به ازای هر یک نفر که زمینی در
اختیار داشت ،در یک دهه ،چندین نفر صاحب زمینهایکوچکتر شدند.
زمینهایکشــاورزی داریم که در اندازه یک هکتار هم نیســت .اندازه
زمینها گاه به یک هشتم و یک دهم رسیده است .این خرد شدن اندازه
زمین ،استفاده از فناوری و ابزارهای نوین را سخت کرده است .هرچند
هاییمثل تشکیل تعاونی روستایی برای ایجاد کشت و صنعتهای
تالش 
هاییداشت اما وزنه شکستها
بزرگ با مشارکت مالکان تازه موفقیت 
هم کم سنگین نبود .مهمترین مورداین بود که مالکان تازه زمینها به
آسانی حاضر به پذیرش مکانیزمهایمشارکتی نبودند و میخواستند از
منافع کوتاه مدت مالکیت بهره ببرند .در ادامه ،تورم همیشگی در اقتصاد
ایران جذابیت زمینداری را برای حفظ توان اقتصادی افزایش داد .ترقی
غیرعادی قیمت زمین باعث شــده در بعضی روستاها کاربری زمینها
تغییر کند .در روستاهای با ظرفیت گردشگری و روستاهای نزدیک به
شهرها ،این تغییر کاربری مشهود است .این هم یکی از عوامل شکنندهتر
شدن یکپارچگی کشــاورزی در ایران و از بین رفتن امکان همکاری و

ایجاد امکانات شهری در روستاها روستاییان را به ارزشمند بودن زندگی در روستا
یمثل کارمندی شرکتهایدولتی،
قانع نکرد بلکه به آنان آموخت فعالیتهای 
داللی ،فروشگاهداری و ساختمانسازی در شهرها از کشاورزی ارزشمندتر است.

تصمیمگیریاست.
ن پس از اصالحات ارضی ،زمینها به طور پراکنده بین مالکان
همچنی 
تازه تقسیم شد .در هر روستا زمینها ویژگیهایمتفاوت داشت و این
باعث شد به هر نفر چند زمین با ویژگیهایمتفاوت داده شود و به جایی
رسیدیم که هر نفر چند زمین درچهار نقطه روستا داشت که از هر یک
به نوعی اســتفاده میکرد .به این ترتیب آنچه در کشاورزی ایران سایه
انداخت ،بی نظمی آشکار بود .بینظمی که پیامد مستقیم آن استفاده
نادرست از منابع آب و خاک است.
باتوجه به ســاختار کشــاورزی در ایران ،اقتصاد کشــاورزی دچار
دگردیسی شد .آثار اصالحات ارضی در تاریخ معاصر اقتصاد به اندازهای
عمیق و چندجانبه است که فرصت بازگشت به دیدگاههایاقتصادی در
فعالیتهایکشاورزی را دشوار کرده است .به دلیل تفاوت در دسترسی به
آب در استانهایمختلف کشور ،واکنشها به مجموعه رخدادها در بخش
کشاورزی متفاوت بوده است .بنابراین نمیتوان شرایط همه استانها را
ی اثر پذیرفته و
یکسان در نظر گرفت .بعضی از استانها بیشتر از کمآب 
آسیب دیدهاند و بعضی کمتر.

عکس :رضا معطریان

 3JJتغییر عمده در  4دهه گذشته که به تنش آبی دامن زد
ی را تشدید و به
چند تغییر در سالهای پس از انقالب مشکل کمآب 
بحرانی شدن وضعیت آب افزود.
تغییر نخست ،افزایش جمعیت و تعداد افراد اثرگذار بر سرنوشت هر
قطعه زمین کشاورزی است.
تغییر دوم ،شعار خودکفایی در حوزه کشاورزی و تالش برای استفاده
از منابع آب و خاک کشــور بدون هماهنگی با سطح فناوری در اختیار
اســت .من باور دارم ،اگر روزی کشاورزی ایران از روشهاینو استفاده
کند ،امکان تولید عمده محصوالت کشاورزی از جمله گندم ،جو و برنج
در کشور را داریم .اما با کشاورزی امروز و چنین ساختاری در آن ،منابع
آب با کمترین توجه به بهرهوری اســتفاده میشود و به اندازه کافی هم
محصول تولید نمیکنیم .در این چهاردهه ،ترویج خودکفایی این مسئله
را تشــدید کرده و استفاده نامناسب از آب و خاک ،کشور را به وضعیت
امروز رسانده است.
تغییر سوم ،توسعه نامتوازن روستاهاســت .ایجاد انواع امکانات در
روستاها حرکتی مثبت بود اما امکان درآمدزایی درست و بهنگام و بهاندازه
برای کشاورز را ایجاد نکرد .در سالهایپس از انقالب ،رویکرد این بود که
با ایجاد امکاناتی مشابه شهرها ،روستاییان را به ماندن در روستاها و ادامه
فعالیت کشاورزی عالقهمند کنند ،اما چنین هدفی محقق نشد و با ایجاد
توسعه نامتوازن روستایی ،اقتصاد کشاورزی از محل انگیزه کشاورزان برای
ارزش افزایی مختل شــد .روستاییان پیگیر سرمایهگذاریهایجدید و
فناوریهایتازه برای استفاده بهتر از امکانات نشدند بلکه با رسیدن به
ظرفیتهایمالی کوچکتر ،روستاها را ترک کردند .ایجاد امکانات شهری
در روســتاها روستاییان را به ارزشمند بودن زندگی در روستا قانع نکرد
هاییمثل کارمندی شــرکتهایدولتی،
بلکه به آنان آموخت فعالیت 
داللی ،فروشگاهداری و ساختمانسازی در شهرها از کشاورزی ارزشمندتر
است .بنابراین منافع در اختیار آنها که اندازه آن هم به شدت کوچک
شده بود ،برای تولید حرفهای به کار نرفت و به فعالیتهایغیرکشاورزی
اختصاص یافت .نیروی انســانی که باید عامل تحول کشاورزی میشد،
دست از کار کشید و با سرمایه اندکی که جمع کرده بود ،مشغول کاری
غیر از کشاورزی شد .اقتصاد کشاورزی به معنای واقعیاش در چهار دهه
گذشته آسیب دید.

JJکدام مقصر است :دولت یا کشاورز؟
در مســیری که پیمودیم و جایی که اکنون ایستادیم ،هم کشاورز و
هم دولت ســهم خود را دارند .این دو طرف موثر در اقتصاد کشاورزی،
هیچ یک به اندازه کافی به مسئله مصرف بهینه آب و استفاده از منابع
آب و خــاک توجه نکردند .اینطور نبوده که دولت گام اصالحی بردارد و
کشاورزان نپذیرند و یا کشاورزان در مسیر اصالح حرکت کنند و دولت
مانع شود .در این بین ،نمیتوان قاعده کلی مطرح کرد .در مواردی دولت
ســرمایهگذاری کرده و تالش کرده خدماتی را در اختیار کشــاورز قرار
دهد اما کشاورزان همراهی نکردند .در مواردی دخالتهایناهنجار دولت
برای تغییر مکانیزم کشــت و تغییر الگوی آن کشاورز را دچار گرفتاری
کرده است .بنابراین نمیتوان نســخهای واحد برای همه پیچید .نکته
مهم اما عدم شایســتگی دولت و تناسب ظرفیتهایآن برای ورود به
جزییات تعامل با مجموعه بزرگ کشاورزان است .دانش و امکانات دولت
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تا زمانی که اقتصاد ایران از تورمهایباالی 20و  40درصد رنج میبرد،
انتظار زیادی است که افراد در موقعیتهایمختلف رفتار حرفهای و
متناسب با شرایط را در پیش بگیرند.

نگـاه

من باور دارم ،اگر
روزی کشاورزی
ایران از روشهای
نو استفاده کند،
امکان تولید
عمده محصوالت
کشاورزی از جمله
گندم ،جو و برنج
در کشور را داریم.
اما با کشاورزی
امروز و چنین
ساختاری در آن،
منابع آب با کمترین
توجه به بهرهوری
استفاده میشود و
به اندازه کافی هم
محصولتولید
نمیکنیم

به اندازهای نیست که بتواند به این مجموعه بزرگ پاسخ بدهد .کشاورزی
یک رکن مهم از اقتصاد کشور است و تا امروز تنها درباره آن شعار دادهاند.
یکی از بزرگترین آســیبها از ناحیه ترکیب جهاد ســازندگی و وزارت
کشاورزی به این بخش وارد شــده است .وزارتخانهای که قرار بوده به
عنوان سیاستگذار و آیندهنگر در حوزه کشاورزی به کارها سامان دهد،
به جایی تبدیل شده که در کوچکترین موضوعات هم دخالت میکند.
جهادسازندگی برای تامین نیازهای روستاییان و ایجاد امکانات در روستاها
وارد عمل شــد و اما در عمل ،با در ترکیب با وزارت کشاورزی ،ساختار
بوروکراتی را ایجاد کرد که کار را پیچیدهتر کرده است .بنابراین در این
زمینه به اصالح ساختار دولتی هم نیاز داریم .وزارت جهاد کشاورزی یک
سازمان با ماموریت فوری است یا وزارتخانهای برای اقتصاد کشاورزی؟
این وزارتخانه سیاستگذار است یا ارائهدهنده خدمت؟ انتظاری که امروز
از این وزارتخانه داریم انجام هر نوع تعامل با کشاورز است .مسئله اصلی
ما در بخش کشاورزی این است که چطور کشاورزان با استفاده از منابع
محدود کشاورزی را پیش ببرند .توسعهای که ترکیب جهادسازندگی و
کشاورزی دنبال کرده ،رشد بخش کشاورزی از محل افزایش سطح زیر
کشت بوده است .سطح زیر کشت هرچه بیشتر شود ،به نیروی انسانی و
آب بیشتر هم نیاز داریم واین یعنی حفر چارههایعمیقتر و هجوم به
منابع آبی کشور .در کشوری که برای بیش از شش دهه زنگهایهشدار
درباره تنش آبی در آن به صدا درآمده ،آبهایزیرزمینی بیشــتر برای
تولید بدون برنامه ریزی محصوالت کشاورزی به کار رفته است.
 5JJراهکار که تشنه نمیریم
مهار تورم اصلیترین مسئله اقتصاد ایران است .تا زمانی که
اقتصاد ایران از تورمهایباالی 20و  40درصد رنج میبرد،
انتظار زیادی است که افراد در موقعیتهایمختلف رفتار
حرفهای و متناسب با شرایط را در پیش بگیرند .باتوجه به این مسئله ،حل
معضل آب بسته به تحرک حاکمیت است .تورم بیماری مزمنی است که
همه نسلها را درگیر کرده است .چندنسل گذشته ایرانیان هیچ درکی از
روال عادی زندگی بدون شرایط تورمی ندارند .تورم در بیشتر انتخابها و
تصمیم گیریها و رفتارهای اقتصادی ما اثرگذار است و بدون آن زندگی
برای ما معنا ندارد .توسعه فردی و حرفهای ما براساس تورم انجام میشود
و به دلیل وضعیت بیمارگونه تورم ،در همه بخشها دچار بیماری و عدم
توازن و ناهماهنگی هستیم .تورم به جریان دائمی و فرسایشی در اقتصاد
ایران تبدیل شــده است و در شــکلدهی به انگیزهها در همه حِ رف و
مشاغل سهم دارد .کشاورزی هم از این ماجرا مستثنی نیست .بنابراین
اولین گام در فروکش کردن تنشهایآبی ،توجه به اقتصاد کالن به ویژه
مسئله تورم است .در این بین نباید از مسئله خاک گذشت که وضعیت
آن دستکمی از آب ندارد و اگر امروز درباره عبور از خط قرمز در بحران
آب حرف میزنیم ،به خطوط قرمز در بحران خاک هم نزدیکیم .کاهش
تورم تالشی برای کاستن از ابعاد فاجعهبار بحرانهایآب و خاک در کشور
است.

1

مســئله بعدی ،تعیین مقیاسهایمناســب در بخش
کشاورزی است .باید برای تعیین مقیاسها استانداردی
تعیین و کشاورزان را به کار در این مقیاسها تشویق کرد.
راهنمایی و آموزش مهمترینوظیفه وزارت جهاد کشاورزی است .اگر قرار
است کشاورزی در ایران پایدار بماند و منافعی ایجاد کند ،باید کشاورزان
را راهنمایی کرد تا در مقیاسهایاستاندارد فعالیت کنند .این مسئله با

2
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توجه به تنوع زیستی در ایران اهمیت بسیاری دارد.
کشاورزی شناسنامهدار ،عامل سوم در بهبود وضعیت منابع
آب و خاک کشور است .خرید حمایتی بزرگترین دشمن
کشاورزی شناسنامهدار اســت .چرا دولت عالقه دارد در
انتهای زنجیره بایستد و از کشاورز محصوالت را بخرد اما توجهی به آغاز
زنجیره و سرمایهگذاری بر تولید محصول با کیفیت ندارد؟ خرید تضمینی
تنها راه حمایت از اقتصاد کشــاورزی و کشاورزان نیست .در کشاورزی
شناسنامهدار استفاده از فناوری و روند تولید محصول اهمیت پیدا میکند.
این نوع کشاورزی زمینهساز بهبود سرمایهگذاری در این بخش است .در
کشاروزی شناسنامهدار مشخص است که هرکس کجا زمین دارد ،چه
میکارد و چه مقدار تولید میکند .با اجرای کاشــورزی شناســنامهدار
زنجیره تولید محصول برای کشــاورز معنادار میشــود .منابعی که در
سالهایگذشته خرج خرید حمایتی شده میتوانست در قالب کشاورزی
ن اگر
شناسنامهدار برای بهبود بهره وری خاک و آب صرف شود .همچنی 
به دنبال توســعه صادرات محصوالت کشاورزی هستیم باید کشاورزی
شناسنامهدار را جدی بگیریم .کشور ما در تولید بسیاری از محصوالت
دارای مزیت نسبی است اما برای خریدار خارجی مهم است که در تولید
این محصول چه کودی به کار رفته ،چه منابعی مصرف شده و چه بذری
کاشته شده است .در سالهایآینده فقدان کشاورزی شناسنامهدار حتی
مصرف داخلــی را هم متاثر میکند چراکه بحث ســموم در کاالهای
کشاورزی یک بحث جدی است .کشاورزی شناسنامهدار ضامن سالمت
مردم است و صرفا مسئله آب و خاک را حل نمیکند.

3

کشاورزی فراسرزمینی ،یک راهکار مناسب برای کاستن از
ابعــاد فاجعهبار بحران آب اســت .میتوانیم با توســعه
کشاورزی فراسرزمینی به جای واردات محصول نهایی از
فشار بر منابع آب و خاک بکاهیم و منابع آب کشور را بیش از این درگیر
شــعار خودکفایی در تولید محصوالت کشاورزی نکنیم .در بسیاری از
کشــورهای اطراف ما امکان کشت انواع محصوالت کشاورزی از جمله
گندم ،جو و غالت وجود دارد و میتوانیم از این ظرفیت با اتکا به نیروهای
زبدهای که در بخش کشاورزی داریم استفاده کنیم .تنش آبی برای کشور
ما به اندازهای جدی است که باید برای توسعه کشت فراسرزمینی از هر
فرصتی اســتفاده کنیم تا منابع آب و خاک کشــور استراحت کند .در
ســالهایاخیر در این زمینه بررســیهایانجام شده اما در تناسب با
فرسایش منابع آب و خاک کشور نیست و در اینباره باید بیشتر تالش
کنیم.

4

راهکار نهایی ،کشاورزی قراردادی و توسعه صنایع تبدیلی
است .اتصال صنایع تبدیلی با کشــاورزی برای استفاده
حداکثری از مازاد تولید است .تعامل صنایع و کشاورزی به
ساماندهی کشاورزی کمک میکند و زمینهساز اصالح استفاده از منابع
آب و خاک کشور در محدودههایجغرافیایی مناسب است .در چند نمونه
از کشور از جمله در استان کرمانشاه چنین کشاورزی تجربه شده است.
شــرکت رژین تاک در این استان با تاســیس مجموعهای برای تولید
محصوالت صنایع تبدیلی ،به کشاورزی قراردادی پیوسته است .در این
نوع کشاورزی با اتکا به فناوری ،منابع آب و خاک به بهترین شکل ممکن
استفاده میشود چراکه با برنامهریزی امکان تولید منظم ،مشخص و معین
برای رسیدن به کاالیی با ارزش افزوده بیشتر فراهم است.

5

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

کالبهاوس :قالب جدید یک ساختار آشنا
هیجانزده نشویم؛ انقالبی در رسانههای اجتماعی رخ نداده است

اسفندماه ســال گذشــته بود و ایرانیان همچنان نگران
سعید ارکانزاده یزدی
همهگیــری ویروس کرونــا بودند .هرچنــد که مقامات
رسمی هنوز محدودیتهای شدیدی برای عبور و مرور و
دبیر بخش  جریده
مسافرتهای عید نوروز وضع نکرده بودند و بازار هم بسته
نبود ،اما محدودیتهای اجتماعی بهسیاق سالی که گذشت
برقرار و بخش زیادی از خانوادهها ترجیح میدادند خیلی در اماکن عمومی ظاهر نشود .یک
سال محدودیت اجتماعی و اوجگیری سه موج هولناک شیوع ویروس کرونا ،باعث شده بود
که مردم بیش از همیشــه بهفکر فعالیتها و معاشرتهای آنالین باشند .با اینکه اپلیکیشن
برگزاری جلسات ویدیویی «زوم» ،برخالف خیلی از کشورهای دیگر ،در ایران طرفدار پیدا نکرد
اما تماسهای تصویری خیلی خوب باب شــده بود و مردم تالش میکردند در فقدان حاضر
شدن در خانه یکدیگر و قرارهای حضوری با هم در کافهها و اماکن عمومی ،روابط اجتماعی و
فردی را با نرمافزارهای تلفنهای همراهشان جبران کنند .همین شرایط و حتی شکل و شیوه
ارتباطات پیش از همهگیری بود که بسیاری از متخصصان را ترغیب کرده بود آینده ارتباطات
متعلق به ویدیو باشد .اما ناگهان کالبهاوس وارد عرصه شد و بخشی از این بازی را به هم زد.
از حــدود یک دهه پیش که تلفنهای هوشــمند رواج زیــادی در جوامع پیدا کردند و
مخصوصاً با رشــد دوربینهای تصویربرداری در گوشیها ،ساخت ویدیوهای فردی در سطح
جهان و همچنین در ایران خیلی راحت شد .هر کاربری میتوانست برای خودش فیلم بگیرد

و بــا نرمافزارهای تلفن همراهش آن را تدوین کند و رویش افکت بگذارد و خروجی بگیرد و
آن را در رسانههای اجتماعی بگذارد .تسهیل ساخت ویدیوهای شخصی بهوسیله کاربران و
سهولت اشتراکگذاری آنها با رواج رسانههای اجتماعی همزمان شد و شکوفایی عظیمی را
در اشتراکگذاری ویدیویی به وجود آورد .این شد که اشتراکگذاری متن و عکس جای خود
را به اشتراکگذاری ویدیو داد و شاید نقطه اوج و یکی از نمونههای بارز رواج اشتراکگذاری
ویدیویی استقبال از اپلیکیشن «تیکتاک» بود .البته سایر اپلیکیشنهای قدیمیتر نیز که روی
محتواهای متنی و تصویری کار کرده بودند ،مثل اینستاگرام و توییتر و فیسبوک ،هم تغییر
کردند و خود را با قالبهای ویدیویی سازگارتر کردند .یکی از نمونههای این سازگاری ،قابلیت
اشتراکگذاری ویدیوهای بلند در اینستاگرام بود که با « »IGTVفراهم شد .چنین شواهد و
مستنداتی بود که باعث شد تحلیلگران بازار محتوا و رسانههای اجتماعی با درصد باالیی از
اطمینان پیشبینی کنند آینده محتوا در رسانههای اجتماعی مربوط به ویدیو خواهد بود .ولی
رواج کالبهاوس این پیشبینیها را تاحدی تحتتأثیر خود قرار داد.
یشود
JJکالبهاوس وارد م 
اپلیکیشن کالبهاوس در آوریل سال  2020عرضه شد ،یعنی کمتر از حدود یک سال و نیم
پیش .این اپلیکیشن مخصوص اشتراکگذاری صدا و جمعشدنهای صوتی است .اساس این
اپلیکیشن بر تجمع افراد در یک اتاق مجازی و حرفزدن در جمع است .وقتی که کالبهاوس

جریده
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در آوریل  2020شروع به کار کرد ،کسی تصور نمیکرد که بهزودی این
نرمافزار تلفن هوشــمند جای خود را در بازار پرتراکم فناوریهای نوین
ارتباطی و اپلیکیشنهای تلفن همراه بازکند .وقتی که کالبهاوس شروع
به کار کرد ،کل این نرمافزار  100میلیون دالر میارزید اما حاال ارزش این
اپلیکیشن به یک میلیارد دالر رسیده و طبق معیارهای اپلیکیشنهای
جهان ،جزو «تکشاخ»های بازار محسوب میشود .تکشاخ شرکتی است
که کار خود را در قالب یک استارتآپ شروع میکند اما بعد چنان رشد
میکند که ارزشــش به باالی یک میلیارد دالر میرسد .با این حساب،
کالبهاوس نیز در جمع شــرکتهای معروفی مثل «ایر بی اند بی» و
«اوبر» وارد شده است.
کالبهاوس ابتدا با چند هزار کاربر کار خود را شروع کرد اما بهسرعت
از آوریل  2020تا دســامبر  2020کارش رونق گرفت و تعداد کاربرانش
به  600هزار نفر رســید .این اپلیکیشن را شرکت «آلفا اکسپلوریشن»
ساخته است .پل دیویدسون و روهان ست نیز بنیانگذاران کالبهاوساند
تا آوریل امســال ،یعنی یک ســال بعد از شــروع به کار ،تعداد کاربران
کالبهاوس بالغ بر  10میلیون نفر شــده اســت .در حال حاضر ،تعداد
سرمایهگذاران کالبهاوس نیز بسیار افزایش یافتهاند تا جایی که اکنون
بیش از  180فرد حقیقی و حقوقی در حوزه سرمایهگذاریهای خطرپذیر
در آن سرمایهگذاری کردهاند .رتبه کالبهاوس در میان اپلیکیشنهایی
که بیشترین نصب را در گروه رسانههای اجتماعی دارند ،رتبه  16است که
رتبه خوبی برای یک رسانه اجتماعی است .همه این پیشرفتها در شرایط
رخ میدهد که تا همین آوریل  ،2021کالبهاوس فقط روی گوشیهای
آیفون و در صورت داشتن دعوتنامه از سایر کاربران نصب میشد و تازه از
آوریل سال جاری میالدی بود که نسخه اندرویدی کالبهاوس نیز به بازار
وارد شد و تازه هنوز کلی کاربر در صف هستند که بتوانند به این اپلیکیشن
دسترسی داشته باشند.
ساختار کالبهاوس ساده است و برای کاربران خیلی شبیه به جلسات
و برنامههای سخنرانی است .هرکسی که کالبهاوس را نصب میکند،
وارد محیطی میشــود که از چند «کالب» تشکیل شده است .هر یک
از کالبها موضوعاتی دارد و سازندهاش میتواند در آنها «اتاق»هایی را
بسازد که در آنها «رویداد»هایی را برگزار کند .در زمان مقرر ،وقتی که هر
رویداد برگزار میشود ،شرکتکنندگان در اتاق به سه دسته افراد تقسیم
میشوند .افرادی که «رئیس جلسه» هســتند ،افرادی که «سخنران»
هستند و افرادی که «شنونده» هستند .کاربرانی که رئیس جلسه هستند،
میتوانند افرادی را که دست باال میآورند به روی «سن» دعوت کنند و
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نظم و ترتیب سخنرانی آنها را تعیین کنند و در کل ،جلسه را اداره کنند.
رؤسای جلسه مختارند درخواستهای سخنرانی را بپذیرند یا نه ،و حتی
هر موقع الزم شد صدای سخنران را ببندند .کسانی که سخنران هستند
نیز طبق برنامه و ضوابطی که در اتاق تعیین شــده ،صحبت میکنند.
دیگران نیز شنونده صحبتها هستند .آنها میتوانند کاربرانی را «بالک»
کنند تا آنها نتوانند رد او را در اتاقها بزنند .از سوی دیگر ،خود کاربران
میتوانند اتاقهایی بسازند و رویدادهایی برگزار کنند و نقش رئیسجلسه
را بر عهده بگیرند.
JJبازار محتوای صوتی
محتوای صوتی با کالبهاوس به مرکز توجهات رسانههای اجتماعی
و شرکتهایی که با محتوا کار میکنند تبدیل شد .قب ً
ال هم شرکتهایی
مثل «اسپاتیفای» روی محتواهای صوتی کار کرده بودند و بازار خوبی هم
پیدا کرده بودند ،مخصوصاً از این نظر که محتواهای باکیفیت و حرفهای
آنها در حوالی سال  2012مورد هجوم شرکتها و وبسایتهایی قرار
گرفته بود که بدون رعایت حق مؤلف و حق مالکیت معنوی آثار موسیقی
و صوتی ،آنها را به اشــتراک میگذاشتند و درآمد کسب میکردند .اما
اسپاتیفای و سایر شرکتهایی که در این زمینه کار میکردند توانستند
مدل کســبوکار خود را تغییر دهند و فضا را با فناوری اســتریمینگ
موسیقی چنان مدیریت کنند که بار دیگر بتوانند به درآمدزایی از طریق
وبسایتها و اپلیکیشنهای خود برسند و با نوآوریهای حقوقی و عرفی
خود نیز مانع از کپیشدن آثار و زیرپا گذاشته شدن حق مؤلف موسیقیها
شوند .وقتی که اوضاع بهتر شد ،اسپاتیفای وارد کار پادکستسازی هم شد
چون صنعت پادکست نیز دچار تحول شده بود.
بازار محتوای صوتی را میتوان به چند شاخه تقسیم کرد که مهمترین
آنها بازار موســیقی و پادکســت و کتابهای صوتی است .معموالً بازار
پادکست و کتابهای صوتی را در آمار اقتصادی با هم در نظر میگیرند.
اکنون با پررنگتر شــدن کالبهاوس ،دســته ســومی نیز وارد دسته
محتواهای صوتی شده که میتوان به آن بازار رسانههای اجتماعی صوتی
گفت .اتفاقاً شــرکتهای بزرگی نیز تالش کردهاند که با الهامگرفتن از
موفقیتهای کالبهاوس ،وارد این بازار شوند ،ازجمله شرکتهایی مثل
اسپاتیفای ،فیسبوک و توییتر .طبق گزارشی که مجله «فورچون» منتشر
ن رسانه اجتماعی
کرده ،دستکم هفت شرکت دست به کار تولید اپلیکیش 
صوتی شدهاند .یکی از این تولیدات ،محصول «توییتر اسپیسز» شرکت
توییتر است که در ماههای گذشــته ارایه شده و اجازه میدهد کاربران
توییتر وارد «فضا»هایی شــوند که امکان شنیدن سخنرانی را به آنها
میدهد .ساختار «فضا»های «توییتر اسپیسز» شباهت زیادی با محیطی
دارد که کالبهاوس عرضه میکند .مجله فورچون گزارش داده اســت
که سرمایه الزم برای ایجاد یک رسانه اجتماعی صوتی برای شرکتهای
بزرگی مثل توییتر و فیسبوک و اسپاتیفای چندان زیادی نیست و برای
این شرکتها معقول اســت که حتی با وجود ریسک از بین رفتن کل
سرمایه ایجاد یک رســانه اجتماعی صوتی ،آنها باز هم دست به قمار
در این عرصه بزنند چون درصورتیکه این رســانهها رونق پیدا کنند و
موفق شوند ،میتوانند آوردههای زیادی برای سرمایهگذار ریسکپذیر خود
داشته باشند.
در میــان این بازار بزرگ محتواهای صوتــی ،بازار خود کالبهاوس
هم بازار وسیعی اســت .کالبهاوس در آلمان و ژاپن و ترکیه هواداران
و کاربران زیادی پیدا کرده اســت ،بهصورتیکه در هر سه این کشورها
باالترین رتبه دانلود در بین اپلیکیشنها متعلق به کالبهاوس است .در

وقتی که کالبهاوس در آوریل  2020شروع به کار کرد ،کسی تصور نمیکرد که بهزودی این نرمافزار تلفن هوشمند جای خود را در بازار پرتراکم فناوریهای نوین
ارتباطی و اپلیکیشنهای تلفن همراه بازکند .وقتی که کالبهاوس شروع به کار کرد ،کل این نرمافزار  100میلیون دالر میارزید اما حاال ارزش این اپلیکیشن به یک
میلیارد دالر رسیده و طبق معیارهای اپلیکیشنهای جهان ،جزو «تکشاخ»های بازار محسوب میشود.

ایران هم کالبهاوس از اسفند ماه سال  1399با استقبال خوبی مواجه
شد و مخصوصاً در ایام تعطیالت نوروز  1400استفاده از این اپلیکیشن
اوج گرفت .ایرانیها به شنیدن محتواهای صوتی و سخنرانی عالقه زیادی
دارند و اپلیکیشنی که بتواند این امکان را برای آنها بهشکل آنالین فراهم
کند ،میتواند مشتری زیادی در کشور پیدا کند .با این حال ،آمار دقیقی از
اینکه چند کاربر ایرانی در کالبهاوس فعال هستند وجود ندارد .با توجه
به اینکه گوشی آیفون در ایران گوشی گرانی محسوب میشود ،میشد
پیشبینی کرد که در ابتدا کاربران زیادی قادر به استفاده از این اپلیکیشن
نبوده باشند .اما بعدها که نسخههای غیررسمی کالبهاوس اندرویدی
به بازار آمد و ســپس وقتی نسخه رسمی اندرویدی وارد بازار ایران شد،
اســتقبال از این اپلیکیشن نیز بهشدت افزایش یافت .حتی کار تا جایی
باال گرفت که برای دعوتنامههای ورود به کالبهاوس بازار سیاه درست
شد و این دعوتنامهها در وبسایتهای فروش آنالین وسایل دستدوم
تا  500هزار تومان هم به فروش رسید .با این حال ،تعدادی از رباتهای
نرمافزاری و حسابهای کاربری فعاالن فناوری ارتباطات دعوتنامههایی
را بهصورت انبوه عرضه کنند که باعث شــد تب بازار ســیاه دعوتنامه
کالبهاوس فروکش کند.
JJگردش مالی صنعت صدا
پیشبینیهای جهانی روند افزایش اندازه بازار محتوای صوتی را رو به
باال نشان میدهند .مؤسسه تحقیقاتی «دیلویت» گزارشی درباره آینده
بازار محتواهای صوتی در جهان در نظر گرفته و تخمین زده است که تا
پنج سال آینده ،هر سال تقریباً  10درصد به ارزش بازار محتواهای صوتی،
از کتاب صوتی تا پادکست ،اضافه میشود .مؤسسه تحقیقاتی «ادیسون
ریسرچ» نیز به نتیجه مشابهی رسیده استُ .رن جاورسکی که مدیرعامل
شرکت «آدیو ترینیتی» است گزارش مفصلی نوشته درباره اینکه بازار صدا
در سطح جهانی چه اوضاعی دارد و تا پنج سال دیگر پیشبینیها در این
حوزه چطور خواهد بود .آنچه در این بخش در پی میآید نگاهی است به
گزارش جاورسکی.
شــنیدن زنده محتواهای صوتی ،از رادیوهای موج کوتاه و موج بلند
گرفته تا اســتریمینگ اینترنتی ،در میان شنوندگان در سالهای آینده
رشد خواهد داشت .در سال  ،2021در حدود  193میلیون نفر در آمریکا
یعنی  68درصد افراد  12ســال به باالی این کشور ماهانه دستکم یک
بار محتوای صوتی میشــوند که یک میلیون نفر بیشتر از سال 2020
اســت 62 .درصد افراد  12ســال به باالی این کشور دستکم هفتهای
یک بار بهشکل آنالین محتوای صوتی میشنوند .میانگین زمان شنیدن
محتواهــای صوتی در میان این افراد  16ســاعت و  14دقیقه در هفته
است که نسبت به سال  2020در حدود یک ساعت افزایش یافته است.
محتواهای صوتی دیجیتال  11درصد کل مصرف رســانهای هر فرد را
در آمریکا تشکیل میدهد .در ســال  2020تقریبا  70درصد جمعیت
بزرگسال آمریکا ماهانه دستکم یک بار محتوای صوتی دیجیتال گوش
داده بود که  91.7درصد این مصرف رسانهای از طریق گوشیهای تلفن
همراه هوشمند انجام شده است .بین ســالهای  2018تا  ،2022ارقام
تخمینی از استفاده از محتواهای صوتی دیجیتال در آمریکا نشان میدهد
که رشد مصرف از  12درصد نسبت به سال قبل از خود شروع شده بوده
اما در این رشــد کاهش پیدا کرده اســت .اما با این حال ،میزان مطلق
استفاده از محتواهای صوتی دیجیتال افزایش پیدا کرده و از میانگین 1:14
دقیقه در روز به  1:37دقیقه در روز خواهد رسید.
آمار مصرف رسانهای در آمریکا از دو نظر برای پیشبینی میزان مصرف

رسانهای در جهان اهمیت دارد .اول اینکه آمار با این دقت و دستهبندیهای
مشخص در بسیاری از کشورهای جهان وجود ندارد و بنابراین نمیتواند
مصرف سایر کشورها را با این جزئیات توصیف کرد .مسئله دیگر این است
که الگوی مصرف رســانهای در آمریکا معموالً به الگوی مصرف رسانهای
در کشورهای غربی و بسیاری از کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه
نزدیک است .بنابراین تاحدی و با لحاظکردن درجه قابلتوجهی از خطا،
میتوان برای شناخت الگوی مصرف رسانهای جهان روی الگوی مصرف
رسانهای آمریکا متمرکز شد .بهعالوه اینکه حجم زیادی از بازار رسانهای
جهان در آمریکا متمرکز شده و شاید بتوان گفت که آمریکا مهمترین بازار
مصرف رسانهای در جهان است .البته در سالهای اخیر چین نیز همچون
سایر حوزهها به رقیبی برای مصرف رسانهای آمریکا تبدیل شده است.
گزارش جاورسکی به مسئله مصرف پادکست در جهان نیز پرداخته
است و در مورد پادکست نیز گفته است که رشد چشمگیری در سالهای
آینده خواهد داشت .از نظر جمعیتی نیز ،این گزارش تخمین زده است
که نســل هزاره یا نسل « ِزد» بیشــترین میزان مصرف رسانهای را در
زمینه محتواهای صوتی دارند و خواهند داشت .به عبارت دیگر ،در بین
افرادی که بین ســن  12تا  34سال هســتند ،حدود  86درصد آنها از
محتواهای صوتی اســتفاده میکنند 72 .درصد افراد بین سن  35تا 54
سال مصرفکننده مرتب محتواهای صوتی هستند و مصرف مرتب این
محتواها در افراد باال  55ســال فقط در بین  46درصد افراد رخ میدهد.
بنابراین شاید برخالف انتظار اینکه تصور میکردیم افراد مسنتر به مصرف
محتواهای صوتی رغبت بیشتری نشان خواهند داد ،تحقیقات روشن کرده
اســت که نوجوانها و جوانها بخش اعظم مصرفکنندگان محتواهای
صوتی را تشــکیل میدهند .البته باید توجه کرد که مصرف این دسته
از افراد مصرف محتواهای جدید قالب صوتی مثل پادکست و کتابهای
صوتی و رسانههای اجتماعی است که از طریق تلفنهای هوشمند انجام
میشود ،نه محتواهای سنتی رادیویی که از رادیوهای موج کوتاه یا موج
بلند محقق شود.
گزارش جاورسکی نشان میدهد که کتابهای صوتی و رادیو هم با
قدرت کار خود را در بازار محتواهای صوتی پیش میبرند و مشــتریان
خود را دارند .تعداد زیادی ایستگاه رادیویی محلی در آمریکا وجود دارد
که دهههاست کار حرفهای خود را انجام میدهند .همچنین شرکتهای
بزرگ تولید کتابهای صوتی که با ناشران باسابقه کتاب شراکت میکنند
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نیز توانستهاند بخش بزرگی از بازار را به دست آورند .از سوی دیگر ،بخش
جدیدی به بازار محتواهای صوتی اضافه شده که مقاالت صوتی نشریات
مکتوب و آنالین است .برای مثال ،سالهاست که نشریه «اکونومیست»
کل مقاالت خود را بهشــکل صوتی منتشــر میکند .بازار این شکل از
مقاالت صوتی بهتدریج در حال نضجگرفتن است و همچنان رشد خود را
پیمیگیرد .نکته دیگری که در این میان اهمیت زیادی دارد این است
که عالوه بر محتواهای صوتی ،حجم زیادی از بازار صدا به سختافزارها
و نرمافزارهای صوتی اختصاص پیدا میکند .انواع هدفونها و گوشیها
و اســپیکرها و بلندگوها و ادوات موســیقی و استودیوهای ضبط صدا و
نرمافزارهای تدوین صدا میتوانند نمونههایی از این سختافزارها باشند
که بازار خوبی نیز دارد و با رونقگرفتن محتواهای صوتی ،آن صنعت نیز
رشد خواهد کرد.
JJذوقزدگی از ایجاد فرصت گفتوگو
وقتی کالبهاوس وارد جامعه ایرانی شد و بهتدریج در میان ایرانیها
رواج پیــدا کرد ،نوعی ذوقزدگی از یک پدیده جدید در میان کاربران به
چشــم میخورد .از حاشیههایی مثل بازار سیاه برای دعوتنامه و نوعی
تفرعن و رفتارهای نمایشــی بابت داشــتن کالبهاوس در گوشیهای
گرانقیمت آیفون که بگذریم ،اینطور وانمود میشــد که کالبهاوس
درهایی برای جامعه ایران باز کرده است که قب ً
ال بسته بود .در آن روزهای
اول که کالبهاوس شــاهد شکلگرفتن جامعه ایرانی و فارسیزبان در
خود بود ،کاربران رسانههای اجتماعی دیگر همچون اینستاگرام و توییتر
با نوعی هیجان گزارش میدادند از اینکه در کالبهاوس چه اتفاقاتی در
حال رخدادن است و چه کسانی چه اتاقهایی در آن درست کردهاند و چه
رویدادهایی در آن در حال برگزاری است .این کار چنان راه افراط پیمود
که برخی از کاربران شــاکی شــدند که اینقدر اخبار یک پلتفرم رسانه
اجتماعی را در یک رسانه اجتماعی دیگر تکرار نکنید و اگر کسی اینهمه
عالقه داشته باشد ،به خود آن پلتفرم مراجعه خواهد کرد.
ایــران در حالوهوای پیش از انتخابات بود و هنوز فهرســت نهایی
نامزدهای ریاســتجمهوری نیز اعالم نشده بود .بنابراین جامعه ایرانی
در کالبهاوس تصور میکرد این اپلیکیشــن میتواند ابزاری رسانهای
باشــد برای اینکه حرفها و مناظرههای اصلی انتخاباتی در آن برگزار
شــود .حضور دو تن از چهرههای سیاسی داخل ایران ،فائزه هاشمی و
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مصطفی تاجزاده ،که دومی اعالم کرده بود نامزد ریاستجمهوری خواهد
شد و پر شدن اتاقهایی که این رویدادها در آن برگزار میشد نیز بر این
تــب افزود .کالبهاوس فرصت دیگری را در همین برنامهها مهیا کرد
که البته فرصت منحصربهفردی بود :خبرنگاران از رسانههای داخلی و
خارجی میتوانستند روی سن بروند و از سخنرانی سؤال بپرسند و او نیز
باید به آنها پاسخ میداد .بعدها این اتفاق نادر برای جلسات پرسش و
پاسخ علی الریجانی و محمود احمدینژاد نیز رخ داد .در اتاقهایی که
سخنرانی این دو نیز برگزار میشد ،خبرنگاران و چهرههای سیاسی از
داخل و خارج ایران در کنار هم سؤاالتشــان را مطرح میکردند .این
چنین بود که این بحث مطرح شد که کالبهاوس فرصت گفتوگو در
جامعه ایران را فراهم کرده و باعث شده کسانی که قب ً
ال به هیچ ترتیبی
حاضر به صحبتکردن با یکدیگر نمیشدند ،اکنون با هم حرف بزنند و
ادب گفتوگو را نیز مراعات کنند .نکته دیگری که مقوم این استقبال
بود ،این بود که ایرانیان بهطور سنتی به شنیدن سخنرانی و حرفزدن
دیگران و مشــارکت در بحث عالقه و عادت دارند و بنابراین رسانهای
که بتواند این ســنت را برای آنها در فضای مجازی احیا کند ،احتماالً
میتواند مخاطب زیادی نیز پیدا کند.
در کنار جلســات پرشور سیاســی ،برنامههای فرهنگی و همچنین
اتاقهایی درباره تحلیل وضعیت اقتصادی و تجاری و اجتماعی ایران نیز
برگزار شد .بسیاری از چهرههای فرهنگی و اقتصادی و فعاالن اجتماعی
در رویدادهایــی شــرکت کردند که در کالبهاوس برگزار میشــد ،از
کالنمسئله آب در کشــور و مسئله تأمین واکسن برای ایرانیان گرفته
تا مشکالت مربوط به تحریم و وضعیت کسبوکارهای اقتصادی .برخی
از رســانهها نیز تالش کردند اتاقهایی در کالبهاوس تأسیس کنند و
از این ابزار جدید بهره بگیرند .روزنامه «همشهری» اولین رسانه رسمی
در ایران بود که جلســهای را درباره واکسن برگزار کرد و مدت کوتاهی
البها و اتاقهایی در
بعد ،چند وبسایت خبری دیگر نیز سعی کردند ک 
کالبهاوس برپا کنند و برنامههایی بگذارند.
اما تب تند کالبهاوس بعد از اعالم نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری
تا حــد زیادی فروکش کرد .صحبت از اینکه کالبهاوس میتواند برای
جامعه ایرانی معجزه گفتوگو را به ارمغان بیاورد به فراموشی سپرده شد.
قب ً
ال گفته میشد کالبهاوس یک «رادیوی اجتماعی» است اما رفتهرفته
کاربران همان رسانههای اجتماعی که از حضور در کالبهاوس شگفتزده
شده بودند ،میگفتند که این رسانه اجتماعی وقت زیادی تلف میکند
و ســخنرانها نیز بیشتر در حال تبلیغ برند شخصی خود هستند و این
پلتفرم تبدیل شده است به ابزاری برای نمایش و تبلیغات .با این حال ،در
روبهرو شدن با کالبهاوس نه باید آن افراط اولیه را در کامل قبول کرد و
نه این تفریط کنونی را .کالبهاوس یک رسانه اجتماعی است که میتواند
ابزاری باید برای اینکه کاربران ایرانی در آن جمع شــوند و درباره مسایل
مختلف حرف بزنند .این رسانه اگر بخواهد به سوددهی و تجاریسازی فکر
کند ،همان راهی را باید برود که رسانههای اجتماعی قبلی طی کردهاند،
یعنی از همان الگوریتمهای مشابه و همان مدل کسبوکار مشابه استفاده
کند .بنابراین میتوان گفت که کالبهاوس یک رسانه اجتماعی در قالبی
جدید اســت اما همان ساختار قبلی را دارد .همانطور که جامعه ایرانی
برای حل مسایل خودش از ابزارهای رسانههای اجتماعی مثل توییتر و
اینستاگرام استفاده میکند ،میتواند از کالبهاوس نیز بهره بگیرد .اما
نباید تصور کند که این رسانه اجتماعی چنان عاملیتی دارد که میتواند
مســایل و مشکالت جامعه را تغییر دهد یا مسیری جدید درست کند.
بهعبارت دیگر ،کالبهاوس میتواند معلول باشد ،نه علت.

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

باال و پایین سرمایهگذاری در ایرلند

سرزمین سرسخت
1

فرزانه سالمی ،کاوه شجاعی
ایرلند را بهتر بشناسیم
ایرلند ،ســرزمین افسانههای مبارزه برای استقالل،
گروه همسایهها
امروز کشوری دوپاره است .بخش بزرگترش جمهوری
ایرلند است و بخش کوچکتر (یا همان ایرلند شمالی) بخشی از انگلیس به شمار میآید.
ایرلند بعد از انگلیس و ایسلند ،سومین جزیره بزرگ اروپاست و در غربیترین نقطه شمال
این قاره در میان آبهای اقیانوس اطلس قرار گرفته است.
ایرلند سرزمینی است که مهاجرتهای اختیاری و اجباری به سویش باعث رقمخوردن
حوادث بسیاری شده است .اول جنگجویانی اروپایی (سِ لتها) در حدود  ۳۰۰سال پیش
از میالد خود را به این ســرزمین رساندند و فرهنگ آن را به کل متحول کردند .بعد در
قرون هشتم و نهم میالدی وایکینگها به ایرلند آمدند و دوبلین را که امروز پایتخت ایرلند
است در سال  ۹۸۸میالدی بنا نهادند .در قرن دوازدهم میالدی نورمنها به ایرلند رسیدند
و کشاورزی و تجارت را در این سرزمین گسترش دادند .بعدها در قرن شانزدهم و هفدهم

میالدی رخدادی در تاریخ ایرلند ثبت شد که ریشه تمام معضالت و درگیریها در ایرلند
حتی تا به امروز است .در این دوران ،هنری هشتم پادشاه انگلیس که راهش را از کلیسای
کاتولیک جدا کرده بود و خود را رهبر کلیســای انگلیس میخواند ،اصرار داشت پادشاه
ایرلند هم باشــد .به همین منظور ،سیاستی رسمی از سوی انگلیس برای اعزام اجباری
هزاران تبعه انگلیسی و اسکاتلندی (که دین پروتستان داشتند) به ایرلن ِد کاتولیک آغاز
شد و از آن زمان به بعد ،درگیریهای قومی و مذهبی در ایرلند پا گرفت .کار طوری باال
گرفت که قوانین تنبیهگرانه و تبعیضآمیزی علیه کاتولیکهای ایرلند به تصویب رسید.
آنها نمیتوانستند مالک زمین باشند یا زمین را رهن کنند .آنها همچنین از تحصیالت
و گرفتن شغلهای تخصصی محروم شدند .نفوذ و جمعیت کاتولیکها با این ترتیب در
ایرلند کم شد.
در قرن هجدهم میالدی تحوالت دیگری در ایرلند رخ داد که همگی به تالش برای
کاهش قدرت و نفوذ انگلیس در ایرلند برمیگشت .گروههایی از پروتستانهای ایرلندی
کارزارهایی را برای اصالح قوانین تجاری با انگلیس و بهبود شرایط آنها به سود ایرلند به راه

همسایهها
توجو کرد.
جس 
در جریان درگیریهای داخلی ایرلند در این دوران ،انگلیس نیز نیروهای خود را در
سال  ۱۹۶۹به شهرهای بلفاست و دِری اعزام کرد که به حوادث خونباری مثل یکشنبه
خونین و شلیک به سوی تظاهرکنندگان در دِری انجامید .در فاصله سالهای  ۱۹۶۹تا
 ۱۹۹۸میالدی در جریان درگیریهای مختلف در ایرلند سه هزار نفر کشته شدند .از سال
 ۱۹۹۸و با امضای معاهده جمعه خوب ،ثبات و صلح نسبی در ایرلند شمالی برقرار شد و
دو حزب شین فن و اتحاد دموکراتیک به تدریج با یکدیگر به همکاری پرداختند؛ هر چند
که بحث خودمختاری هنوز هم در این کشور به پایان نرسیده است.

ایرلند اقتصادی ترکیبی دارد .بر اساس قانون اساسی این کشور ،دولت باید دست بخش
خصوصی را در صنعت و تجارت باز بگذارد؛ اما در عین حال خدمات اساسی و نیز پروژههای
توسعه را به صورت نیمهدولتی پیش ببرد

انداخته بودند و یکی دیگر از مطالبات ایرلندیها نیز استقالل مجلسشان از انگلیس بود.
اما انگلیس قصد کوتاهآمدن نداشت .به تدریج گروههای مختلف مخالف در ایرلند بسیج
شدند و شورشی مسلحانه علیه انگلیس به راه انداختند اما موفق نشدند و درنهایت قانون
اتحاد ایرلند با انگلیس به تصویب رسید که مطلوب اکثریت ایرلندیها نبود.
در قــرن نوزدهم میالدی همچنان تالشها برای ملغیکردن قانون اتحاد با انگلیس
ادامه داشت اما فاجعه بزرگی در ایرلند رخ داد که ابعاد رویارویی ایرلند و انگلیس را بسیار
گســتردهتر کرد .در آن زمان ،ســیب زمینی قوت غالب ایرلندیها بود .در سال ۱۸۴۵
میالدی آفتی در سیبزمینیهای ایرلند پا گرفت و گسترش یافت که محصول را در سه
سال بعدی به شدت کاهش داد و به بروز قحطی در ایرلند انجامید .عده زیادی از مردم از
گرسنگی تلف شدند .اما واکنش دولت انگلیس نیز به این بحران به شدت دامن زد .لندن
اصرار داشت که ایرلند باید تعهدات تجاری خود را محقق کند و درنتیجه ،ایرلند مجبور بود
محصوالت گندم و نیز محصوالت لبنی خود را به انگلیس صادر کند؛ آن هم در شرایطی
که قحطی و گرسنگی در خود ایرلند بیداد میکرد .در فاصله سه سال ،دو میلیون نفر در
ایرلند یا از گرسنگی تلف شدند و یا مجبور به ترک سرزمین خود شدند .جمعیت ایرلند
پس از آن هیچ وقت به تعداد پیش از قحطی برنگشت .همچنین فقر باعث شد مهاجرت
از ایرلند به خصوص به سمت آمریکا افزایش پیدا کند.
در همین میان ،تالشهای سیاســتمداران ایرلندی در دهههای بعد نیز برای کسب
خودمختاری از انگلیس همچنان ادامه داشت .وقتی جنگ جهانی اول آغاز شد ،بسیاری از
ملیگرایان ایرلند تصور کردند که اگر در جنگ به پشتیبانی از انگلیس بپردازند میتوانند
پس از جنگ ،خودمختاری ایرلند را تضمین کنند .بنابراین تشویق به پیوستن به نیروهای
انگلیسی انجام گرفت و آنها نیز در کنار انگلیسیها وارد جنگ شدند .ازآنجا که بسیاری
دیگر از ایرلندیها به تعهد انگلیس به خودمختاری ایرلند باور نداشتند ،در سال  ۱۹۱۶دو
گروه از شورشیهای مسلح به تصرف مکانهای مهم و استراتژیک در دوبلین پرداختند.
درگیریها با نیروهای انگلیسی کشتههای زیادی به جا گذاشت و درنهایت ،شورشیان وادار
به تسلیم شدند .وقتی دولت انگلیس دستور اعدام شورشیان بازداشتشده را صادر کرد،
موج نفرت از انگلیس در ایرلند باال گرفت .برخی از ایرلندیها که از این مهلکه جان سالم
ب ه در برده بودند ،تجدید قوا کردند و دوباره در سالهای  ۱۹۱۹تا  ۱۹۲۱به هدف کسب
استقالل از انگلیس به جنگ چریکی پرداختند .نتیجه جنگ این بود که یک معاهده به
امضا رسید که برخی خودمختاریها را به ایرلند میداد اما تفرقهافکن هم بود؛ از جمله
اینکه ایرلند به دو قسمت ایرلند شمالی و ایرلند آزاد تقسیم میشد .به دلیل اختالف بر
ســر این موضوع ،جنگ داخلی بین دو طرف موافق معاهده و مخالف معاهده درگرفت
و ریشــه اصلی مواضع دو حزب اصلی امروزی ایرلند را همچنان میتوان در این دوران
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JJاقتصاد ایرلند
ایرلند اقتصادی ترکیبی دارد .بر اســاس قانون اساسی این کشور ،دولت باید دست
بخش خصوصی را در صنعت و تجارت باز بگذارد؛ اما در عین حال خدمات اساســی و
نیز پروژههای توســعه را به صورت نیمهدولتی پیش ببرد .در نتیجه ،بخشهای راه آهن
و جادهای ،بیمه ســامت و نیز بخشهای رادیو و تلویزیون ،تولید و توزیع برق و برخی
صنایع توسط نهادهای نیمهدولتی اداره میشوند .ظهور بازار واحد اروپایی در دهه ۱۹۹۰
میالدی باعث شد خصوصیشدن و رقابتپذیری در اقتصاد این کشور گسترش پیدا کند.
یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد ایرلند را باید بخش تکنولوژی دانست که به دلیل
پایینبودن مالیات ( ۱۲.۵درصدی) توانســت توسعه قابل توجهی داشته باشد و از دهه
 ۱۹۹۰به بعد به رشــد اقتصادی و نیز کاهش بیکاری در ایرلند کمک زیادی کرد .رشد
اقتصادی خوب ایرلند تا پیش از آغاز قرن بیست و یکم که در برخی موارد دو برابر برخی
کشورهای دیگر اتحادیه اروپا بود باعث شد لقب ببر سِ لتی نصیب این کشور شود.
از ســال  ۲۰۰۱میالدی ،مزایای ســرمایهگذاریهای خارجی و حضور شرکتهای
چندملیتی در ایرلند رو به کاهش گذاشت و نتیجهاش این شد که رهبران این کشور روی
رشد بخش بانکداری و ساخت و ساز تمرکز کنند .اما بحران مالی سال  ۲۰۰۸نشان داد
که سرمایهای پشتوانه این بخشها نبوده و حباب ترکید .ایرلند با این ترتیب وارد رکود
اقتصادی شد و در سال  ۲۰۱۰مجبور شد بسته ریاضت اقتصادی اتحادیه اروپا و صندوق
بینالمللی پول را بپذیرد .از سال  ۲۰۱۹میالدی ایرلند هم با چالشهای مربوط به برگزیت
(خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) و تبعات آن به خصوص در عرصه تجاری دست و پنجه نرم
میکند؛ اما در عین حال احیای اقتصادش در دوران پساکرونا تا حدی موفقیتآمیز بوده
و پیشبینی شده که این کشور در سال  ۲۰۲۱رشد اقتصادی  ۴.۲درصدی را تجربه کند.

2

آیا تجارت با ایرلند دشوار است؟
بانک جهانی در رتبهبندی ســال  ۲۰۲۰خود ایرلند را به لحاظ آســانی بازرگانی و
راهاندازی کسب و کار در رده  ۲۴قرار داده است این یعنی تجارت با ایرلند دست کم برای
کشورهای غربی آسان است.
رتبه ایرلند در حوزههای متفاوت مربوط به آسانی کسبوکار در میان ۱۹۰کشور
۲۳

راهانداختن کسب و کار

۶۰

ثبت ملک

۴۷

گرفتن مجوز برق

۹۱

اجرایی کردن قراردادها

۳۶

گرفتن مجوز ساخت

۵۲

بازرگانی با خارج از مرزها

۱۳

حمایت از سهامداران در اقلیت شرکت

۱۹

اعالم ورشکستگی و جمعکردن کسبوکار

۴

پرداخت مالیات

۴۸

گرفتن وام

در  ۱۸۴۵قحطی در ایرلند آغاز شد و سیاستهای انگلیس به وخامت اوضاع دامن زد .در
فاصله سه سال ،دو میلیون نفر در ایرلند یا از گرسنگی تلف شدند و یا مجبور به ترک سرزمین
خود شدند .جمعیت ایرلند پس از آن هیچوقت به تعداد پیش از قحطی برنگشت.

3

فرصتهای سرمایهگذاری در ایرلند
وزارت بازرگانی آمریکا در گزارشــی در مورد ســرمایهگذاری در ایرلند نوشته است:
ایرلند به عنوان عضو اتحادیه اروپا کشــور مناسبی برای ورود به این بازار گسترده ۷۵۰
میلیون نفری به حساب میآید .در ایرلند تجارت الکترونیک بخصوص بعد از کرونا رواج
ل خرید میکنند .شرکتهای نوآور خارجی بخصوص
فراوانی دارد و مردم از طریق موبای 
در حوزه تکنولوژی شــانس خوبی برای ورود به بازار ایرلند دارند .اینترنت اشیا ،امنیت
سایبری ،خدمات دیجیتال ،شهرهای هوشمند ،تجهیزات پیشرفته پزشکی و انرژیهای نو
حوزههای مناسبی برای سرمایهگذاری در بازار ایرلند هستند.

4

چالشهای سرمایهگذاری در ایرلند
انگلیس بزرگترین شریک تجاری ایرلند در اتحادیه اروپاست و خروج انگلیس از این
اتحادیه به شدت بر اقتصاد ایرلند تاثیر خواهد گذاشت .تاثیرات برگزیت بر اقتصاد ایرلند
را نمیتوان به راحتی پیشبینی کرد و تعداد زیادی از تجار بینالمللی ترجیح میدهند در
مورد این بازار فعال صبر کنند .اما بر اساس شنیدهها به شرکتهای ایرلندی توصیه شده
حتما به بازارهای دیگری جز انگلیس فکر بکنند و سبد خود را متنوع کنند تا از تاثیرات
برگزیت ضربه کمتری بخورند .این میتواند به سود شرکتها از دیگر کشورها باشد.
نکته دیگر بازار ایرلند حضور چشمگیر شرکتهای عضو اتحادیه اروپا در این کشور
است .رقابت با شرکتهای اروپایی آسان نیست و باید بتوانید محصوالت کیفیت باال را با
قیمتی رقابتی عرضه کنید.

5

استراتژی ورود به بازار ایرلند
ایرلند اقتصادی کوچک و باز دارد و به بازرگانی بینالمللی وابسته است .به همین خاطر
اگر در دیگر کشورهای اروپایی حضور دارید ورود به این بازار برایتان دشوار نخواهد بود.
روابط شخصی در ایرلند بسیار مهماند و به همین خاطر شبکهسازی و رابطه دوستانه
در پیشبرد کسب و کار شما اهمیت فراوانی دارد .اصوال ایرلندیها با کسی قرارداد میبندند
که با او آشنایی دارند و بهترین راه برای پیوستن به یک شبکه کسب و کار ایرلندی این
است که توسط فردی به آنها معرفی شوید .اگر بتوانید یک طرفسوم با ارتباطات باال را
پیدا کنید که شما را به بازار ایرلند معرفی کند برد کردهاید .ایرلندیها عموما از ایرلندیها
کاال و خدمات میخرند و پیوســتن یک خارجی به شــبکههای آنها بدون کمک طرف
ایرلندی دشوار است.
استخدام یک کارگزار باتجربه یا بستن قرارداد با شرکت محلی جزو واجبات ورود به
بازار ایرلند است.

6

آداب مذاکره با تجار ایرلندی
ایرلندیها با دیگر تجار اروپای غربی تفاوتهایی دارند و بهتر است به شیوهای دیگر با
آنها برخورد کنید .مثال باید بدانید که مردم ایرلند به روابط شخصی و نهاد خانواده اهمیت
زیادی میدهند و برای یک تاجر این دو بخش به اندازه خود کسب و کار اهمیت دارد.
تشناسی :برای ایرلندیها مهم است که طرف خارجی سر وقت برسد .فراموش نکنید
وق 
که دوبلین شهر شلوغی است و از قبل برای این مسئله برنامهریزی کنید .اگر دیدید که دیر
سر قرار میرسید حتما به شریک ایرلندیتان تلفن کنید ،عذر بخواهید و زمان رسیدنتان
را به اطالعش برسانید .طرف ایرلندی البته عموما  ۱۵دقیقه دیر سر قرار میرسد و این
را طبیعی فرض کنید .اگر از این دیرتر شد میتوانید به او تلفن بزنید .به همین ترتیب
اگر قرار است طرف ایرلندی جنسی را برای شما بفرستد یا به قراری عمل کند حتما این
احتمال را بدهید که از زمان توافق شده کمی دیرتر به جنستان میرسید.
هدیه بدهید و ندهید :در ایرلند شــرکای تجاری به هم هدیه نمیدهند (اما واقعا قصد
هدیهدادن دارید بهترین زمان موقعی است که مذاکرات به نتیجه رسیده است ).اما اگر
طرف ایرلندی شما را به خانهاش دعوت کرد بهتر است برایشان گل یا شکالت یا صنایع
دســتی از کشورتان ببرید .در مورد گل هم حواستان باشد که سوسن یا گلهای سفید

یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد ایرلند را باید بخش تکنولوژی دانست که به دلیل
پایینبودن مالیات توانست توسعه قابل توجهی داشته باشد و از دهه  ۱۹۹۰به بعد به رشد
اقتصادی و نیز کاهش بیکاری در ایرلند کمک زیادی کرد

و ســرخ نبرید .از سوسن در مراسم مذهبی استفاده میشود و گلهای سرخ و سفید در
مجلس ترحیم .اگر طرف ایرلندی به شما هدیهای داد حتما آن را مقابلش باز کنید و بعد
از ناهار هم یادداشت تشکر برایش بفرستید.
پوشش مذاکراتی :در ایرلند بهتر است حتما در مذاکرات کت و شلوار بپوشید .کتتان را
موقع مذاکره درنیاورید مگر اینکه تابستان باشد و طرف ایرلندی همین کار را بکند .ضمنا
فراموش نکنید که ایرلند کشور بارانیای است و کال بدون بارانی از هتل خارج نشوید.
تماس چشمی :هنگام معرفی ،دست طرف مقابل را به گرمی بفشارید و با او تماس چشمی
برقرار کنید .اگر طی مذاکره از تماس چشمی طفره بروید طرف ایرلندی حس میکند
ریگی در کفش دارید .البته این به معنای زلزدن به او نباید باشد.
کارت ویزیت :در ایرلند کارت ویزیت به اندازه جوامع آسیایی اهمیتی ندارد و اگر خواستید
میتوانید کارت خود را به طرف مقابل بدهید.
صمیمیشــدن با طرف ایرلندی :ایرلندیها اصوال گرم و مودبانه برخورد میکنند .آنها
خوشصحبتند و دوست دارند داستانهایی تعریف کنند که معانی عمیق و هوشمندانهای
داشــته باشد .خوب است که شما هم بتوانید چنین کاری کنید .جوک تعریف کردن را
دوســت دارند و ممکن است شما را دســت بندازند که خیلی از خارجیها از این عادت
ایرلندی تعجب میکنند .اگر با شما شوخی شد ،با آن حال کنید و به طرف ایرلندی نشان
بدهید که شوخطبعی دارید .کال طرف ایرلندی شما را دقیق زیرنظر میگیرد تا ببیند که
چقدر قابل اعتماد هستید یا تکبر ندارید .بهتر است دربرابرشان ریلکس ،راحت و فروتن
باشید .در ایرلند دسترسی به مدیران بلندپایه شرکتها سخت نیست و به خاطر اینکه
وقتتان هدر نرود سعی کنید طرف مناسب را برای مذاکره انتخاب کنید.
القاب :ایرلندیها زیاد اهل القاب رســمی نیســتند و خوششان نمیآید افراد قبل از اسم
خودشان لقب دکتر یا مهندس را بیاورند.
فاصله ایرلندی :به فضای شــخصی طرف ایرلندی باید احترام بگذارید و موقع صحبت با
آنها حدود یک دست از طرف مقابل فاصله بگیرید .بعد از آنکه با آنها دست دادید از تماس
فیزیکی پرهیز کنید و مثال دست روی شانه آنها نگذارید .مردها در ایرلند همدیگر را بغل
یکنند.
نم 
مذاکره به انگلیســی :عموما ایرلندیها میتوانند به انگلیسی رایج صحبت کنند و اگر
انگلیسیتان خیلی خوب نیست حتما مترجم استخدام کنید.
ریلکس باشید :مذاکرات در ایرلند عموما باز ،غیررسمی و ریلکس انجام میشوند .حتی
زمانی که مذاکره موضوع مشخصی دارد ایرلندیها به آن پایبند نمیمانند .قبل از شروع
مذاکــره درباره فرهنگ ایرلنــد ،ورزش و نقاط دیدنی صبحت کنید و از صحبت درباره
مذهب و سیاست بپرهیزید.
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همسایهها

7

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

مهمترین واردات ایرلند در سال  ۲۰۲۰در سال  ۲۰۲۰واردات ایرلند  ۹۸میلیارد دالر بود
که نسبت به سال  ۲۰۱۶افزایشی  ۱۹.۴درصدی داشته است .میزان واردات این کشور
نسبت به سال  ۲۰۱۹کاهشی  ۳.۵درصدی نشان میدهد
۱

هواپیما و هلیکوپتر

 ۱۴.۳میلیارد دالر ( ۱۴.۶درصد)

اکسپو

مکان

زمان

موضوع

۲

ماشینآالت از جمله کامپیوتر

 ۱۱.۹میلیارد دالر ( ۱۲.۲درصد)

Holiday World Show

دوبلین

ژانویه هر سال

نمایشگاه بینالمللی صنایع
گردشگری و سفر

۳

دارو

 ۱۰.۲میلیارد دالر ( ۱۰.۴درصد)

�Food, Retail & Hos
pitality Ireland

دوبلین

سپتامبر هر
سال

نمایشگاه بینالمللی مواد غذایی و
کیترینگ

۴

مواد شیمیایی آلی

 ۹.۶میلیارد دالر ( ۹.۸درصد)

۵

تجهیزات الکتریکی

 ۶.۶میلیارد دالر ( ۶.۸درصد)

The SEAI Energy
Show

دوبلین

آوریل هر سال

نمایشگاه بینالمللی انرژیهای
تجدیدپذیر

۶

سوختهای معدنی از جمله نفت

 ۴میلیارد دالر ( ۴.۱درصد)

۷

خودرو

 ۳.۷میلیارد دالر ( ۳.۸درصد)

Manufacturing
Solutions

لیمریک

ژوئن هر سال

نمایشگاه تکنولوژی و تجهیزات
مدرن مهندسی و تولید

۸

تجهیزات پزشکی

 ۳.۶میلیارد دالر ( ۳.۷درصد)

Food Quality and
Safety Expo

دوبلین

سپتامبر هر
سال

مدیریت کیفیت ،امنیت غذایی و
زنجیره تامین

۹

پالستیک و محصوالت پالستیکی

 ۳میلیارد دالر ( ۳درصد)

۱۰

نوشیدنی ،سرکه

 ۱.۲میلیارد دالر ( ۱.۲درصد)

8

تراز تجاری ایرلند
طی دهه گذشته تراز تجاری ایرلند همیشه مثبت بوده است .همانطور هم که در نمودار
میبینید در چهار سال اخیر صادرات این کشور همیشه کامال باالتر از واردات آن بوده و به
نظر میرسد در دوران کرونا این روند تشدید شده است.

۱

آمریکا

۲

بلژیک

 ۱۱.۴درصد ( ۲۰.۴میلیارد دالر)

۳

آلمان

 ۱۱.۱درصد ( ۱۹.۹میلیارد دالر)

۴

انگلیس

 ۹.۳درصد ( ۱۶.۵میلیارد دالر)

۵

چین

 ۶.۳درصد ( ۱۱.۲میلیارد دالر)

۶

هلند

 ۵.۴درصد ( ۹.۷میلیارد دالر)

$8B

۷

فرانسه

 ۳.۲درصد ( ۵.۸میلیارد دالر)

$6B

۸

ایتالیا

 ۲.۹درصد ( ۵.۲میلیارد دالر)

۹

سوئیس

 ۲.۱درصد ( ۳.۷میلیارد دالر)

۱۰

ژاپن

 ۱.۷درصد ( ۳.۱میلیارد دالر)

Exports
$16B
$14B

$12B

2020

2018

2019

)Trade (USD

$10B

2017

2016

9

به ایرلند چه صادر کنیم؟ چه از آن وارد کنیم؟
ایرلند در سال  ۲۰۲۰حدود  ۱۷۸.۷میلیارد دالر کاال به سراسر جهان صادر کرد .این رقم
به نســبت سال  ۲۰۱۶افزایشی  ۳۴.۵درصدی و در مقایسه با سال  ۲۰۱۹افزایشی ۴.۷
درصدی داشته است.
مهمترین صادرات ایرلند در سال ( ۲۰۲۰به ترتیب ارزش به دالر)
۱

واردکنندهها در سال  ۲۰۲۰کشورهای آمریکا ،بلژیک ،آلمان و انگلیس مقصد بخش
عمده صادرات ایرلند بودند
 ۳۰.۱درصد کل صادرات ایرلند ( ۵۳.۸میلیارد دالر)

$18B

Imports

10

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

صادرکنندهها در ســال  ۲۰۲۰کشورهای انگلیس ،فرانسه ،جمهوری چک و سوئیس
بیشترین کسری تراز تجاری را به ایرلند وارد کردند یعنی صادراتشان به این کشور
بیشتر از واردتشان به آن بود:

دارو

 ۶۵.۷میلیارد دالر ( ۳۶.۸درصد کل صادرات)

۱

انگلیس

 ۱۰.۴میلیارد دالر کسری تراز تجاری برای ایرلند

۲

مواد شیمیایی آلی

 ۴۰.۵میلیارد دالر ( ۲۲.۷درصد)

۲

فرانسه

 ۵.۲میلیارد دالر کسری

۳

تجهیزات پزشکی

 ۱۳.۵میلیارد دالر ( ۷.۶درصد)

۳

جمهوری چک

 ۴۲۷.۱میلیون دالر کسری

۴

تجهیزات الکتریکی

 ۱۲.۷میلیارد دالر ( ۷.۱درصد)

۴

سوئیس

 ۳۸۶.۶میلیون دالر کسری

۵

ماشینآالت از جمله کامپیوتر

 ۹.۲میلیارد دالر ( ۵.۱درصد)

۵

کره جنوبی

 ۳۰۲.۲میلیون دالر کسری

۶

عطر ،مواد آرایشی

 ۴.۸میلیارد دالر ( ۲.۷درصد)

۶

آرژانتین

 ۲۳۴.۸میلیون دالر کسری

۷

گوشت

 ۳.۶میلیارد دالر ( ۲درصد)

۷

مالزی

 ۱۹۴.۸میلیون دالر کسری

۸

لبنیات ،تخممرغ ،عسل

 ۳.۳میلیارد دالر ( ۱.۹درصد)

۸

نروژ

 ۱۳۴.۸میلیون دالر کسری

۹

دیگر محصوالت شیمیایی

 ۳.۳میلیارد دالر ( ۱.۹درصد)

۹

گینه

 ۱۲۸.۳میلیون دالر کسری

۱۰

هواپیما

 ۲.۸میلیارد دالر ( ۱.۶درصد)

۱۰

تایلند

 ۱۲۶.۶میلیون دالر کسری
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 ...........................کــارآفـریـن ...........................

سبازان
بور 
دیجیتال
هدف استارتآپ
به هم زدن فضای موجود است

عکس :رضا معطریان

کارآفرین

خستگیناپذیر
نگاهی به زندگی جمشید بردبار ،مدیرعامل شرکت الکترونیک افزارآزما
ولی خلیلی
دبیر بخش کارآفرین ایرانی
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فرهنگستان علوم ایران در شانزدهمین دوره تجلیل از مهندسان
برجسته ایران مهندس جمشــید بردبار را در سال  1398به عنوان
مهندس ســال انتخاب کرد .او با ســابقه بیش از چهار دهه فعالیت
مهندسی در حوزههای مختلف صنعت برق به ویژه ساخت کنتورهای
هوشمند توانســته خدمات و فعالیتهای ارزشــمندی را در ایران
بنیانگذاریکند.
جمشــید بردبار ســال  1322در اصفهان متولد و در خانوادهای
متوسط از نظر مالی بزرگ شد اما به دلیل انتقال کار پدرش به تهران
در پایتخت بزرگ شــده است .او در سال  1352با شرکت در کنکور
سراسری توانست در رشته برق دانشگاه شریف قبول شود .بردبار در
مصاحبههایش گفته است که از دوران كودكی عالقه بسیار زیادی به
استادی در دانشگاه و رشته برق داشته است .او در مصاحبهای گفته
است« :در دوران كودكی از آنجایی كه انسان از زندگی خود خبری
ندارد و به خصوص كه جامعه در قرن اخیر ســرعت وحشتناكی
گرفته است عالقه بسیاری داشــتم كه استاد دانشگاه شوم و به
تحقیق وتفحص بپردازم .به رشته برق عالقه بسیاری داشتم .در
دوران کودکی و نوجوانی نقاشی زیاد میکشیدم و در زمینه كارهای
هنری فعال بودم .در كودكی و نوجوانی الگوی خاصی نداشتم.
مادرم خانهدار بود.از نظر مالی زندگی متوسطی داشتیم،
فامیل ما خیلی پولدار نبود ولی از نظر معلومات و
سواد و شخصیت در ســطح باالیی قرار داشت
و از نظــر عاطفی و اخالقــی خانواده و فامیل
خوبی داشــتیم .البته از نظر مالی هرچه كه
زمان میگذشت وضع مالی ما بهتر میشد.
فشار اقتصادی اگر از یك حد بیشتر باشد
نمیتوان رشد كرد و از نظر خانوادگی نیز
باید محیط خانواده نسبتاً آرام باشد».
جمشید بردبار در سال  1359به همراه
تعدادی از دوستانش که فارغالتحصیل
دانشگاه شریف بودند شرکت الکترونیک
افزارآزما را ثبت کردند؛ آنهاباتوجه به
فضای حاکم بعد از پیروزی انقالب به
دنبال تولید محصولی ویژه بودند .خود
او در مصاحبهای گفته است« :ما قرار
بود با هم یك كار تولیدی راه بیندازیم،
بعد از انقالب جو خودكفایی بر جامعه
ما حاكم بود و ما نیز احساس وظیفه
میكردیم .از كودكی دوست داشتم
چیزی را بســازم كه نداشــتم به
همین دلیل كار تولیدی را بسیار
دوست داشتم ولی در كارهای دولتی
مجبور هســتی از دولت فرمان بگیــری و در یك
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چارچوب خشــك حركت كنی و آزادی عمل وجود ندارد .به همین
دلیل كار دولتی را دوست نداشتم ».او با اشاره به اینکه شرکت آنها
بیش از  4دهه است پابرجا مانده و این در شرایطی است که کار کردن
در ایران بسیار سخت است ،در سخنرانی که در جمع فارغالتحصیالن
دانشــگاه شــریف داشــت ،گفت« :هدف اولیه ما تولید محصوالت
آزمایشــگاهی در حوزه برق ،مخابرات و الکترونیک و خودکفایی در
زمینه تجهیزات آزمایشــگاهی و اندازهگیری بــرق و الکترونیک و
مخابرات بود .ما شــروع کردیم به طراحی و ساخت دستگاههایی که
خودمان در دانشگاه و آزمایشگاههابا اینهاسر و کار داشتیم و حاال
به دلیل تحریمهایاول انقالب و جنگ تحمیلی واردات آنهاسخت
شده بود یا هزینه بسیار زیادی داشت».
هدفگذاری که جمشید بردبار و دوستانش برای تولید تجهیزات
آزمایشگاهی برای دانشگاههاو مراکز علمی و فنی انجام دادند خیلی زود
تحقق پیدا کرد و آنهابا همکاری گسترده با وزارت علوم و آموزش و
پرورش و وزارت کار ،دانشگاهها ،مدارس فنی و حرفه ای ،هنرستانهاو
مراکز فنی وزارت کار را تجهیز کردند .همچنین موفق به رفع بخشی از
نیازهای وزارت نیرو در تولید دستگاههایسنجش و تست شدند« .در
این سالهاتوانستهایم دههادستگاه را برای آزمایشگاههایبسیاری از
دانشگاههایکشور طراحی و تولید کنیم ،دستگاههاو تجهیزاتی که
پیش از این از کشورهای خارجی وارد میشد .همچنین در این بین ما
عالوه بر تولید دستگاههایکامال استاندارد توانستهایم دستگاههایی را
با توجه به نیازها و سفارشهایخاص دانشگاههابسازیم و از این جهت
بومیسازیهایی هم در شرکت ما رخ داده است .عالوه بر وزارت علوم
و دانشگاههااز وزارتخانههایدیگر هم سراغ ما آمدهاند ،مثل آموزش
و پرورش که برای هنرســتانهایفنی و حرفهای در رشتههایبرق،
الکترونیک و مخابرات نیاز به دستگاههایزیادی داشتند و شرکت ما
این نیازها را برطرف کرد .آموزشکدههایوزارت کار هم برای تامین
تجهیزات آزمایشگاهی به ما رجوع کردند که سفارشهایآنهاهم از
سوی شرکت ما انجام شده است .البته برای آموزش و پرورش و وزارت
کار ما سالهامرجع تدوین سیالبسهایدرسی هم بودیم».
همکاری شرکت الکترونیک افزارآزما با وزارتخانههایعلوم ،آموزش
و پرورش و وزارت کار به طراحی ،ساخت و نصب اولین و کاملترین
آزمایشگاه مکاترونیک در ایران برای وزارت کار ،تجهیز اولین آزمایشگاه
کامل ابزار دقیق در منطقه عســلویه (کنگان) و پس از آن در تبریز
مشــهد و اهواز برای وزارت کار ،طراحی و تجهیز کامل آزمایشــگاه
دانشگاه شاهد ،تجهیز آزمایشگاههایتخصصی دانشگاههایسراسری،
شــعبههایدانشگاه آزاد ،شعبههایدانشگاه پیام نور ،مدارس فنی و
حرفهای و همچنین آموزشگاههایفنی در کل کشور منجر شده است.
این شــرکت همکاری تنگاتنگی با سازمان پژوهشهایعلمی و
صنعتی کشــور هم در ابتدای دهه  60و اوج دوران جنگ تحمیلی
داشــت .جمشــید بردبار دراینباره در ســخنرانی خــود در جمع
فارغالتحصیالن دانشگاه شریف گفت« :سازمان پژوهشهایعلمی

جمشید بردبار در سال  1359به همراه تعدادی از دوستانش که فارغالتحصیل دانشگاه
شریف بودند شرکت الکترونیک افزارآزما را ثبت کردند؛ آنهاباتوجه به فضای حاکم
بعد از پیروزی انقالب به دنبال تولید محصولی ویژه بودند.

و صنعتی کشــور دستگاه و تجهیزات تولیدی شرکت را از نظر فنی
و کیفی بررســی میکرد و ما توانستیم یک جایزه  25هزار دالری و
یک وام  10میلیون تومانی بدون بهره در سال  1361از این سازمان
دریافت کنیم که نقش مهمی در توسعه مجموعه ما داشت 10.میلیون
تومان آن زمان شاید به اندازه  10میلیارد تومان امروز و حتی بیشتر
ارزش داشــت و کمک بسیاری به ما کرد تا بتوانیم بخش تحقیقات
شرکت را به تکولوژیهایروز که برای تست نیاز داشتیم ،تجهیز کنیم
و این اتفاق باعث توسعه سریع شرکت شد».
شــرکت الکترونیک افزارآزما عالوه بر صنعت برق از سال 1368
وارد حوزه صنعت مخابرات هم شد و برخی از دستگاههایمخابراتی
را که وارداتشان به دلیل تحریم ایران با محدودیت روبهرو شده بود و
کشورهای کمی آنهارا تولید میکردند ،با کیفیت بسیار باال ساخت.
«در ســال  1368شرکت مخابرات ایران به ما مراجعه کرد و باتوجه
به تحریمها ،خواست که دستگاههایاندازهگیری و عیبیابی شبکه
کابلی را برای آنهاطراحی کنیم و ما طی  7سال تا سال  1375تمام
این دستگاههارا ساختیم و در تاییدیهای که صادر کردند نوشتند که
شرکت ما توانسته دستگاههایمورد نیاز مخابرات را با همان کیفیت
خارجی ولی با یکدهم قیمت جهانی تولید کند و تحویل بدهد که
این اتفاق از افتخارات ماست».
JJورود به کنتورسازی
در اواخر دهه  70و اوایل دهه  80جمشــید بردبار و دوســتانش
که بیــش از دو دهه تجربه فعالیت در حوزههــایتولید تجهیزات
آزمایشــگاهی برق ،مخابرات و الکترونیک را داشتند به فکر توسعه
شــرکت و ورود به تولید تجهیزات جدید افتادند« .در ادامه راه چون
دستگاههایی که برای دانشگاههاو مراکز آموزشی مورد استفاده قرار
میگیرد تیراژ پایینی از نظر تولید دارند و باتوجه به استاندارد تولید
هر چندین سال یک بار نیاز به تعویض دارند ،تصمیم گرفتیم که برای
رشد شرکت و توسعه کار به فکر تولید محصول یا محصوالت جدیدی
باشــیم که هم در تیراژ زیاد بتوانیم آن را تولید کنیم و هم در زمینه
اندازهگیری که حوزه فعالیت تخصصی شرکت است ادامه مسیر دهیم.
در این بین یکی از همکاران آقای مهندس دانشور که فارغالتحصیل
برق شــریف هســتند و مدیریت کارخانه و معاونت تولید شرکت را
برعهده دارند ،بخشنامهای را در مجلس پیدا کردند که طبق آن تولید و
نصب کنتورهای مکانیکی متوقف میشد و استفاده از کنتورهای جدید
شروع میشد .با دیدن این بخشنامه در شرکت به فکر تولید کنتورهای
جدید افتادیم چون هر خانه نیازمند یک کنتور جدید بود و تیراژ تولید
این محصول بســیار باال بود و از طرف دیگر تولید کنتور که فعالیت
آن اندازهگیری الکترونیکی است ،با فعالیت شرکت همخوانی داشت».
جمشید بردبار و دوســتانش در شرکت الکترونیک افزارآزما تیم
تحقیقاتــی ویژهای را بــرای طراحی و تولید کنتور تشــکیل دادند
و در نهایت در ســال  1383توانســتند انواع کنتورهای الزم را طبق
استانداردهای جهانی و اروپایی تولید کنند .جمشید بردبار در جلسهای
که با فارغالتحصیالن دانشگاه شریف داشت ،گفت« :طرح توسعهای
را تدوین کردیم و با کمک حســاب ذخیره ارزی  5میلیون یورو وام
دریافــت کردیم تا ماشــینآالت الزم را خریــداری و خطوط تولید
را تجهیز کنیم .ما تاییدیههایفنــی الزم را هم از وزارت نیرو و هم
موسسه کما هلند که معتبرترین موسسه تست و ارزیابی در صنعت
برق دنیا محسوب میشود ،گرفتیم و به این ترتیب در نیمه دهه 80

وارد بازار تولید کنتور شدیم».
همچنین در شرکت الکترونیک افزارآزما آزمایشگاه مرجع تست
هوشــمندی با ســرمایهگذاری چند میلیارد تومانی راهاندازی شد
که به گفته جمشــید بردبار کمک بسیار زیادی به تولید کنتورهای
اســتاندارد در این مجموعه کرد و به کار سرعت زیادی بخشید« .در
نبود آزمایشگاه مرجع که پژوهشــگاه وزارت نیرو هم از آن استفاده
میکند ما هربار برای تســت کارها و سنجش استاندارد محصوالت
مجبور میشدیم با هزینه  30هزار دالری کارها را به موسسه کما هلند
بفرستیم تا آزمایشهایالزم را انجام دهند و بعد از دو ،سه ماه به ما
پاسخ بدهند ولی با راهاندازی آزمایشگاه مرجع نهتنها خودمان خودکفا
شدیم ،که موسسههایعلمی دیگر هم از این مرکز بهره میبرند».
ل بعد از پیروزی انقالب از سوی جمشید
شرکت کوچکی که دو سا 
بردبار و تعدادی از فارغالتحصیالن دانشــگاه شریف راهاندازی شده و
مدیریتش سالیان سال است با جمشید بردبار است حاال بعد از گذشت
 41ســال به یکی از شرکتهایمهم حوزه برق و مخابرات در ایران
تبدیل شده و بیش از  600نفر در آن مشغول به کار هستند و تولیدات
بسیار گستردهای در حوزههایدانشبنیان و تجهیزات صنعت برق و
مخابرات دارد .موفقیتهایی که مهندس بردبار آن را حاصل کار تیمی
منســجم میداند که همه پرسنل از کارگر تا مهندس و مدیر در آن
سهم دارند .شرکت الکترونیک افزارآزما در چهار دهه گذشته که کشور
همواره با تحریمهایگسترده روبهرو بوده نقش بسیار مهمی در تولید و
تامین تجهیزات و قطعات کلیدی صنعت برق و به خصوص خودکفایی
در تولید کنتورهای هوشمند (تکفاز و سهفاز دیجیتال) داشته است.
جمشــید بردبار اولین خط تولید کنتور در شــرکت الکترونیک
افزارآزما را با ظرفیت یک میلیون و  800هزار کنتور در سال راهاندازی
کرد و امروز ظرفیت این مجموعه به 6میلیون کنتور افزایش پیدا کرده
است .همچنین یکی از افتخارات شرکت الکترونیک افزارآزما این است
که بیش از  40میلیون ایرانی از کنتورهای ســاخت این شرکت در
خانههاو کسب و کارهایشان استفاده میکنند.
جمشید بردبار گفته در فعالیت کارآفرینی و صنعتی شعاراصلی
او این اســت« :مشکالت همیشه بوده و خواهند بود ،این ما هستیم
که باید با امید به آینده ،بیشــتر تالش کنیم» .او و مجموعهاش در
سالهایگذشته بارها به عنوان صادرکننده نمونه کشور ،چهره ماندگار
صنعت برق و واحد نمونه کشوری انتخاب شدهاند .مهندس بردبار در
کنار فعالیتهایصنعتی در تشکلهایمرتبط با صنعت و برق هم
حضوری موثر دارد .او عالوه بر عضویت در هیئت مدیره ســندیکای
صنعت برق ایران و فدراسیون صادرات انرژی در بنیاد شریف وابسته
به دانشگاه صنعتی شریف ،انجمن مکاترونیک ،انجمن علمی شبکه
هوشمند انرژی ،انجمن مخترعین کشور ،انجمن مهندسان کنترل و
ابزار دقیق ایران حضور دارد .او همچنین از خیرین مدرسهساز کشور
است .او در مصاحبهای در پاسخ به دالیل موفقیت شرکت الکترونیک
افزارآزما گفته است« :ما درباره تولید خیلی چیزها تحقیق و بررسی
كردهایم و گاهی به این نتیجه رسیدهایم كه فایده ای ندارد یا نتوانستیم
آن را تمام كنیم ولی به راحتــی كار را رها نكردهایم .من در زندگی
شكست داشتهام ولی همیشه برایم سالمتی افراد مهمترین چیز بوده
است ،هر زمانی كه مشكلی پیش میآید ،مشكل خودم را با مشكالتی
كه برای دیگران پیش میآید مقایسه میكنم و آن مشكل در نظرم
بســیار كوچك میآید .من در كارم زیاد مشورت میكنم و برای یك
كار از چند كانال میروم تا یكی به نتیجه برسد».
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کارآفرین

کارآفرینی سریالی در صنعت پزشکی
نگاهی به زندگی فرد خسروی ،مردی که در جستوجوی جهانی عاری از سکته مغزی است

فرد خسروی 23
شرکتپزشکی
تاسیس کرده است،
از جمله اندوتکس با
هدف تولید و ساخت
استنتهایپزشکی
برای درمان گرفتگی
عروق و ایسکمی
قلبی ایجاد شد

بنيانگذار  23شركت تجهيزات پزشكي و مالك  200اختراع ثبتشده.
فرد خسروي يك كارآفرين سريالي در حوزه تجهيزات پزشكي است كه تمام
زندگي خود را به ابداع ،توليد و ارائه تجهيزات پزشكي اختصاص داده است.
او درحال حاضر موســس و مدير هيئتمديره شركتي به نام ايمپرتيو كِر در
سيليكونولي آمريكا اســت .به گفته خودش اين شركت براساس نيازهايي
تاسيس شده است كه در فضاي تجهيزات پزشكي برطرفنشده باقي ماندهاند
و از آنجايي كه خســروي كل زندگي حرفهاي خود را روي چنين تجهيزاتي
متمركز ساخته است ،تصميم به تامين اين نيازها گرفته است .اگرچه شركت
جديد بيشــتر شركتي بيماريمحور اســت تا تجهيزاتمحور .تمركز اصلي
شــركت هم سكته مغزي است .به گفته خسروي اين شركت تالش دارد به
بيماري سكته مغزي نگاهي جامعنگر داشته باشد ،به اين معني كه از پيش
از آغاز بيماري ،تا زمان وقوع آن و پس از پايان و درمان را مد نظر قرار دهد.
به گفته خسروي ،در حوزه سكته ايسكمي (ايسكمي وضعيتي ناشي از كم
رسيدن خون به بخشــي از بدن است) در آمريكا تنها  25درصد از بيماران
درمان مناسب دريافت ميكنند و مابقي بيماران درماننشده باقي ميمانند.
خسروي در راستاي جلب توجه بيشتر به اين افرا ِد درماننشده و فراهم كردن
درمان بيشــتر براي بيماران بيشتر ،با همكاري دكتر نيك هاپكينز در سال
 2016شركت ايمپرتيو كر را راهاندازي كرد.
JJفرد خسروي كيست؟
خسروي اصالتا كرد است .از پدر و مادري كرد در ايران متولد شده است.
همزمان با ســالهای انقالب بود که پدر فرد خسروي او را كه  16سال سن
داشــت راهي آمريكا كرد .او به بهانه نزديك بودن به دوســتي خانوادگي به
كوكويل تنسي رفت و نقطه آغاز زندگي حرفهاي او در همين شهر گذاشته
شد .او پس از فارغالتحصيلي در رشته مهندسي از دانشگاه فناوري تنسي ،از
شركتهاي مختلفي در صنايع خودروسازي ،صنايع دفاعي و صنايع پزشكي
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دعوت به كار شد .خسروي ميگويد در آن زمان حتي نميدانست در صنعت
تجهيزات پزشــكي چه خبر است و تنها به اين دليل كه اين صنعت برايش
نســبت به دو صنعت ديگر جذابيت بيشتري داشت ،پيشنهاد كاري آنها را
پذيرفت .اولين شغل او در شركتي به مام سيلكو بود كه به خاطرش مجبور
شد از كوكويل به هانتينگتون نقل مكان كند .اين شركت در حوزه لنزهاي
طبي فعاليت داشــت و خسروي به عنوان طراح در آنجا مشغول به كار شد.
او به واسطه آغاز ماشينيسازي فرايند ساخت لنزهاي داخلي چشم عالوه بر
اينكه تجربه بسياري به دست آورد ،بهسرعت به قهرمان شركت تبديل شد.
چند سال پس از اين تجربه خسروي به شركت  ACSكه در حوزه توليد
تجهيزات قابل كاشت در بدن فعاليت داشت پيوست .در اين شركت در حوزه
ساخت اســتنت عروقي براي قلب تجربه به دست آورد .او در اين شركت با
محققي به نام اولريش سيگوارت همكاري كرد كه در حوزه ساخت استنتهاي
چنداتصالي تحقيق ميكرد .همكاري جديتر خسروي و سيگوارت در اواخر
دهه  90ميالدي آغاز شد ،زماني كه خسروي از شركت فوكال خارج شد و با
همكاري سيگوارت شركتي به نام اندوتكس را راهاندازي كرد تا روي توسعه
فناوري مورد نظر سيگوارت كار كنند .اين استارتآپ در دوراني تاسيس شد
كه جريان ســرمايه و پول به سمت استارتآپهاي اينچنيني برقرار بود و
همين موضوع باعث گيجي خســروي و سيگوارت شد .اين دو همزمان كار
روي موضوعات متنوعي را آغاز كردند و توجه به نكات كليديتر مانند متمركز
مانــدن ،يا صرفهجويي كردن در هزينههــا را فراموش كردند .به اين ترتيب
شركت اندوتكس به يك شكست بزرگ تبديل شد و خسروي این شرکت را
پس از یک سال فعالیت در مقام مشاور ،ترک کرد.
یک ســال پیش از ترک اندوتکس ،خسروی به همراه شریک کنونیاش
ا َ َمر ساونی درباره تاسیس شــرکت اینسپت مشورت کرد .اینبار با توجه به
تجربیات گذشته تصمیم گرفته شد شرکت جدید با احتیاط و دقت بیشتری
راهاندازی شــود .ایده تاسیس اینسپت ایجاد فضایی برای کارآفرینان بود تا
بتوانند چندین پروژه را با یکدیگر تلفیق و استراتژی هجینگ (استراتژی برای
به حداقل رســاندن ریسک) را برای پروژهها خلق کنند .شرکت  EPIیکی از
اولین موفقیتهای اینسپت به شمار میرود ،شرکتی که در زمینه محافظت از
بیماران در برابر آمبولی فعالیت داشت.
JJموفقیتی بزرگ پس از شکستی تلخ
خسروی میگوید پس از شکست اندوتکس ،دراولین روزهای آغاز به کار
شرکت سرمایهگذاری اینسپت اعتماد به نفسش در پایینترین حد ممکن بود:
من در اندوتکس ضعیف عمل کردم و چنین شکستی برای فردی که هدف
زندگیاش خلق پدیدهای بامفهوم و ایجاد تحول است ،بدترین تجربه است.
با این همه در ســال  2007اندوتکس به قیمت  5.4میلیون دالر به شرکت
بوستون ساینتیفیک فروخته شد .این اتفاق زمانی افتاد که خسروی به کمک
مدیرعامل اندوتکس توانست روند تولید تکنولوژی هدف شرکت اندوتکس را
دوباره به جریان بیندازد .پس از آن موفقیت  EPIدر تولید ابزاری که از بروز
آمبولی در بیمار جلوگیری میکرد اتفاق افتاد .این شرکت اولین شرکتی نبود
که در زمینه تولید تجهیزات مقابله با آمبولی فعالیت میکرد اما خســروی

شرکت جدید خسروی در سال  2019توانست با جذب بودجهای  85میلیون دالری مرحله اول تولید تجاری محصوالتش را
در درمان سکتهها آغاز کند .از این پول برای توسعه یکی از اولین فناوریهای درمانی در صنعت پزشکی به نام  LDPو همچنین
جدیدترین فناوری از بین بردن لختههای خونی در عروق مغزی استفاده شده است.

و شریکش توانســته بودند در زمانی مناسب ،گروهی مناسب از افراد را دور
یکدیگر جمع کنند و همین منجر به موفقیت شرکتی شد که اینسپت از آن
پشتیبانی میکرد EPI .با وارد کردن اولین فیلتر ضد لخته خون در بازار آمریکا
به یک موفقیت بزرگ برای خســروی تبدیل شد .خسروی به عنوان یکی از
سرمایهگذاران  EPIاین شرکت را در سال  2001به قیمت  75میلیون دالر
به شــرکت بوستون ساینتیفیک فروخت و برای  18ماه در این شرکت باقی
ماند .خســروی میگوید یکی از دیگر دالیل موفقیت  EPIاین بود که هدف
شرکت سرمایهگذاری اینسپت تنها این نبود که میان شرکتهای کوچک و
شرکتهای بزرگ ارتباط مالی ایجاد کند ،هدفش خلق فناوریهای کاربردی
بود که بتواند به بیماران کمک کند .شرکت اینسپت درواقع شرکتی بود که
وجود خارجی نداشت ،نه خبری از تلفن و فکس بود و نه میز و دفتر کار .این
شرکت نوعی قرارداد مجازی بود که گروهی از افراد که هدفشان کارکردن بود
گرد هم آمده بودند ،در نتیجه اینسپت نیاز به حضور سرمایهگذاران نداشت
و در انتخاب فرصتهایی که در برابرش بود دســت بازتری داشت و توانست
ســرمایه کافی ،در حدود  250هزار تا  500هزار دالر را برای پشــتیبانی از
شرکتهای جدید تامین کند .اینسپت به تدریج به ابزار محرکهای تاثیرگذار
برای ارتقا و توسعه نوآوریهای فناورانه و کارآفرینانهای تبدیل شد که تمرکز
اصلیاش روی علوم زیســتی و گاه و بیگاه روی فناوریهای منحصربهفرد و
منتخب بود .خسروی میگوید محصوالت موفقترین محصول اینسپت ،یعنی
شرکت  EPIهنوز هم در جهان پزشکی در زمینه مقابله با لختههای خونی
رتبه اول را دارند.
JJمسیر کارآفرینی
این کارآفرین ایرانی از مسیر اینسپت در شركتهاي بزرگ و کوچک
فراوانی به عنوان مدیر ارشــد فعالیت داشته است .او  23شرکت پزشکی
تاســیس کرده اســت ،از جمله اندوتکس که با هدف تولید و ســاخت
استنتهای پزشکی برای درمان گرفتگی عروق و ایسکمی قلبی ایجاد شد.
«کانفلوئنت سرجیکال» که در زمینه تولید مواد زیستی ترمیمی فعالیت
داشت EPI .که بر فناوریهای جلوگیری از لخته شدن خون یا آمبولی در
قلب یا مغز متمرکز بود .مارکت آر ایکس که در زمینه اطالعرسانی بازاریابی،
تامین محصوالت و خدمات نرمافزاری و ارائه مدلهای تحلیلی برای صنایع
دارویی ،بیوتکنولوژی و تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی فعالیت داشت.
اکسس کلوژر که تمرکزش ارائه مواد الزم و تکنیکهای فراموششده برای
ترمیم زخمهای ایجادشده حین جراحیهای قلبی عروقی بود و خسروی
هنوز به عنوان رئیس هیئت مدیره در این شــرکت فعالیت دارد .شرکت
اوستیال شرکتی خصوصی که در زمینه تولید فناوریهای جدید استنت
برای درمان بیماری آئورت-اوستیال فعالیت دارد و خسروی در این شرکت
هم به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل حضور دارد .شرکت ساندرا
مدیکال شرکت که با پشتیبانی سرمایهگذاران و خسروی تاسیس شد و در
زمینه تجهیزات پزشکی ،فناوریهای کمتهاجمی و نجاتبخش برای درمان
بیماریهای قلبی عروقی فعالیت دارد .لیست شرکتهای تاسیسشده به
دست خســروی همچنان ادامه دارند .او اکنون در جدیدترین شرکتش،
«ایمپرتیو کر» به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مشــغول به کار
است.
خســروی پیش از آغاز زندگی کارآفرینانهاش در شــرکتهای بزرگ
تجهیزات پزشکی مانند گایدنت کورپوریشن و الکون سرجیکال در سمت
مدیریت ارشد مشغول به کار بوده است .او نویسنده بیش از  105طرح ثبت
اختراع در حوزه تجهیزات جدید و منحصربهفرد پزشکی است .او درحال
حاضر یکی از اعضای اصلی مرکز مطالعات اســتراتژیک و بینالمللی در

آمریکا است .اندیشکدهای که درباره مسائل سیاسی ،اقتصادی و بینالمللی
در سرتاسر جهان با تمرکز بر روابط بینالملل ،تجارت ،فناوری ،دانش مالی،
انرژی و ژئواستراتژی فعالیت دارد .خسروی درحال حاضر همزمان رئیس
یا عضو هیئت مدیره ســه شرکت مطرح در صنعت پزشکی آمریکا است:
هاتسپور ،کلرت مدیکال و ایمپرتیو کر.
JJدرباره ایمپرتیو کر
جدیدترین شرکت فرد خسروی مشابه دیگر شرکتهایش در حوزه
تجهیزات پزشــکی فعالیت دارد .این شرکت در سال  2016با همکاری
دکتر نیک هاپکینز یکی از پیشــگامان جراحی عصبــی عروقی و فرد
خســروی تاسیس شد .هدف از تاسیس این شــرکت ساده بود :تمرکز
مطلق بر توسعه نسل جدید درمان و مراقبت از بیماران سکته مغزی در
تمامی طول مسیری که بیمار میپیماید .خسروی درباره هدف تاسیس
این شرکت میگوید :ما برای پزشکان ابزارهایی پیشرفته و فناوریهایی
برای بهبود روند درمان فراهم میکنیم و همزمان در تالشیم تا شکافهای
موجود میان پیشــگیری ،تشخیص ،بازتوانی و بهبود طوالنیمدت را در
بیماران ســکته مغزی کاهش دهیم .رویکرد پزشــکمحور این شرکت
نسبت به فناوری نیازها ،درخواستها ،چشمانداز و ایدههای پزشکان در
خط مقدم مبارزه با سکته مغزی را به مرکز فرایند توسعه و پژوهشهای
ایمپرتیو کر تبدیل کرده است .این مدل مبتنی بر همکاری برای توسعه
فناوری ویژه پزشکان این اطمینان را ایجاد میکند که نهتنها راهحلها و
محصوالت این شــرکت منجر به ارتقای این بخش از درمان خواهد شد
بلکه به عنوان سکوی پرشی برای پیشرفتهای بزرگتر در آینده عمل
خواهد کرد.
خسروی میگوید ما باور داریم نوآوری با تمرکز زمان و انرژی بر بهبودهای
آنی و تحوالت طوالنیمدتتر به وجود میآید .بدون به خطر انداختن کیفیت،
باید در میان چرخه توسعه محصوالت حرکت کرد ،و کار را بر آزمایش ،شواهد
بالینی و واکنش پزشکان متمرکز کرد .این چابکی استراتژیک ما را در واکنش
سریع به نیازهای پزشکان و بیماران توانا میسازد.
چشمانداز طوالنیمدت خسروی در تاسیس ایمپرتیو کر خلق جهانی است
که در آن سکته مغزی دیگر عامل مرگ و میر و ناتوانی نباشد و در آن افراد
بیشــتری بتوانند پس از ابتال به این عارضه به زندگی عادی خود بازگردند و
از آن لذت ببرند .به گفته این کارآفرین سریالی ،اگرچه پیشرفتهای فراوانی
در حوزه درمان سکته مغزی و عوارض جانبی آن انجام گرفته است ،اما نیاز و
فرصت برای بهبود کیفیت زندگی بیماران فراتر از انجام درمانهای پیشرفته،
فراوان است .شرکت جدید خسروی با داشتن چشمانداز طوالنیمدت در حوزه
پیشرفتهای قابل توجه در پیشگیری ،تشخیص ،بازتوانی ،و بهبود در تالش
اســت تا فناوریها و تجهیزات جدیدی را ابداع کرده و توسعه دهد تا بتواند
رویای درمانی جامعتر و به هم پیوستهتر را محقق سازد.
این شرکت در سال  2019توانست با جذب بودجهای  85میلیون دالری
مرحلــه اول تولید تجاری محصوالتش را در درمان ســکتهها آغاز کند .این
بودجه با حمایت دو شــرکت به نامهای الی بریج و بین کپیتال تامین شد و
به گفته خســروی از این پول برای توسعه یکی از اولین فناوریهای درمانی
در صنعت پزشــکی به نام  LDPو همچنین جدیدترین فناوری از بین بردن
لختههای خونی در عروق مغزی اســتفاده شــده است .همچنین در همین
ســال ســازمان غذا و داروی آمریکا مجوز استفاده از سوندهای دسترسی را
که ویژه درمانهای مداخلهای طی جراحیهای کمتهاجمی عصبی عروقی
در وضعیتهایی مانند سکته مغزی یا دیگر درگیریهای عروق خونی توسط
ایمپرتیو کر طراحی و ساخته شده است صادر کرد.
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کارآفرین
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114

در دو ســال گذشته با وجود همه سقوطها و ریزشها ،بورس بدون
شک پربازدهترین بازار ایران بوده است .بازاری که شاخص کل آن از کمی
بیش از  100هزار واحد در ابتدای ســال  1398به بیش از یک میلیون
واحد در ابتدای ســال  1399رســید و در ابتدای تابستان  1399تا دو
میلیون و  200هزار واحد هم صعود کرد و رکوردهای تاریخی در ایران
زد .اگرچه که از نیمه مرداد  1399این بازار در سراشیبی سقوط افتاده و
حاال مدتی است در مرز بین یک میلیون و  100تا یک میلیون و 200
هزار واحد در نوسان است .اما این بازار پرهیجان و پرفراز و نشیب در دو
سال گذشته میلیونها سرمایهگذار خرد و کالن را به سوی خود جذب
کرده و این موضوع باعث شــده تا استارتآپهایی در این حوزه شکل
بگیرند و کارآفرینانی با ایدههایخالق در حاشــیههایاین بازار برای
ارائه خدمات به مشــتاقان بورس فعال شوند؛ یکی از این استارتآپها
«سهامیاب» است که در راســتای راهنمایی سهامداران و پیشبینی
وضعیت بازار شکل گرفته است .در سایت این استارتآپ نوشته شده:
«سهامیاب ،شبکه هوشمند سرمایهگذاری و اطالعرسانی بورس ایران
اســت که تالش میکند تا در کنار اطالعرسانی آخرین وضعیت بازار
بورس ،آخرین معامالت شرکتها ،اخبار و اطالعیههایآنها و ...محیطی
یکپارچه برای به اشتراکگذاری ایدهها و نظرات کاربران فراهم کند و از
این طریق امکانی به وجود آورد تا اطالعات تاالرگفتوگو ،ســایتهای
اطالعرسانی و خبرگزاریها پیرامون بازار سرمایه ایران بهطور یکپارچه در
دسترس کاربران قرار گیرد .سهامیابمیکوشد تا با ایجاد دیدی جامع
از بازار ،از طریق ارتباط بین شــرکتها ،قیمتها ،اخبار ،ایدهها ،افراد،
تحلیلگران و ...امکان تحلیل بهتر و پیشبینی دقیقتر بازار را برای همه
کاربران خود فراهم کند».
این استارتآپ توسط فاطمه جعفری ،محسن زادمهر ،علی خسروی
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و ســید روحاهلل موســوی در سال  1391تاسیس شــد و مدیریت آن
برعهده  فاطمه جعفری اســت .او در دانشگاه شریف مهندسی نرمافزار
خوانده و از ســال  ۸۹با حضور در شــرکت سورنسیستم شریف که
همدانشگاهیهایش بنیانگذاران آن بودهاند به عنوان توسعهدهنده وارد
بازار کار شد و هم در همینشرکت مدیر پروژه شد .سهامیاب در سال
 ۱۳۹۱از دل همین شــرکت متولد شد؛ چهار همکار در سورن ،پس از
کار باتعدادی از کارگزاریهای بورس ،خودشان را جای کاربران بورس
گذاشــتند و به این ترتیب یک ایده جدید به ذهنشــانرسید ،شبکه
ب .البته این ایده زمانی به ذهن آنها رسید که هنوز بازار
اجتماعی سها میا 
سرمایه نهتنها در اوج نبود که بهدلیل تحریمها روزهای خوش چندانی
هم برایش پیشبینی نمیشد .فاطمه جعفری درباره روزهای شروع کار
درمصاحبه با عصر تراکنش گفته است« :آن زمان نمیدانستیم که داریم
استارتآپ راهاندازی میکنیم .برنامه کسبوکار ماچندان مشخص نبود،
فقط به این نتیجه رسیده بودیم که بورس حوزه جالبی است و در حوزه
فناوری اطالعات اصال رویآن کاری انجام نگرفته اســت .فقط چهار یا
پنج سال بود که چند کارگزاری ،معامالت آنالین انجام میدادند .نهایت
کار آنهاهم این بود که پرتال آنالین داشتند .حدود دو یا سه سال میشد
که اپلیکیشن موبایلی وجود داشت اما باز هم این حوزهبسیار خالی بود
و ما برای پوشش نیازهای سهامداران و تحلیلگیران و پر کردن خألها
وارد بازار سرمایه شدیم .»
ایده اولیه راهاندازی سهامیابدر واقع زمانی شکل گرفت که فاطمه
جعفری و دوستانش به این نتیجه رسیدند که به عنوان یک کاربر نهایی
حقیقــی نمیتوانند اطالعات بازار ســرمایه را به خوبی دریافت کنند،
ی خیلی خوب با هم در ارتباط هستند.
درحالی که شرکتهایحقوق 
همین موضوع باعث شــد تا آنها به فکر ایجاد تاالر گفتوگو بیفتند
تا ســهامداران حقیقی با یکدیگر تعامل کنند و اخبار را با هم در میان
بگذارند .همین ایده درنهایت آنها را به یک شبکه اجتماعی در حوزه
بورس رساند.
جعفری که پلتفرم اصلی سهامیاب را یک شبکه اجتماعی میداند ،در
مصاحبهای گفته است« :چون عالقه شخصی من تحقیق و توسعه بود،
سیستمهای مختلف را در دنیا دیدم و از سوی دیگر به همراه تیم ،نیاز
بازار و کاربران را بررسی کردیم .در چهارمین ماه راهاندازی سهامیاب ،در
نمایشگاه بورس ،بانک و بیمه سال  ۱۳۹۲شرکت کردیم و این پلتفرم را
به طور رسمی ارائه دادیم .آن زمان فیناستارز و نمایشگاههای مختص
استارتآپها نبود ،به همین دلیل ،حضور در نمایشگاه برای ما حدود
 ۳۰میلیون تومان هزینه داشــت .از سوی دیگر باید با کارگزاریهای
بزرگ وارد رقابت میشدیم .ما چون خودمان را جای کاربر نهایی گذاشته
بودیم به نوعی از نیاز آنها مطلع بودیم اما شرکتهایبزرگ این حوزه
آنزمان اعتقاد داشتند این پلتفرم به درد بازار نمیخورد ولی همه چیز
به شکل دیگری رقم خورد و همان سال ۱۳۹۲پربازدیدترین سایت در
بازار سرمایه شدیم».در حال حاضر سهامیاببعد از سایت رسمی بورس
پربازدیدترین پلتفرم در این حوزه است.

استارتآپ سهامیاب توسط فاطمه جعفری ،محسن زادمهر ،علی خسروی و سید روحالله موسوی در سال  1391تاسیس شد
و مدیریت آنبرعهده  فاطمه جعفری است .او در دانشگاه شریف مهندسی نرمافزار خوانده و از سال  ۸۹با حضور در شرکت
سورنسیستم شریف که همدانشگاهیهایش بنیانگذاران آن بودهاند به عنوان توسعهدهنده وارد بازار کار شد.

در ســایت سهامیابنوشته شــده« :جمعآوری تمامی اطالعات و
اخبار از منابع مختلف در حوزه یک ســهم همواره کار دشواری است
کــه عالوه بر موانع زیربنایی نیاز به صرف زمــان و هزینه زیادی دارد.
با در نظر گرفتن وابستگی مستقیم میزان موفقیت تحلیلگران در امر
پیشبینی روند بازار با میزان اطالعات در دسترس ،سهامیابسعی دارد
با هرچه نزدیک شدن به این هدف شما را در یافتن بهترین سهمهای
ســبدتان یاری کند .عالوه بر این روند اطالعرسانی در منابع خبری و
اطالعرســانی به علت زمانبر بودن کار نشر و تایید محتوا و ...مقولهای
زمانبر است و سرعت در دریافت اخبار در بازارهای مالی چشمگیرترین
عامل موفقیت .سهامیاببا نزدیک کردن کاربران به یکدیگر از طریق در
اختیار قراردادن یک تریبون به هریک هرچه بیشتر در راستای سرعت
اطالعرسانی بر بستر وب و شــفافیت اطالعات برای همه فعاالن بازار
سرمایه ایران گام برمیدارد .اطالعات مالی نمایش دادهشده در پرتال از
منبع مدیریت فناوری اطالعات سازمان بورس تهیه شده است .صحت
اطالعات کاربران باید با توجه به ســوابق آنها در پرتال و به تشخیص
دیگر کاربران سنجیده شود».
جعفری معتقد است بعد از گذشــت حدود  9سال از شروع به کار
سهامیابحاال دیگر آنها از وضعیت یک شرکت استارتآپی خارج شده
و به یک شــرکت دانشبنیان بدل شدهاند« .بعد از سه یا چهار سال از
شکلگیری سهامیاببه ما میگفتند که شما استارتآپ هستید .اما
االن که این را میگویند ،من میگویم که ســهامیاب ،حاال دیگر یک
شرکت دانشبنیان اســت .آن زمان میخواستیم نحوه سرمایهگذاری
افراد را تغییر دهیم و مدل کســبوکاری مشخصی نداشتیم .این مدل
حاال تکمیلتر شده و االن در حال توسعه هستیم ،تعداد کاربران ما هم
باالست ،پس شرکت هستیم .البته سعی کردیم روحیه استارتآپی خود
را حفظ کنیم و چابک باشیم ،همینطور نوآورانه بودن ما متوقف نشده
است .این را هم بگویم که طرز نگاه برخی از تیمهای استارتآپی را خیلی
دوست ندارم ،آنها بیشتر شکایت میکنند .مشکالت همیشه وجود دارد،
هیچوقت حس من این نبود که بروم بگویم که به ما امکانات بدهید .اینکه
فرد تسهیالت بخواهد خوب است ،اما باید این خواستنها طوری باشد
که جدی به او و کسبوکارش نگاه شود .هدف استارتآپ به هم زدن
فضای موجود است ،بنابراین باید برای رسیدن به خواستههایش بجنگد».
نگاه ســهامیابدر طول سالهایگذشته توانسته برای بسیاری از
کاربرانش آموزشیمحور باشد و به رشد آنها در شناخت بازار و تحلیل
شرایط کمک کند؛ اتفاقی که برای مدیران سهامیاببه گفته جعفری
لذتبخش است« .یکی از اهداف راهاندازی سهامیاب ،ایجاد یک پلتفرم
اجتماعی بــود که آموزش اجتماعی بدهد .اینکه توانســتهایم به یک
نیاز اساســی کاربران پاسخ دهیم بسیار جذاب است .این حس خیلی
دوستداشتنی بود ،فردی روز اول در سهامیاب آمده بود ،خیلی سواالت
ابتدایی میکرد اما شش ماه بعد نمودار میگذاشت و تحلیل تکنیکال یاد
گرفته بود .سواالت خود را هم مطرح کرده و پاسخ گرفته بود .قسمتی
به نام کتابخانه گذاشــته بودیم و هرکسی هر محتوایی که میفرستاد
با مسئولیت خودش در ســایت کار میکردیم .ما در مرحله اول حس
کردیم باید یک سیستم آموزشی وجود داشته باشد و همین ایده را هم
پیادهســازی کردیم ».او گفته است« :سال  ۱۳۹۲بورس جهش خیلی
خوبی داشت .کسانی که هیچ آشــنایی با بورس نداشتند با ما تماس
میگرفتنــد و میگفتند میخواهم بورس بخرم .حــاال هم این اتفاق
میافتد اما دانش این افراد بسیار بیشتر شده ،به ویژه از زمانی که معامله
آنالین به وجود آمد ،بورس بسیار عامهپسند شد .هرروز هم تکنولوژی

بیشتر میشود .ما اول کاربر آنالین موبایلی نداشتیم اما حاال حدود ۶۰
درصد از کاربران ،سهامیاب را از طریق موبایل استفاده میکنند .به اعتقاد
من باز هم جا برای سرمایهگذاری و ارائه ایده در بازار سرمایه وجود دارد».
ســهامیابدر حال توســعه اســت و بخش صندوق این ســایت
به ســهامداران یاد میدهــد در صندوقهای ســرمایهگذاری چطور
سرمایهگذاری کنند .برای معامل ه کردن از طریق سهامیابمیتوان از
مشاوران کمک گرفت اما بهترین روشی که به کاربر کمک میکند این
است که از شیوه یک سرمایهگذار مطلوب تبعیت کند .به این ترتیب کاربر
مبلغی را به سرمایهگذار میدهد و معامله به صورت اتوماتیک و متناسب
با سرمایه کاربر انجام میشود .تاکنون بیش از  20میلیون پست در این
پلتفرم تجارت اجتماعی ثبت شده است .ثبتنام کاربران در سهامیاب
رایگان اســت اما برای حضور در دو بخش مشــاوره و نسخه پیشرفته
سهامیاب ،باید هزینه پرداخت شود .در بخش مشاوره شرکتهایی که از
سازمان بورس مجوز دارند ،تحلیلهای خود را از بازار ،سهمهای مختلف
و پیشنهاد خرید و فروش در اختیار کاربران قرار میدهند .کاربری که
اشتراک دارد میتواند ،این تحلیلها را مطالعه کند .بازدهی سیگنالهای
مشــاورها در سهامیاب ثبت میشــود و کاربر میتواند بر این اساس،
مشاور را انتخاب کند .در نسخه پیشرفته سهامیاب ،دسترسیها بیشتر
و مدیریت سبد آنالین وجود دارد .سهامیابنسخه اندروید و آی او اس
هم دارد .جعفری گفته اســت« :راهاندازی کسبوکار در هرجای دنیا و
هرچقدر هم وضعیت اقتصادی خوب باشد ،جسارت خاصی میخواهد
و دغدغه دارد .اما به اعتقاد من کسانی که روحیه راهاندازی کسبوکار و
انجام کار جدید را دارند ،در هر شرایطی این کار را انجام میدهند .حاال
هم زمینه فعالیت وجود دارد .چه در بازار سرمایه و چه در سایر زمینهها.
من پیشنهاد میکنم که افراد در هر زمینهای که عالقه دارند ورود پیدا
کنند ،آن زمان متوجه میشوند که خیلی جای کار هست».
فاطمه جعفری و دوستانش در توسعه مجموعه سهامیاب به دنبال
تبدیل مجموعــه بــه ( Wealth Managementمدیریت ثروت)
هستند؛ چراکه طبق مدل کسبوکار جدید خود میخواهند به سمت
مدیریت سرمایه بروند .به این ترتیب که کاربر سهامیاباعالم میکند
چه میزان ســرمایه دارد ،بعد از آن و از طریق مشــاور رباتی و مشاور
سرمایهگذاری به آنها گفته میشود که در چه بخشهایی سرمای ه گذاری
کنند.

فاطمه جعفری مدیرعامل
سهامیاب :ما اول کاربر
آنالین موبایلی نداشتیم
اما حاال حدود  ۶۰درصد از
کاربران ،سهامیاب را از طریق
موبایل استفاده میکنند.
به اعتقاد من باز هم جا برای
سرمایهگذاری و ارائه ایده
در بازار سرمایه وجود دارد
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کارآفرین
روکو کومیسیو و فتح در دنیای تلویزیون کابلی

بچه محله برانکس
زهرا چوپانکاره
دبیر بخش کارآفرین خارجی

او کیست؟

روکوکومیسیو(Rocco
 )B. Commissoموسس
و رئیسهیئت مدیره
مدیاکامکامیونیکیشنز
کورپریشناست،
پنجمینشرکتبزرگ
تلویزیونکابلیدرایاالت
متحده .او با 8.94
میلیارد دالر ثروت
در رده  292فهرست
بلومبرگ قرار دارد.

در فاصله سالهای  1820تا  2004جمعیتی بالغ بر  5و نیم میلیون
ایتالیایی به آمریکا مهاجرت کردند ،میگویند بزرگترین موج مهاجرت
تا سال  1914به وقوع پیوست و جمعیتی را با خود به آن سوی نیمکره
کشاند که اغلب از اهالی جنوب ایتالیا و منطقه سیسیل بودند .بخش مهمی
از این جمعیت در ایالت نیویورک ســاکن شدند .محله برانکس در شهر
نیویورک یکی از محالتی بود که بعدها و به مرور جمعیت تبدیل به یکی
از مهمترین مراکز اجتماع آمریکاییهای ایتالیاییتبار شد .روکو کومیسیو
وقتی به آمریکا مهاجرت کرد که این اجتماع ایتالیایی-آمریکایی حسابی پا
گرفته بود و در نیویورک ریشه دوانده بود .مطلبی که میخوانید برگرفته
و ترجمه گزارشــی اســت که در مورد زندگی او در سایت People Pill
منتشر شده است.
روکو ســال  1949در کاالبریا ،جنوب ایتالیا به دنیا آمد .وقتی که به
آمریکا مهاجرت کرد تنها  12ســال داشــت .پدرش زودتر راهی آمریکا
شــده بود و بعد شرایط را برای آمدن باقی اعضای خانوادهاش فراهم کرد.
روکو بعد از ســاکن شدن در سرزمین تازه ،دوره دبیرستان را در آکادمی

سنت میشل در محله برانکس گذراند .پسر مهاجر چنان خوب در درس
و محیط تازه پیشرفت کرد که سال  1971با بورسیه کامل توانست دوران
کارشناسی رشته مهندسی صنایع را در دانشگاه کلمبیا بگذراند و بعد هم
در دانشکده کسب و کار همان دانشگاه مدرک کارشناسی ارشدش را در
رشــته مدیریت تجارت گرفت .در همان زمان و همراه با درس خواندنش
عالقهاش به فوتبال را هم نادیده نگرفت .در آن سالها یکی از کاپیتانها و
بازیکنان اصلی تیم فوتبال دانشگاه کلمبیا بود و رئیسانجمن دانشجویی
کسبوکار دانشگاه .او در مدت زمان تحصیلش جایزه افتخاری دانشکده
را هم گرفت .برای همین درخششهای چندجانبه در دوران تحصیل بود
که خیلی سال بعد یعنی در ســال  2004و در جریان جشن تولد 250
سالگی تاسیس دانشگاه کلمبیا ،روزنامه دانشگاه کومیسیو را در زمره 250
دانشجوی برتر تمام دوران دانشگاه قرار داد.
JJورود به دنیای کسب و کار
نام فایزر حاال به عنوان یک ابرشــرکت داروسازی در تمام دنیا مطرح
است .در یک سال گذشــته و به واسطه تولید یکی از اولین و موثرترین
واکسنهای کووید  19این نام را دیگر همه میشناسند .قدمت این شرکت
به قرن نوزدهم میالدی بازمیگردد .تا سالهای دهه  80قرن بیستم اما
کار این شرکت بیشتر متمرکز بر تولید مواد و ترکیبات شیمیایی و برخی
از داروهای محدود بود تا تحقیق و پژوهش و تولید واکسن و انواع داروهای
مختلف .در همان بازه یعنی در ســال  1971بود که کومیسیو با کار در
کارخانه فایزر در بروکلین کارش را آغاز کرد .این مربوط به زمانی میشد که
از رشته مهندسی فارغالتحصیل شده بود اما در سال  1975که کارشناسی
ارشــدش را در رشــته مدیریت تجارت گرفت وارد بازار مالی شد و یک
دهــهای را در بانک ِچبس منهتن گذراند و بعد هم بانک رویال کانادا .در
بانک رویال کانادا او مسئولیت هدایت بخش وامهای بانکی شعبه این بانک
در آمریکا را به شرکتهای رسانهای و ارتباطاتی بر عهده داشت.
در فاصله ســالهای  1986تــا  1995او در مقام قائم مقام اجرایی و
رئیسمالی و مدیر شـ�رک ت �Cablevision Industries Corpora
 tionمشــغول به کار بود ،یک شرکت آمریکایی تلویزیون کابلی که در
محدوده نیویورک خدمات میداد .در مدت زمانی که او در این شــرکت
مشــغول به کار بود ،این شــرکت خصوصی از جایگاه بیست و پنجم به
جایگاه هشتمین شرکت بزرگ کابلی در آمریکا رسید و در زمان ادغامش
با شرکت تایم وارنر توانست به عدد  1.3میلیون مشتری برسد.
کومیســیو حاال رئیــسهیئت مدیــره و رئیساجرایــی مدیاکام
پس از گرفتن کارشناسی ارشد در رشته مدیریت
تجارت ،وارد بازار مالی شد.

روکو در کاالبریا ،در جنوب ایتالیا به دنیا
آمد.
1971

1975

1949
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سال  2000روکو و تیم مدیریتی ،شرکت مدیاکام را وارد بازار بورس کردند و از همان نقطه به بعد شرکت با رشدی افسانهای تبدیل به
پنجمین شرکت بزرگ این حوزه در آمریکا شد .وقتی سال  2011مجموع درآمد ساالنه شرکت به  1.6میلیارد دالر رسید ،استراتژی عوض
شد و دوباره به حالت خصوصی درآمد و حاال تمامی آن در مالکیت کومیسیو قرار دارد.

کامیونیکیشن است ،شرکتی که خود او در ســال  1995و در زیرزمین
خانهاش بنیان گذاشــت تا از طریق آن به خرید و احیای سیســتمهای
کابلی در میان جوامع هدف کوچکتر بپردازد ،نقاطی که معموال از دید
شرکتهای بزرگ دور میماندند 5 .سال بعد یعنی در سال  2000روکو و
تیم مدیریتی شرکت مدیاکام را وارد بازار بورس کردند و از همان نقطه به
بعد شرکت با رشدی افسانهای تبدیل به پنجمین شرکت بزرگ این حوزه
در آمریکا شــد .وقتی ســال  2011مجموع درآمد ساالنه شرکت به 1.6
میلیارد دالر رسید ،استراتژی عوض شد و دوباره به حالت خصوصی درآمد
و حاال تمامی آن در مالکیت کومیسیو قرار دارد .شرکتی که حدود  4هزار
و  700کارمند در  22ایالت دارد و خدماتش را در هزار و  500شهر کوچک
آمریکا به  1.3میلیون مشتری ارائه میدهد.

آوردم و برای همین سخنرانی «تو از من مراقبت
کن و من هم مراقب تو هســتم» را برایشان ارائه
کردهام .برای کار سخت هم مثال زیاد دارم و البته
پذیرفتن ریســک زیاد .وقتی که من یک دیسکو
در محله برانکس راه انداختم خودم شــغل خیلی
خوبی در وال اســتریت داشتم .دیوانگی است نه؟
وقتی شــغل به آن خوبی در بانک ِچیس داری،
دیسکو میخواهی چه کنی؟ موضوع را هم نباید
میفهمیدند چون اگر میدانســتند اخراجم میکردند .زمانی هم که در
دانشگاه کلمبیا درس میخواندم تنها دانشجویی بودم که کنار درسش به
صورت تمام وقت مشغول به کار بود.

JJبه عشق فوتبال
روکو از همان زمانی که در دبیرســتان محله برانکس درس میخواند
مربیان متوجه استعداد و عشقش به فوتبال شده بودند ،این عشق همراه او
دانشگاه را هم پشت سر گذاشت و حاال هم در دلش مانده است .کومیسیو
در تمام این ســالها همواره از حامیان مالی تیم فوتبال مردان دانشگاه
کلمبیا بوده .بعد این عشق خودش را در قالب جدیتری نشان داد؛ سال
 2017او ســهم عمده باشگاه نیویورک کازموس را خرید و رئیسجدید
باشگاه شد .سال  2019او به سراغ خرید باشگاهی در سرزمین مادریاش
رفت؛ سالی که روکو باشگاه فیورنتینا را خرید و گفته میشود که مبلغی
حدود  200میلیون دالر برای این خرید پرداخت .نشریه La Voice Di
 New Yorkدر گفتوگویی با روکو کومیسیو به بخشهایی از زندگی او
پرداخته است .در میان سوال و جوابها او به بخشی از روزگار جوانیاش
و تالشــی که برای کار و درس همزمان کرد اشــاره کرده است .میگوید
اگر قرار بود از کار سخت و طوالنی و شرایط دشوار بترسد باید در همان
زمان جوانی میترسید اما حاال هیچ نگرانی ندارد و سعی میکند همین
ســخنرانیها را هم برای اعضای تیم فوتبال فیورنتینا ارائه کند .آنچه در
این بخش میخوانید برگرفته و خالصه همراه با تلخیصی است از همان
گفتوگو.

من دانشجوی بسیار خوبی بودم .در برانکس زندگی کردم ،در برانکس
کار کردم و برای دانشگاه باید به منهتن میرفتم و بعد در بروکلین مشغول
کار میشدم .همیشه ســوار مترو بودم .ساعت  2صبح کیفم را زیر بغل
میزدم و به خانه برمیگشــتم و نگران هیچ چیزی هم نبودم .این حرف
را به اعضای تیم فیورنتینا هم زدم .من نگران هیچ چیز نیستم ،از چیزی
هم نمیترسم ،اگر قرار بود بترسم باید در همان زمان جوانی میترسیدم.

و میتوانستید نمرههایتان را هم باال نگه دارید؟

مربی و راهنمای شما که بود؟ چه کسی سبب شد که در زندگی
تصمیمهایدرستبگیرید؟

والدینم .من ریشــهها و ارزشهایم را از آنهــا دارم .این را که آدم باید
چگونه باشد و چطور خودش را بســازد آنها یادم دادند .شهرم و مردمم.
میدانید ما از جنوبیم (جنوب ایتالیا) و اغلب توسط شمالیها نقد میشویم
اما آخر سر کسی مثل ما نمیتواند کارها را پیش ببرد ،هرقدر هم که این
کارها در حوزههای مختلف باشند .فکر میکنم این اخالق را از پدرم دارم؛
او مردی بسیار پایبند به اصول بود.

من دانشجوی بسیار خوبی
بودم .در برانکس زندگی
کردم ،در برانکس کار
کردم و برای دانشگاه باید
به منهتن میرفتم و بعد
در بروکلین مشغول کار
میشدم .همیشه سوار مترو
بودم .ساعت  2صبح کیفم
را زیر بغل میزدم و به خانه
برمیگشتم و نگران هیچ
چیزی هم نبودم .این حرف
را به اعضای تیم فیورنتینا
هم زدم .من نگران
هیچچیز نیستم ،از چیزی
هم نمیترسم ،اگر قرار بود
بترسم باید در همان زمان
جوانی میترسیدم

شــما از بچگی و قبل از ورود به دانشگاه کلمبیا عشق فوتبال
داشــتید اما آن زمان به فکر تجارت فوتبال نبودید .کسبوکار یک
مسئله کامال جدا است ،کلید موفقیت شما در کسبوکار چه بود؟

من همیشه و در تمام طول حرفهام بر دو مورد تکیه کردهام ،اول کار
سخت و دوم وفاداری به کسانی که برایشان کار میکردم ،البته تا وقتی
که آنها هم به من وفادار میماندند .متوجه هستید؟ وفاداری .حاال هم که
شــرکت خودم را دارم هنوز همینطور است .من کارمندان بدون قرارداد
دارم .هیچکس در شرکت من قرارداد ندارد .اگر به لیست مدیران بلندپایه
شرکت نگاه کنید میبینید که عمری است همراه من ماندهاند .این اعتماد
میان ما وجود دارد که تو از من مراقبت کن و من هم مراقب تو هســتم.
این همان احساسی اســت که میخواهم در تیم فیورنتینا هم به وجود
شرکت مدیاکام کامیونیکیشن وارد بازار بورس
شد و  11سال بعد دوباره خصوصی شد.
2019

1995
2000
شرکت مدیاکام کامیونیکیشن را برای
ورود به حوزه تلویزیون کابلی بنیان
گذاشت.

روکو باشگاه فوتبال فیورنتینا را خرید.
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کارآفرین
سوبراتوها ،مهاجران ایتالیایی که صاحب زمینهای کالیفرنیا شدند

پسر کو ندارد نشان از مادر
او کیست؟

جانآلبرتسوبراتو
()John Albert Sobrato
غول حوزه امالک در
آمریکا است و موسس
شرکت سوبراتو ،از
مالکانعمدهزمینهای
اداری در سیلیکون ولی.
سوبراتوبا 8.84میلیارد
دالر ثروت در رده 300
فهرستبلومبرگقرار
دارد.

ســوبراتو  82ساله بیشترین قسمت زندگیاش را وقف کار کرده
است .نتیجه این همه سال کار و البته بخت و اقبال و سرمایهگذاری
در جای درست حاال تبدیل به سازمان سوبراتو شده ،شرکتی که مالک
 7.5میلیون متر مکعب از فضاهای اداری در سیلیکون ولی به شمار
میآیــد و و حدود  6هزار و  700آپارتمان .بخش عمدهای از آنچه در
این مطلب میخوانید ترجمه و برگرفته از سایت Joint Venture
است.
جان آلبرت سوبراتو سال  1939در کالیفرنیا به دنیا آمد؛ تنها فرزند
آن و جان ماسیمو سوبراتو .پدرش از ایتالیا به آمریکا مهاجرت کرده و
در طول جنگ جهانی دوم به عنوان آشپز همراه ارتش ایاالت متحده
شده بود .اول در ارتش ظرفشویی کرده بود و بعد به مرور خودش را
کمی باال کشید و پساندازی به هم زد و بعد دیگر پولش به اندازهای
رسید که بتواند کســبوکار خودش را راه بیاندازد .سوبراتوی بزرگ
رستورانی در نو ٍر بیچ با نام جانز راندوو راه انداخت که در کنار رستوران
دیگری به نام بیمبو تبدیل به یکی از دو رستوران پرهوادار شهر شد.
سوبراتو در مورد پدرش میگوید« :رستوران پدرم ،مکان محبوب هرب
کائن (طنزپرداز و روزنامهنگار اهل سانفرانسیسکو) بود .من گاهی آنجا
کار میکردم اما پدرم به من گفت که وارد این کسبوکار نشوم چون
کار بسیار سختی بود ».داستان تا اینجا بر محور پدری میگردد که
زحمت بسیار کشید و  18ساعت در روز کار کرد تا برای خودش اسم
و رســمی به هم بزند و نامی در رستورانداری بسازد .اما از این جای
داستان به بعد مادر است که استعداد خودش را در حوزهای دیگر نشان
میدهد و بعد هم پسر که با کمک آن سرمایهی که پدر آموخته بود و
استعدادی که در سرمایهگذاری از مادر به ارث برد نام خانوادگیشان
را در زمره ثروتمندترینهای جهان نشاند.
JJنام مادر :آن
ســال  1952که پدر جان بر اثر ابتال به
سرطان از دنیا رفت ،او فقط  12سال داشت.
مادرش آن از آنجا به بعد بود که دست به کار
شد تا برای تامین مخارج زندگیشان فکری
کند؛ رستوران را فروخت و از سرمایهای که
شــوهرش برایشان به جا گذاشته بود برای
ورود به دنیای امالک استفاده کرد .در واقع

با تمام کارهایی که پدرش در کسبوکار رستورانداری کرده بود و نامی
به هم زده بود ،نهایتا مادر جان بود که مسیر آینده و او را رقم زد .مادرش
سرگذشت جالبی داشت .او در دهه  10میالدی در منطقه بلک دایموند
در ایالت واشنگتن زاده شد ،دختر مهاجران ایتالیایی که در آن منطقه
برای کار در معدن زغال سنگ ساکن شده بودند .وقتی آن  3ساله بود
مادرش را از دســت داد و پدرش که دست تنها از پس بزرگ کردن او
برنمیآمد ،دخترش را به ایتالیا بازگرداند تا به قوم و خویشانش نزدیک
باشــد .در واقع این همان سالهایی است که جان ماسیمو سوبراتو به
آمریکا مهاجرت کرده و در حال گذراندن دوران خدمت در ارتش است
و بعد باز کردن کسبوکارهای کوچک و بعد هم افتتاح همان رستورانی
که قرار بود تبدیل به موفقیت او شود .ماسیمو در  39سالگی به زادگاهش
سفر کرد و در جریان همین سفر بود که با آن  23ساله آشنا شد و ازدواج
کرد .آن پس از رسیدن به سانفرانسیسکو مدتی به کالج رفت تا زبان

سوبارتوازدانشگاهسانتاکالرافارغالتحصیل
شد و شرکت  Midtown Realtyرا تاسیس کرد.

جان آلبرت سوبراتو در
کالیفرنیابهدنیاآمد.
1952
1939

1960
جان ماسیمو ،پدر خانواده از دنیا رفت.
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پس از درگذشت جان ماسیمو ،آن با همان خاطره شیرینی که از سود فروش زمینشان در منطقه آتیرتون داشت ،تصمیم
گرفت رستوران همسرش را بفروشد و  75هزار دالری را که به دست آمده بود صرف سرمایهگذاری بر روی امالک کند.
گذر زمان خیلی زود نشان داد که او استعداد بسیار خوبی در حوزه امالک و سرمایهگذاریهای هوشمندانه دارد.

انگلیسی بیاموزد .پیش از اینکه شوهرش از دنیا برود هم آن راضیاش
کــرد که با آنچه پس انداز کرده در کنار کار رســتورانداری زمینی به
وســعت  5هکتار در منطقه آتیرتون بخرد .پس از پایان جنگ جهانی
دوم فروش همان امالک درآمد بیشتری از کل درآمد رستورانداری در
فاصله سالهای  1940تا  1945نصیب خانواده کرد .پس از درگذشت
جان ماسیمو ،آن با همان خاطره شیرینی که از سود فروش زمینشان
در منطقه آتیرتون داشت تصمیم گرفت رستوران همسرش را بفروشد
و  75هزار دالری که به دست آمده بود را صرف سرمایهگذاری بر روی
امالک کند .گذر زمان خیلی زود نشان داد که او استعداد بسیار خوبی
در حوزه امالک و سرمایهگذاریهای هوشمندانه دارد.
JJامالک ساحل غربی
جان در ابتدای جوانی برای تحصیل در رشته مهندسی به دانشگاه
سانتا کالرا رفت ،خودش میگوید« :خیلی سریع متوجه شدم که من
برای این کار ســاخته نشدهام و رشــتهام را به کسبوکار تغییر دادم».
خیلی زود نشانههای استعداد در این حوزه تازه خودش را نشان داد ،او
هنوز دانشجوی سال اول بود که مشغول به کار شد .سه روز در هفته را
صرف کار میکرد و خانههای مقرون بهصرفه به مشتریان میفروخت.
او میگوید« :به نظرم آمد که کار مشاور امالک جالب باشد .آن زمان
یک خانه ســه خوابه حدود  20هزار دالر قیمت داشت و از آنجایی که
فقط  10درصد مبلغ را باید در ابتدا پرداخت میکردند ،تقریبا هر کسی
قادر به خرید خانه بود ».جان سال  1960از سانتا کالرا فارغالتحصیل
شد و در همان سال بود که با همسرش ،سو ،ازدواج کرد .سوبراتو پس
از فارغالتحصیلی شــرکت  Midtown Realtyرا تاسیس کرد که در
کار بازفروش «خانههای آیکلر» تخصص داشت .این خانهها نامشان را
از جوزف آیکلر گرفته بودند .آیکلر معمار نبود اما در ساحل غربی ایاالت
متحده انقالبی در شکل خانهســازی ایجاد کرد .او هم در واقع مشاور
امالک و ســازنده ساختمان و واحدهای مسکونی بود که به خاطر فرم
خانههایی که واگذار میکرد به شــهرت رسید و نام این خانهها به نام
او گره خورد .شــرکت او در دهه  50و  60میالدی حدود  11هزار خانه
ســاخت که کمکم چهره خانهسازی مدرن در کالیفرنیا را تغییر دادند.
ویژگیهای این خانهها در دیوارهای شیشهای ،کفها و جداره بیرونی
چوبی ،پنجرههای کوچک رو به خیابان و پنجرهها و درهای شیشهای
بزرگ رو به فضای ســبز پشت خانه بود .محبوبیت این معماری و این
خانهها ســبب شد تا ســوبراتو بازار خوبی برای خرید فروش مسکن
داشته باشد .شــرکت بعدتر وارد حوزه امالک تجاری هم شد ،سوبراتو
در تمام این مراحل با شــراکت مادرش و شــریک دیگری به نام کارل
برگ پیش رفت .سال  1974او شرکتش را فروخت تا به صورت خاص
بر روی امالک تجاری و اداری تمرکز کند که مورد استفاده شرکتهای
تکنولوژی بود که داشــتند در بازار خوش میدرخشیدند .حاال پس از
گذشــت چند دهه ،همراه با درخشش نام آن شرکتهای تکنولوژی،

خارج از دنیای کسب و کار
ســال  1998بنیاد خانوادگی سوبراتو تاسیس شــد تا بازوی حمایتی شرکت از سازمانها و
پروژههای خیریه باشد .یکی از فعالیتهای این سازمان در اختیار گذاشتن فضای رایگان کار برای
بیش از  45ســازمان خیریه در مناطق سن ژوزه و میلپیتاس است .از سال  2000که مادر او ،آن
سوبراتو درگذشت ،خانواده میلیونها دالر کمک و هکتارها زمین و ساختمان را در اختیار امور خیریه
قرار دادهاند .ســوراتو میگوید« :مادرم بود که خانواده را به سمت بنیاد خیریه سوق داد تا بتواند
بخشی از آنچه کسب کردهایم را به جامعه پس بدهیم ».سال  2017او  100میلیون دالر به دانشگاه
سانتا کالرا اهدا کرد تا یک مرکز آموزشی تازه به راه اندازد .جان سوبراتو عضو کمیتههای متعدد
خیریه در حوزه آموزش و فعالیتهای اجتماعی است و جوایز افتخاری بسیاری را هم به همین خاطر
به دست آورده است .از زمان تاسیس بنیاد خانوادگی ،بخش بسیار مهمی از فعالیتهای خانواده
و حتی گزارشهای شرکت به سمت امور خیریه رفته است .سوبارتو از جمله ثروتمندانی است که
بخشی از کارنامه و هویت آنها در سالیان گذشته با حضور در فعالیتهای عامالمنفعه و به خصوص
تمرکز بر گسترش آموزش گره خورده.
او تمام وقت آزاد و بیرون از کارش را همراه همســرش ،سو و سه فرزندش ،جان مایکل ،شری
و لیزا ،به سفر میگذراند .قایق تفریحی او یکی از عزیزترین داراییهایش محسوب میشود که با
آن کل دنیا را طی کردهاند .خودش میگوید وقتی در  37سالگی یک سکته قلبی را از سر گذراند
تصمیم گرفت که سبک زندگیاش را عوض کند؛ سیگار را ترک کرد ،ورزش را شروع کرد و سعی
کرد بیرون از دنیای کسب و کار هم از زندگیاش لذت ببرد.
میتوان فهمید که امالکی که شرکت سوبراتو بر روی آنها تمرکز کرد
چه ارزشی پیدا کردهاند و در قلب سیلیکون ولی چه بازار داغی تشکیل
دادند .در سابقه این شرکت میتوان تملک زمینها و ساختمانهایی را
دید که میزبان شــرکتهای بسیار سرشناسی بودهاند :اپل ،نتفلیکس،
سیبل سیستمز ،یاهو و غیره.

شرکت سوبارتو تاسیس شد و شروع به توسعه
در حوزه امالک اداری سیلیکون ولی کرد.
1998

1974
1979
شرکت را فروخت تا به صورت خاص بر روی
امالک تجاری و اداری تمرکز کند.

از این تاریخ به بعد کارهای روزمره و مدیریت اجرایی شرکت به
پسرشمایکلسپردهشد.
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کارآفرین
ویکی سافرا ،پس از مرگ همسرش در فهرست میلیاردرهای جهان قرار گرفت

مرگهایی که میلیاردرهای تازه میزایند

از زمان مرگ جوزف
سافرا در ماه دسامبر
( )2020کنترل برخی از
سودآورترین داراییهای
خانواده به دست ویکی
 68ساله و چهار فرزندش
سپرده شده است .آنها
در حال حاضر مالکان بانک
جی .سافرا ساراسین در
سوئیس و بانکو سافرا در
برزیل محسوب میشوند،
دو بانکی که در مجموع
حدود  90میلیارد دالر
دارایی دارند

ویکی ســافرا تازه  17ساله شده بود که با مردی ازدواج کرد
که در آینــده تبدیل به ثروتمندترین بانکدار جهان میشــد.
 5دهه بعد اســت و او حاال وارث ثروتی شــناخته میشود که
خاندان ســافرا در طول  180ســال و به دســت سه نسل ،در
چهار قاره دنیا برای خود بنــا کردند .با چنین ثروتی حاال نام
او به عنوان یکی از ثروتمندترین زنان جهان به ثبت رســیده
است .پس از درگذشت جوزف ســافرا ،ثروتمندترین شهروند
مرد برزیل ،میراث او به همســرش ویکی و بخشی از آن هم به
چهار فرزندشــان رسید .ویکی سافرا حاال با  16.2میلیارد دالر
ثروت در رده  126فهرســت بلومبرگ قرار دارد .بخش عمده
آنچه در این بخش میخوانید برگرفته از گزارشی است که در
مورد ویکی و خانواده سافرا در سایت نشنال نیوز منتشر شد.
از زمان مرگ جوزف ســافرا در ماه دسامبر ( )2020کنترل
برخی از ســودآورترین داراییهای خانواده به دست ویکی 68
ساله و چهار فرزندش سپرده شــده است .آنها در حال حاضر
مالکان بانک جی .ســافرا ساراســین در سوئیس و بانکو سافرا
در برزیل محسوب میشــوند ،دو بانکی که در مجموع حدود
 90میلیــارد دالر دارایی دارند و ارتباطاتی بســیار قدرتمند با
هلدینگهای مشاور امالک خانواده که شامل ساختمان گرکین
در لندن (در خیابان ســیام مــری اَکس در لندن ،برجی بلند
و خیاریشکل هست که توســط نورمن فاستر طراحی شد و
حاال به برج گرکین (به معنای خیارشــور) معروف شده است)
و ساختمان  660در خیابان مدیسون شهر نیویورک میشود.
روبرتو بنتو ویدال ،یکی از شــرکای شــعبه برزیل شرکت
 Cambridge Family Enterpriseکه خدمات مشاورهای

به شــرکتهای خانوادگی ارائه میدهد میگوید« :تعداد کمی
از کســبوکارهای خانوادگی میتوانند خودشــان را به دست
نسل ســوم برسانند .در مورد خانواده ســافرا شاهد بودیم که
کل این روند بسیار ساختارمند بود و از مدتها قبل بهدرستی
محاسباتش انجام گرفته بود».
حلب سوریه دارد ،جایی که
ثروت بانکداری سافرا ریشه در
ِ
خانواده ســافرا در دهه  40قرن نوزدهم میــادی و در زمان
امپراتوری عثمانی ،شرکت  Safra Freres & Cieرا تاسیس
کرد تــا کار حمایت مالی و ســرمایهگذاری بــر روی تجارت
شــترهای کاروانی را انجام دهد .جیکوب ســافرا هم در همان
شهر متولد شد تا اینکه در ســال  1953همراه خانوادهاش به
برزیل مهاجرت کرد ،در ســرزمین تازه کار آنها تجارت فلزات،
ماشــینآالت و دامداری بود تا اینکه بعدتر وارد کار بانکداری
شــدند .زمانی که خانواده به آمریکای جنوبی نقل مکان کرد،
جوزف ،جوانترین پسر خانواده ،مشغول تحصیل در انگلستان
بود .سالها بعد زمانی که سالمت پدرش رو به افول میگذاشت
او هم به برزیل نقل مکان کرد .جوزف آخرین پســر باقیمانده
از ســرمایهدار بزرگی بود که پایههــای این ثروت خانوادگی را
گذاشــت .با این معامله برج گرکین تبدیل به چهره اصلی این
خانواده در حوزه امالک شد .حوزهای شامل بیش از  100ملک
در سراسر دنیا .زماني كه جيكوب به برزيل رسيد پدر و برادرش،
مويس با پشتوانه تجربه بانكداري در خاورميانه ،كسبوكارشان
را در بــازار تازهاي بنا كرده بودند .ادموند صفرا ،پســر بزرگتر
جيكوب به نيويورك رفته بود تا ريپاليك نشنال بانك را در آنجا
تاســيس كند ،بانكي كه در سال  1999با مبلغ  10.3ميليارد
دالر به شــركت  HSBCفروخته شد (ادموند پس از واگذاري
بانكش عمر چنداني نكرد ،در جريان يك آتشســوزي عمدي
كشته شد و همسرش ثروت او را به ارث برد).
JJویکی و فرزندانش
زمان سفر از انگلستان به برزیل بود که همسر
جوزف همان
ِ
آیندهاش را مالقات کرد ،همسری که مانند خانواده سافرا یهودی
بود و در دهه  50و در کودکی از یونان به برزیل مهاجرت کرده
بود .جوزف و ویکی ســال  1969با هم ازدواج کردند .آنچه در
آخرین گزارشهای شرکت جی .سافرا ساراسین به هنگام مرگ
جوزف و انتقال داراییاش به ویکی آمده است میگوید« :آنچه
میان آنها شــکل گرفت ،عشــق در نگاه اول بود .عشقی که تا
آخرین لحظه حیات جوزف ادامه پیدا کرد».
ویکــی و جوزف چهار فرزند داشــتند (و  14نوه) .جیکوب
 45ســاله بزرگترین فرزند آنها اســت که مسئولیت عملیات
بینالمللی کســبوکار خانوادگی را بر عهــده دارد .دیوید 36
ســاله ،جوانترین فرزند آنها کارش نظــارت بر دارایی داخلی
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خانوادههای پیتر کلنر و هاینز هرمن تیل هم پس از درگذشت این کارآفرینان اروپایی قرار است وارث ثروتی بیش از  25میلیارد دالر
شوند .در کره جنوبی هانگ رای-هی ،همسر لی کون-هی ،رئیسدرگذشته شرکت سامسونگ هم حاال ثروتی معادل  7میلیارد دالر
دارد که از به ارث رسیدن بخشی از سهام او حاصل شده است.

شرکت در برزیل است .پدر آنها که به بیماری پارکینسون مبتال
بود بیش از یک دهه وقت گذاشــت و آنهــا را برای در اختیار
گرفتن امور آماده کرد.
آنها باید بانکهای خانوادگیشان را از سپهر در حال تغییر
مالی عبور دهند ،باید با رقبایشان ،شرکتهای تازهنفسی که
وارد حوزه ســنتی کار آنها (اعطای وام و مدیریت کسب و کار)
شدهاند ،روبهرو شوند و همچنین ثابت کنند که توانایی موفقیت
در حوزهای تــازه مانند بانکداری و پرداخــت دیجیتال را هم
دارند .فدریکو باستوس ،استاد دانشگاه برزیلی ایبمک میگوید:
«چالش اصلی نوسازی این کسب و کار است و افزودن فراستی
مدرن به یک موسسه مالی بسیار سنتی».
ویکی هم مانند شــوهرش به ندرت اهل مصاحبه اســت و
سعی میکند حاشــیه چندانی نداشته باشد .حضور نادر او در
جمع اغلب مربوط به زمانی است که در کارهای خیریه شرکت
میکند ،از جمله مراسمی که بنیاد ویکی و جوزف سافرا برگزار
میکند .ویکی ســافرا بیش از یک دهه است که بخش عمده
زندگیاش را در برزیل نگذرانده و اغلب در ســوییس سکونت
دارد .برادر او ،هلیو سارفتی ،چهار دهه است که در بانک سافرا
مشغول به کار اســت و مسئولیت بخش پرداختهای بانک را
بر عهده دارد.
دو فرزند دیگر ســافرا ،ســرمایهگذاریهایی خارج از بدنه
اصلی کسبوکار خانوادگیشــان دارند .آلبرتو 41 ،ساله ،پسر
وسطی سافراها ،ســال  2019هیئت مدیره بخش اعطای وام
را ترک کرد اما ســهامش را در گروه جی .سافرا حفظ کرد .او
شرکت سرمایهگذاری  ASAرا تاسیس کرد ،یک شرکت مالی
که کارش مدیریت دارایی و ثروت اســت .استر  44ساله مربی
اســت و مدیریت مدرســه  Beit Yaacovدر سائوپائولو را بر
عهده دارد ،مدرسهای که توسط بنیاد خانوادگی سافرا تاسیس
شده است.
نقل و انتقاالت اخیر نشــان میدهد که دو برادر (جیکوب
و دیوید) قصد گســترش این امپراتوری را دارند جی .ســافرا
ساراسین به تازگی کار خرید تجارت خصوصی بانکداری بانک
مونترال در هنگکنگ و سنگاپور را تکمیل کرد و در همزمان
بانکو سافرا در ماه آوریل از خرید کار بانکداری و عملیات مربوط
به مدیریت اموال شــرکت  Credit Agricoleدر برزیل خبر
داد .جیکوب در گزارش ساالنه شــرکت جی .سافرا ساراسین

انتقال ثروت در مقیاس میلیاردرها
در دنیای میلیاردرها ثروت مدام در حال تغییر شــکل اســت ،از شــرکتی به شرکت دیگر ،از
هلدینگی به هلدینگی دیگر .کســی که کارش را با بانکداری شروع کرده است سر از حوزه انرژی
درمیآورد ،کسی که با لوازم خانگی به ثروت رسید سری به حوزه امالک و ساختمانسازی میزند.
اما گاهی این تغییر شکلها از نوعی دیگر هستند؛ تغییر شکل ثروت از آنچه در دست نسل قبلی
بود و حاال قرار است به دست نسل بعدی برسد .نمونه ثروتمندان نامداری همچون راکفلر در تاریخ
تجارت و ثروت بودهاند اما هیچ زمانی به اندازه زمان معاصر ،فهرســت ثروتمندان دنیا اینگونه پر
از رقمهای نجومی نبوده است .برای همین است که هر قدر تعداد این میلیاردرها و ارقام ثروتشان
بیشتر میشود باید منتظر نشست و دید که پس از مرگ هریک از آنها این نقل و انتقاالت عظیم
قرار است چگونه صورت بگیرند و به دست وارثان تازه برسند .از سال گذشته میالدی تاکنون ،چند
نفری از این فهرست میلیاردرها از دنیا رفتهاند و رقمهایی که در مجموع قرار است جابهجا شوند
نجومیهستند.
انتقال ثروت سافرا یکی از بزرگترین نمونههای تاریخی نقل و انتقالت ارثیه است و البته بخشی
از واقعیت رو به رشدی که شامل انتقال ثروت در خانوادههای فوقثروتمند میشود؛ ثروتهایی که
ابعادشان به بزرگی شرکتهای عظیم است .خانوادههای پیتر کلنر و هاینز هرمن تیل هم پس از
درگذشــت این کارآفرینان اروپایی قرار است وارث ثروتی بیش از  25میلیارد دالر شوند .در کره
جنوبی هانگ رای-هی ،همسر لی کون-هی ،رئیسدرگذشته شرکت سامسونگ هم حاال ثروتی
معادل  7میلیارد دالر دارد که از به ارث رسیدن بخشی از سهام او حاصل شده است .میریام ،همسر
شلدون آدلسون پس از درگذشت همسرش در سن  87سالگی (ژانویه سال جاری) کنترل ثروتی
 34میلیارد دالری را در دســت گرفت .تمام اینها تنها شروع یک جریان تازه است .تحقیقات دو
موسسه ( UBSشرکت خدمات مالی و بانکداری سوئیسی) و ( PwCشرکت چندملیتی خدمات
حرفهای بریتانیایی است ،که در زمینه ارائه خدمات مشاوره مدیریت ،مشاوره مالی و سرمایهگذاری،
مشاوره حقوقی و مالیاتی شرکت خدمات مالی و بانکداری سوئیسی) نشان میدهد که در طی دو
دهه آینده ،میلیاردرها بیش از  2تریلیون ثروت جابهجا خواهند کرد.
نوشــت« :اطمینان دارم که این گروه از وســعت و قدرت الزم
برای برآورده کردن نیازهای مشــتریانش بهرهمند است ،حتی
نیازهای نســلهای آینده چون تا  180ســال آینده هم آماده
کاریم ».پدرش سالها قبل و در توصیف کار بانکداری در دنیای
مدرن گفته بود« :اگر ميخواهيد در درياي بانكداري شروع به
دريانوردي كنيد بايد بانكتان را جوري بسازيد كه انگار كشتي
اســت؛ با همان اســتحكامي كه ميخواهيد كشتي ،شما را به
ساحل برساند».

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و نه ،تیر 1400

121

کارآفرین

مایکل دل توضیح میدهد :آیا خالقیت در ریسک است؟

دل به دریا نمیزنیم

مدل کسبوکار ما بازتاب
آن چیزی است که از نظر
مشتریان واقعا اهمیت
دارد .در این صنعت ما
اولین شرکتی بودیم که به
معنای واقعی آغوش به روی
اینترنت گشودیم و نقشی را
که استانداردهایش در بازار
سرور و ذخیرهسازی خواهد
داشت به رسمیت شناختیم.
ما جایی که برایمان منطقی
باشد به جای اینکه بخواهیم
چیزی را ابداع کنیم که قبال
اختراع شده ،به همکاری با
شرکا روی میآوریم
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قبال از قول مایکل دل ،موســس شرکت دل نوشته بودیم« :ايده
تمامي كسبوكارهاي موفق با حل يك مسئله عمومي آغاز شده است.
هرچه اين مشكل بزرگتر باشــد ،موقعيتي كه حل آن در پي دارد
هم بزرگتر اســت .من يكي از اين مشكلهاي بزرگ را در برخورد با
كامپيوتر آيبيام كشف كردم .دو موضوع توجه من را جلب كرد :اجزاي
كامپيوتر همگي ساخت شركتهاي ديگر بود و قطعات دستگاهي كه
يارزيدند.
 3هزار دالر قيمت داشــت ،به صورت جداگانه  600دالر م 
بايد راه بهتري پيدا ميشد و اين تبديل به راهكار اصلي شركت دل شد
و نتيجه اينكه يكي از مشكالت عمومي در دنيا حل شد :كامپيوترها
كه قبال تنها در دسترس آدمهاي كمي بودند حاال در دسترس همه
قرار دارند ».اما رســیدن به این طرز فکر و پیدا کردن راهکار چگونه
متولد شده؟ استراتژی دل در رهبری شرکتش چیست و آن را چگونه
انجام میدهد؟ خیلی ســال پیشتر او در گفتوگویی که با نشریه
هاروارد بیزینس ریویو داشــت به صورت مفصل در مورد باورهایش
در کســبوکار و رهبری توضیح داد .پاسخهای او کامال به دور از آن
رویابافیهایی هستند که معموال در مورد شرکتهای تکنولوژی وجود
دارند ،او شعارهایی مانند ریسک بزرگ برای رسیدن به موفقیت بزرگ
را قبول ندارد .در این گفتوگو و همکارش کوین رالینز حضور داشتند
که تعریف میکردند چطور رقبا آنها را به محافظهکاری و نداشــتن
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خالقیت متهم میکنند اما به نظر آنها عملکرد دل در تمام این سالها
نشان دهنده خالقیت است اما به شیوهای متفاوت .آنچه در این بخش
میخوانید خالصه و برگرفتهای است از همان گفتوگو.
دل عوامل استراتژیک موفقیت را در این صنعت تغییر داد؛ از
هزینه کردن بر بخش تحقیقات و توسعه گرفته تا ایفای نقش به
عنوان کم هزینهترین تولیدکننده تکنولوژی استاندارد .در تاریخ
بشریت شرکتی نیست که توانسته باشد به عنوان تولیدکننده
کمهزینه شناخته شــود و شکست بخورد .اما این حفظ جایگاه
تولیدکننده کمهزینه کار دشواری است به خصوص وقتی که قرار
است مدام محصوالتتان را ارتقا ببخشید.

شــرکتهای تکنولوژی خصوصی مبتنی بر مدیریت عمودی بر
این باور هســتند که اگر تراشهها و دیســک درایوهای مورد نیازتان
را خودتان تولید نکنید اصوال یک شــرکت واقعی نیستید .گرچه ما
بارهــا و بارها مدل کارمان را اثبــات کردهایم اما هربار که وارد حوزه
کاری تازهای میشــویم باز همین شک و تردیدها را میبینیم .ما در
حال حاضر پرینتر تولید میکنیم و بقیه میگویند دل نمیتواند به
تکنولوژی پرینتر دست پیدا کند .اما مشخص شد که مقدار فراوانی از
این تکنولوژی در دسترس است.

رقبا تا وقتی که مجبور باشــند خروارها پول خرج بخش
تحقیقات و توســعه کنند تا تبدیل به «شرکت مبدع» بشوند
نمیتوانند با دل رقابت کنند .به نظرتان دل در زمره شرکتهای
مبدعنیست؟

ما ابداعات بســیاری داریم اما شــیوهمان متفاوت اســت .مدل
کسبوکار ما بازتاب آن چیزی است که از نظر مشتریان واقعا اهمیت

صنعت ما بسیاری از ایدههای به ظاهر درخشان به بنبست میخورند و ما در پا نگذاشتن به چنین مسیرهایی
در
ِ
رکورد خوبی داریم .برای همین است که رقبا ما را متهم به نداشتن خالقیت میکنند چون مثال در زمینه هوش
مصنوعی و تبلت سرمایهگذاری نکردیم.

دارد .در این صنعت ما اولین شرکتی بودیم که به معنای واقعی آغوش
به روی اینترنت گشــودیم و نقشی که استانداردهایش در بازار سرور
و ذخیرهســازی خواهد داشت را به رسمیت شناختیم .ما جایی که
برایمان منطقی باشد به جای اینکه بخواهیم چیزی را ابداع کنیم که
قبال اختراع شده ،به همکاری با شرکا روی میآوریم .اما واقعیت این
است که ما بخش تحقیق و توسعهمان را به قدر فعالیتهای معرفی
نکردهایم .در واقع اگر به محصوالتی همچنان نقش مهمی در درآمد
شرکت دارند بنگرید ،مثال کامپیوترها و سرورها ،متوجه میشوید که
اصوال ما بیشتر از رقبا مشغول کار در بخش تحقیق و توسعه هستیم.
آزمایش اساســی میزان خالقیت شــرکت در این اســت که آیا
مشــتریان حاضرند برایش پول بپردازند یا نه .شــرکتهای در حال
چالش نرخ ســودی که نســبت به هزینه تحقیق و توسعه به دست
میآورند کمتر از  1.1اســت ،شرکتهایی که مشکل چندانی دارند
حدود  1.1و شرکتهای موفق از این نسبت جلو میزنند.
اســتراتژی تحقیق و توسعه ما بر ســهامداران متمرکز است .ما
نه دســت به ابداع دوباره میزنیم و نه تحقیق و توسعه دفاعی انجام
میدهیم .بسیاری از مخارج شرکتهای خصوصی در واقع خرج دفاع
کردن در برابر حمالت سایر شرکتها میشود .شرکتها مزایایی را
در محصوالتشان میگذارند تا مشتریان نتوانند از محصول آنها همراه
با ســایر محصوالت رقبا اســتفاده کنند .برای مثال ما رقیبی داریم
که پول زیادی خرج میکند تا مطمئن شود مشتریانش نمیتوانند
کارتریجهای قابل شــارژ تهیه کنند .ابداعاتی از این دست شاید رد
کوتاهمدت باعث سود سهامداران شود اما قطعا برای مشتریان سودی
نخواهد داشت.
مــا پولمان را برای ســاختن دیوار و خندق هــدر نمیدهیم .ما
به تامینکننــدگان بالقوه قطعات مورد نیازمــان میگوییم که چه
گزینههایی برای مشــتریانمان مهم اســت .اگر محصوالت طراحی
شده توسط این تامینکنندگان این گزینهها را داشته باشند ،شانس
بیشــتری برای همکاری با ما خواهند داشت .در ضمن ما خوشحال
میشویم که این قطعات را به شرکتهای هرچه بیشتری بفروشند
چرا که این موضوع سبب میشود قیمتها برای همه مقرون بهصرفه
بماند و ما هم خاطر جمع میشویم که میتوانیم سهم عادالنهای از
بازار داشته باشیم .دل اینگونه استانداردهایش را تعیین میکند .به
نظر ما استانداردها باید در بازار تعیین شوند نه در دفاتر ثبت اختراع.
با توجه به روابطی که با مشتریان و سهمی که در بازار جهانی داریم،
حاال دیگر سخت است که بدون حضور دل استانداردها تعریف شوند.
چطور در این صنعت ،دل اینقدر متفاوت از بقیه شد؟

من شــرکت را با هزار دالر سرمایه اولیه تاسیس کردم .در مقابل
شــرکت کامپک دو سال زودتر از ما و با  100میلیون سرمایه کارش
را در تگزاس آغاز کرد .این تفاوت واقعا باورنکردنی اســت .دل با یک
جور ســیر تکامل داروینی دو برابر رشــد کرد و در طول مسیر چاله
چولههایش را شناسایی میکرد .ما مسیر کمدارایی را در پیش گرفتیم
نه چون ایده نبوغآمیزی بود بلکه چون چاره دیگری نداشتیم.
البته زمانهایی پیش میآید که مجبور به ســرمایهگذاریهایی
میشــویم که بازگشت سودشان چند سالی زمان میبرد اما به هیچ
عنوان تجارتی که پولساز نباشد را تحمل نمیکنیم .ما به شنیدن همه
جور بهانهای در پاســخ به این سوال که چرا این کار پول درنمیآورد
عــادت کردهایم اما از نظر ما تمام این بهانهها مثل این اســت که به
معلم بگویی «سگمان مشقهایم را خورد» .ما بهانهها را نمیپذیریم،

سهامداران ما پول نمیدهند که دست روی دست بگذاریم و سرمایه
بر باد بدهیم .اگر شروع به باور این ایده کنی که کسبوکار الزاما قرار
نیست پولساز باشد (بنا به دالیلی که شاید خودتان را قانع کنید وجود
خارجی دارند) خب همین اتفاق هم میافتد .عکسش هم صادق است.
اگر بگویی «نه ،ما قرار است این کار را سودده کنیم» ،اتفاقات خوبی رخ
میدهند .البته خب زیستن در آن فرهنگ اولی سادهتر است.
آیا فرهنگ شرکتی اجزای دیگری جز مقرر کردن توقع باال
ندارد؟

ببینید همه ما اشتباهاتی هم داریم .اینگونه نیست که هر زمانی
که به ســراغ دل بیایید همه چیز مرتب باشــد و به هر حال بخشی
از کار مطابــق میلمان پیش نرود .اما فرهنگ ما مبنی بر پیشــرفت
پیوسته است .ما کارمندانمان را آموزش میدهیم تا مدام این سواالت
را از خودشــان بپرســند :چطور سریعتر
رشد کنیم؟ چطور هزینه ساختار را پایین
بیاوریم؟ چطور خدماترسانی به مشتریان
را تقویت کنیم؟
مدیریت شما بر مبنای ترس است
یا گفتن حقیقت؟

بدتریــن کاری که به عنــوان رهبر دل
میتوانی بکنی این اســت کــه در کتمان
واقعیت باشی ،اینکه سعی کنی دیگران را قانع کنی که هیچ مشکلی
نیست یا نمایش بازی کنی .به نفع یک مدیر است که قدم جلو بگذارد
و بگوید« :هی! اوضاع خوب نیست ،به نظر این موارد مشکل دارند و این
راهکارها را میتوانیم امتحان کنیم» یا حتی بگوید« :هی! من کمک
الزم دارم .کمکم میکنید؟» چنین مدیری به مشکل برنخواهد خورد.
مدیری که الپوشانی کند و بگوید اوضاع به آن بدی که به نظر میرسد
نیست ،به مشکالت بزرگی برخواهد خورد.
در ضمن ما در دل تعداد نفرت بســیاری را درون شــرکت داریم
که در مورد انواع موضوعات داخلی شــرکت اطالعاتی بسیار دقیق و
جزئی دارند .با چنین شــدتی از شفافیت پنهان کردن مشکالت کار
بسیار سختی است.
شیوه تصمیمگیری در دل ذاتا محافظهکارانه است؟

ما به شــدت ریســکگریزیم .هر از گاهی مدیران ما یک رابطه
احساسی با پروژهای که در ذهن دارند برقرار میکنند و خیلی دلشان
میخواهد عملیاش کنند .اما ما مجبورشان میکنیم که موقعیتهایی
که آن طرح ممکن اســت داشته باشــد را به ما ثابت کنند ،اگر قانع
نشویم یک قدم هم برنمیداریم .ما از حوزههایی که مشخص نیست
در آنها به موفقیت میرســیم یا نــه اجتناب میکنیم .در صنعت ما
بسیاری از ایدههای به ظاهر درخشان به بنبست میخورند و ما در پا
نگذاشتن به چنین مسیرهایی رکورد خوبی داریم .برای همین است
که رقبا ما را متهم به نداشتن خالقیت میکنند چون مثال در زمینه
هوش مصنوعی و تبلت سرمایهگذاری نکردیم .اما آیا ما خالق هستیم؟
شرکت دیگری را به من نشان دهید که در  21سالگی به درآمد 50
میلیارد دالری رسیده باشد و دست به خرید هم نزده باشد .ما با وجود
احتیاطمان در ورود به حوزههای تازه کسبوکار به یک رشد ارگانیک
خارقالعاده رســیدیم .در این صنعت برای ماندن در یک تجارت بد
همیشه جایگزینی هست .ما دنبال حل مسالئل پرچالش و پیچیده
نیستیم ما به دنبال حل ســادهترین مسائلی هستیم که بیشترین
موقعیت را در اختیارمان قرار میدهند.

ما به شنیدن
همهجور بهانهای
در پاسخ به این
سوال که چرا
این کار پول
درنمیآورد عادت
کردهایم اما از
نظر ما تمام این
بهانهها مثل این
است که به معلم
بگویی«سگمان
مشقهایم را
خورد» .ما بهانهها
را نمیپذیریم،
سهامداران ما پول
نمیدهند که دست
روی دست بگذاریم
و سرمایه بر باد
بدهیم
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کارآفرین

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

شکوفایی
آریانا هافینگتون

برای آریانا هافینگتــون ،زنگ خطر زمانی به صدا درآمد که یک روز در اثر زمین
خوردن از فرط خســتگی و کمخوابی ،باالی چشــمش زخمی شد و استخوان
گونهاش شکســت .او به عنوان همبنیانگذار و سردبیر گروه رسانهای هافینگتون
پست ،با یکی از پرســرعتترین نمودارهای رشد در میان روزنامهها و شرکتها
و یکــی از تاثیرگذارترین زنان جهان ،وقتی که مدام در رفت و آمد برای امآرآی و
اسکن بود تا مطمئن شود که آنچه بر سرش آمده فقط نتیجه خستگی است یا علت
دیگری دارد ،با خودش فکر کرد که آیا طعم موفقیت باید این باشد؟
در این کتاب او به صورت داوطلبانه در مورد چالشهای شخصی خودش در مدیریت
زمان و اولویتبندی خواســتهها صحبت میکند و تمام دشــواریهایی که زندگی
حرفهای و شخصی پیش رویش گذاشته بودند .در دنیایی که موفقیت با کار سنگین
و پیوسته و اســترس پیوند خورده است ،نگاه او با کمک نتایج پژوهشها در حوزه
روانشناسی ،ورزش و خواب نشان میدهد که نقش آرام گرفتن و دمی با خود بودن
در موفقیت واقعی چیست .کتاب او راهی است برای بازتعریف فرهنگ کاری و زندگی.

خطر کنید
سارا بلیس

این کتاب تابلویی اســت از راهنماییها و داســتانهای تاثیرگذار از  65آدمی که
زندگیشــان را از این رو به آن رو کردند و هدفش این اســت که بعد از خواندن
این داستانها و راهنماییهایش به این فکر کنید که اگر آنها توانستند پس دلیلی
ندارد که شما نتوانید .کسانی که در این کتاب از آنها نام برده شده کسانی هستند
که نتایج بازی را به نفع خودشان تغییر دادند ،کسانی که در چارچوب قواعد کلی
نگنجیدند و البته کسانی که یک روز مثل همه ما بودند .این آدمها هم یک روز با
خودشان فکر کرد که باید دست به خطر بزنند یا نه.
دلتان میخواهد به ســراغ حرفهای بروید که همیشه رویایش را داشتید؟ شرکت تازهای
تاســیس کنید؟ تبدیل به غولی در حوزه تکنولوژی شوید؟ زندگی پر از ماجرایی داشته
باشید؟ راهنماییها و نصایح مربوط به همه اینها را میتوانید از خالل داستانها و گفتههای
این آدمها پیدا کنید .بعد شاید شما هم به این نتیجه برسید که باید خطر کنید.
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کارخانه ایده تجاری
آندره سدنیف

کتاب کارخانه ایده تجاری ،کتاب موثری است با یک روش آسان برای خلق ایدههای
موفق کسب و کار .این کتاب بر مبنای  10سال نحقیق و پژوهش بر روی شیوههای
خلق ایده شــکل گرفته اســت ،تکنیکهایی که توسط دانشــمندان ،هنرمندان،
مدیرعاملها ،کارآفرینان و افراد نوآور اســتفاده میشــوند .کتابی که خواندنش هم
سرگرمکننده است و در فواصل توضیحاتش داستانهای بسیاری هم برای خوانندگان
تعریف میکند و در البهالی این داســتانها است که خرد مربوط به استفاده از این
شیوهها و باال بردن کمیت و کیفیت ایدهپردازی را به خوانندگان میآموزد.
نویســنده این کتاب در سن  19سالگی موفق شــد مدرک  CCIEرا بگیرد که
مهمترین گواهینامه در دنیای آیتی است و این موفقیت او را تبدیل به جوانترین
فردی در اروپا کرد که این مدرک را به دست آورده بود .آندره  10سال از زندگیاش
را صرف بررســی رفتاری موفقترین افراد کرد و بازه گســتردهای از تکنیکهای
مختلف را به آزمایش گذاشت تا به قواعدی دست پیدا کند که عمل به آنها بند از
پای خالقیت میگشاید و در رسیدن به ایدههای ناب و موفقیت به کمک میآید.

علم موفقیت
چارلز جی کوک

«دلیل موفقیت چشمگیر صنایع کوک چیست؟» چارلز کوک میگوید «مدیریت
بازار محور»؛ بینشی که خصوصیات شخصی همچون فروتنی و صداقت را تقویت
میکند و با آموختن از شکست و جا انداختن فرهنگ تفکر باعث ایجاد اعتماد و
اطمینان برای رسیدن به موفیقتهای آتی میشود» .این توصیف ورنان اسمیت
برنده نوبل اقتصاد سال  2002از کتاب چارلز کوک است .چارلز کوک فرزند ارشد
فرد سی .کوک ،بنیانگذار صنایع کوک است که یکی از ابداعکنندگان روش نوین
پاالیش بنزین و از ثروتمندترینهای دنیا.
هرچند کوک بخشــی از این ثروت و البته نام صنایع کوک را مرهون کار پدر بود اما
در لوای رهبری او بود که صنایع کوک تبدیل به یکی از وسیعترین شرکتهای دنیا
شد .در این کتاب کوک توضیح داده که چطور از دانشش در حوزه رفتار انسانی برای
خلق یکی از بزرگترین و موفقترین شرکتهای خصوصی در دنیا استفاده کرده است.

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

آلیس والتون با ثروت خانوادگی چه میکند؟

هزینه هنر

بعید است کسی آشنایی اولیهای با ایاالت متحده
داشــته باشــد و نام والمارت را نشناســد؛ از آن
زهرا چوپانکاره
فروشگاههاي «از شير مرغ تا جان آدميزاد» فروشي
دبیر بخش تجربه
با بيش از  11هزار شــعبه در آمریکا و برخی دیگر
از کشــورهای دنیا .جیم ،راب و آلیس سه خواهر و برادری هستند که به یمن وجود
فروشــگاهی که پدرشان ســام والتون در دهه  60میالدی بنیان گذاشت ،هر سه در
فهرســت ثروتمندترینهای دنیا قرار دارند .از میان فرزنــدان والتون ،رابطه آلیس با
فروشگاههای والمارت رابطه دورادوری است ،او عمدتا از طریق  13درصد سهامی که
از شرکت خانوادگیشان دارد با این نام مرتبط است و البته بخش عمده ثروتش را هم
مدیون همین ارتباط  13درصدی است .آلیس والتون ،از ثروتمندترین زنان دنیا ،کسی
که با  60میلیارد دالر ثروت ،پس از برادرانش در رده  21فهرست بلومبرگ قرار دارد ،را
بیشتر از هر چیزی در ارتباط او و ثروتش با دنیای هنر میشناسند.
آلیــس بر خالف برادرانش ،راب و جیم ،هرگز هیچ ســمت اجرایی قابل
توجهــی در والمارت بر عهده نگرفت .انتخــاب او (پس از تجربه کردن
کارهای مدیریتی در بانکها و بنگاههای سرمایهگذاری) این بود که
وقت و زندگیاش را بــر روی هنر بگذارد .میگویند از زمانی که
کودک بود شــیفته هنر شد؛ در  10سالگی اولین اثر هنری که
نظرش را جلب کرد گرفت :کپی یکی از آثار پیکاسو به قیمت
 2دالر .او در سال  1971و پس از فارغالتحصیلی از دانشگاه
ســن آنتونیو در تگزاس البته به مدت کوتاهی در بخش
پوشاک کودک فروشگاه پدرش مشغول به کار شد اما از
آنجا که در دانشگاه اقتصاد خوانده بود به سمت بخش

مالی کشیده شد و بعدها با همین سابقه بود که شرکت لیاما ،یک بانک سرمایهگذاری
را در اواخر دهه  80بنیان گذاشت.
اما آلیس والتون را بیشــتر از همه چیز با کلکسیون آثار هنریاش میشناسند؛
مجموعهای شامل آثار هنرمندان شناختهشد ه آمریکایی همچون اندی وارهول ،نورمن
ک ِول ،جورجیا اوکیف .خودش در مصاحبهای به نیویورکر گفته بود که جمعآوری
را 
آثار هنری برایش تبدیل به لذت و بخشی بزرگ از زندگیاش شد ه است.
سال  2011آلیس والتون موز ه کریستال بریج را افتتاح کرد (Crystal Bridges
 .)Museum of American Artموزهای که با هزینه  50میلیون دالر ساخته شد
تا خانه مجموعه شــخصی  500میلیون دالری او باشــد .وقتی که موزه افتتاح شد،
آثار موجود در آن چهار برابر موزه معروف ویتنی در نیویورک بود .سال  2014خانم
والتــون یک رکورد دیگر ثبت کرد :او  44.4میلیون دالر برای خرید اثری از جورجیا
اوکیــف هزینه کرد و به این ترتیب این اثر به عنوان گرانترین اثر فروخته شــده
هنری که توسط یک هنرمند زن کشیده شده بود ثبت شد .یکی از
تفاوتهای این عضو خانواده والتون با دیگر اعضای این خانواده
در ســال  2016و در جریان انتخابات ریاســتجمهوری
آمریکا مشــخص شــد .آلیس برخالف سنت خانواده
والتون (و بسیاری از ثروتمندان آمریکایی) که حامی
مالی جناح محافظهکار هســتند ،به نفع کمپین
انتخاباتی هیالری کلینتون (رقیب اصلی پیشین
ترامپ) کمک مالــی کرد .او کمکهای مالی
دیگــری هم به دموکراتهــا در چند ایالت
کشورش داشته است.

تجـربــه

سریال «جانشینی» آینه امپراتوریهای رسانهای از مرداک تا ردستون

خردهجنایتهای خانوادگی -تجاری
برای کسانی که بخشی از اوقات فراغت و زندگی روزمرهشان را با سریالهای روز دنیا
پر میکنند ،احتماال نام ســریال ( Successionجانشینی) آشنا است .اگر هم نام این
سریال را نشنیده باشید ،باید بدانید که این سریال درام توسط شبکه اچبیاو تولید شده و
تاکنون دو فصل از آن به نمایش درآمده است .سریال با جزئیات و گاه همراه با طنزی تلخ
روابط خانوادگی و کاری خانواده روی ( )Royرا به تصویر میکشد ،یکی از قدرتمندترین
و ثروتمندترین خانوادههای صنعت رسانه و بازار سهام که رابطهشان بر محور قدرت پدر
خانواده و نوع تعامل او با فرزندانش شکل گرفته است و این رابطه همواره متاثر از کسبوکار
خانوادگیشان و معادالت قدرت در هیئت مدیره شرکت است .این مجموعه تلویزیونی در
سال  ۲۰۱۹برنده جوایز بهترین برنامه بینالمللی بفتا ،بهترین فیلنامه سریال درام در هفتاد
و یکمین جوایز امی و جایزه گلدن گلوب بهترین مجموعه تلویزیونی  -درام شد .اما آنچه
این سریال را به صورت خاص به صفحات این شماره مجله کشاند شباهت بسیاری است
که از ابتدای پخش این سریال ،میان شخصیتهای اصلی سریال و یکی از سرشناسترین
خاندانهای صنعت رسانه وجود داشت و رسانههای بسیاری هم به آن پرداختند :خانواده
مرداک.
خط اصلی داســتان چیست؟ لوگان روی ،پدرساالر و رئیسامپراتوری رسانهای روی،
سالمند است و وضعیت سالمتش رو به افول گذاشته ،چهار فرزند او با درجههای متفاوت از
ارتباط با کسبوکار خانوادگی کمکم خودشان را آماده میکنند تا در صورت نبودن پدرشان
چگونه باید قدرت را تقسیم یا از آن خود کنند .بخشی از بازیهای کسبوکار و آنچه در
ساختار قدرت هیئت مدیره شرکتهای بزرگ میگذرد به شیوهای دراماتیک در این سریال
به تصویر کشیده شده است ،جزئیاتی که گاه داستان درباره واگذاری سهام یا خرید شرکت
تازه را به نفسگیریِ یک داستان جنایی میکنند .آنچه در این بخش میخوانید ترجمه
بخشی از مطلبی است که در سایت  iNEWSدر مورد شباهتهای این سریال با خانواده
مرداک و برخی دیگر از امپراتوریهای رسانهای -خانوادگی نوشته شده است.
ما در زمانهای زندگی میکنیم که در اغلب موارد حقیقت از خیال عجیبتر است .در
خانواده شیفته قدرت «روی» و رفتار نفرتانگیزشان در سریال «جانشینی» حس آشنایی
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وجود دارد .فرزندان تشنه قدرت ،پد ِر میلیاردر و پدرخوانده رسانهای و شگردهای حقهبازانه
و گاه مجرمانهای که اعضای این خانواده بدون لحظهای تردید به آنها متوســل میشوند،
همه در داستانهای خبری چهرههای مقتدر واقعی آمدهاند و آنطور که گفته میشود،
جســی آرمسترانگ ،سازنده سریال ،از این داستانها برای ساخت اثرش بهره فراوان برده
است .اخیرا در مصاحبهای که او با نیویورک تایمز داشت به روشنی از او سوال شد که آیا از
قصد این سریال را بر اساس یک خانواده به صورت مشخص ساخته است؟ خانواده مرداک؟
او پاســخ داد« :نکته حیرتانگیز در مورد این روایتها این اســت که همه میتوانید
پیدایشان کنید :خانواده سامنر ردســتون ،خانواده مرسر ،خانواده مرداک ،خانواده کنراد
بلک .همه این ماجراها در مورد «این آدمها» است در مورد «آنها» پس باید بگویم نه! ما به
صورت گسترده مطالعه کردیم و المانهای مختلف را از همه جا جمع کردیم ».او میگوید:
«اگر در دوره درســتی دست به کار نوشتن شده باشید ،چیزی که مینویسید با واقعیت
مطابق خواهد بود ».در این بخش میتوانید در مورد شباهتهای واقعی میان شخصیتهای
داستانی خانواده روی و سرشناسان میلیاردر واقعی بخوانید.

مرداکها
در سریال جانشینی لوگان روی یک شخصیت متنفذ رسانهای است و پدرساالری با
ریشههای استرالیایی که چهار فرزند دارد :کانر ،کندال ،شیو و رومن .روپرت مرداک هم

ردستونها هم بر سر وراثت و جانشینی کسبوکار خانوادگی مجادلههایی داشتهاند .دختر او ،شاری ،از سال  2016مشغول دعواهای حقوقی برای
دستیابی به حق ریاست بر شرکتهای زیرمجموعه تجارتشان است .ردستون در آن زمان  92سال داشت و پس از دستور دادگاه و معاینه توسط روانپزشک
به دلیل کهولت سن بهناچار از ریاست استعفا داد.

یک چهره متنفذ رسانهای است و پدرساالر خانواده با ریشه استرالیایی .او شش فرزند دارد:
پرودنس ،الیزابت ،الکالن ،جیمز ،گریس و کلوئی.
الکالن /کندال :در سریال ،کندال دومین فرزند خانواده است که خودش را جانشین
بالمنازع کسبوکار لوگان میداند اما در جریان اتفاقاتی که در جریان سریال رخ میدهد
مشخص میشــود که نهتنها او خودش را تنها گزینه جانشینی میبیند بلکه باور دارد
که بزرگترین تاجر تمام دورانها اســت .در این میان او از جایگاهش سقوط میکند و
رابطهاش با پدر به بدترین وضعیت ممکن در دوران حرفهایاش میرســد .الکالن ،پسر
ارشد مرداک ،که گفته میشود شخصیت کندال بر اساس او شکل گرفته ،قبال قائم مقام
اجرایی شــرکت خبری و انتشاراتی نیویورک پست بود و به نظر میرسید که قرار است
جانشین پدر شود اما در سال  2005از تمامی پستهای اجراییاش در شرکت رسانهای
بینالمللی استعفا داد .همان زمان نشریه اکونومیست نوشت« :گفته میشود که او از اینکه
در آن مقام مدیریتی که دارد نمیتواند به قدرکافی نظر بدهد خسته شده است .برخی از
اعضای باسابقهتر شرکت هم از دست او به رئیسشکایت برده بودند که پسرش آنقدر که
باید اهل همکاری نیست .در این گزارش همچنان ذکر شده بود که آقای مرداک بزرگ
در مورد عملکرد پســرش الکالن ،در برابر سایر مدیران نقدهای تندی کرده است ».در
سریال جانشینی هم میبینیم که لوگان در برابر اعضای مجمع سهامداران بر سر پسرش
فریاد میکشد.
جیمز /رومن :در ســریال ،رومن کوچکترین فرزند خانواده است ،آدم بیقیدی که
بوکار میگشاید بدون اینکه برای نظر هیچ
فحاشــی میکند و راهش را به داخل کس 
کسی پشیزی ارزش قائل باشد ،البته جز نظر پدرش که همواره تمام تالشش را میکند تا
پیش او دیده شود .در دنیای واقعی ،کنارهگیری الکالن از شرکت خبری ،راه را برای برادر
جوانترش جیمز باز گذاشت تا سمت مدیریت اجرایی بریتیش اسکای برادکستینگ را
در دست بگیرد .گفته میشود که جیمز ،مانند رومن این سریال« ،یاغی» خانواده است.
نخستین باری که او در انظار عمومی حاضر شد به عنوان یک کارآموز  15ساله در روزنامه
سیدنی دیلی میرور بود که پس از آن عکسش در حالی که روزی کاناپه سالن کنفرانس
خوابیده بود منتشر شد.
الیزابت /شیو :در «جانشینی» شیو تبدیل به یکی از گزینههای جانشینی در کسبوکار
پدرش میشود .او زیرک و باهوش است و از اینکه جای در پشت میز مدیریتی داشته باشد
هراســی ندارد ،او با تیزهوشی میگذارد که برادرانش با هم درگیر شوند و همدیگر را از
میدان بهدر کنند .شیو از فعاالن در حلقههای سیاسی است و با همسرش تام تیم تشکیل
میدهد تا بتواند به مقام قدرت در تجارت پدرش برسد .الیزابت مرداک کار حرفهایاش
را با در دست گرفتن مدیریت شبکه افایکس شروع کرد و بعد پدرش از او خواست که
مدیریت شبکه بریتیش اسکای را در دست بگیرد .اما سال  2000او خیلی ناگهانی استعفا
داد ،پدرش از این حرکت بسیار غافلگیر شد چون الیزابت جانشنی بالقوه او در شرکتهای
رسانهای مرداک محسوب میشد .الیزابت پس از ازدواج دومش با متیو فرود ،بیشتر وارد
جریانات سیاســی شد ،درست مانند شیو در سریال ،و از آن به بعد میشد او را در زمره
نزدیکان نخستوزیر سابق بریتانیا ،دیوید کمرون و همسرش سامانتا دید.

ردستونها
مانند خانواده روی ،خانواده ردستون هم یک امپراتوری رسانهای در اختیار
دارند و زنجیرهای از ســالنهای ســینما که ذیل شرکت نشنال امیوزمنتس

اداره میشــوند .این خانواده همچنین سهامداران عمده کانالهای تلویزیونی
ســیبیاس و ویاکام هســتند .مانند کندال که در ســریال پی برد آن پارک
تفریحی که به او واگذار شــده بود زیر انبوهی از وام و بدهی غرق شــده ،در
سال  2008برای سهامداران نشنال امیوزمنتس فاش شد که سامنر ردستون،
پدرســاالر (حاال  96ساله) از سرمایه این شــرکت وامهایی جابهجا کرده که
صرف دو شبکه تلویزیونیاش شدهاند.
ردستونها هم بر سر وراثت و جانشینی کسبوکار خانوادگی مجادلههایی
داشــتهاند .دختر او ،شــاری ،از سال  2016مشــغول دعواهای حقوقی برای
دستیابی به حق ریاست بر شرکتهای زیرمجموعه تجارتشان است .ردستون
در آن زمان  92سال داشت و پس از دستور دادگاه و معاینه توسط روانپزشک
به دلیل کهولت سن به ناچار از ریاست استعفا داد .در وصیتنامه او ذکر شده
که پس از مرگش دخترش ریاســت کســبوکار را بر عهده خواهد گرفت اما
هیئت مدیره فعال دو نفر دیگر را به ریاست این دو شبکه برگزیدهاند.

مرسرها
رابرت مرسر یک مولتی میلیاردر  71ساله است که در حوزه سرمایهگذاری
فعالیت دارد .او سهامدار شرکت رسانهای بریبارت مدیا است و شرکت کمبریج
آنالتیکا .مرسر ســه فرزند دارد :جنیفر ،ربکا و هدر سو .دختر وسطی او ربکا
مانند شــیو به دنبال جانشینی پدر در حوزه کســبوکار و سیاست است .او
ســهامش در شــرکت بریبارت را فروخت و تبدیل به یکــی از حامیان مالی
جمهوریخواهان شــد و میلیونها دالر بــه نامزدهای این جناح به خصوص
دونالد ترامپ اهدا کرد.

کنراد بلک
کنراد بلک از صاحبان سابق روزنامهها بود که کنترل هالینگر اینترنشنال
را در دســت داشت ،شرکتی که زمانی سومین شــرکت روزنامهای بزرگ در
دنیا بود و نشریاتی مانند دیلی تلگراف بریتانیا را منتشر میکرد .سال 2007
او به چهار مورد کالهبرداری محکوم شــد که بعدا به مشارکت در کالهبرداری
و ممانعت از اجرای عدالت تخفیف پیدا کرد .او از ســرمایههای شرکت برای
منافع شخصی استفاده کرده بود .بلک و دونالد ترامپ سابقه آشنایی طوالنی
دارند .سال  2018بلک کتابی در مدح ترامپ نوشت .در سریال جانشینی هم
لوگان یک خط تماس شــخصی با رئیسجمهور دارد تا زمانی که الزم است
موضوعاتی را با هم رفع و رجوع کنند.
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تجـربــه

جیمز باند هم به همراه شرکت گلدوین مایر
در دستان جف بزوس قرار گرفت

آمازون 007

خرید امجیام یعنی خرید جواهر
تابناک هالیوود :جیمز باند .حق
امتیاز جاسوس شناختهشده،
که کارش از سال  1962و با فیلم
دکتر نو ( )Dr. Noشروع شد،
به آمازون کمک میکند تا در
نبرد داغ پخش آنالین به رقابت
ادامه دهد .با حضور قدرتمند
دیزنی پالس ،اچبیاو مکس و
تالش اپل تیوی و پارامونت
پالس برای رقابت ،آغازکنندگان
اصلی پخش آنالین یعنی
نتفلیکس و آمازون پرایم ویدئو،
بیشتر از قبل بر روی فیلمهایی
با بازار مخاطب گسترده تکیه
میکنند

128

نام شرکت مترو گلدوین مایر ،با نام مخفف امجیام ،نامی است
که با تار و پود هالیوود تنیده شده ،یکی از بزرگترین شرکتهای
فیلمسازی و برنامههای تلویزیونی در آمریکا .حتی اگر نامش را
هم به خاطر نداشــته باشید بدون شک نشانش را میشناسید:
شیری که وسط یک حلقه طالیی نشسته و غرش میکند .این
شرکت که برخی از پرفروشترین محصوالت هالیوود مانند تلما
و لوییز ،راکی و البته مجموعه فیلمهای جیمز باند را روانه بازار
ســرگرمی کرده است در بهار ســال جاری فروخته شد .یکی از
اصلیترین و قدیمیترین نمادهای صنعت سرگرمی آمریکا حاال
متعلق به شرکت آمازون اســت .روزنامه نیویورک تایمز پس از
خرید تاریخی که در اواخر ماه می میالدی صورت گرفت گزارش
مفصلی نوشت تا نگاهی بیندازد به معادله جدید شکل گرفته در
این صنعت؛ جیمز باند حاال در دستان جف بزوس قرار گرفته و
بخش عمده آنچه میخوانید ترجمه بخشهایی از همان گزارش

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و نه ،تیر 1400

نیویورک تایمز است.
غول تجارت الکترونیک اعالم کرد که اســتودیوی  97ساله
ســاخت فیلم و برنامههای تلویزیونی را به قیمت  8.45میلیارد
دالر میخرد؛ در واقع حدود  40درصد بیشتر از آنچه مشتریان
بالقــوه دیگر امجیام ،از جمله اپل و کامکســت ،برای خریدش
در نظــر گرفته بودند .لوئیس بی مایر (مالک قدیمی شــرکت)
دوســت داشت در وصف غرورآمیز شــرکت بگوید :استودیویی
که «ســتارههایش از خود بهشت هم بیشــتر است» .اما عمده
محصوالت این استودیو و تولیدات پیش از سال  1986آن ده هها
پیش به دیگران واگذار شده بودند .سونی پیکچرز بخشی از آنها را
خریده بود و وارنر برادرز فیلمهای کالسیک امجیام مانند «آواز
در باران»« ،جادوگر شهر اوز» و «بربادرفته» را.
با همه این اوصاف خرید امجیام یعنی خرید جواهر تابناک
هالیوود :جیمز باند .حق امتیاز جاسوس شناخته شده ،که کارش
از سال  1962و با فیلم دکتر نو ( )Dr. Noشروع شد ،به آمازون
کمک میکند تا در نبرد داغ پخش آنالین به رقابت ادامه دهد .با
حضور قدرتمند دیزنی پالس ،اچبیاو مکس و تالش اپل تیوی
و پارامونت پالس برای رقابت ،آغاز کنندگان اصلی پخش آنالین
یعنــی نتفلیکس و آمازون پرایم ویدئو ،بیشــتر از قبل بر روی
فیلمهایی با بازار مخاطب گسترده تکیه میکنند تا به رشدشان
به خصوص در خارج از آمریکا ادامه دهند.
اما حتی  007هم محدودیتهایی دارد .آمازون تنها مالک 50
درصد باند خواهد بود .در آن ســوی این معادله باربارا براکلی و
برادرش مایکل جی ویلسون قرار دارند ،کنترل امتیاز خالقیت،
تصمیمگیری در مورد اینکه فیلم تازه باند کی ســاخته شود و
اینکه چه کســی میتواند نقش اول را بازی کند در اختیار این
خواهر و برادر است.
JJآمازون چرا چنین هزینهای برای این خرید کرد؟
برای شروع ،چون میتواند .این شرکت  71میلیارد دالر دارایی
نقد دارد و ارزشــش در بازار به  1.64تریلیون دالر رسیده است.
اما جف بزوس ،موسس و مدیرعامل آمازون را به عنوان خریداری
محافظهکار میشناسند .خرید ( Whole Foods Marketهول
فودز مارکت ،فروشــگاه زنجیرهای خردهفروشی و عمدهفروشی
مواد غذایــی) به قیمــت  13.4میلیارد دالر در ســال 2017
بزرگترین خرید تاریــخ آمازون بود .خرید هول فود یک تغییر
عمده اســتراتژیک برای شرکت بود که آن را به سمت بازار تازه
خواروبــار و مغازههای واقعی ســوق داد ،اتفاقــی که تا پیش از
آن به شــدت از آن اجتناب میکردند .خرید امجیام بیشتر در
جهت تقویت اســتراتژی موجود است :آمازون به احتمال بسیار
زیاد بیشــتر از ارزشامجیام پول پرداخت کرد چرا که «برنامه
اشتراک پرایم» که دنبال میکند در اولویت است (اشتراکی که
با خرید آن مخاطبان اجازه دسترسی نامحدود به آرشیو پخش
آمازون را پیدا میکنند) .برایان یاربرو ،تحلیلگر ارشــد شرکت
سرمایهگذاری ادوارد جونز میگوید« :اگر شما آمازون باشید افق
دیدتان پتانسیلهای اشتراک پرایم است ،پتانسیلی که در واقع
پتانسیل تبلیغات هم محسوب میشود».
عــاوه بر پرداخت ســاالنه  119دالر یا  13دالر در ماه برای
ارســال رایگان و خدماتی از این دست ،خانههای دارای اشتراک

کسب قدرت در این بازار نیازمند منبعی پایدار از فیلم و سریال است که مخاطبان گستردهای هم داشته باشند .در جریان پاندمی
اشتهای آمازون بسیار زیاد شد .این شرکت برای حق پخش «سفر به آمریکا  80 »2میلیون دالر ،برای «بورات  200 »2میلیون
دالر و برای «نبرد فردا» که قرار است بهزودی در آمازون پرایم پخش شود 200 ،میلیون دالر پرداخت کرد.

پرایم معموال سالیانه  3هزار دالر خرج آمازون میکنند .این عدد
تقریبا دو برابر هزینه خانههای بدون اشتراک پرایم است .حدود
 200میلیون نفر حق اشــتراک پرایم را میپردازند .بزوس ماه
گذشته در گزارش فصل آمازون گفت« :در  10سالگی سرویس
پرایم ویدئو ،سال گذشته بیش از  175میلیون نفر از مشترکان
پرایم فیلمها و برنامهها را از طریق ما نگاه کردهاند و ساعات تماشا
ظرف یک سال بیش از  70درصد رشد داشته است».
آمازون با خرید امجیام پرایم ویدئو را تقویت میکند ،آن هم
در زمانهای که قدیمیتری استودیوهای فیلمسازی به واگذاری
حق پخش آرشیوشــان به ســرویسهای پخش آنالین ،عالقه
کمتری نشان میدهند .حاال شرکتهای وارنر برادرز ،والت دیزنی
و پارامونت پیکچرز برای کمپانیهای دیگر مانند اچبیاو مکس،
دیزنی پالس و پارامونت پالس خودشان خدمات ارائه دهند.
این تغییر آرشــیو فیلمهای مستقل را بسیار ارزشمند کرده
اســت .در هفتههای گذشته ســونی پیکچرز فیلم و برنامههای
قدیمیاش را به نتفلیکس و دیزنی واگذار کرد .مبلغ این معامله
ارزشــمند به بیش از  3میلیارد دالر رسید که نسبت به گذشته
رشد بسیار زیادی داشته است .بزوس در جلسه ساالنه سهامداران
گفت« :تز این خرید بســیار ساده اســت .امجیام مجموعهای
گسترده و عمیق از محبوبترین فیلمها و برنامههای تلویزیونی
است ».او گفت که این کار بسیار مفرح است و «کسانی که عاشق
داستان هستند سود واقعی را خواهند برد».
JJسری در میان سرهای هالیوود
هرچند آرشیو این شرکت آب رفته است اما امجیام همچنان
حق امتیاز  4هزار فیلم قدیمی را دارد .این فیلمها شامل نامهای
آشنایی هستند :راکی ،روبوکاب ،پلنگ صورتی ،سکوت برهها و
مجموعه فیلمهای جیمز باند.
استراتژی ســرگرمی آمازون همراه با توسعه خدمات پخش
این شرکت ،گسترش پیدا کرده است .فیلمهای مستقلی چون
«منچســتر کنار دریا» ،و ســریال مفرحی مانند «خانم میزل
شــگفتانگیز» و «شــفاف» جای پای آمازون را در هالیوود باز
کرد .کســب قدرت در این بازار نیازمند منبعی پایدار از فیلم و
سریال است که مخاطبان گستردهای هم داشته باشند .در جریان
پاندمی اشتهای آمازون بســیار زیاد شد .این شرکت برای حق
پخش «سفر به آمریکا  80 »2میلیون دالر ،برای «بورات200 »2
میلیون دالر و برای «نبرد فردا» که قرار است به زودی در آمازون
پرایم پخش شود 200 ،میلیون دالر پرداخت کرد.
مشکل این اســت که :استودیو آمازون پهنای باند محدودی
دارد که بیشــتر آن در اختیار و تصرف ســریالهای تلویزیونی
اســت ،از جمله ســریال «ارباب حلقهها» که بسیاری معتقدند
پرهزینهترین ســریالی است که تا کنون ساخته شده .فصل اول
این سریال  465میلیون دالر بودجه دارد .امجیام البته آرشیوی
از  17هزار اپیزود ســریال هم دارد و یک استودیوی تلویزیونی
کــه آثاری مانند وایکینگها ،سرگذشــت ندیمه و فارگو در آن
ساخته شده.
پایان امجیام به عنوان یک شــرکت مســتقل یکی از دیگر
نشانههای تغییر شکل صنعت رســانه است؛ تالش فراوان برای
اینکه شرکتها از همان چیزی که هستند هم بزرگتر شوند.

یکی از مشکالت دیگری که در مورد این خرید ذکر میشد و
نگرانیهایی که وجود داشت این بود که چگونه آمازون میخواهد
از این پس فیلمهای پرهوادار جیمز باند را تنها بر بســتر آنالین
به نمایش بگذارد .بخشی از هویت این سلسله فیلمها که دههها
است با چهرهها و ستارهها مختلفی در نقش مامور  007شناخته
شدهاند ،صفهایی اســت که هواداران مقابل سینماها تشکیل
میدادند و تجربه دیدن جمعــی آن بر روی پرده .اینجا بود که
مالکان آن  50درصد دیگر حق ساخت و پخش مجموعه جیمز
باند یعنی خانواده براکلی گفتند که متعهد به این هســتند که
تمامی آثار جیمز باندی که از این پس ساخته خواهند شد هم در
اختیار مخاطبان در سالنهای سینما قرار گیرند.
هواداران قدیمی جیمز باند روزگاری را به یاد دارند که شــان
کانری به شــخصیت مامور  007جان بخشــید و بعد با گذر از
دهههای مختلف این مامور همــراه با زمان پیش رفت و چهره
عوض کرد :راجر مور ،تیموتی دالتون ،پیرس برازنان و از ســال
 2006تــا همین حاال هم این شــخصیت با چهره دنیل کریگ
شناخته میشود« .وقت مردن نیست» آخرین فیلم از مجموعه
جیمز باند قرار بود در سال  2019راهی پرده سینما شود .درست
همان روزها بود که مشخص شد شیوع کرونا قرار است در تمام
محلهــا تجمع را تخته کند و برای همین نمایش این فیلم هم
به حالت تعلیق درآمد .حاال گفته میشــود که احتماال در اواخر
تابســتان یا اوایل پاییز ســال جاری عاقبت این فیلم به سینما
میرسد .از اینجا به بعد بخشی از فیلمها و کسبوکاری که حول
شخصیت جیمز باند شــکل گرفته در اختیار جف بزوس است،
کسی که به نظر میرسد ذره ذره در تمام حوزههای کسبوکار
نفوذ میکنــد و با هر ورود تازه به عظمــت امپراتوری خودش
میافزاید .دنیای ســرگرمی و پخش آنالین فیلم و سریال نشان
داده است که یکی از مهمترین صنایع سودآور در زمانه ما است.
با خرید مترو گلدوین مایر ،رقابت در این بازار حاال فشردهتر هم
شده است .آمازون البته هزینه گزافی بابت این رقابت پرداخت و
باید دید چقدر از آن سود خواهد برد.

غول تجارت
الکترونیک اعالم
کرد که استودیوی
 97ساله ساخت
فیلم و برنامههای
تلویزیونی را
به قیمت8.45
میلیارد دالر
میخرد؛ در واقع
حدود  40درصد
بیشتر از آنچه
مشتریانبالقوه
دیگر امجیام،
از جمله اپل و
کامکست ،برای
خریدش در نظر
گرفته بودند
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تیم فوتبال  11بازیکن در زمین دارد ،اگر قرار باشد هرکدام از آنها به شیوه خودشان بازی کنند فکر میکنید چه
اتفاقی میافتد؟ احتماال فاجعه به بار میآید .شرکتها به دستورالعمل یا کتاب قانونی برای هر عملیات نیاز دارند که
در آن استراتژی مشخصی برای پیروزی باشد.

تجـربــه

درسهای تیمهای ورزشی برای رهبران کسب و کار

فکر کنید در زمین بازی هستید

تیم ورزشی که بخواهد
موفق باشد هرگز دست
از تمرین نمیکشد ،در
واقع تمرین کردن نیاز به
زمان و تالش بیشتری از
بازی اصلی در میدان دارد.
اغلب تیمهای شرکتها ،به
خصوص تیمهای فروش،
پیش از ورود به میدان به
قدر کفایت تمرین نمیکنند.
تمرین آنها با مشتریان است
و فکر میکنند بهترین کار
همین است در حالی که
همین سبب از دست رفتن
موقعیتهای فروش میشود
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تیمهای ورزشی یک صنعت قدرتمند بینالمللی را تشکیل دادهاند،
صنعتی شامل باشگاهها ،لیگها ،اسپانسرها ،بازاریابی و غیره .در این
صنعت فضایی به وجود میآید که اشتیاق هواداران به منافع اقتصادی
تبدیل میشود که بنا به گفته شــرکت بازاریابی Euroamericas
 Marketing Sportارزشی معادل  580میلیون یورو در سال دارد.
این رقم یک درصد از درآمد ناخالص جهانی اســت .هرچند در این
میان افراد و گروههای بسیاری دخیل هستند اما موفقیت همواره در
دست آنهایی است که کار اجرا و دستیابی به پیروزی را پیش میبرند.
اگر شرکتها بیاموزند که عملکردی به قدرت تیمهای ورزشی داشته
باشــند ،با هزینههای عملیاتی بسیار کمتر به رشدی بسیار سریعتر
میرسند .چه چیز سبب موفقیت تیمهای ورزشی میشود و از جواب
این سوال چه درسی برای پیشبرد کسبوکارمان میتوانیم بگیریم؟
این سوالی است که نشــریه کارآفرین به آن پاسخ داده است و شما
ترجمه بخشهایی از آن مطلب را در این بخش میخوانید.
درس تمرین ،تمرین ،تمرین
تیم ورزشی که بخواهد موفق باشد هرگز دست از
اول
تمرین نمیکشد ،در واقع تمرین کردن نیاز به زمان و
تالش بیشتری از بازی اصلی در میدان دارد .اغلب تیمهای شرکتها،
به خصوص تیمهای فروش ،پیــش از ورود به میدان به قدر کفایت
تمرین نمیکنند .تمرین آنها با مشتریان است و فکر میکنند بهترین
کار همین است در حالی که همین سبب از دست رفتن موقعیتهای
فروش میشود .فارغ از اینکه در مورد چه ورزشی صحبت میکنیم،
حتی یک مربی ورزشی را هم پیدا نخواهید کرد که بازیکنانش را بدون
تمرین مناسب و آمادگی به زمین بفرستد.
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راهنما یا کتاب قانون داشته باشید
درس
تیمهای ورزشی هیچ چیز را به دست شانس و یا
دوم
شرایط زمین بازی نمیسپارند .همیشه نقشهای هست
که استراتژی دارد و همیشه باید بر اساس آن عمل شود ،نقشهای که
مرتب تمرین شــده ،تحلیل شده و پیش از ورود به زمین بازی مورد
بازبینی و مطالعه قرار گرفته .پس چرا بسیاری از شرکتها به خصوص
وقتی به تیمهای فروش میرسد ،نماینده فروش استخدام میکنند
و آنها را به میدان عمل میشناسند تا چم و خمی که بلدند را پیاده
کنند؟ آنها میگذارند فروشندگان به شیوه خودشان پیش بروند ،به
این امید که بهترین شیوه فروش محصول را ارائه خواهند داد.
تیم فوتبال  11بازیکن در زمین دارد ،اگر قرار باشد هرکدام از آنها
به شیوه خودشان بازی کنند فکر میکنید چه اتفاقی میافتد؟ احتماال
فاجعه به بار میآید .شرکتها به دستورالعمل یا کتاب قانونی برای هر
عملیات نیاز دارند که در آن استراتژی مشخصی برای پیروزی باشد.
در حوزه مالی ،بازاریابی و فروش باید مشخص باشد که هر بازیکن در
هر موقعیتی چه باید بکند و چگونه با مشتریان حرف بزند و چطور
بر مشکالت غلبه کند .وقتی چنین دستورالعملی تهیه کردید بعد باید
به طور مداوم آن را بر اساس شرایط بازار و عوامل موثر دیگر بازبینی
کنید .این دقیقا همان کاری است که تیمهای برتر ورزشی برای برتر
ماندن انجام میدهند.
آنها هدفمحور هستند
درس
یک تیم میداند که وقتی یکی از اعضایش گلی
سوم
به ثمر میرساند ،همه اعضا امتیازش را میگیرند.
موضوع بر سر جنگ با هم بر سر کسب بیشترین امتیاز به عنوان
یک بازیکن مستقل نیست ،موضوع مهم این است که چطور با هم
کار کنید تا بیشــترین امتیاز را در مجموع بگیرید .اینگونه است
که تیمها رقبایشان را شکســت میدهند .موضوع بر سر رقابت
با یکدیگر نیســت ،اعضای تیم برای رســیدن به یک هدف واحد
کار میکنند .ممکن است در مسیر اشتباهات یا تفاوتهایی وجود
داشته باشد اما تیم آماده است تا بر همه اینها غلبه کند تا به هدف
غاییاش برسد .در شرکتها ،تیمها باید در چنین مسیری حرکت
کنند .یک فرهنگ سالم نیاز است و یک هدف مشترک که شرکت
آن را دنبال میکند :هدفی بلندمدت که مشخص میکند شرکت
در چه مســیری حرکت میکند و میخواهد به چه دستاوردهایی
برسد.
فرهنگ سالم سبب میشود که هر نفر به ایفای نقشش عالقهمند
باشد و از رشد کسبوکار حمایت کند .هدف مشترک به هر عضو در
هر بخشی از ســازمان انگیزه میدهد و برایش مشخص میکند که
نقشی که دارد در مسیر شرکت چه اهمیتی دارد و او چطور میتواند
آن خود کند.
بخشی از برد این بازی را از ِ

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

بالی جان
استراتژیستها

درک رابطه نو میان مواد اولیه ،بازار و «جغرافیای رقابت»

آیندهپژوهی

بایدها و نبایدهای کووید
کشورهای ثروتمند برای پایاندادن به همهگیری باید هزینه واکسیناسیون کشورهای فقیر را تأمین کنند

راج شاه
رئیس هیئتمدیره بنیاد راکفلر

منبع فارن افر ز

چرا باید خواند:
همهگیری ویروس
کروناهمچنان
مهمترینمسئله
کشورهای جهان است
و پایاندادن به این
فاجعه جز با همکاری
همه کشورهای جهان
امکانپذیرنیست.
همهمیخواهندبدانند
کشورها در این زمینه
تهایی
چهمسئولی 
دارند.
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از وقتی که ایاالت متحده در دســامبر سال گذشته ایمنیسازی
در قبال ویروس کرونا را شروع کرد ،تزریق بیش از  297میلیون دوز
واکسن در سراسر کشــور مدیریت شده است .تا هنگام نوشتن این
مطلب 41 ،درصد ساکنان آمریکا بهطور کامل واکسینه شدهاند و بدون
ماسک به کسبوکارها ،کافهها و پارکها بازگشتهاند .آنها تنها نبودند:
در معدودی از کشورهای ثروتمند با نرخ واکسیناسیون باال نیز ،ازجمله
بریتانیا ( 39درصد) و امارات متحده عربی ( 63درصد) ،زندگی بدون
مانع در حال برگشتن به وضعیت معمول است.
اما مساحت گستردهای از جهان واکسینهنشده باقی مانده است و
ظهور گونههای جدید و خطرناک ویروس کرونا بیعدالتی شدیدی را
در دسترســی جهانی به واکسن ایجاد کرده است .در هند ،جایی که
فقط کمی بیش از سه درصد جمعیت بهطور کامل علیه کووید ـ 19
واکسن زدهاند ،گونهای از ویروس شایع شده است که باعث شده اماکن
مخصوص سوزاندن اجساد قربانیان در برخی شهرهای هند بهصورت
بیستوچهارساعته باز و آتششان روشن باشد .حکایتهای مرگبار
مشابهی نیز در سایر کشورهای در حال توسعه با نرخ واکسیناسیون
پایین در جریان اســت ،ازجمله در برزیــل ( 11درصد) ،کلمبیا (7
درصد) و نپال ( 3درصد).
توافق وســیعی وجــود دارد درباره اینکه تنهــا راه پایاندادن به
همهگیری ویروس کرونا واکسیناسیون کشورهای جهان در برابر آن
است .اما هنوز برنامه حمایت عملیای از دستیابی به این واکسیناسیون
مطرح نشده است .نتیجه این میشود که جهان به دو بخش تقسیم
خواهد شــد :یک بخش واکسینهشده و بخش دیگر کشورهایی که
تهدید شــیوع ویروس کرونا در آنها طی ســالهای پیش رو باقی
خواهد ماند .ابتکارهای گذشته روشن میکند که واکسینهکردن کل
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جهان کار ممکنی اســت اما انجام آن نیازمند همکاری بیش از یک
کشور است ،ازجمله ایاالت متحده .کشــورهای پیشرو جهان برای
یاریرساندن به افزایش قدرت خرید کشورها و باالبردن ظرفیت تولید
واکسن در کشورهای مختلف میتوانند در هفتهها و ماههای پیش رو
تالش کنند که همهگیری به پایان برسد و آنگاه برای سالهای آینده
در زمینه ترویج بهداشت عمومی برنامهریزی کنند.
JJواکسن برای جهان
واکســینهکردن جهان علیــه بیماری کووید ـ  19و واکســینه
نگهداشتن آن وظیفه کوچکی نیست .بهمنظور رسیدن به ایمنی کافی
در مقابل این ویروس تخمین زده شــده است که حدود  70درصد
جمعیت هر کشوری باید واکسینه شــوند یا آنتیبادی این ویروس
در بدنشان وجود داشته باشد .درحالیکه تقریباً دو میلیارد دوز این
واکسن در سرتاسر جهان توزیع شده است ،میلیاردها دوز دیگر مورد
نیاز است .تنها  1.2درصد جمعیت در آمریکا و  4.8درصد جمعیت در
آسیا و  14درصد جمعیت در آمریکای جنوبی تاکنون واکسن زدهاند.
«کوواکس» که یک ابتکار عمل جهانی است برای تأمین واکسن
کشورهای با درآمد کم و متوســط ،تنها توانسته برای  27درصد از
جمعیت این  92کشــور عضو خود واکسن فراهم کند و بهشدت با
کمبود بودجه و تأمین واکســن مواجه اســت .در عین اینکه چنین
مشــکلی برای کوواکس وجود دارد ،جهان باید نگاه خود را به شیوه
واکسیناسیون و تأمین واکسن تغییر دهد .تقریباً  20سال پیش ،من
بخشی از گروهی بودم که به مؤسسه بینالمللی تسهیل بودجه برای
ایمنیسازی که بخشی از یک ائتالف جهانی برای واکسیناسیون بود
کمک میکرد .آن تجربه و ابتکارهای واکسیناسیون دوران اخیر روشن
کرده است که یک برنامه واکسیناسیون موفق علیه کووید ـ  19باید
سه مانع اصلی را در نظر داشته باشد و برای رفع آنها برنامهریزی کند:
عرضه ،توزیع و تأمین بودجه.
جهان در وهلــه اول باید بر این تمرکز کند که چطور میلیاردها
دوز واکسن مؤثر را (برخی از واکسنهای کنونی حرف و حدیثهای
زیادی درباره اثرگذاریشــان منتشر شده است) که برای ایمنشدن
مردم جهان الزم است تأمین کند .هنوز عالوه بر دوزهایی که تاکنون
تولید شده ،دوزهای خیلی بیشتری الزم است که ساخته شود .افزون
بر این ،عرضه واکســن موردنیاز برای مردم جهان نیاز به این دارد که
قراردادهایی برای تأمین واکسن با شرکتهای سازنده واکسن ازجمله
فایزر ،مدرنا و شــرکتهای دیگر ببندند .کشــورها ،ازجمله ایاالت
متحده ،مازاد واکســنهای خود را به کشــورهای فقیر بخشیدهاند.
رییسجمهوری آمریکا ،جو بایدن 80 ،میلیون دوز واکسن را تا آخر
ماه ژوئن به خارج از کشور میفرستد و اروپا نیز برنامه دارد که 100
میلیون واکســن دیگر را به همین ترتیب به خارج از اتحادیه ارسال
کند .اخیرا ً کاخ ســفید قول داده است که  25میلیون واکسن را در
سریعترین زمان ممکن به خارج از کشور خواهد فرستاد.

ابتکارهای گذشته روشن میکند که واکسینهکردن کل جهان کار ممکنی است اما انجام آن نیازمند همکاری بیش از یک کشور است ،ازجمله ایاالت متحده .کشورهای
پیشرو جهان برای یاریرساندن به افزایش قدرت خرید کشورها و باالبردن ظرفیت تولید واکسن در کشورهای مختلف میتوانند در هفتهها و ماههای پیش رو تالش کنند که
همهگیری به پایان برسد و آنگاه برای سالهای آینده در زمینه ترویج بهداشت عمومی برنامهریزی کنند.

درحالیکه مسیری پایدار و کافی برای بهبود تأمین واکسن در سطح
جهانی در مقیاسی که الزم است وجود ندارد ،چنین همکاریهایی از
جانب آمریکا و اروپا ارزشمند است و مخصوصاً در کوتاهمدت میتواند
امیدوارکننده باشد .رسیدن به سطح الزم برای ایمنی مردم جهان نیاز
به درجه مشخصی اثربخشی دارد .فعالیتهای خیریه در این عرصه
نباید باعث آسیبزدن شود :واکسنها باید بهاندازه کافی سالم و مؤثر
باشند تا بتوانند با معیارهای سازمان جهانی بهداشت تطابق داشته
باشند و خود کشورهای کمککننده هم باید در تالشهایشان برای
کمک به واکسیناسیون جهانی مراقب باشد که بر آتش بیعدالتی و
یگراییندمند.
مل 
عالوه بر اینها ،رهبران جهانی با حمایت کوواکس میتوانند با خرید
بیشتر واکسنها زنجیره عرضه واکسن را رونق ببخشند و همچنین
نهادهای نظامی و علمی و بلوکهایی از کشورها را برانگیزند که به این
کار کمک کنند و از پیش واکسنهای اثرگذار را با قراردادهایی که با
نهادها و شرکتها میبندند پیشخرید کنند .وقتی که تولیدکنندگان
فعلی واکســن با کاهش تقاضا از جانب کشورهای اروپایی و آمریکا
مواجه میشوند ،میتوانند ظرفیت بیشتری را به تولید واکسن برای
کشورهای در حال توسعه و سازمانهای چندملیتی اختصاص بدهند.
حمایت خریداران میتواند باعث ترغیب تولیدکنندگان واکسن برای
افزایش تولید آنها شود.
حمایت جهانی همچنین میتواند هزینه واکسن را کاهش دهد.
در حال حاضر ،در قیمتگذاری واکسن چندگانگی وجود دارد :برخی
از کشورهای ثروتمند برای هر دور واکسن  30دالر پرداخت میکنند
یپردازند.
درحالیکه کشورها در آفریقا برای هر دوز بین  3تا  10دالر م 
وقتی که کشورها خریدهای خود را در نهادهایی مثل کوواکس تجمیع
کنند ،میتوانند با قیمتهای کمتری این واکسنها را بخرند .عالوه بر
این ،ســازندگان باید بتوانند هزینههای جانبی خود را کاهش دهند
تا ســفارش واکسن افزایش پیدا کند .چنین قیمتهای کمی باید با
جریان عرضه و تقاضای پایداری نزد ســازندگان همراه باشد تا آنها
بتوانند کاهش حاشیه ســود خود را از طریق خریدهای کشورهای
ثروتمند جبران کنند.
رونقدادن به عرضه واکسن نیاز به انتقال مسئوالنه فناوریها نیز
دارد به این علت که کشــورهای در حال توسعه خودشان میتوانند
ساخت واکسن را شروع کنند .همانطور که کابینه جو بایدن اطالع
داده ،مقدمات این انتقال فناوری به برخی از کشورها فراهم شده که
از طریق صرفنظر کردن از حق اختراع واکسنها انجام خواهد شد.
اما روند ســاخت واکسن در کشورهای دیگر آنقدر کند است که تا
سال آینده بعید است عرضه جهانی واکسن شتاب قابلتوجهی بگیرد.
فراتر از صرفنظر از حق اختراع واکسنها ،رهبران جهان باید فورا ً
ترغیب تولیدکنندگان به ساخت واکسنهای مؤثر و سالم را شروع کنند
و این سازندگان را تشویق کنند که فناوریهای خود را به شرکایشان
در اقتصادهای در حال توسعه منتقل کنند .چنین آرایشی اصال چیز
جدیدی نیســت :شرکتهای داروسازی توافق مشابهی را برای مبارزه
با هپاتیت سی و سایر بیماریهای خطرناک انجام دادهاند .کشورهای
ثروتمند برای ترویج این قسم ابتکار عملها میتوانند بر پرداخت هزینه
مجوز این داروها از طریق کوواکس یا مکانیسمهای دیگر توافق کنند.
و برای اینکه چنین توافقی را به سرانجام برسانند و به موفقیت نزدیک
کنند ،این کشــورها میتوانند به افزایش همکاری و باالبردن ظرفیت
زنجیره عرضه مواد اولیه و تجهیزات و تولید واکسن کمک کنند.

JJچالش توزیع
با اینکه توافقی بر ســر دغدغههای تولید واکسن در سطح جهان
وجود دارد اما توجه کمی به این میشــود که واکســن از طریق چه
نهادهایی باید توزیع شــود و به کشورهای نیازمند تحویل داده شود.
توزیع واکســنهای کووید ـ  19بهاحتمــال زیاد چالشهای خیلی
بیشــتری در کشورهای با درآمد کمتر نسبت به کشورهای با درآمد
باال خواهد داشت .برای نمونه ،در هند کارکنان نظام سالمت واکسنها
را در مناطق روســتایی که برق پایــداری ندارند تحویل میدهند،
درصورتیکه همکاران آنها در کشــور برزیل باید بستههای واکسن
را در شــرایطی توزیع کنند که دولت توان رســیدن به آن شرایط را
بهراحتی ندارد .رژیم دوتایی بودن دوزهای واکسن و نیاز به ذخیره آن
در دمای پایین باعث شده است که شرایط ارسال و تحویل واکسنها
سخت باشد و هزینه این کار باال رود.
خوشبختانه کشورهای جهان تجربه کنترل آچآیوی ایدز را دارند و
شاهد بودهاند که چطور کشورهای ثروتمند در مهار ایدز به کشورهای
فقیرتر کمک کردند و نهادهای بینالمللی و خیریه نیز در این کار وارد
شــدند و توانستند در نهایت این بیماری را کنترل کنند .کشورهای
ثروتمند در کنار نهادهای بینالمللی و ائتالف واکسن و دیگر همکاران
آنها باید به مدیران بهداشتی در کشورهای با درآمد متوسط و درآمد
پایین کمک کنند تا زیرســاختهای واکسیناسیون خود را توسعه
دهند .چنین حمایتهایی شامل تربیت و استخدام کارکنان بیشتری
در نظام بهداشتی کشورها خواهد بود و همچنین ساختن زنجیره سرد
و سایر زیرساختها و همچنین شیوههایی که ایمنسازی را در جامعه
دنبال میکند .در عین اینکه ایجاد زیرســاختهای در کشورهای با
درآمد پایین محدودتر است ،کارزارهای واکسیناسیون در کشورهای
پیشرفته میتواند درسهای مفیدی برای افزایش دسترسی به واکسن
و به کمترین حد رساندن مقاومت در برابر واکسیناسیون را به همراه
داشته باشد .در آمریکا و جاهای دیگر ،رهبران سیاسی باید کارزارهای
واکسیناسیون را ترویج کنند و بکوشند که جنبشهای ضد واکسن به
حاشیه بروند و تا حد امکان بیشترین افراد جمعیت کشورشان واکسن
بزنند تا هرچه زودتر کل جمعیت به ایمنی الزم برای برگشتن به روند
عادی زندگی و کسبوکارها برسند.

در حال حاضر،
در قیمتگذاری
واکسنچندگانگی
وجود دارد :برخی
از کشورهای
ثروتمند
برای هر دور
واکسن  30دالر
پرداخت میکنند
درحالیکه
کشورها در
آفریقا برای هر
دوز بین  3تا 10
دالر میپردازند.
وقتی که کشورها
خریدهای خود را
در نهادهایی مثل
کوواکستجمیع
کنند ،میتوانند با
قیمتهایکمتری
این واکسنها را
بخرند
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باید در نظر داشت که تمام مصیبتها و درد و رنجهایی که در
دوران همهگیری ویروس کرونا برای مردم پیش آمد  ،باعث شد
که یک خصیصه در مدیران کسبوکارها تقویت شود :همدلی

آیندهپژوهی

پیامد دورکاری برای بعد از کرونا
همهگیری محیطهای کاری را برای همیشه تغییر داد

ورن کپیتاف
تحلیلگر کسبوکار

ن
منبع فورچو 

چرا باید خواند:
همهگیری ویروس
کرونا و دورکاری در
ایران نیز مثل سایر
کشورها اعمال شده
است .تحلیل شرایط
بعد از همهگیری به
کار فعاالن اقتصادی و
مدیران کسبوکار ما
نیز میآید.
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زندگی در دفترهای کاری برای همه تغییر کرده است ،حتی بعد
از اینکه کارکنان شرکتها و ادارات واکسن کرونا بزنند و به محل کار
خود بازگردند .این حرف به این معنی اســت که میزان دورکاریها
بیشتر خواهد شد؟ قطعاً .به این معنی است که تعداد ساعتهای شناور
کاری بیشتر خواهد شد؟ احتماالً .یعنی رئیسها همدلی بیشتری با
کارکنان خود نشان خواهند داد؟ شاید.
بیل شانینگر ،یکی از شــرکای ارشد مؤسسه مشاوره کسبوکار
مککنزی ،درباره دفترهای کاری شــرکتها در دوران بعد از کرونا
میگوید« :اکنون که کرونا در حال تمامشدن است و غول چراغ جادو
را بــه داخل چراغ برمیگردانید ،تمام این چیزهایی که قب ً
ال عادی و
رایج بود زیر سؤال میرود .آیا ما باید هر روز سر کار بیاییم؟ آیا باید در
همین ساعت مقرر سر کار بیاییم؟»
اینکه کسبوکارها و کارکنان آنها چطور خود را با واقعیات بعد
از دوران کرونــا تطبیق خواهند داد موضوع اصلی بحثهای میزگرد
جهانی مدیریت مجله «فورچون» بود .جزئیات هنوز چندان روشن
نشده است ـ اینکه کارکنان در بسیاری از شهرها فقط رفتن به محل
کار را آغاز کردهاند و این همه کاری است که تاکنون انجام شده ـ اما
تصویر بزرگتر در حال آشــکارتر شدن است و باید صبر کرد تا برای
همه کسبوکارها واضحتر شود.
سخنرانان میزگرد جهانی مدیریت مجله «فورچون» پیشبینی
کردهاند اینکه مردم چطور کارهای خود را انجام خواهند داد و ســر
کار خواهند رفت متفاوت است .مهارتهایی که بسیاری از کارکنان
کســبوکارها به آنها نیاز دارد تغییر کرده اســت و ایــن را برای
کسبوکارها ضروری ساخته است که کارکنان خود را دوباره آموزش
بدهند و در دورههای ضمن خدمت ،مهارتهای جدیدی را که معلوم
شد در دوران کرونا به آنها نیاز دارند به آنها بیاموزند.
از سوی دیگر ،الین بجانی ،مدیرعامل شرکت «مجید الفاتیم» که
یک فروشگاه زنجیرهای در دوبی و یک شرکت صنایع تفریحی است،

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و نه ،تیر 1400

میگوید که بسیاری از مشتریان آنها میخواهند که به وضعیت عادی
بازگردند و بنابراین برای پیستهای مصنوعی اسکی و هتلهای این
شــرکت ،ضروری است که شرایطی را به وجود بیاورند که مشتریان
احســاس کنند اوضاع به پیش از دوران شیوع کووید ـ  19بازگشته
است .اما او خاطر نشان ساخته است که همچنین افراد زیادی هستند
که زمان خود را بهشکل آنالین و در فضای مجازی میگذرانند و این
وضعیت حتی معادله شــغلی برخی از کارکنان این شرکت را که در
زمینه گردشگری و هتلداری فعال است تغییر داده است.
کارکنان شرکت مجید الفاتیم در بخش سینماهای این شرکت که
در دوران همهگیری بســته بودند ،بهسرعت بهسمت کار در مراکزی
هدایت شدند که بهصورت آنالین کار میکردند و خدمات خردهفروشی
و سوپرمارکتی را به مشتریان ارایه میدادند .بجانی در میزگرد مجله
«فورچون» گفت« :همه حوزههای کاری دستخوش تغییر شدهاند و
این تغییرات با توجه به شرایط روز طبیعی و اجتنابناپذیر بوده است».
کریســتین پک ،مدیرعامل شرکت «زوئتیس» که سازنده دارو و
واکسن برای حیوانات خانگی است ،نیز در میزگرد «فورچون» صحبت
کرد و گفت که شــرکتش نیاز دارد که خود را با سیاستهای جدید
وفق دهد .بهگفته او ،منعطف بودن شــرکت برای اینکه به کارکنان
اجازه داده شــود کارهای خود را از راه دور انجام دهند کافی نیست.
شــرکتها باید تقریباً هر وقتی که کارکنان بتوانند این دورکاری را
انجام دهند چنین انعطافی از خود نشان دهند .برای مثال ،وقتی که
والدین میخواهند فرزندان خود را از مدرسه بردارند یا آنها را به دکتر
ببرند هم باید چنین انعطافهایی از جانب شرکت وجود داشته باشد.
از ســوی دیگر ،باید در نظر داشــت که تمام مصیبتها و درد و
رنجهایــی که در دوران همهگیری ویــروس کرونا برای مردم پیش
آمد ،باعث شد که یک خصیصه در مدیران کسبوکارها تقویت شود:
همدلی .مدیران شرکت اکنون همدلی بیشتری با کارکنان خود نشان
میدهند .برخی از رئیسها دســتکم مطابق با آنچه که در میزگرد
«فورچون» اظهار کردند ،درک بیشتری از نیازها و احساسات و مصایب
کارکنان خود پیدا کردهاند ،برعکس اینکه در گذشته هیچ شناختی از
این مسایل نداشتند.
مسئله دیگری که در محیطهای کاری و آداب کسبوکار تأثیر زیادی
گذاشت ،جلسات کاری آنالین بود که عمدتاً در اپلیکیشن «زوم» انجام
میشد .این جلسات کاری باعث شد که همکاران از خانه خود بتوانند
در جلسات شرکت کنند و ظاهرا ً دستکم مدیران شاهد این باشند که
گاهی کارکنانشان وقتی از خارج از دفتر کار در جلسه شرکت میکنند
میتوانند کارهای خود را بهتر انجام دهند و بهرهوری بیشتری در جلسات
داشته باشند .مدیر بخش اروپا و خاورمیانه شرکت «آیبیام» در اینباره
میگوید« :مدیران دیگر نمیتوانند ســختگیریهای سابق را داشته
باشند و این چیزی است که کارکنان از رییسهای خود میخواهند».
در بســیاری از موارد ،افراد از سالن نشیمن خانه خود و حتی از داخل
تختخواب خود در جلسات شرکت میکنند.

ً
اکنون که موارد ابتال در هفتههای اخیر عمدتا به اشخاصی برمیگردد که از زدن واکسن امتناع
میکنند ،مقامات بهداشتی نگران شدهاند که با وجود چنین مواردی مقابله با همهگیری ویروس
کرونا کار سخت و پیچیدهای شده است.

مصیبت بعد از کرونا
تازه پس از همهگیری کووید ـ  19مشکالت خانوادههای داغدار شروع میشود
بعد از اینکه اوضاع همهگیری ویروس کرونا بهتر شود و واکسیناسیون
عمومی بهتدریج در آمریکا وضعیت اجتماعی را به حالت سابق برگرداند،
خانوادههایی کــه عزیزان خود را در این همهگیری از دســت دادهاند
احساس ســختتری خواهند داشــت و تازه مصیبتهای آنان شروع
خواهد شد.
بعد از یک ســال اعمال محدودیتهای ناشی از همهگیری ویروس
کرونا ،بسیاری از آمریکاییها دارند ماسکهای خود را کنار میگذارند
و برای ســفرهای تابستانی برنامهریزی میکنند و دوباره به جمعهای
لذتبخش دوســتان و خانواده بازمیگردند .حاال که تعداد بیشــتری
واکسن زدهاند و میزان ابتال به کووید ـ  19فروکش کرده ،این احساس
پیش آمده است که بدترین بخش همهگیری در ایاالت متحده به پایان
رســیده است .اما برای کسانی مثل میشــل پریسله 60ساله ،بدترین
قسمت ماجرا تازه شروع شده است.
میشــل شــوهر خود را در اواخر ماه مه  ،2021همین چند هفته
پیش ،بهخاطر ابتال به ویروس کرونا از دســت داد ،درســت وقتی که
محدودیتها داشت برداشته میشود و زندگی برای خیلی از افراد داشت
به وضعیت معمول بازمیگشت .مشتریان بدون ماسک به شعبه فروشگاه
«والمارت» محل زندگی میشــل در پاسادنا میرفتند ،جایی که او در
حال خرید اقالم الزم برای مراسم تدفین شوهر خود بود .شوهر میشل
که 63ساله و عاشق شکار و کمپکردن و بازیکردن با نوهاش بود ،یک
ماه قبل از مرگش در جریان شرکت در یک مراسم عروسی به ویروس
کرونا مبتال شد.
در حال حاضر تقریباً نیمی از جمعیت ایاالت متحده دوز اول واکسن
کرونا را دریافت کردهاند و واکســینه شدهاند و اکنون کشور در بهترین
حالت خود از هر نظر در جریان همهگیری قرار دارد .موارد جدید ابتال،
موارد بستری در بیمارستانها و آمار تلفات در کمترین حد خود در چند
ماه اخیر قرار دارد و حتی محتاطترین مقامات بهداشتی کشور نیز از روند
بهبود مقابله با همهگیری را در آمریکا ابراز شادمانی کردهاند .به کسانی
که بهطور کامل واکسینه شدهاند ،یعنی کسانی که کمترین خطر ابتال
به ویروس کرونا را دارند و دو دوز واکســن را دریافت کردهاند ،گفتهاند
که میتوانند ماسکهای خود را بردارند و به فعالیتهای اجتماعی خود
بازگردند و دانشمندان متخصص ردهباالی همهگیری نیز این تصمیم را
تأیید کرد هاند.
با این حال ،حتی اکنون نیز روزانه نزدیک به  450مرگ ناشی از ابتال
به کووید ـ  19گزارش میشود و صدها خانواده را با غم و غصه ناشی از
فراق عزیزانشان تنها میگذارد.
برخالف دوران اولیه همهگیری که بیشتر آمریکاییها شاهد این بودند
که زندگیهایشان تحتتأثیر کووید قرار گرفته ،بستگان افرادی که اکنون
از ابتال به بیماری فوت میکنند خود را بســیار تنها توصیف میکنند:
آنها باید در وضعیتی عزاداری کنند و با ماتم و اندوه دست به گریبان
باشند که بیشــتر افراد در حال جشنگرفتن رهایی از محدودیتهای
همهگیری هستند .در ماههای قبل ،با استفاده از اپلیکیشنهایی مثل

«زوم» عزاداری و تسلیتگفتن بهناچار بهشکل آنالین و از راه دور انجام
میشــد اما اکنون که افراد میتوانند بهصورت حضوری برای عزاداری
و ابراز تســلیت بیایند ،خانوادههای درگذشتگان حتی خود را تنهاتر از
یبینند.
گذشتهم 
در بسیاری از موارد ،غم و اندوه بسیاری از افرادی که این روزها فوت
میکنند ،ارتباطی با واکسیناسیون پیدا میکند .کارشناسان میگویند که
موارد فوت ناشــی از ویروس کرونا در زمان حال بیشتر مربوط به افرادی
اســت که هنوز واکســن نزدهاند .با اینکه برخی گزارشها حاکی از این
اســت که در مواردی افرادی که واکسن زدهاند فوت کردهاند اما مقامات
متخصص میگویند که این موارد اســتثنائات بسیاری نادری هستند.
دسترسی به واکسن هنوز هم در آمریکا امری نسبی است و در بسیاری از
ایالتها هنوز چندین هفته مانده است تا همه به ایمنی کامل دست پیدا
کنند .و همچنین هفتهها طول خواهد کشید که همهگیری فروکش کند.
اکنون که موارد ابتال در هفتههای اخیر عمدتاً به اشخاصی برمیگردد
که از زدن واکســن امتناع میکنند ،مقامات بهداشتی نگران شدهاند که
با وجود چنین مواردی مقابله با همهگیری ویروس کرونا کار ســخت و
پیچیدهای شده است .هنوز کسانی هستند مثل شوهر میشل که آنقدر
سرش شلوغ بود که واکسن خود را نزده بوده درصورتیکه باید این کار را
میکرد و حاال گرفتار مرگ ناشی از ابتال به کووید شد.
دکتر تونی مایلز ،متخصص بیماریهای واگیردار در دانشگاه جورجیا،
میگوید« :امتناع از زدن واکســن مثل این است که سربازان در ارتش
واکســن بیماریهای همهگیر خود را نزنند .همه باید این کار را بکنند
وگرنــه بقیه جمعیت را در گرفتاری و ماتم و عزا خواهند نشــاند ».در
بهار امســال ،میزان ابتال در برخی از شــهرهای آمریکا مثل نیویورک
افزایش یافت و در بدترین حالــت ،در ژانویه روزانه بیش از  3هزار نفر
تلف میشدند .اکنون وضعیت این شهر بهبود یافته است اما همچنان
مصیبتها ادامه دارد .یکــی از گرفتاریهای مقابله با ویروس کرونا با
واکسیناســیون همین است که چطور افراد قانع شوند که واکسنها را
تزریق کنند.

برخالف دوران اولیه
همهگیری که بیشتر
آمریکاییها شاهد این بودند
که زندگیهایشان تحتتأثیر
کووید قرار گرفته ،بستگان
افرادی که اکنون از ابتال به
بیماری فوت میکنند خود را
بسیار تنها توصیف میکنند:
آنها باید در وضعیتی
عزاداری کنند و با ماتم
و اندوه دست به گریبان
باشند که بیشتر افراد در
حال جشنگرفتن رهایی از
محدودیتهای همهگیری
هستند

منبع نیویورک تایمز

چرا باید خواند:
با اتمام واکسیناسیون
سراسری در کشورهای
غربی،مشکالت
همهگیری ویروس
کرونا همچنان ادامه
خواهد داشت .این
تجربه برای کشورهایی
مثل ایران ارزشمند
است.
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ما با کشیدن نقشه تحول دیجیتال و رقابتپذیری دیجیتال در
کشورهای مختلف در سرتاسر جهان تالش کردیم عمیقترین و
گستردهترین ذخایر دادههای مفید را مکانیابی کنیم.

آیندهپژوهی

اقتصاد داد هها
چه کشورهایی در فعالیت اقتصادی با داده و دادهکاوی پیشرو خواهند بود؟
چه کشــورهایی جزو رتبههای برتــر تولیدکنندگان داده
بهاسکار چاکراورتی
هستند؟ گذشته از این ،مؤسسه مکنزی پیشبینی کرده
و همکاران
اســت که اپلیکیشنهایی که سرشار از دادهها هستند و با
هوش مصنوعی کار میکنند تا سال  2030در سطح اقتصاد
لگران دادهکاوی
تحلی 
جهانی گردش مالیای در حدود  13تریلیون دالر داشــته
منبع هاروارد بیزینس ریوی و
باشــند .این میزان از ارزش اقتصادی میتواند نظم جهانی
چرا باید خواند:
آینده را بازتعریف کند و نقش داده در آن ،خیلی پررنگتر از
دادهکاوی و
نقشی باشد که تولید نفت در حال حاضر در عرصه جهانی
به
مربوط
های
فناوری
دارد و هرکه آن را کنترل کند ،در نقش رهبر جهانی ظاهر
های
ل

سا
در
داد هها
خواهد شد.
های
ه
عرص
وارد
اخیر
درحالیکه چین و آمریکا میتوانند دو ابرقدرت هوش
ازجمله
بشری
مختلف
مصنوعی جهان باشد ،منابع داده نمیتوانند در چند نقطه
اقتصاد و کسبوکار
کانونی محدود در انحصار چند کشــور باشند ،مثل همان
شده است .دانستن
الگویی که انحصارهای کشورهای نفتی در دوران گذشته
جوانب این پدیده برای
داشتند .بلکه در اقتصاد آینده ،کشورها باید اپلیکیشنهای
فعاالن اقتصادی جالب
هوش مصنوعی و منابع داده متنوع و گوناگونی داشته باشند
توجه است.
و بازیگرانی وارد عرصه اقتصادی جهانی شوند که نقش آنها
در حال حاضر پیشبینیناپذیر است .نظم نوین جهانی در
حال شکلگیری براساس پیچیدگیهایی است که خیلی
پیچیدهتر از ســاختار ساده دوقطبی است ،بهخصوص به این علت که دادهها درحال تولید در
مقیاسی خیلی وسیعتر از چیزی هستند که به ذهن خطور میکند.
ما با کشیدن نقشه تحول دیجیتال و رقابتپذیری دیجیتال در کشورهای مختلف در
سرتاسر جهان تالش کردیم عمیقترین و گستردهترین ذخایر دادههای مفید را مکانیابی
کنیم .برای هوش مصنوعی ضروری است که از مدلهای یادگیری ماشینی استفاده کند.
برای این کار خوب است که تمایزی بین مقادیر خام داده و معیاری قایل شویم که ما آن
را «تولید ناخالص دادهای» مینامیم ،یعنی یک نسخه از یک تولید ناخالص داخلی جدید.
برای اینکه بزرگترین تولیدکنندگان تولید ناخالص دادهای جهان را شناسایی کنیم ،از
چهار معیار استفاده کردیم:
مقدار :مقدار مطلق اینترنت پهنباندی که در هر کشور استفاده میشود ،شاخصی
برای دادههای خام تولیدشده.

اســتفاده :تعداد کاربــران فعال در اینترنت ،شــاخصی برای رفتارهــا و نیازها و
پیشزمینههایمصرف.
دسترســی :باز بودن نهادی جریانهای دادهای در نقش راهی برای دسترسی به
دادههای تولیدشده در هر کشور که باعث میشود استفاده و دسترسی گستردهتری توسط
محققان هوش مصنوعی و نوآوران و اپلیکیشنهای گوناگون داشته باشند.
پیچیدگی :مقدار مصرف ســرانه اینترنت پهنباند ،شاخصی از فعالیت دیجیتالی
پیچیده و چندسطحی.
چند نکته را باید در نظر داشت .اول اینکه ما فهمیدیم ردیابی دیجیتالیای که با رایانههای در
سراسر جهان انجام میشود گستره بسیار وسیعی از فعالیتها را در بر میگیرد ،از ارسال پیامکها
تا انجام تراکنشهای مالی .نکته دوم اینکه بین کشــورهای مختلف در اینکه دادههای خصوصی
چطور در مؤسسات به اشتراک گذاشته میشوند تفاوت وجود دارد و به همین ترتیب تفاوتی وجود
دارد در اینکــه چطور هویت دیجیتالی افراد میتواند کم کند که افراد با فعالیتهای دیجیتال به
یکدیگر متصل شوند .ما کشورهایی را برای تحقیق خودمان انتخاب کردیم که بیشترین همکاری
را در اقتصاد دیجیتالی جهانی داشته باشند و نیز کشورهایی را انتخاب کردیم که سرعت اینترنت
قابلقبول و همچنین فعالیت اقتصادی دیجیتالی باالیی داشته باشند.
سپس براساس این معیارها کشورهای را که انتخاب کرده بودیم با هم مقایسه کردیم.
البتــه در طول تحقیق ،خود معیارها هم تغییر کردند و ما به این نتیجه رســیدیم که
دسترسی معیار بنیادی در این ردهبندی باید باقی بماند .در بین کشورهای منتخب ،آمریکا
در هر سه معیار وضعیت خوبی داشت و اگر دسترسی جهانی به دادههای چین را که برای
اپلیکیشنهای متنی بر هوش مصنوعی آینده ضروری هستند ندیده بگیریم ،وضعیت
چین نیز چندان بد نبوده است .اگر اتحادیه اروپا را هم بخواهیم تحلیل کنیم ،باید بگوییم
که این اتحادیه تولیدکننده بزرگ دادهها در جهان است و با آمریکا رقابت میکند .در کنار
چین ،اعضای کشورهای عضو اتحادیه «بریک» یعنی برزیل و هند و روسیه هم میتوانند
با معیارهای عمده رتبههای باالیی داشته باشند ،مخصوصاً تولید دادههای خام .با این حال،
این کشورها از نظر دسترسیپذیری وضعیت چندان مساعدی ندارند.
در این بین ،کشورهای کوچکترین هم هستند که نسبت به خود تولیدکنده دادههای خوبی
هستند و میتوانند نمونههایی از اقتصاد دادهای باشند ،مثل نیوزیلند یا کره جنوبی اما مشکالتی
از نظر باز بودن و تحرک جریانهای داده دارند .به هر حال ،رتبهبندی ما از کشــورهای دارای
اقتصاد دادهای در سطح جهان که در سالهای آینده خواهند توانست در نظم نوین اقتصادی
دنیا جایگاه باالیی داشته باشند ،به شرح زیر است:
رتبهبندی ما از کشورهای دارای اقتصاد دادهای در سطح جهان
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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آمریکا
بریتانیا
چین
سوییس
کره جنوبی
فرانسه
کانادا
سوئد
استرالیا
جمهوری چک

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ژاپن
نیوزیلند
آلمان
اسپانیا
ایرلند
ایتالیا
پرتغال
مکزیک
آرژانتین
شیلی

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

لهستان
برزیل
یونان
هند
آفریقای جنوبی
مجارستان
مالزی
روسیه
ترکیه
اندونزی

شاخص زاد و ولد در چین روی  1.3مانده است ،شاخصی که پایینتر از سطح مورد نیاز برای این است که جمعیت
پایدار باقی بماند .طبق اعالم اداره ملی آمار چین ،در سال  2020بهطور رسمی  12میلیون تولد نوزاد در این کشور ثبت
شد که  2.65میلیون تولد کمتر از سال  2019بود ،یعنی  18درصد کاهش در میزان تولدها.

سیاست سهفرزندی در چین
سرزمین اژدها در سالهای آینده بیشتر بهسوی سالمندی جمعیت خواهد رفت
چین اعالم کرده است که زوجها در آینده اجازه خواهند داشت
که ســه فرزند داشته باشند .این سیاست نشان از تغییر در یکی از
سیاســتهای عمده این کشور در حوزه جمعیت دارد که در حال
حاضر محدودیت داشتن دو فرزند را برای جمعیت این کشور اعمال
میکند .تغییر سیاست جمعیتی چین بعد از آمارگیری اخیر اتفاق
میافتد که نشان داد میزان تولدها در پرجمعیتترین کشور جهان
بهشدت کاهش یافته است .شــینهوا که رسانه دولتی چین است
در هفتههــای اخیر به نقل از کمیتــه رهبری چین ،پلیتبورو ،که
بهمیزبانی شــی جینپینگ برگزار شــد ،خبر داد که برای واکنش
فعاالنه به ســالخوردگی جمعیت چین ،زوجها میتوانند سه فرزند
داشته باشند.
در بیانیه بعد از این نشست آمده است که «چین از زوجهایی که
مایل به داشتن فرزند سوم هستند حمایت خواهد کرد .چین به هر
یک از زوجها اجازه میدهد تا در یک بازنگری اساسی در سیاستهای
اساسی ،صاحب سه فرزند شوند تا چالشهای پیری جمعیت خود را
برطرف کند .اجرای این سیاست و اقدامات حمایتی مربوط به آن به
بهبود ساختار جمعیتی چین ،پاسخ فعاالنه به پیر شدن جمعیت و
حفظ مزایای منابع انسانی این کشور کمک میکند ».در این مصوبه
با اشاره به اینکه رفع مشکل پیری جمعیت نیازمند گامهای اساسی
است ،آمده است« :با اصالح سیاستهای تولد ،زوجینی که مایل به
داشتن سه فرزند هستند مورد اقدامات حمایتی قرار میگیرند .این
مصوبه ساختار جمعیت چین را بهبود میبخشد .اصالحاتی نیز در
خدمات مراقبت از کودک ،مرخصی زایمان و بیمه تولد کودک انجام
خواهد شد».
شــاخص زاد و ولد در چین روی  1.3مانده اســت ،شاخصی که
پایینتر از ســطح مورد نیاز برای این است که جمعیت پایدار باقی
بماند .طبق اعالم اداره ملی آمار چین ،در سال  2020ب هطور رسمی
 12میلیون تولد نوزاد در این کشور ثبت شد که  2.65میلیون تولد
کمتر از ســال  2019بود ،یعنی  18درصد کاهش در میزان تولدها.
دادههای مقدماتی که در اوایل امســال منتشر شد و بر مبنای ثبت
تولد بود ،نشان میداد که میزان تولدها  15درصد نسبت سال گذشته
کاهش داشته است.
چین در اوایل ماه مه  2021گزارش داد که کمترین میزان رشد
جمعیت را از اوایل دهه  1960تاکنون در سال  2020داشته است،
حتی با برقرار بودن سیاســت تکفرزندی تا سال  .2015به عبارت
دیگر ،برداشتهشدن سیاست تکفرزندی در سال  2015باعث نشده
است که کاهش تولدها در چین افزایش پیدا کند و همچنان بحران
سالخوردگی جمعیت در این کشور وجود دارد.
آمار یک دهه گذشــته در چین نشان میدهد که جمعیت کلی
طی ده ســال منتهی به ســال  2020به  1.41میلیارد نفر رسیده
است ،یعنی  5.38درصد رشد جمعیت .افزایش جمعیت ساالنه طی
یک دهه بهاندازه  0.53درصد بوده است که از افزایش ساالنه 0.57

درصدی بین سالهای  2000تا  2010هم کمتر است.
چین طی  35سال تالش کرد که سیاست بحثبرانگیز تکفرزندی
را برای خانوادههای چینی اعمال کند و این سیاستی بود که در واکنش
به انفجار جمعیت و متوقفکردن آن اتخاذ کرد .سیاست دوفرزندی
سیاستی بود که چین جایگزین سیاست دیرین خود کرد اما نتوانست
به نتیجه خود که افزایش پایدار تعداد تولدها باشد برسد .دلیلش هم
این بود که هزینه نگهداری از فرزند در شهرهای چین بهشدت زیاد
شده بود و زوجهایی که هر دو کار میکردند ،نمیتاونستند فرزندان
تازه خود را تربیت و نگهداری کنند.
روی کاغذ و در سطح نظری ،سیاست دوفرزندی کنونی باید باعث
میشد که وقتی خانوادهای فرزند سوم را بیاورد ،حمایتهای اجتماعی
از این خانواده انجام نشــود تا بهعنوان یک تنبیه علیه والدین اعمال
شود .اما در عمل ،همین حاال هم وقتی خانوادهها فرزند سوم را به دنیا
میآورند ،واکنش یکسانی به آنها نمیشود و در بخشهای مختلف
کشور با آنها برخوردهای متفاوتی صورت میگیرد.
بعد از اینکه سیاست سهفرزندی در چین اعالم شد ،کاربران چینی
در رسانههای اجتماعی به آن واکنش نشان دادند و اغلب به استقبال
آن رفتند .هشتگهای مختلفی نیز درباره آن درست شد که مهمترین
هشــتگ درباره این موضوع سه میلیارد بیننده داشت .با این حال،
خیلی از کاربران هم گفتهاند که سیاست سهفرزندی در چین خیلی
کماثر و خیلی دیر است.
یکی از کاربرانی که در اینباره کامنت گذاشته ،گفته است« :خود
من حاصل سیاست تکفرزندی هستم .من همین حاال هم دارم از
پدر و مادرم نگــهداری میکنم .چقدر انرژی برایم باقی میماند که
بتواند بیشــتر از دو تا بچه داشته باشــم؟» یکی دیگر از کاربران در
شــبکه اجتماعی وایبو گفته است« :من خیلی مایل هستم که بچه
سوم داشته باشم به این شرط که به من  5میلیون یوان بدهید».

وینسنت نی
گزارشگر مسایل چین

ن
منبع گاردی 

چرا باید خواند:
فرزندآوری یکی از
مسایلی است که در
ایران نیز که جمعیتی
رو به پیری دارد شایع
است .تجربه چین
میتواند برای ایرانیان
نیز روشنگر باشد.
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 46درصد ساکنان دنیا به اینترنت دسترسی ندارند
چهکسانی از مسیر رشد در دنیای تکنولوژی بازمیمانند؟
مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده

منبع مجمعجهانیاقتصا د

چرا باید خواند:
اقتصاددیجیتال
تهای اقتصادی
فرص 
زیادی را برای مردم
فراهم میکند ولی
فقرای دنیا که به
اینترنتدسترسی
ندارند در خطر تشدید
فقر قرار دارند.

با شــروع همهگیری کرونا ،دنیا با شــرایط تازهای روبرو شــد.
شرایطی که طی یک قرن اخیر بیسابقه بود .ضرورت فاصلهگذاری
اجتماعی و عدم حضور شمار زیادی از مردم در یک مکان به منظور
جلوگیری از انتشــار ویروس و افزایش شمار بیماران سبب شد تا
مدارس ،دانشــگاهها و دفاتر کاری تعطیل شوند و مشاغل خدماتی
مانند هتلها و رستورانها از پذیرش میهمان معذور شوند .اما برای
اینکه حداقل بخشــی از کارهای ضروری دردنیــا ادامه پیدا کند،
اســتفاده از فضای دیجیتال و دنیای تکنولوژی گسترش پیدا کرد.
از آمــوزش آنالین مدارس و دانشــگاهها گرفته تا دورکاری و انجام
مسئولیتهای شغلی از محیط امن خانه همه باعث شد تا دنیا با نیاز
تازهای روبرو شــود .نیاز تازهای که برآورده شدن آن مستلزم وجود
زیرساختهای تکنولوژیکی و صنعتی در کشور بود و از طرف دیگر
افراد هم باید دانش و مهارت الزم برای استفاده از این فضا را کسب
میکردند .در بحث تامین زیرساختهای تکنولوژی ،نقش دولتها به
عنوان مجری این سیاست پررنگ شد .گزارشهای زیادی در مورد
ضرورت توسعه زیرساختهای تکنولوژیکی و ایجاد امکان دسترسی
مردم به اینترنت و استفاده از این فضا برای اشتغال و تحصیل مطرح
شد .مســالهای که پیش از همهگیری در کشورهای صنعتی مورد
توجه قرار گرفته بود و تقریبا تمامی مردم در این کشور به اینترنت
دسترســی داشتند ولی در کشورهای فقیر و در حال توسعه میزان
دسترسی به اینترنت بسیار کمتر بود.
اما دسترســی به اینترنت تنها یک روی سکه است .روی دیگر
ســکه توانایی و مهارت افراد برای استفاده از دنیای اینترنت است.
مطالعات نشان داده مهارت استفاده از اینترنت در میان طبقات پایین
اقتصادی کمتر از طبقات باالی اقتصادی است و به همین نسبت در

ﺟﮭﺎن -درصد جمعیت هر طبقه
اقتصادی
سطح آسیب
دسترسی به اینترنت بر مبنای
پذیری ﺗوﺳﻌﮫ
ﮐﺷورھﺎی در ﺣﺎل
ﮐﺷورھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ
٩١
٨۴
٧٧

٧۴

۶٨
۴۶

۴٢
٢۴

٢١
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کشورهای در حال توســعه توان استفاده از فرصتهای ایجادشده
توسط اینترنت برای مردم کمتر از کشورهای صنعتی است .اهمیت
مهارتآموزی برای استفاده از فرصتهای دنیای اینترنت به منظور
اشتغال و آموزش در شــرایطی مطرح شد که تعداد زیادی از افراد
در جریان همهگیری کرونا شــغل خود را از دســت دادند .افزایش
نرخ بیکاری در میان گروهی که از مهارتهای الزم برای اســتفاده
از دنیای اینترنت برخوردار نبودند ،دولتها را بر آن داشت تا بستر
را بــرای آموزش و مهارتآموزی برای این گروه فراهم کنند ولی بار
اصلــی بر دوش خود افراد بود .افرادی که قبل از کرونا در مشــاغل
کارگری و خدماتی فعال بودند ،حال به دلیل همهگیری کرونا بیکار
شدهاند و در برخی از موارد هم رباتها جایگزین آنها شدند.
JJضرورت توسعه دسترسی به اینترنت در دنیا
قبل از شروع کرونا بحث اقتصاد دیجیتال و استفاده از فرصتهای
موجود در فضای دیجیتال برای کســب درآمد مطرح شــده بود و
در بسیاری از کشورهای صنعتی سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد
کشــورها رشــد کرده بود .اما بعد از همهگیری اقتصاد دیجیتال با
سرعت زیادی رشد کرد و ابعاد تازهای از آن شناخته شد .به عنوان
مثال با توســعه اقتصاد دیجیتال امکان مشارکت اقتصادی سهم
بیشتری از جمعیت کشورها فراهم میشد .به عنوان مثال زنان که
بعضا به دلیل مسئولیتهای خانوادگی از حضور در محیط کار امتناع
یکنند ،میتوانند با استفاده از فرصتهای موجود در فضای اقتصاد
م 
دیجیتال وارد بازار کار شــوند .یا افراد کمتوان جسمی میتوانند از
محیط خانه به کار بپردازند .اما برای اینکه شرایط برای افزایش نرخ
اشــتغال افراد فراهم شود ،در درجه اول باید امکان دسترسی مردم
به اینترنت فراهم شود .مجمع جهانی اقتصاد در گزارش اخیر خود
نوشت« :یکی از اصلیترین و مهمترین بخشهای اقتصاد دیجیتال،
دسترسی به اینترنت است .در واقع در تعریف اقتصاد دیجیتال عنوان
میکنند که اقتصاد دیجیتال ،اقتصادی اســت که بر فضای آنالین
استوار است .به همین دلیل است که دسترسی کشورها به اینترنت
و دریافت اطالعات و آموزشهای الزم برای اســتفاده بهینه از این
فضا میتواند عامل مهمی در رشــد اقتصادی و توسعه صنعتی در
آنها باشد .اما مطالعات انجامشده توسط سازمانهای جهانی نشان
میدهد شــمار زیادی از جمعیت ســاکن روی زمین به اینترنت
دسترسی ندارند و به همین دلیل هم امکان بهرهگیری از فرصتهای
اقتصاد دیجیتال برای آنها فراهم نیست».
به گزارش مجمع جهانی اقتصاد تنها  ۲۴درصد از افراد آسیبپذیر
اقتصادی در دنیا که شامل افرادی است که در طبقات پایین اقتصادی
و اجتماعی قرار دارند ،به اینترنت دسترسی دارند در حالی که بالغ
بر  ۷۴درصد از افرادی که در دســته افراد غیرآسیبپذیر اقتصادی
قرار گرفتهانــد میتوانند بدون محدودیت از اینترنت و فرصتهای
اقتصادی آن برخوردار باشند .در واقع افراد آسیبپذیر اقتصادی که

مطالعات نشان میدهد  ۴۶درصد از افرادی که از نظر سطح آسیبپذیری اقتصادی در جهان در سطح متوسط قرار گرفتهاند به
اینترنت دسترسی دارند .این آمار بسیار نگرانکننده است زیرا تایید میکند بالغ بر نیمی از جمعیتی که از نظر آسیبپذیری در سطح
متوسط هستند و احتمال ورود آنها به گروه آسیبپذیر وجود دارد ،از اینترنت بیبهره هستند.

در ســالهای گذشته نمیتوانستند وارد بازار کار شوند و از آموزش
و تحصیالت و مهارتهای الزم برای کسب درآمد برخوردار نبودند،
در این روزها از بازار کار فاصله بیشتری گرفتهاند .این افراد در دنیای
دیجیتال نمیتوانند کار کنند ،از مهارتهای مورد نیاز برای این دوره
برخوردار نیستند و باید منتظر بیشتر شدن فاصله طبقاتی خود با
دیگر افراد جامعه باشند .تفاوت در دسترسی به اینترنت فارغ از نحوه
استفاده از آن هم در داخل کشورها و بین طبقات اقتصادی کشورها
وجود دارد و هم در میان کشورهای مختلف مشاهده میشود .مثال
کشورهای صنعتی بیش از کشورهای در حال توسعه و کشورهای
در حال توسعه بیش از کشورهای فقیر به اینترنت دسترسی دارند.
بهتر اســت پیش از بررســی ادامــه گزارش ،تعریفــی از افراد
آسیبپذیر اقتصادی ارایه شود .افراد آسیبپذیر اقتصادی ،گروهی
هســتند که به دلیل ســطح تحصیالت و یا زمینه مالی خانوادگی
از شــرایط باثبات اقتصادی برخوردار نیستند و بحرانهایی مانند
ی
کرونا یا تحوالت دیگر میتواند باعث شود تا توان تامین هزینهها 
جاری خود را نداشته باشند و در تامین معاش با مشکل روبرو شوند.
در مقابل این گروه ،افرادی قــرار دارند که ما از آنها به عنوان افراد
غیر آســیبپذیر اقتصادی نام میبریم .این افراد یا از پشتوانه مالی
قدرتمندی برخوردار هســتند یا مهارتها و توان خاصی دارند که
ی سخت و بحرانی اقتصادی هم آسیبی
باعث میشود تا در دورهها 
به روند تامین معاش آنها وارد نشود .در واقع شرایط جامعه نمیتواند
باعث آســیب دیدن اوضاع اقتصادی و مالی آنها شــود و استاندارد
زندگیشان را کاهش دهد.
JJافراد آسیبپذیر اقتصادی کمتر به اینترنت دسترسی
دارند
در ســطح کالن هم عدم دسترســی به اینترنت معضلی جدی
است و باعث میشود تا فاصله اقتصادی کشورهای در حال توسعه و
کشورهای صنعتی بیشتر شود .مطالعات نشان میدهد  ۴۶درصد از
افرادی که از نظر سطح آسیبپذیری اقتصادی در جهان در سطح
متوســط قرار گرفتهاند به اینترنت دسترسی دارند .این آمار بسیار
نگرانکننده است زیرا تایید میکند بالغ بر نیمی از جمعیتی که از
نظر آسیبپذیری در سطح متوسط هستند و احتمال ورود آنها به
گروه آسیبپذیر وجود دارد ،از اینترنت بیبهره هستند و نمیتوانند
از فرصتهای تازهای که این فضا در اختیارشان قرار میدهد برای
افزایش میزان درآمد خود اســتفاده کنند .در کشــورهای در حال
توســعه  ۴۲درصد از افراد این طبقه به اینترنت دسترسی دارند در
حالی که در کشــورهای صنعتی  ۸۴درصد از این افراد به اینترنت
دسترســی دارند و به همین دلیل شــانس آنها برای ارتقای درآمد
بیشتر است.
بر مبنــای این گزارش دسترســی به اینترنت در کشــورهای
صنعتی و توسعهیافته بیش از کشــورهای در حال توسعه است و
به همین دلیل اســت که پیشبینی میشود در جریان چهارمین
انقالب صنعتی در دنیا فاصله اقتصادی این کشــورها افزایش پیدا
کند و نابرابری اقتصادی در دنیا بیشــتر شود .گزارشهای رسمی
نشان میدهد در کشورهای صنعتی  ۷۷درصد از طبقات آسیبپذیر
اقتصادی به اینترنت دسترسی دارند در حالی که تنها  ۲۱درصد از
این قشر در کشورهای فقیر میتوانند از اینترنت استفاده کنند .در
کشورهای در حال توسعه تنها  ۶۸درصد از طبقات باالی اقتصادی

و افرادی که در دســته افراد غیر آسیبپذیر اقتصادی قرار دارند به
اینترنت دسترســی دارند در حالی که  ۹۱درصــد از این افراد در
یکنند.
کشورهای صنعتی از اینترنت استفاده م 
 ۳.۶JJمیلیارد نفر در دنیا به اینترنت دسترسی ندارند
کریستوفر وارمن ،مدیر برنامه توسعه و اتحاد مجمع جهانی اقتصاد
در این مورد میگوید« :همهگیری کرونا بحران عدم دسترسی شمار
زیــادی از مردم دنیا با اینترنــت را بیش از پیش نمایان کرد .طبق
برآوردهای جهانی  ۳.۶میلیارد نفر در دنیا هســتند که به اینترنت
دسترســی ندارند یا هزینه استفاده از اینترنت برای آنها آنقدر زیاد
است که از نظر اقتصادی تامین این هزینه برای آنها ممکن نیست.
در نتیجه اقتصاد دیجیتال و حتی جامعه دیجیتال که در دوره کرونا
تنهــا راه برقراری ارتباط بین مردم دنیا بــود برای این گروه وجود
نداشت».
اما سوال این است که این جمعیت  ۳.۶میلیارد نفری از ساکنان
زمین چهکسانی هستند؟ مجمع جهانی اقتصاد در این مورد نوشت:
«کشــورهای فقیر دنیا و فقرایی که در تمامی کشــورهای جهان
یکنند بخش بزرگی از جمعیتی را تشکیل میدهند که
زندگی م 
به اینترنت دسترسی ندارند و این محرومیت میتواند باعث تشدید
فقر این افراد و افزایش فاصله طبقاتی آنها با دیگران باشد .از طرف
دیگر در بســیاری از کشــورهای در حال توسعه زنان از تحصیل و
آموزش و حتی اشــتغال محروم هستند ،در نتیجه دومین گروهی
که از این روند توســعه توان تامین معاش و گذر به ســمت دنیای
تکنولوژی جا ماندهاند زنان هستند .در نهایت رنگینپوستانی که در
کشــورهای صنعتی زندگی میکنند که اغلب هم در میان طبقات
پایین اقتصادی قرار دارند ،کمترین برخورداری را از این فضای تازه
کاری و اجتماعی دارند».
JJتاثیرات منفی عدم دسترسی به اینترنت در دوره کرونا
چشمگیر است
وارمن با اشاره به همهگیری کرونا و تاثیراتی که روی نحوه کار و
آموزش و حتی دریافت خدمات اجتماعی بر جای گذاشت نوشت:
«در دوره کرونا شمار زیادی از مردم از طریق اینترنت کار میکردند
و تمامی مدارس هم کالسهای خود را به صورت آنالین برگزار کرده
بودند .حتی دریافت خدمات بهداشتی و درمانی ،مشارکت سیاسی
ی انتخاباتی و خرید مایحتاج زندگی هم به صورت آنالین
در عرصهها 
انجام میشد و افرادی که به اینترنت دسترسی نداشتند ،از تمامی
این خدمات محروم بودند.
هم اکنون در تمامی کشــورها در مورد آسیبهای واردشده به
نســلی که در این سال همهگیری نتوانســتهاند به مدرسه بروند و
به صورت آنالین درس خواندهاند یا اصال امکان تحصیل نداشــتند،
صحبت میشــود .تاثیری که میتواند روی آینده کشورها مشاهده
شود زیرا این نسل آیندهسازان جوامع هستند.
اما راه حل این مشکل ساده است .ایجاد امکان دسترسی تمامی
ی تازه
مردم به اینترنت از طریق ایجاد زیرساختهای الزم ،روشها 
ی
ی توسعه زیرساختهای آنالین ،ارایه مدلها 
تامین مالی پروژهها 
کســب و کاری تازه متناسب با شــرایط تازه اقتصادی و در نهایت
ی الزم برای اشــتغال افراد در این
آموزش مهارتها و توانمندیها 
دنیای تازه میتواند بخش زیادی از مشکالت را برطرف کند.

ایجاد امکان
دسترسیتمامی
مردم به اینترنت
از طریق ایجاد
زیرساختهای
ی
الزم ،روشها 
تازه تامین مالی
ی توسعه
پروژهها 
زیرساختهای
آنالین ،ارائه
ی کسب و
مدلها 
کاری تازه متناسب
با شرایط تازه
اقتصادی و در
نهایت آموزش
مهارتها و
ی
توانمندیها 
الزم برای اشتغال
افراد در این دنیای
تازه میتواند
بخش زیادی از
مشکالت را برطرف
کند
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آیندهپژوهی

در اتحادیه اروپا طرح بازسازی اقتصادی با هدف توسعه اقتصاد سبز اجرا شده است .عنوان این
طرح که ساختن اقتصاد برای نسل آینده است ،باعث شده است تا سرمایهگذاری در پروژههایتولید
انرژیهایپاک و صنایع فعال با منابع انرژی پاک افزایش پیدا کند.

موج خوشبینی در مورد آینده اقتصاد
آیا اقتصاد دنیا در نیمه اول سال  ۲۰۲۲به شرایط پیش از کرونا بازمیگردد؟
افزایــش ارزش بازارهای ســهام دنیا در کنار رشــد
منبع مرکز مطالعاتیSwiss Re
قیمت کاالهای اساســی باعث شــده است تا موجی
چرا باید خواند:
از خوشبینی در مورد رشــد اقتصادی دنیا و گذر از
در جریان بحران
بحرانهایاقتصادی ناشی از کرونا افزایش پیدا کند .در
کرونا اقتصادهای دنیا
این روزها موسسات مطالعاتی و اقتصادی یک به یک
آسیببزرگیمتحمل
گزارشهای مثبت و خوشبینانهای در مورد اقتصاد دنیا
شدند .حال گزارشها
ارائه میدهند و بسیاری درمورد نقش اقتصاد امریکا و
از بازگشت به روزهای
چین در تسریع روند بازسازی اقتصادی دنیا صحبت
پیش از کرونا در سال
میکنند .گزارشها حاکی از این است که تزریقهای
آینده خبر میدهد.
سخاوتمندانه دولت امریکا به اقتصاد این کشور در یک
سال گذشــته و تداوم اجرای این طرح در بهار امسال
نقش مهمی در تقویت نرخ رشداقتصادی جهان دارد.
حال ســوال این است که در ســال جاری نرخ رشد
اقتصادی جهان به چه رقمی خواهد رســید؟ مطالعات انجام شده توسط مجمع جهانی
اقتصاد نشــان میدهد در سال جاری اقتصاد دنیا با نرخ  ۶درصد رشد خواهد کرد و در
نیمه اول سال  ۲۰۲۲وضعیت اقتصادی دنیا به شرایطی که قبل از همهگیری کرونا وجود
داشت ،بازمیگردد .گزارش نشان میدهد در بدبینانهترین حالت در نیمه دوم سال بعد دنیا
میتواند بازگشت به شرایط قبل از کرونا را تجربه کند و در هر دو حالت میتوان اینطور
ارزیابی کرد که جهان به پایان روزهای سخت نزدیک شده است.
JJرشد نابرابر اقتصاد دنیا
اما در پس این آمارهای خوشبینانه و مثبت در مورد رشد اقتصادی دنیا و بازسازی
اقتصادهای صنعتی دنیا ،پیشبینیهایی در مورد تداوم رکود اقتصادی در کشورهای در
حال توسعه و کشورهای فقیر ارائه شده است .در این کشورها که اغلب نتوانسته اند واکسن
مورد نیاز برای واکسینه کردن مردم را تامین کنند ،احتمال ایجاد موجهایتازه همهگیری
کرونا وجود دارد و احتمال میرود در این کشورها حداقل طی  ۱۸ماه آتی هم درگیری با
پاندمی وجود داشته باشد .در این کشورها تا انتهای سال بعد یا به تعبیر بهتر تا زمانی که
بتوانند  ۷۰درصد از جمعیت خود را واکسینه کنند ،مرگ و بیماری و هزینههایانسانی
و اقتصادی ادامه دارد.
شاید در نگاه اول این رشد نابرابر اقتصادی برای کشورهای صنعتی آسیبی به همراه
نداشته باشد ولی از آنجا که اقتصاد دنیا مانند حلقههاییک زنجیر به هم پیوسته است،
ضعــف و بحران در یک حلقه به دیگران نیز آســیب وارد میکند و کارایی آنها را تنزل
میدهد .به عنوان مثال به دلیل تداوم بحران در کشــورهای در حال توسعه بسیاری از
نیروهای کاری ماهر نمیتوانند از کشــورهای در حال توسعه و وارد کشورهای صنعتی
شــوند و فرصتهای شغلی در این کشورها پر نمیشود .عدم تامین نیروهای ماهر برای
اجرای طرحهایاقتصادی و صنعتی در کشورهای ثروتمند سبب میشود تا اقتصاد این
کشورها نیز نتواند با حداکثر پتانسیل رشد کند .از طرف دیگر احتمال ایجاد جهشهای
دیگر ویروس در کشورهای در حال توسعه هم میتواند کشورهای صنعتی را تهدید کند.
JJرویکردهای متفاوت به روند بازسازی
اما طی یک سالی که گذشت ،کشورها برای گذر از بحران کرونا و کاهش تاثیرات منفی
اقتصادی این بحران سالمتی از سیاستها و ابزارهای اقتصادی مختلفی استفاده کردند.
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کشورهایی از نظر مالی منابع بیشتری در اختیار داشتند با تزریق به اقتصاد توانستند از
رکود جلوگیری کنند .در این ســال دولتها اولویتهای خود برای تزریق منابع مالی و
حمایت را تعریف کردند و بسیاری از کشورهای صنعتی تاکید کردند باید روند حرکت به
سمت اقتصاد سبز در جهان سرعت بگیرد.
بــه عنوان مثال دولت چین تزریق منابع مالی به اقتصاد را به صورت هدفمند انجام
داد و این منابع مالی برای توسعه دیجیتالی کشور سرمایهگذاری شد .این سیاست از سال
 ۲۰۰۸تاکنون یعنی بعد از بحران مالی دنیا در چین اجرا شده است و نتیجه آن تبدیل
شدن چین به یکی از توسعهیافتهترین کشورها در عرصه تکنولوژی است.
در اتحادیه اروپا طرح بازســازی اقتصادی با هدف توســعه اقتصاد سبز اجرا شده
اســت .عنوان این طرح که ســاختن اقتصاد برای نسل اینده است ،باعث شده است
تا ســرمایهگذاری در پروژههایتولید انرژیهایپــاک و صنایع فعال با منابع انرژی
پاک افزایش پیدا کند .در امریکا این بودجهها صرف توسعه زیرساختها و حمایت از
خانوادههایآسیبدیده در جریان همهگیری کرونا شد .بررسیها نشان میدهد هدف
تزریق به اقتصاد در تمامی این کشورها ایجاد تغییرات پایدار در اقتصاد و صنعت است
و هدف تنها به گذر از این بحران محدود نمیشود بلکه نگاهی هم به نیازهای اقتصاد
در دوران پساکرونا دارد.
در کشورهایی که دولتها توان مالی الزم برای تزریق به اقتصاد را نداشتند ،آسیبهای
اقتصادی ناشی از همهگیری کرونا بیشتر و عمیقتر است .در این کشورها موجهای زیادی
از ورشکستگیها و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی مردم تجربه شده است و هردو مساله
میتواند روی سرعت بازسازی اقتصادی این کشورها تاثیر منفی بر جای بگذارد.
شاید در نگاه اول این مشکل تنها به کشورهای آسیبدیده ارتباط داشته باشد ولی
مطالعات نشــان داده اســت این موجهایبزرگ ورشکستگی و تعطیلیهایواحدهای
صنعتی و تولیدی میتواند زنجیره عرضه کاالها در دنیا را تحت تاثیر قرار دهد و در نهایت
روی توان تولید کاالها در دنیا تاثیر منفی بگذارد.
JJترکیب مناسب سیاستهای مالی و پولی
حال که به تدریج روند خروج اقتصاد دنیا از بحران ناشی از کرونا شروع میشود ،سوال
این است که چه سیاستهایی باید به کار گرفته شود .مجمع جهانی اقتصاد بر این باور
است که باید مجموعهای از سیاستهای پولی و مالی و طرحهایسرمایهگذاری بلندمدت
در کشورها اجرا شود .طرحهایی که ضمن تالش برای از بین بردن تاثیرات منفی ناشی
از همهگیری کرونا ،تسریع روند بازسازی اقتصادی را نیز مد نظر قراردهد .سیاستهای
پولی کشورها باید با هدف ایجاد ثبات در قیمت کاالها اجرا شود .افزایش نرخ بهره بانکی
با هدف ممانعت از افزایش نرخ تورم در ماههایآتی که بدون شک به دلیل افزایش حجم
نقدینگی در اقتصاد دنیا اتفاق خواهد افتاد ،سیاست دیگری است که باید اجرا شود .در
حوزه سیاستهای مالی هم باید طرح دولت تازه امریکا مبنی بر وضع نرخ حدافل مالیات
بر درآمد شرکتها در تمامی دنیا مد نظر قرار بگیرد .طرحی که میتواند باعث افزایش
قدرت رقابت شرکتها در بازارهای جهانی شود.
انتظار میرود در ماههایآتی اصلیترین تمرکز بانکهای مرکزی در کشورهای صنعتی
روی کنترل نرخ تورم باشد زیرا افزایش تورم میتواند چالشهای زیادی را برای اقتصاد دنیا
فراهم کند .از طرف دیگر زمینهسازی برای مدیریت گذر از روزهای سخت اقتصادی به
سمت روزهایی که اقتصاد رشد را تجربه خواهد کرد و بسترسازی برای توسعه همهجانبه
اقتصادی از سیاستهای دیگری است که باید اجرا شود.

ایران در فهرست کشورهای دنیا که کمترین سرانه مصرف برق خورشیدی را دارند ،جایگاه دهم را به
خود اختصاص داده است و سرانه مصرف انرژی خورشیدی در ایران کمتر از  ۵کیلووات ساعت
گزارش شده است.

خورشید ،منبع الهامبخش
استرالیا در صدر فهرست مصرفکنندگان برق خورشیدی در دنیا است
چرا باید خواند:
انرژی خورشــیدی یکی از منابع انرژی پاک در دنیا
در کشورهای دنیا
است و توسعه استفاده از آن میتواند در کاهش انتشار
سرمایهگذاری در
کربن در دنیا نقش زیادی داشــته باشد .استفاده از
تولید انرژیهای پاک
این منبع انرژی عالوه بر نیروگاههایبزرگ میتواند
با سرعت زیادی رشد
توســط خانوارها انجام شــود و بستر را برای کاهش
کرده است و انرژی
تقاضا برای برق تولید شــده با سوختهای فسیلی
خورشیدی جایگاه
فراهم کند .اســتفاده از این منبع انرژی پایانناپذیر
ویژهای در میان منابع
در بسیاری از کشــورهای صنعتی رواج زیادی پیدا
پاک دارد.
کرده اســت ولی هنوز در کشورهای در حال توسعه
به خصوص در کشــورهایی کــه دارای منابع انرژی
فسیلی هستند ،اســتقبال کمی از این منبع انرژی
انجام میشــود .نکته مهم این است که اغلب کشورهای نفتخیز خاورمیانه به دلیل
قرار گرفتن در یکی از گرمسیرترین نقاط دنیا پتانسیل زیادی برای استفاده از انرژی
خورشــید و تولید برق خورشیدی دارند ولی حجم سرمایهگذاری انجام شده در این
صنعت در مقایســه با پتانسیل موجود در بازار بســیار کم است که تنها دلیل آن را
میتوان بیتوجهی به مسایل زیست محیطی یک پتانسیل بزرگ برای کسب درآمد
در دنیای آینده ذکر کرد.
وبســایت  Worlddataدر گزارش اخیر خود به تاریخچه طوالنی استفاده از
انرژی خورشیدی توسط بشــر در روی زمین اشاره کرد و نوشت« :این منبع انرژی
قدرت زیادی در دنیا دارد و مردم هم ســالهای زیادی اســت که این منبع انرژی را
شناسایی کردهاند ولی هنوز بسیاری از کشورها سرمایهگذاری روی آن را غیر اقتصادی
قلمداد میکنند و از مسیر رشد دنیا بازماندهاند».
JJبزرگترین مصرفکنندگان برق خورشیدی در دنیا
مطالعات نشان میدهد طی  ۵۴سال گذشته استفاده از انرژی خورشیدی در دنیا
رشــد کرده است ولی سرعت رشد استفاده از انرژی خورشیدی در مقایسه با انرژی
فسیلی بسیار پایینتر بود .در میان کشورهای بزرگ مصرفکننده انرژی خورشیدی در
دنیا ،استرالیا جایگاه اول را دارد و سرانه مصرف انرژی خورشیدی در این کشور در سال
 ۲۰۲۰برابر با  ۱۷۶۴کیلووات ساعت اعالم شد .دالیل زیادی برای قرار گرفتن استرالیا
در این جایگاه ذکر شده است که از جمله آنها میتوان به شرایط مساعد آب و هوایی
برای توسعه استفاده از انرژی خورشیدی اشاره کرد .از طرف دیگر سرانه باالی تولید
ناخالص داخلی در این کشور و ارایه تعرفههای مشوق مالیاتی برای سرمایهگذاران در
انرژی خورشیدی به خصوص خانههایی که با نصب پنلهایخورشیدی ،برق مورد
نیاز خود را تولید میکنند باعث شد تا مصرف انرژی خورشیدی در این کشور افزایش
پیدا کند .هماکنون میزان مصرف انرژی خورشیدی در این کشور  ۲۵میلیون نفری
معادل  ۲.۵درصد کل مصرف در دنیا است.
دومین کشور بزرگ مصرفکننده انرژی خورشیدی در دنیا ژاپن است که سرانه
مصرف آن برابر با  ۱۴۶۹کیلو وات ساعت اعالم شد ،ولی سهم مصرف این کشور به
کل مصرف انرژی خورشیدی در دنیا برابر با  ۳.۵۹درصد است .دلیل باالتر بودن سهم
کل مصرف انرژی خورشیدی در ژاپن به کل مصرف دنیا را میتوان در جمعیت باالی
آن دانســت .بعد از حادثه فوکوشیما در سال  ۲۰۱۱میالدی ،ژاپن سرمایهگذاری در
انرژی هســتهای را به شــدت کاهش داد و تمرکز اصلی خود را روی بازار انرژیهای

احیاشــدنی به خصوص انرژی خورشیدی قرار داد .همین سیاست باعث شد تا توان
تولید و ســرانه مصرف انرژیهایپاک در ژاپن با ســرعت زیادی رشــد کند .طبق
طرحهایتازه دولتی تا سال  ۲۰۳۰مصرف انرژیهایاحیاشدنی در ژاپن به دو برابر
میزان مصرف کنونی میرسد.
در جایگاه سوم کشــور آلمان قراردارد و امارات با سرمایهگذا ریهای زیاد در این
حوزه توانســته است جایگاه چهارم را به خود اختصاص دهد .در سال گذشته سرانه
مصرف برق خورشیدی در امارات برابر با  ۱۰۵۶کیلو وات ساعت بود که از بسیاری از
کشورهای توسعهیافته دنیا باالتر بود.
امریکا در این ردهبندی جایگاه نهم دنیا را به خود اختصاص داد و سرانه مصرف برق
خورشیدی در این کشور برابر با  ۸۱۵کیلووات ساعت اعالم شد .سهم مصرف امریکا به
کل مصرف دنیا برابر با  ۱.۰۲درصد اعالم شد.
JJکوچکترین مصرفکنندگان برق خورشیدی در دنیا
در روی دیگر سکه کشورهایی هستند که در بازار تولید برق خورشیدی و در نهایت
مصرف آن سرمایهگذاری نکردهاند .این در حالی است که شمار زیادی از آنها در مناطق
جغرافیایی خاصی واقع شــدهاند که در ســاعات زیادی از روز از نور خورشید بهرهمند
هستند .بر مبنای گزارش ارایهشده توسط  World dataایسلند و التیو در قعر فهرست
هستند .این دو کشــور نهتنها در تولید برق خورشیدی سرمایهگذاری نمیکنند بلکه
اطالعاتی در مورد طرحهایتازه در این زمینه ارایه نمیدهند و همین مساله سبب شده
است در انتهای فهرست کشورهای مصرفکننده برق خورشیدی در دنیا قرار بگیرند .سه
کشور اندونزی و ازبکستان و هنگکنگ با ثبت میزان مصرف سرانه کمتر از یک کیلو
وات ساعت جایگاه سوم تا پنجم را به خود اختصاص دادهاند و سپس کشورهای نفتخیز
ونزوئال و عمان قرار دارند .ایران در فهرست کشورهای دنیا که کمترین سرانه مصرف برق
خورشــیدی را دارند ،جایگاه دهم را به خود اختصاص داده است و سرانه مصرف انرژی
خورشیدی در ایران کمتر از  ۵کیلووات ساعت گزارش شده است.
بزرگترین مصرفکنندگان انرژی خورشیدی در دنیا
رتبه

نام کشور

میزان مصرف سرانه
(کیلووات ساعت)

نسبت مصرف در کشور به کل
مصرف در دنیا (درصد)

۱

استرالیا

۱۷۶۴

۲.۵

۲

ژاپن

۱۴۶۹

۳.۵۹

۳

آلمان

۱۴۰۹

۳.۲۲

۴

امارات

۱۰۵۶

۰.۷۷

۵

ایتالیا

۹۹۵

۳.۴

۶

یونان

۹۳۶

۳.۰۸

۷

بلژیک

۸۴۷

۱.۳۰

۸

شیلی

۸۲۳

۳.۳۹

۹

امریکا

۸۱۵

۱.۰۲

۱۰

اسپانیا

۷۹۷

۲.۳۴
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آیندهپژوهی

دولتهای ابر بدهکار
نسبت بدهی دولتی ایران به تولید ناخالص داخلی معادل ترکیه و امارات است
منبع صندوقبینالمللیپول

چرا باید خواند:
بدهی دولتی یکی از
گترین چالشهای
بزر 
این روزهای اقتصاد
دنیا است و در گزارش
سال جدید ژاپن عنوان
بدهکارترینکشور
دنیا را به خود اختصاص
داده است.

سهم بدهی دولتی
ایران به تولید
ناخالص داخلی
کشور برابر با ۳۷
درصد است که
وضعیتیمشابه
کشورهای امارات
و ترکیه دارد

با ورود به دومین نیمه از سال  ،۲۰۲۱شمار زیادی از کشورهای صنعتی
در حــال کاهش محدودیتهــای کرونایی هســتند و خبرهایی در مورد
ازسرگیری سفرها در کشورهای اروپایی برای افرادی که هردو دوز از واکسن
را دریافت کردهاند ،منتشر شده است .از طرف دیگر ازسرگیری فعالیتهای
اقتصادی و تفریحی از قبیل برگزاری کنسرتها هم نوی د میدهد کشورهایی
که توانستهاند شمار زیادی از مردم را واکسینه کنند ،میتوانند به سرعت به
روزهای عادی بازگردند .ولی دنیا همچنان درگیر یک مشــکل باقی خواهد
ماند و آن مشکل بدهی باالی دولتی است ک ه میتواند باعث تضعیف قدرت
دولتها در اقتصاد شود.
اخیرا صندوق بینالمللی پول گزارشی در مورد درصد بدهی دولتی به تولید
ناخالص داخلی کشورها تهیه کرده است و بررسی این گزارش نشا ن میدهد
که میزان بدهی دولتی در اغلب کشــورها بالغ بر  ۵۰درصد تولید ناخالص
داخلی است .بنابراین وجود بدهی دولتی در سطح متوسط اجتنابناپذیر است
ی میشود که میزان بدهی از سطح مشخصی باالتر
ولی مســاله زمانی بحران 
برود و این ســطح ،نرخ  ۵۰درصد اســت .افزایش بدهیهای دولتی ناشی از
ت میشود که
افزایش میزان استقراض باعث افزایش هزینههای بهره در درازمد 
رشد نرخ بهره زمینه را برای کاهش نرخ رشد اقتصادی و کاهش سرمایهگذاری
یکند.
بخش خصوصی فراهم م 
ی میتوانند نرخ
سوال مهمتر این است که بانکهای مرکزی تا چه زمان 
بهره را در سطح کنونی که سطحی نزدیک به صفر است حفظ کنند یا اینکه
نرخ بهره منفی را برای تقویت نرخ رشد اقتصادی در نظر بگیرند؟ زمانی که
اجرای این سیاست پایان یابد و رویکردها تغییر کند ،اقتصاد و کسب و کارها
ی میکند و
چه عکسالعملی نشــان خواهند داد؟ سرمایهگذاری چه تغییر 
شوک واردشده به اقتصاد چه تبعاتی به همراه دارد؟
باید در نظر داشت فارغ از ارزش بدهی دولتی ،سهم بدهی به تولید ناخالص
داخلی است که از نظر اقتصادی اهمیت دارد .به عنوان مثال امریکا که بارها

بدهکارترین دولتهای دنیا در سال ( ۲۰۲۱درصد ارزش بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی کشور)
رتبه

نام کشور

۲۰۱۹

۲۰۲۰

۲۰۲۱

۱

ژاپن

۲۳۵

۲۵۶

۲۵۷

۲

سودان

۲۰۰

۲۶۲

۲۱۲

۳

یونان

۱۸۵

۲۱۳

۲۱۰
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۴

اریتره

۱۸۹

۱۸۵

۱۷۶

۵

سورینام

۹۳

۱۶۶

۱۵۷

۶

ایتالیا

۱۳۵

۱۵۶

۱۳۷

۷

باربادوس

۱۲۷

۱۴۹

۱۴۳

۸

مالدیو

۷۸

۱۴۳

۱۴۰

۹

کیپ ورده

۱۲۵

۱۳۹

۱۳۸

۱۰

بلیز

۹۸

۱۲۷

۱۳۵
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به عنوان دولتی که باالترین میزان بدهی را دارد معرفی شده است ،در صورت
محاسبه شاخص نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی وضعیتی بهتر از شمار
زیادی از کشــورهای دنیا دارد .در آوریل سال جاری ارزش بدهی دولتی این
کشور بالغ بر  ۲۷هزار میلیارد بود ولی مقایسه این رقم با ارزش تولید ناخالص
ی میرساند که تقریبا نصف کشور ژاپن است.
داخلی ما را به سهم  ۱۳۳درصد 
JJژاپن بدهکارترین دولت دنیا است
بر مبنای این گزارش که از اطالعات موجود تا انتهای ماه آوریل سال جاری
استفاده کرده است ژاپن رکورد بدهکارترین دولت دنیا را به خود اختصاص داد.
ارزش بدهی دولتی این کشور در ماه آوریل امسال برابر با  ۲۵۷درصد تولید
ناخالص داخلی بود که نسبت به سال قبل یک درصد و نسبت به سال ۲۰۱۹
یعنی قبل از شروع همهگیری کرونا در دنیا  ۲۲درصد رشد کرده است .قرار
گرفتن ژاپن در صدر این فهرســت با توجه به شرایط مالی دولت ژاپن جای
تعجب ندارد .برای اولین بار در اواسط دهه  ۱۹۹۰بود که نسبت بدهی دولتی
در این کشور آسیایی به تولید ناخالص داخلی از  ۱۰۰درصد فراتر رفت و در
سال  ۲۰۱۰اولین کشورتوسعهیافته دنیا بود که رکورد رسیدن سهم بدهی
دولتی به تولید ناخالص داخلی در سطح  ۲۰۰درصد را پشت سر گذاشت.
در مورد دلیل ایجاد این شرایط در ژاپن مطالعات زیادی انجام شده است.
برخی از مطالعات استفاده از سیاستهای پولی غیر مرسوم را اصلیترین دلیل
ایجاد این بحران عنوان کردهاند .بســیاری از سیاستهای پولی اجراشده در
این کشــور ،برای اولین بار در دنیا اجرا شده بود و هیچ تاریخچهای در مورد
تاثیرات آنها روی بخشهای دیگر اقتصاد و کارایی آنها روی شاخصهای مهم
وجود نداشت .در واقع ژاپن برای اجرای عملی نظریههای علمی پیشقدم شد
و در برخی از موارد نتایج نامطلوبی هم از این سیاستها گرفت .یکی از این
سیاستها تعیین نرخ تورم صفر درصد است که برای اولین بار در اواخر دهه
 ۱۹۹۰میالدی توسط بانک مرکزی ژاپن اجرا شد .هدف از اجرای این طرح
مقابله با رکود در اقتصاد و زمینهسازی برای افزایش نرخ رشد اقتصادی بود.
هزینه پایین استقراض در نتیجه وضع نرخ بهره در سطح صفر به کسب و کارها
ها استفاده کنند .در نتیجه
و دولت امکا ن میداد تا آزادانهتر ازمنابع مالی بانک 
میزان بدهیها در کشــور رشد کرد ولی از تشدید رکود اقتصادی جلوگیری
کرد .این سیاســت در جریان بحران مالی ســال  ۲۰۰۸در اغلب کشورهای
صنعتی استفاده شد و کارایی خوبی داشت.
JJجایگاه دوم تا دهم فهرست چه کشورهایی هستند
دومین کشور بدهکار دنیا کشور سودان معرفی شده است که ارزش بدهی
دولتی آن برابر با  ۲۱۲درصد تولید ناخالص داخلی اعالم شد .البته این آمار
نشا ن میدهد بدهی دولتی سودان نسبت به سال  ۲۰۲۰کاهش پیدا کرده
است که با توجه به وضعیت اقتصادی دنیا مساله قابل توجهی است .در سال
 ۲۰۲۰ارزش بدهی دولتی سودان به تولید ناخالص داخلی این کشور برابر با
 ۲۶۲درصد بود که نســبت به سال  ۲۰۱۹بالغ بر  ۶۲درصد افزایش داشت.
کشورهای یونان و اریتره و سورینام در این ردهبندی جایگاه سوم تا پنجم را
داشتند و در سال  ۲۰۲۱ارزش بدهی دولتی یونان برابر با  ۲۱۰درصد ،ارزش

در ردهبندی کشورهای دنیا ،هنگکنگ به عنوان کشوری انتخاب شده است که پایینترین میزان بدهی
دولتی به تولید ناخالص داخلی را دارد .در آوریل سال جاری سهم بدهی این کشور به تولید ناخالص
داخلیاش برابر با  ۱درصد بود.

سهم بدهی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای منتخب
در سال ( ۲۰۲۱درصد)
نام کشور

سهم بدهی به تولید ناخالص داخلی (درصد)

ایران

۳۷

ترکیه

۳۷

عربستان

۳۱

سوئد

۴۰

اندونزی

۴۱

امریکا

۱۳۳

بحرین

۱۲۹

بلژیک

۱۱۶

ترکمنستان

۲۶

روسیه

۱۸

افریقای
جنوبی

۸۱

مالزی

۶۷

سوییس

۴۵

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (درصد)

بنین

۴۸

افغانستان

۹

فنالند

۶۹

 ۲۰۰درصد و بیشتر

برزیل

۹۸

 ۵۰تا  ۹۹.۹درصد

 ۱۰۰درصد تا  ۱۹۹.۹درصد

الجزایر

۶۳

 ۲۰تا  ۴۹.۹درصد

گکنگ
هن 

۱

کمتر از  ۱۰درصد

بدهی اریتره  ۱۷۶درصد و ارزش بدهی سورینام  ۱۵۷درصد تولید ناخالص
داخلی آنها بوده است .جالب اینجاست که سهم بدهی به تولید ناخالص داخلی
این کشورها در سال  ۲۰۲۱نسبت به سال قبل از آن کاهش پیدا کرده است.
در جایگاه ششم تا دهم فهرست بدهکارترین دولتهای دنیا کشورهای
ایتالیا ،باربادوس ،مالدیو ،کیپ ورده و بلیز قرار دارند و سهم بدهی دولتی به
تولید ناخالص داخلی آنها بین  ۱۵۷درصد تا  ۱۳۵درصد گزارش شده است.
این نسبت در آلمان  ۷۰درصد ،در اتریش  ۸۷درصد و در فرانسه  ۱۱۵درصد
اســت .سهم بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی در سنگاپور  ۱۳۰درصد،
در بحرین  ۱۲۹درصد ،در بریتانیا  ۱۰۷درصد و در برزیل  ۹۸درصد است.
JJکدام کشورها کمترین بدهی دولتی را دارند
در ردهبندی کشورهای دنیا ،هنگکنگ به عنوان کشوری انتخاب شده
است که پایینترین میزان بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی را دارد .در
آوریل سال جاری سهم بدهی این کشور به تولید ناخالص داخلیاش برابر با ۱
درصد بود .کشور برونئی در این ردهبندی جایگاه دوم و افغانستان جایگاه سوم
را داشت .سهم بدهی به تولید ناخالص داخلی برونئی برابر با  ۲درصد و برای
کشور افغانستان برابر با  ۹درصد گزارش شد .این نسبت برای کشورهای کنگو
و توالو برابر با  ۱۲درصد و برای کویت برابر با  ۱۴درصد است .نسبت بدهی
دولتی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای تیمور لسته برابر با  ۱۵درصد
و برای روسیه برابر با  ۱۸درصد است .روسیه که اقتصادی وابسته به صادرات

 ۱۰تا  ۱۹.۹درصد

نفت و گاز دارد در این فهرست به عنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیا
که پایینترین میزان بدهی را دارد معرفی شده است و به همین دلیل قدرت
دولت در اجرای سیاستهای اقتصادی در این کشور پهناور بسیار باال ارزیابی
شده است.
JJایران در کجای این فهرست است
بر مبنای این گزارش درصد بدهی دولتی اغلب کشورهای دنیا به تولید
ناخالص داخلی آنها بیش از  ۵۰درصد اســت و این گروه از کشورها در رده
کشورهای بدهکار قرار دارند .ولی شماری از کشورها هستند که در این رده
جای ندارند و ایران در این دســته جای دارد .طبق این گزارش سهم بدهی
دولتی ایران به تولید ناخالص داخلی کشور برابر با  ۳۷درصد است که وضعیتی
مشابه کشورهای امارات و ترکیه دارد .از دیگر کشورهایی که در این دسته قرار
دارن د میتوان به عربستان و آذربایجان و شیلی و نروژ و دانمارک و ازبکستان
اشاره کرد .بررسیها نشان داده است اغلب کشورهایی که اقتصاد وابسته به
ت میآید ،در رده
نفت دارند و سهم زیادی از درامد آنها از فروش نفت به دس 
کشورهایی هستند که بدهی دولتی کمی دارند .سهم بدهی دولتی به تولید
ناخالص داخلی در قزاقســتان برابر با  ۲۷درصد ،در ترکمنستان برابر با ۲۶
درصد و در کویت برابر با  ۱۴درصد است.
البته شماری از اقتصادهای بسیار کوچک و ضعیف مانند افغانستان و نیجر
و کنگو هم در این رده قرار دارند.

ارزش بدهی
دولتی ژاپن در ماه
آوریل امسال برابر
با  ۲۵۷درصد
تولیدناخالص
داخلی بود که
نسبت به سال قبل
یک درصد و نسبت
به سال ۲۰۱۹
یعنی قبل از شروع
همهگیری کرونا
در دنیا  ۲۲درصد
رشد کرده است
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آیندهپژوهی

توزیع ناعادالنه ثروت در دنیا
سرانه درآمد ثروتمندان  ۴۱۵برابر فقرا است
منبع صندوقبینالمللیپو ل

چرا باید خواند:
توزیع ثروت در دنیا در
جریان همهگیری کرونا
تغییر کرد و انتظار
میرود در پساکرونا
هم شاهد افزایش
نابرابریهای اقتصادی
در دنیا باشیم.

لوکزامبورگ
که امروز در
صدر فهرست
کشورهای
ثروتمنددنیا
قرار دارد و سرانه
تولیدناخالص
داخلی آن باالتر
از  ۱۰۹هزار دالر
است،بیشترین
تمرکز خود را روی
صنعت بانکداری و
امور مالی قرار داده
است
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یکی از اصلیترین شاخصهایمعرفیشــده برای ارزیابی عملکرد
اقتصادی کشــورهای دنیا ،ارزش تولید ناخالص داخلی آنها است .اخیرا
صندوق بینالمللی پول گزارشــی در مــورد ثروتمندترین و فقیرترین
کشورهای دنیا ارایه کرده است که این طبقهبندی بر مبنای سرانه تولید
ناخالص داخلی انجام شــده است و نشان میدهد که ثروت انباشته در
کشورها به ازای هر نفر از ساکنان کشورها چقدر است .اگرچه این معیار
نمیتواند اطالعاتی در مورد توزیع ثروت در داخل کشور ارایه دهد.
طبق گزارش ارایه شــده توسط صندوق بینالمللی پول و بر مبنای
سرانه تولید ناخالص داخلی کشورها در سال  ۲۰۲۰میالدی ،لوکزامبورگ
توانسته است جایگاه ثروتمندترین کشور دنیا را به خود اختصاص دهد.
ســرانه تولید ناخالص داخلی این کشــور برابر با  ۱۰۹هزار و  ۶۰۲دالر
اعالم شد و فاصله زیادی با دیگر کشورهای دنیا دارد .این کشور کوچک
اروپایی تنها  ۶۳۳هزار نفر جمعیت دارد .البته به وضعیت کشور موناکو
که کشــوری کوچک در قاره اروپا است هم اشاره شده است .طبق این
گزارش موناکو اطالعات رسمی در مورد وضعیت درآمدی خود در سال
 ۲۰۲۰ارایه نداده است و آخرین اطالعات موجود در مورد این کشور به
سال  ۲۰۱۸اختصاص دارد .در سال  ۲۰۱۸سرانه تولید ناخالص داخلی
این کشور بالغ بر  ۱۸۵هزار دالر بود که رقم قابل توجهی برای کشوری
کوچک است.
صندوق بینالمللی پول اعالم کرده است کشورهای ثروتمند دنیا در
قارههایآسیا ،اقیانوسیه ،امریکای شمالی و اروپا واقع شدهاند و در میان
 ۲۵کشور اول این فهرست هیچ کشور افریقایی یا کشور واقع در امریکای
جنوبی دیده نمیشود.
دومین کشور ثروتمند این فهرست ،سوییس است که سرانه تولید
ناخالص داخلی آن برابر با  ۸۱هزار و  ۸۶۷دالر امریکا است و در جایگاه
ســوم کشور ایرلند قرار گرفته است .نروژ چهارمین کشور ثروتمند دنیا
است و ســرانه تولید ناخالص داخلی این کشور برابر با  ۶۷هزار و ۹۹۸
دالر اســت و بخش اصلی درآمد این کشــور از فروش و صادرات نفت
تامین میشود.
در جایگاه پنجم این فهرست امریکا قرار دارد که سرانه تولید ناخالص
داخلی آن برابر با  ۶۳هزار و  ۵۱دالر است و نسبت به قبل از همهگیری
کرونا کاهش پیدا کرده است .ولی نرخ باالی واکسیناسیون و ازسرگیری
فعالیتهای اقتصادی در این کشور میتواند بستر را برای ازسرگیری روند
رشد ثروت سرانه فراهم کند.
در میان ده کشور ثروتمند دنیا شش کشور در قاره اروپا واقع شدهاند
و تنها امریکا در قاره امریکای شــمالی قرار دارد .کشورهای سنگاپور و
قطر نمایندگان آسیا در این فهرست هستند و استرالیا در رده دهم و با
داشتن درآمد سرانه  ۵۱هزار و  ۸۸۵دالر نماینده قاره اقیانوسیه در این
فهرست است.
سرانه تولید ناخالص داخلی سنگاپور که در رده ششم این فهرست
قرار دارد برابر با  ۵۸هزار و  ۴۸۳دالر اعالم شــده اســت و کشــورهای
دانمارک و ایسلند در ردههایبعدی قرار دارند.
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JJدلیل افزایش ثروت کشورها چه بود
سوال مهم این است که چرا برخی از کشورها میتوانند در رده ثروتمندان
قرار گیرند و برخی دیگر توان قرار گرفتن در این جایگاه را ندارند؟
بررسیهایتاریخی سیاستگذاری کشورهای ثروتمند نشان میدهد
که اغلب کشورها در مسیر خاص حرکت کردهاند و با سرمایهگذاری در
این مسیر توانســتهاند به سرعت شاهد رشد ثروت و درآمد خود باشند.
مطالعه وضعیت کشورهای ثروتمند امروزی نشان میدهد همه در اولین
گامهای فعالیت اقتصادی به عنوان اقتصادهای کشــاورزیمحور معرفی
شدند و بعد وارد یک دوره تازه شدند .این دوره که صنعتی شدن نام دارد
و با ســرمایهگذاری و حمایت دولتها طی شده است ،یکی از مهمترین
دورههایاقتصادی آنها است و کلید موفقیت امروزی آنها را میتوان در
سرعت باالی کشورها در فرایند صنعتی شدن دانست .در نهایت همه این
کشورها اقتصادهای خدماتمحور دارند و از این فرصت تازه برای کسب
سود در دورههایمختلف استفاده کردهاند.
لوکزامبورگ که امروز در صدر فهرســت دنیا قرار دارد ،بیشــترین
تمرکز خود را روی صنعت بانکداری و امور مالی قرار داده است .در کشور
سوییس هم تمرکز روی بخش بانکداری ،امور مالی و کشاورزی است و
در ایرلند سرمایهگذاری اصلی روی بخش منابع طبیعی شامل کشاورزی،
ماهیگیری ،جنگلداری و معدن است .این کشور اروپایی سرمایهگذاری
زیادی در حوزه داروسازی انجام داده است و نتیجه این سرمایهگذاریها
را میتوان در موفقیت باالی صنعت داروسازی ایرلند و درآمدزایی باالی
این صنعت دید.
کشور نروژ هم با استفاده از صنعت نفت و گاز طبیعی در کنار صادرات
برق آبی و غذاهای دریایی توانســته است در رده ده کشور ثروتمند دنیا
قرار بگیرد .امریکا برای کسب این جایگاه در صنعت ساختمان ،بهداشت و
درمان و تکنولوژی سرمایهگذاری کرده است.
ســنگاپور که یکی از نمایندگان بزرگ آسیا در میان ثروتمندترین
کشورهای دنیا است در بخش تولید ،نفت و گاز طبیعی و خدمات مالی
سرمایهگذاری کرده است.
JJپیری ،معضل اصلی کشورهای ثروتمند است
نکته دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده است ،مساله پیری
و افزایش سن جمعیت است .مسالهای که در بسیاری از کشورهای دنیا
مشــاهده میشود و کشــورهای ثروتمند دنیا از طریق جذب مهاجر و
نیروهــای تحصیلکرده و توانمند خارجی تالش میکنند با این معضل
مقابله کنند .صندوق بینالمللی پول در این مورد نوشــت« :کشورهای
ثروتمند دنیا تا سالهای آتی در همین جایگاه باقی خواهند ماند و تنها
مسالهای که میتواند جایگاه آنها را در فهرست کاهش دهد ،پیری جمعیت
و کاهش شمار جوانان است که نیروی کاری اصلی کشور و عامل اصلی
ایجاد درآمد در کشورها را تشکیل میدهند .تجربه کشور ژاپن نشان داد
که افزایش سن جمعیت تاثیر زیادی در جایگاه کشورها در رده کشورهای
ثروتمند دارد .این کشور آسیایی در سالهای گذشته در رده کشورهای

از میان  ۲۵کشور فقیر دنیا در سال  ،۲۰۲۰تنها  ۴کشور خارج
از قاره افریقا بودند و این چهار کشور شامل تاجیکستان ،یمن،
افغانستان و هاییتی هستند.

ثروتمند دنیا بود ولی بــه دلیل پیری جمعیت به تدریج جایگاهش در
فهرســت تغییر کرد و حال دیگر در میان ده کشور ثروتمند دنیا جایی
ندارد».
نکتــه مهم دیگر ،میزان درآمد کشــورهای ثروتمند در مقایســه با
کشــورهای فقیر است .آمارها نشــان میدهد متوســط درآمد سرانه
کشورهای ثروتمند دنیا  ۴۱۵برابر کشورهای فقیر است و این فاصله در
جریان همهگیری کرونا افزایش یافت .عدم توزیع عادالنه واکسن کرونا در
دنیا سبب میشود تا این فاصله باز هم بیشتر شود .سازمان ملل در گزارش
اخیر خود در مورد توزیع ناعادالنه واکســن در دنیا و تاثیر آن در افزایش
نابرابریهایاقتصادی در دنیا هم اشــاره کرد و نوشت« :کشورهایی که
بیشترین نرخ واکسیناسیون را دارند ،با باالترین سرعت به سمت بازسازی
اقتصادی حرکت میکنند و گذر از بحرانها و مشکالت اقتصادی ناشی از
کرونا در آنها سریعتر از دیگر کشورها خواهد بود .این کشورها میتوانند
از اواسط سال بعد رشد اقتصادی را تجربه کنند در حالی که کشورهای
در حال توســعه هنوز پروسه واکسیناسیون را تمام نکردهاند و بازسازی
اقتصادی آنها شروع نشده است .به همین دلیل است که فاصله اقتصادی
آنها با کشورهای صنعتی هر روز بیشــتر میشود و سرانه درآمد آنها با
سرعت کمتری نسبت به کشورهای صنعتی رشد خواهد کرد».
JJفقیرترین کشورهای دنیا کداماند
در سوی دیگر این فهرست ،فقیرترین کشورهای دنیا قرار گرفتهاند که
سرانه تولید ناخالص داخلی آنها فاصله زیادی با کشورهای ثروتمند دارد.
آمارها نشــان میدهد از میان  ۲۵کشور فقیر دنیا در سال  ،۲۰۲۰تنها
 ۴کشور خارج از قاره افریقا بودند و این چهار کشور شامل تاجیکستان،
یمن ،افغانســتان و هاییتی هستند .صندوق بینالمللی پول در گزارش
خود نوشــت فقیرترین کشور دنیا در سال  ۲۰۲۰کشور بروندی بود که
ارزش سرانه تولید ناخالص داخلی آن برابر با  ۲۶۳.۶۷دالر امریکا بود .این
کشور افریقایی از نظر توسعه زیرساختها و امکانات بهداشتی و شهری
بســیار ضعیف است و مردم از حداقل امکانات برخوردار هستند .دومین
کشور فقیر دنیا در این فهرست کشــور سودان جنوبی است که میزان
درآمد ســرانه آن برابر با  ۳۰۳.۱۵دالر بود .در فهرست کشورهای فقیر
دنیا کشورهای ماالوی ،موزامبیک و جمهوری دموکراتیک کنگو جایگاه
ســوم تا پنجم را دارند .در این فهرست افغانستان جایگاه هفتم را دارد
و ارزش ســرانه تولید ناخالص داخلی این کشــور برابر با  ۴۹۹.۴۴دالر
است و کشورهای ماداگاسکار ،سیرالئون و نیجر در جایگاه هشتم تا دهم
کشورهای فقیر دنیا هســتند .سرانه تولید ناخالص داخلی نیجر برابر با
 ۵۳۵.۸۳دالر اعالم شده است.
صندوق بینالمللی پول اعالم کرد به جز دو کشــور تاجیکســتان و
زیمبابوه ،تمامی  ۲۳کشــوری که در فهرســت  ۲۵کشور فقیر دنیا قرار
گرفتهاند در زمره اقتصادهای کمتوسعهیافته قرار دارند و زیرساختهای
شهری در این کشــورها وجود ندارد .تمامی کشورها در زمره کشورهای
آســیبپذیر از نظر اقتصادی قرار دارند و ارزش داراییهایانسانی در این
کشورها بسیار پایین است .این در حالی است که اغلب در زمره کشورهای
جوان هستند و متوسط سن مردم بسیار کم است ولی عدم دسترسی به
امکانات آموزشی باعث شده است تا توان انجام کار در این افراد پایین باشد
و فرصت الزم برای رشــد اقتصادی در کشورها وجود نداشته باشد .نکته
مهم دیگر این است که بالغ بر  ۷۵درصد از جمعیت ساکن در کشورهای
کمتوسعهیافته دنیا در زیر خط فقر زندگی میکنند که اغلب این افراد حتی
توان تامین نیازهای اولیه انسانی از جمله خوراک و پوشاک را نیز ندارند.

برای اینکه تصویر بهتری در مورد وضعیت اقتصادی کشــورهای دنیا
مشخص شود به آمارهای مربوط به کشورهای در حال توسعه هم میتوان
اشاره کرد .متوسط سرانه تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه
دنیا در ســال  ۲۰۲۰برابر با  ۵۱۷۲دالر اعالم شده است که با درآمدهای
سرانه چندده هزار دالری کشورهای ثروتمند فاصله زیادی دارد و به همین
نسبت میزان استفاده از منابع مالی در این کشورها کمتر است.
ثروتمندترین کشورهای دنیا (سرانه تولید ناخالص داخلی در انتهای سال )۲۰۲۰
رتبه

نام کشور

سرانه تولید ناخالص داخلی (دالر)

۱

لوکزامبورگ

۱۰۹۶۰۲.۳۲

۲

سوییس

۸۱۸۶۷.۴۲

۳

ایرلند

۷۹۶۶۸.۵

۴

نروژ

۶۷۹۸۸.۵۹

۵

امریکا

۶۳۰۵۱.۴

۶

سنگاپور

۵۸۴۸۳.۹۶

۷

دانمارک

۵۸۴۳۸.۸۵

۸

ایسلند

۵۷۱۸۹.۰۳

۹

قطر

۵۲۷۵۱.۱۱

۱۰

استرالیا

۵۱۸۸۵.۴۷

۱۱

هلند

۵۱۲۸۹.۵۷

۱۲

سوئد

۵۰۳۳۹.۲۰

۱۳

اتریش

۴۸۶۳۴.۳۴

۱۴

فنالند

۴۸۴۶۱.۴۸

۱۵

آلمان

۴۵۴۶۶.۱۲

فقیرترین کشورهای دنیا (سرانه تولید ناخالص داخلی ،دالر امریکا)
رتبه

نام کشور

سرانه تولید ناخالص داخلی(دالر)

۱

بروندی

۲۶۳.۶۷

۲

سودان جنوبی

۳۰۳.۱۵

۳

ماالوی

۳۹۹.۱۰

۴

موزامبیک

۴۵۵.۰۱

۵

جمهوری دموکراتیک کنگو

۴۵۶.۸۹

۶

جمهوری افریقای مرکزی

۴۸۰.۵۰

۷

افغانستان

۴۹۹.۴۴

۸

ماداگاسکار

۵۱۴.۸۵

۹

سیرالئون

۵۱۸.۴۷

۱۰

نیجر

۵۳۵.۸۳

۱۱

اریتره

۵۸۵.۱۶

۱۲

چاد

۶۳۹.۸۵

۱۳

یمن

۶۴۵.۱۳

۱۴

لیبریا

۶۵۳.۶۰

۱۵

توگو

۶۹۰.۲۸
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آیندهپژوهی

انفجاری بزرگ در اقتصاد دنیا
آیا سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد دنیا به  ۵۰درصد میرسد؟
منبع مجمعجهانیاقتصا د

چرا باید خواند:
اقتصاددیجیتال،
اقتصاد فردای دنیا
است و سهم آن هر روز
در اقتصاد جهان بیشتر
میشود .شناخت آن
و نحوه کسب درآمد از
اقتصاددیجیتالکلید
موفقیت در این فضا
است.

نگاه به آینده و
مهارتآموزی
متناسببا
نیازهای دنیای
آینده ،کلید گذر
از چالشهای
چهارمین انقالب
صنعتی دنیا است.
انقالبی که امروز
در آن قرار داریم و
تمامی ابعاد زندگی
ما را تحت تاثیر
قرار داده است

146

اقتصاد دیجیتال در دنیا با سرعت زیادی رشد میکند و هر روز
گزارشهایی در مورد زمینهسازی کشورهای صنعتی برای کسب
بیشترین منفعت از این فضای تازه اقتصادی به گوش میرسد .این
زمینهسازی در جهت توسعه زیرساختهای تکنولوژیکی است یا در
جذب توانمندترین استعدادهای دنیا در حوزه تکنولوژی که بتوانند
بســتر را برای نوآوریهای تــازه در این صنعت فراهم کنند .طبق
گزارشهای جدید ،امریکا و چین دو کشوری هستند که باالترین
ســرمایهگذاری را در این زمینه انجام دادهاند ولی در شرایط فعلی
سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد امریکا بیشتر از چین است.
برخی این ســوال را مطرح میکنند که برای مشاهده بزرگی و
اهمیت اقتصاد دیجیتال در دنیا باید به چه شاخصهایی توجه کرد
یا به کدام آمار و اطالعات دسترسی داشت .مجمع جهانی اقتصاد در
این زمینه نوشت« :برای مشاهده این رشد نیازی نیست به اطالعات
خاصی دسترسی داشته باشیم ،همین که به آمارهای فروش روزانه
سایتهایی از قبیل آمازون یا  ebayنگاه کنیم یا رشد میزان درآمد
تها در ســال پاندمی را شاهد باشیم ،میتوانیم
روسای این شرک 
دریابیم که وارد عصر تازهای شــدهایم .عصری که دیگر تکنولوژی
حــرف اول و آخر را در زندگــی ،کار ،تحصیل ،تجارت و تفریح ما
میزند .عصری که اگر از دنیای اینترنت اطالعاتی نداشته باشیم یا به
دانش استفاده از اینترنت و کامپیوتر مجهز نباشیم شاید توان تامین
معاش را نیز از دســت بدهیم .دورهای که ســهم زیادی از مشاغل
ساده مانند کارهای خدماتی در رستورانهاو یا فروشگاههابه عهده
رباتها گذاشته شده اســت و دیگر نیازی به حضور انسان در این
حوزههانیست .در این زمان افرادی میتوانند موفق عمل کنند که
از مهارتهایی برخوردار باشند که رباتها از آن بیبهره هستند و آن
قدرت تفکر و استفاده بهینه از این مهارت است».
در ادامه این گزارش با اشــاره به افزایش سهم اقتصاد دیجیتال
در دنیا به خصوص در سال پاندمی آمده است« :آمارهای اقتصادی
نشان میدهد که اقتصاد دیجیتال به سرعت سهم خود در اقتصاد
دنیــا را افزایش میدهد .در ســال  ۲۰۱۰میــادی ارزش اقتصاد
دیجیتال در دنیا برابر با  ۳هزار میلیارد دالر بود که معادل  ۳۰درصد
ارزش شــاخص سهم اس اند پی  ۵۰۰بود .ارزش اقتصاد دیجیتال
در سال  ۲۰۱۰را میتوان با تولید ناخالص داخلی کشور بریتانیا در
همان سال مقایسه کرد یا با میزان کسری تجاری امریکا سنجید.
آمارها نشان میدهد ارزش اقتصاد دیجیتال در سال  ۲۰۱۰شش
برابر کسری تجاری امریکا و  ۱۰درصد بیش از ارزش تولید ناخالص
داخلی بریتانیا بود .اما این تنها شروع کار بود و تحوالت زیادی در
دنیا تکنولوژی روی داد که سبب شد سهم اقتصاد دیجیتال در تولید
ناخالص داخلی دنیا هر روز بیشتر شود».
مرکز مطالعاتی دانشگاه بوســتون در گزارشی نوشت« :اقتصاد
دیجیتال با ســرعت در حال رشد است و این رشد ابعاد مختلفی
از اقتصــاد را تحت تاثیر قرار میدهــد .از تغییر در عادات مصرفی
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مشــتریان گرفته تا تغییــر در روش بازاریابی محصوالت و فروش
آنهــا .در عصر تازه مردم برای خریــد کاالهای خود زمان زیادی را
در فروشگاههاو مراکز خرید نمیگذرانند بلکه با کامپیوتر به رصد
کاالهــای موجود در بازار میپردازند و به ســادگی هر کاالیی که
بخواهند سفارش میدهند».
JJسهم  ۵۰درصدی اقتصاد دیجیتال تا  ۱۰سال آینده
مطالعات در مورد اقتصاد دیجیتال هر روز بیشــتر شد تا اینکه
در سال  ۲۰۱۲یکی از نویسندگان مطرح امریکایی در مورد انفجار
بزرگ در اقتصاد دیجیتال دنیا صحبت کرد .او تاکید کرد ســهم
اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی دنیا تا ســال  ۲۰۳۰به
مرز  ۵۰درصد میرســد .البته او بحرانی مانند کرونا را که بستری
برای تسریع استفاده از تکنولوژی در حوزههایمختلف صنعتی و
اقتصادی شد پیشبینی نکرده بود .اما در این فضای تازه که شناخت
زیادی هم در مورد آن وجود نداشــت ،رقبایی هر روز وارد میدان
میشدند و اصول بازی در این بازار هر روز پیچیده تر میشد.
در ســال  ۲۰۱۶ارزش اقتصاد دیجیتال در دنیا به  ۱۱.۵هزار
میلیارد دالر رسید که معادل  ۱۵.۵درصد تولید ناخالص داخلی دنیا
بود .البته سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی کشورهای
صنعتی بیشــتر بود و به  ۱۸.۴درصد رســیده بود در حالی که در
کشورهای در حال توسعه کمتر از  ۱۰درصد تولید ناخالص داخلی
بود .اگر تفاوت تولید ناخالص داخلی کشورهای صنعتی و در حال
توسعه را هم در نظر بگیریم ،متوجه تفاوت ارزش این حوزه تازه از
اقتصاد در کشورهای صنعتی و درحال توسعه میشویم.
این روند رشــد ادامه پیدا کرد تا اینکه در ســال  ۲۰۱۹ارزش
اقتصاد دیجیتــال در دنیا از مرز  ۲۱هزار میلیارد دالر فراتر رفت و
سهم امریکا در این بازار بیشتر شد .امریکا به عنوان یکی از کشورهای
بسیار فعال در دنیای تکنولوژی توانست بیشترین منفعت را از اقتصاد
دیجیتال کسب کند.
JJنرخ رشد اقتصاد دیجیتال  ۲.۵برابر تولید ناخالص
داخلی دنیا است
در مورد سرعت باالی رشد اقتصاد دیجیتال در دنیا گزارشهای
زیادی ارایه شــد تا اینکه در ســال  ۲۰۱۸مرکز مطالعات دانشگاه
هاروارد اقدام به مقایسه نرخ رشد اقتصاد دیجیتال و نرخ رشد تولید
ناخالــص داخلی دنیا کرد .بر مبنای این گزارش در  ۱۶ســال اول
قرن بیست و یکم میالدی یعنی از سال  ۲۰۰۰تا  ،۲۰۱۶نرخ رشد
اقتصاد دیجیتال  ۲.۵برابر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دنیا بود
ولی مساله بااهمیت این است که بخش اعظم ارزش در این صنعت
در چند کشــور خاص ایجاد شد .بر طبق این گزارش  ۳۵درصد از
ارزش اقتصاد دیجیتال در دنیا در کشور امریکا ایجاد شد در حالی
که سهم چین در این بازار  ۱۳درصد و سهم ژاپن  ۸درصد بود .کل

با وجود اینکه همهگیری کرونا تاثیر منفی روی اقتصاد و تمامی بخشهایزندگی
ما داشته است ولی تاثیر آن روی اقتصاد دیجیتال مثبت بود .تجارت دیجیتال و
سرمایهگذاری در اپلیکیشنهارشد کرد.

کشورهای اتحادیه اروپا همراه با کشورهای ایسلند و نروژ و لیختن
اشتاین توانستند  ۲۵درصد از ارزش اقتصاد دیجیتال دنیا را به خود
اختصاص دهند .این آمار به خوبی نشــان داد که منفعت اقتصاد
دیجیتال نصیب کشوری میشود که بیشترین سرمایه گذاری را در
این حوزه انجام داده اســت و دنیای تکنولوژی در این کشور قدرت
زیادی دارد .کشوری که بیشترین فروش آمازون و  ebayرا دارد و
ثروتمندان بزرگ حوزه تکنولوژی را در خود جای داده اســت .ولی
یک نکته دیگر را هم مشخص کرد و آن نکته هم ضرورت مطالعه
مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال در این کشور است.
JJاقتصاد دیجیتال در سال کرونا
بر مبنای گزارش آنکتاد درکشــورهایی که دسترسی مردم به
تکنولوژیهایجدید دنیا بسیار محدود است و استفاده از فرصتهای
اقتصاد دیجیتال برای همه میسر نیست ،در نتیجه همهگیری کرونا
دنیا با چالشهای بیشــتری در مسیر دیجیتالی شدن روبرو شده
اســت .در مقابل کشورهایی که زیرســاختهای توسعهیافتهتری
داشتند و دسترســی به اینترنت و آموزشهای الزم برای استفاده
از اینترنت و کامپیوتر به افراد داده شده بود ،بحران کرونا نتوانست
آســیب اقتصادی ماندگاری به آنها وارد کند .در واقع بحران کرونا
فرصتی برای محقق کردن ایدههایی فراهم کرد که پیش از این در
مورد استفاده از اینترنت و توسعه اقتصاد دیجیتال پیشنهاد شده بود
ولی مجالی برای اجرایی شدن این ایدههافراهم نشد.
گزارش آنکتاد نشان میدهد در سال  ۲۰۲۰ارزش تولید ناخالص
داخلی دنیا با نرخ  ۴.۳درصد تنزل پیدا کرد و ارزش تجارت کاال هم
با کاهش  ۹درصدی همراه بود .در این سال ارزش تجارت خدمات
در جهان با افت  ۱۵درصدی همراه بود که نشان از بحران بزرگ در
اقتصاد دنیا داشت .اما با وجود این شاخصهایمنفی ،آمارها خبر
از افزایش سهم تجارت الکترونیک در تجارت کاال و خدمات در دنیا
دارد .در ســال  ۲۰۱۹میالدی  ۱۴درصد از تجارت دنیا به صورت
الکترونیک انجام میشــد ولی در سال  ۲۰۲۰بالغ بر  ۱۷درصد از
تجارت دنیا در دنیای دیجیتال انجام میشد .سهم تجارت دیجیتال
به کل ارزش تجاری در کشــورهای صنعتی بیش از  ۳۰درصد بود
در حالی که این سهم در کشورهای در حال توسعه نزدیک به ۱۵
درصد و در کشورهای فقیر کمتر از  ۲درصد بود.
در چین که اولین کشــور درگیر با ویروس کرونا و اولین کشور
کنترلکننده همهگیری کرونا در دنیا بود ،سهم تجارت الکترونیک
به کل تجارت در فاصله اوت سال  ۲۰۱۹تا اوت سال  ۲۰۲۰از ۱۹.۴
درصد به مرز  ۲۴.۶درصد افزایش پیدا کرد .در کشــور قزاقستان
خردهفروشی در فضای آنالین در این بازه یکساله از  ۵درصد کل
تجارت کشور به مرز  ۹.۴درصد افزایش یافت.
JJخریدهای آنالین جایگزین فروشگاهها شدند
توصیه به خانهنشینی و پرهیز از حضور در محلهایپرجمعیت
سبب شد تا بسیاری از مردم دنیا در یک سال گذشته خریدهای خود
را به صورت آنالین انجام دهند .به همین دلیل دانلود اپلیکیشنهای
خردهفروشی آنالین در دنیا با سرعت باالیی افزایش پیدا کرده است.
دولت تایلند در گزارش اخیر خود اعالم کرد دانلود اپلیکیشنهای
تجارت انالین در این بازه یک ساله  ۶۰درصد رشد کرد .در این سال
آموزش از راه دور ،شرکت در کنفرانسهایعلمی آنالین ،شرکت

در فضاهای تفریحی و سرگرمی دیجیتال و در نهایت خرید آنالین
با سرعت زیادی رشــد کرد .نرخ رشد استفاده از فضای آنالین در
سال  ۲۰۲۰باالتر از مجموع رشد در فاصله شش سال گذشته بود.
آنکتاد در این گزارش نوشت« :با وجود اینکه همه گیری کرونا
تاثیر منفی روی اقتصاد و تمامی بخشهایزندگی ما داشته است
ولی تاثیــر آن روی اقتصاد دیجیتال مثبت بود .تجارت دیجیتال
و ســرمایهگذاری در اپلیکیشنهارشد کرد .در این سال توجه به
ضرورت از میان برداشتن محدودیتها و موانع تجارت الکترونیک در
دنیا بیشتر شد و انتظار میرود این روند در سالهای آتی هم ادامه
داشته باشد.اقتصاد دیجیتال را میتوان اقتصاد آینده دنیا دانست
و ســهم آن هر روز در اقتصاد جهان بیشتر میشود .برای کسب
حداکثر منفعت از این فضــا باید با نیازها و مهارتهای مورد نیاز
آن آشنا شد».
JJحمالت سایبری بحران اصلی این دوران است
البته این فضای تازه اقتصادی خطراتی را نیز به همراه دارد و در
این گزارش از این خطرات به عنوان تهدیدهایجدید علیه اقتصاد
دنیا نام برده شده است .تهدیدهایی از محل حمالت سایبری ،کم
بودن اطالعات و مهارت افراد در اســتفاده از دنیای دیجیتال برای
انجام کار و حتی خرید در فضای آنالین ،عدم وجود مهارت الزم در
افراد در حفاظت از اطالعات شــخصی و مسایل مرتبط با آن ایجاد
میشود و میتواند آسیبهای زیادی را برای اقتصاد دنیا و سالمت
روان جامعه به همراه داشته باشد.
اما این فضا فرصتهای زیادی را نیز ایجاد کرده است .از جمله
فرصتهایی که در سال گذشته در نتیجه توسعه اقتصاد دیجیتال
ایجاد شد ،دسترسی به بازارهای وسیعتر و امکان ارتباط برقرار کردن
با افراد در سراسر دنیا بود .امکانی که پیش از این وجود نداشت و
امروز افراد میتوانند از آن برای کسب درآمد ،تجارت و حتی آموزش
استفاده کنند.در نتیجه توسعه فضای دیجیتال در سال گذشته سهم
خردهفروشــی آنالین در دنیا رشد کرد و اقتصاد دیجیتال بزرگتر
شد .شــرکتهای زیادی در زمینه تجارت بینالملل فعال شدند و
مراکز مالی و موسسات اقتصادی زیادی برای نقل و انتقاالت مالی به
وجود آمدهاند .در واقع توسعه اقتصاد دیجیتال همراه با خود توسعه
نظام مالی و افزایش سطح نوآوری در این فضا را نیز به همراه آورد.
البته در ســال گذشته اتوماسیون و توسعه استفاده از رباتها و
هوش مصنوعی در دنیا باعث شد تا شمار زیادی از نیروهای کاری
ساده در دنیا بیکار شــوند .رشد بیکاری و نگرانی در مورد کاهش
درآمد مردم در این سال موجب شد تا دنیا با بحران بیکاری بزرگی
روبرو شــود .بحرانی که با افزایش آگاهی مردم نســبت به فضای
دیجیتال و اطالع یافتن در مورد امکان اشــتغال در این شــرایط
میتوان آن را کنترل کرد ولی در شرایط فعلی چالشهای زیادی در
این زمینه وجود دارد.
در پایان باید گفت که این مســیر تازه در اقتصاد دنیا میتواند
باعث بیکاری شمار زیادی از مردم شود و باید در نظر داشت اولین و
مهمترین مساله در این دوران مهارتآموزی و تحصیل در حوزههایی
اســت که نیاز امروز و فردای دنیا محسوب میشود .نگاه به آینده
کلید گذر از چالشهای چهارمین انقالب صنعتی دنیا است .انقالبی
که امروز در آن قرار داریم و تمامی ابعاد زندگی ما را تحت تاثیر قرار
داده است.

در  ۱۶سال اول
قرن بیست و یکم
میالدی یعنی از
سال  ۲۰۰۰تا
 ،۲۰۱۶نرخ رشد
اقتصاددیجیتال
 ۲.۵برابر نرخ رشد
تولیدناخالص
داخلی دنیا بود ولی
مسالهبااهمیت
این است که بخش
اعظم ارزش در این
صنعت در چند
کشور خاص ایجاد
شد
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در حال حاضر دو نگاه به کنترل کرونا وجود دارد .یک گروه میگویند روزانه صدها مورد ابتالی
جدید به کرونا را تحمل خواهیم کرد اما اقتصاد را نمیبندیم .کشورهایی را هم داریم که ترجی 
ح
دادهاند به بهای بستن مرزها و کنترل شدید ،مورد جدید کرونا نداشته باشند.

[ آینده کرونا ]

دام سیاست «کرونا صفر»
برای اقتصاد
کشورهایی که توانستهاند با موفقیت کرونا را تحت کنترل درآورند
تازه متوجه میشوند بازگشایی اقتصاد به این آسانیها هم نیست
تعداد قلیلی از کشورها ،عمدتا در منطقه آسیا-اقیانوسیه
منبع بلومبرگ بیزینسویک
به پیروزیهای چشمگیری در مقابله با کرونا رسیدهاند و
چرا باید خواند:
عمال آن را درون مرزهایشــان از بین بردهاند .حاال آنها با
اگر فکر میکنید به
آزمونی تازه روبرو هستند :ملحق شدن به باقی دنیا ،که
صفر رساندن آمار کرونا
هنوز ویروس در آن موج میزند.
باقرنطینهکردنجامعه
متاسفانه نکته اینجاست که موفقیت استراتژیهای
به نفع همه است این
«کرونا صفر» شــبیه اســتفاده از روپوشهای بازدارنده
گزارش را بخوانید.
است که در آسایشگاهها بر تن بیمار میکنند تا به خود
یا دیگران آسیب نرســاند .از یک طرف کانونهای مالی
و مســافرتی مثل نیویورک و لندن را داریم که اوضاع کار در آنها به حالت عادی باز گشته
اســت :مقامات پذیرفتهاند که روزانه صدها مورد ابتالی جدید به کرونا خواهند داشــت و
همزمان با سرعت باالتری واکسیناسیون ادامه دارد .و در طرف دیگر شهرهایی مثل سنگاپور
ح دادهاند به بهای بستن مرزها و کنترل شدید ،مورد جدید
و هنگکنگ را داریم که ترجی 
کرونا نداشته باشند و البته از رقبای غربیشان در بیزینس عقب بمانند.
چین ،سنگاپور ،استرالیا و نیوزیلند طی دوران کرونا در مقایسه با تعداد زیادی از کشورها
مرگهای کمتری را تجربه کردهاند  -حتی در مقایسه با کشورهایی که به تعداد باال واکسن
زدهاند  -در حال حاضر هر چند روز یک بار مورد جدید ابتال پیدا میکنند .ان به شهروندان
آنها طی ســال اخیر اجازه داده که تقریبا زندگی طبیعی را تجربه کنند و حتی در خیابان
بدون ماسک راه بروند .اما حفظ این وضعیت آسان نیست و این کشورها عالوه بر توقف کامل
پروازهای بینالمللی ،هر چند وقت یک بار قرنطینه کامل برقرار میکنند .آن دسته معدود
از مسافران خارجی که وارد این کشورها میشوند هم باید هفتهها در اتاق هتلشان حبس
بمانند تا معلوم شود کرونا ندارند.
حاال که واکسیناســیون گسترده در نقاط مختلفی از جهان آغاز شده و به این کشورها
اجازه داده به وضعیت تقریبا نرمال وارد شوند ،متخصصین و ساکنان کشورهای بدون کرونا
این سوال را میپرسند که آیا تداوم سیاستهای «کرونا صفر» منطقی است؟ دانلد ال ،استاد
دانشگاه در دانشکده سیاست عمومی دانشگاه هنگکنگ میگوید« :تداوم این سیاست دیگر
نه عاقالنه است و نه انجامشدنی .در حال حاضر مثال هنگ کنگ در موضع ضعف در برابر
گروه تازهای از کشورها قرار گرفته است .در این کشورها این انتظار وجود دارد که کرونا به
زودی تبدیل به بیماری بومگیر شود نه همهگیر .یعنی بیماری در سطح پایینتر و در مناطق
کوچکتر حضور خواهد داشت بدون آنکه باعث مرگ تعداد باالیی از جمعیت شود و زندگی
گروهی را مختل کند .در چنین وضعیتی این کشــورها اقتصاد و جامعه خود را بازگشایی
میکنند اما اقتصادهای آسیایی همچنان مجبورند سیاستهای سختگیرانهای را اعمال
کنند تا روند «کرونا صفر» ادامه پیدا کند .مثال هنگکنگ قرنطینه  ۳هفتهای اکثر مسافران
ی را ادامه میدهد و اخیرا خانوادههای کودکانی را که در یک مکان با هم بازی کرده
خارج 
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بودند در اردوگاه شلوغ دولتی قرنطینه کرد چرا که یکی از والدین کرونا گرفته بود.
سنگاپور هم اوضاع بهتری ندارد .با آنکه ورود خارجیها ممنوع است آمار کرونا به باالترین
سطح از بهار پارسال رسیده و دوباره بعد از یک سال سیاست قرنطینه جدی را آغاز کرده
اســت :حضور در رستورانها ممنوع اســت و گردهمایی بیش از دو نفر هم با محدودیت
روبروست .بازگشت کرونا در سنگاپور باعث شده طرح آزادسازی مسافرت به هنگکنگ هم
به تعویق بیفتد .عده زیادی از مردم این کشور که به شدت از محدودیتها خسته شده بودند
بیصبرانه منتظر آغاز این طرح بودند.
تعداد مبتالیان در تایــوان در روز هفدهم می  ۳۳۳نفر بود که  ۱۰برابر آمار اوجگیری
پیشین کرونا در این کشور است .به همین خاطر مدارس در تایپه به مدت دو هفته تعطیل
شدند و ورود خارجیها برای یک ماه ممنوع شد .استرالیا هم اعالم کرده که احتماال مرزهای
بینالمللیاش را تا نیمه دوم سال  ۲۰۲۲باز نخواهد کرد .پیتر کالیگنان ،استاد بیماریهای
واگیردار در دانشگاه ملی پزشکی کانبرا میگوید« :چون ما در مواجهه با کرونا خیلی موفق
عمل کردهایم حاال بیشتر از گذشته از ریسک فرار میکنیم».
برای هنگکنگ و سنگاپور هزین ه اقتصادی تداوم استراتژی کرونا صفر به شدت باالست.
هر دو کشور برخالف اقتصادهای صادراتمحوری مثل چین و استرالیا ،به ورود مسافر خارجی
وابستهاند .در سال  ۲۰۱۹شهر هنگ کنگ بیشترین آمار ورود مسافر بینالمللی در جهان
را داشت و سنگاپور در رده چهارم بود (لندن در این فهرست پنجم بود و نیویورک یازدهم).
یکی از علل اصلی مشــکالت این کشورهای آســیایی در بازگشایی اقتصاد روند کند
واکسیناســیون است .در برخی از این کشورها هم ذخایر واکسن محدود است و هم چون
اوضاع عادی به نظر میرسد مردم ضرورتی برای در صف ایستادن و واکسن زدن نمیبینند.
در چین حدود  ۱۵درصد مردم واکســن زدهاند ،در استرالیا  ۶درصد و در نیوزیلند فقط ۳
درصد مردم واکســینه شدهاند .در آمریکا و انگلیس که نتوانستند جلوی گسترش کرونا را
بگیرند بیش از  ۴۰درصد جامعه واکسن زدهاند.
البته استراتژی «کرونا صفر» حامیانی جدی دارد که معتقدند میتوان این سیاست را به
مدت طوالنی ادامه داد .مایکل بیکر ،استاد دانشگاه اوتاگو در نیوزیلند میگوید« :مزیت این
روش را میتوان با بررسی میزان مرگ و میر در نیوزیلند دید .در سال  ۲۰۲۰آمار مرگ و
میر  -به هر دلیلی  -در نیوزیلند کاهش پیدا کرد .اگر جهان سیاســت «کرونا صفر» را به
عنوان گزینه اولش اجرا میکرد ما این ویروس را تا حاال کامال از بین برده بودیم و این فاجعه
جهانی رخ نمیداد».
اما اقتصاددانان در کشورهای «کرونا صفر» راضی نیستند و میگویند این ریسک وجود
دارد که کشورشــان وارد چرخهای دائمی از قرنطینه-بازگشایی شود و به این شکل کال از
ذهنیت کرونا بیرون نیاید .دانلد ال ،استاد دانشگاه هنگکنگ میگوید« :وقتی میزان واکسینه
شدن در این کشورها پایین است توانایی بازگشایی کامل آنها به شدت پایین میآید .به این
ترتیب پیروزیهای اولیه آنها در مواجهه با بیماری در اصل شکست بوده است».

اوبر گفته رانندگان در شیکاگو ،فیالدلفیا و چندین شهر دیگر دوبرابر حداقل دستمزد ساعتی
پول درمیآورند .لیفت هم گفته که رانندگانش در دنور ،فیالدلفیا ،فینیکس و سندیهگو
ساعتی دستکم  ۴۰دالر درآمد دارند.

[ آینده تاکسیهای آنالین ]

راننده مورد نیاز است!
وقتی مسافران به تاکسیهای آنالین بازمیگردند اما رانندهها نه
میستی هافمن طی سال گذشته ،گاه و بیگاه برای اوبر در الپاسوی
تگزاس رانندگی کرده است .حتی زمانی که کرونا در اوج خود بود و اکثر
مســافران خود را در خان ه حبس کرده بودند او شبها بیرون میآمد تا
مسافری پیدا کند و کمی از هزینههایش جبران شود .چند جمعه پیش
او اپ رانندگان اوبر را باز کرد و از تعداد باالی افرادی که دنبال تاکســی
بودند تعجب کرد .مقصد اکثر آنها رستورانها و مکانهای تفریحی بود.
«انگار تمام شهر روشن شده بود!»
هافمن آن آخر هفته هزار دالر به جیب زد ،خیلی بهتر از درآمد شغل
روزانهاش به عنوان درمانگر مجاری تنفسی در بیمارستان .علت درآمد
باالی آن چند روز هم افزایش تعداد مسافران بود و هم پاداشی که اوبر
مستقیما به رانندهها میداد« .اوبر به عنوان تشویق حدود سیصد و پنجاه
دالر به من داد .در آن آخرهفته مشوقها غیرقابل باور بودند».
اپهای همسفری آنالین مثل اوبر سال پیش با اوجگیری کرونا رسما
ســقوط کردند .در اوایل بهار گذشته اوبر و لیفت طی یک هفته حدود
دو ســوم مسافران خود را از دســت دادند .طی ماههای اخیر بازگشت
مســافران شروع شــده و از دو ماه پیش این روند شدت گرفته چرا که
حاال واکسیناسیون سرعت باالتری دارد و مردم به زندگی طبیعی خود
بازگشتهاند .فروش لیفت در هفته آخر مارس  ۸۰درصد بیشتر از فروشش
در هفته اول ژانویه بود و اوبر هم طی این دوره  ۷۶درصد رشد نشان داده
است .جان زیمر ،رئیس لیفت میگوید« :با هر واکسنی که زده میشود
تقاضا برای لیفت باالتر میرود».
اما نکته اینجاست که مسافران با سرعت بیشتری از رانندهها به اوبر
و لیفت بازمیگردند .تعداد زیادی از رانندهها طی دوران کرونا بیخیال
این دو اپ شــدند چرا که هم نگران سالمت خود بودند و هم مسافر به
طور دائمی وجود نداشت .این باعث شد آنها به مشاغل دیگر روی بیاورند
یا وارد حوزه دلیوری غذا شوند .هنوز معلوم نیست واکسیناسیون باعث
بازگشت آنها به شغل سابقشان میشود یا نه.
بیمیلی رانندگان به بازگشت به اوبر و لیفت به معنای آن است که
مسافران باید بیشتر و بیشتر منتظر بمانند و این باعث کاهش جذابیت
این اپها برای مشــتریان میشود .فراموش نکنید که مهمترین عامل
جذابیت این اپها سریعبودن روند بود :مقصد را انتخاب میکردید و سه
چهار دقیقه بعد ماشین جلوی در خانه بود .کارول چانگ ،مدیر بخش
رانندگان در اوبر آمریکا و کانادا میگوید« :تقریبا در اکثر شهرهای بزرگ،
مسافران سریعتر از رانندگان بازگشتهاند».
اوبر و لیفت چه راهحلی برای این مشکل دارند؟ مهمترین راهحل دادن
مشوق مالی به رانندههاست .اگر برای ما رانندگی کنید یا راننده جدید
با خود بیاورید پول خوبی نصیبتان میشود .مشکل اینجاست که اوبر
و لیفت قبــا این راهحل را امتحان کردهاند و به خاطر خرج باال و ضرر
نهایی کنارش گذاشتهاند .اما فعال چار ه دیگری نیست :اوبر در ماه آوریل
اعالم کرد  ۲۵۰میلیون دالر را به ارائه مشــوقهای مالی به رانندگان در
کوتاه مدت کنار گذاشته است .لیفت هم اخیرا به رانندگان پاداش میدهد
اما از بودجه تخصیصی اطالعی نداریم .اوبر گفته رانندگان در شیکاگو،

فیالدلفیا و چندین شــهر دیگر دوبرابر حداقل دســتمزد ساعتی پول
درمیآورند .لیفت هم گفته که رانندگانش در دنور ،فیالدلفیا ،فینیکس و
ندیهگو ساعتی دستکم  ۴۰دالر درآمد دارند.
س 
البته ارائه مشــوق تا ابــد نمیتواند دوام بیاورد .هر دو شــرکت به
سرمایهگذارانشــان قول دادهاند که امســال به سود خواهند رسید و به
همین خاطر مجبور شدهاند از هزینههای دیگر کم کنند.
اما حتی این مشــوقها هم برای بعضی رانندهها جذاب نیست .یک
راننده از اوکلند که نمیخواهد نامش برده شــود میگوید دستکم تا
پاییز ،یعنی زمانی که حقوق بیکاریاش ( ۳۰۰دالر در هفته) ادامه دارد
به رانندگی بازنخواهد گشت« .این کار طبیعتا پراسترس است و شرکتها
هم بیرحماند .من به آنها اطمینان ندارم .ما را با مشوق گول نمیزنند و
همیشه هم راهی پیدا میکنند که پولمان را ندهند .مثال یک بار اوبر با
یک بسته تشویقی ما را وسوسه کرد که خودروی برقی بگیریم و نهایتا
از پاداش خبری نبود» (وقتی از مدیران اوبر در اینباره پرسیدیم گفتند
که مشکل فنی کامپیوتری بوده و نهایتا حق راننده به اضافه  ۱۰درصد
اضافه را دادند).
بــه هر حال برای رانندگانی که ریســکش را به جان میخرند و به
خیابان میآیند اوبر و لیفت چند ماه پردرآمد را تضمین کردهاند .جک
همیلتون که حدود  ۷ماه اســت برای هر دو شرکت در آتالنتا رانندگی
میکند میگوید« :وقتی اپ را باز میکنم همینطور مســافر است که
درخواســت میدهد .من گاهی حتی نمیتوانــم اپ را خاموش کنم و
دستشویی بروم .هیچ وقت اوضاع اینقدر خوب نبوده است ».اوضاع خوب
رانندگان تا کی دوام میآورد؟ دســتکم تا بودجه مشوقها ته نکشد و
اوبر و لیفت به ضرردهی سنگین نیفتند این روند ادامه خواهد داشت.

برای رانندگانی که ریسکش را
به جان میخرند و به خیابان
میآیند اوبر و لیفت چند ماه
پردرآمد را تضمین کردهاند.
جک همیلتون که حدود ۷
ماه است برای هر دو شرکت
در آتالنتا رانندگی میکند
میگوید« :وقتی اپ را باز
میکنم همینطور مسافر
است که درخواست میدهد.
من گاهی حتی نمیتوانم اپ
را خاموش کنم و دستشویی
بروم .هیچ وقت اوضاع
اینقدر خوب نبوده است

منبع بلومبرگ بیزینسویک
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اقتصاد چین در سه ماهه اول سال  ۲۰۲۱میالدی رشد  ۱۸.۳درصدی را تجربه کرده است.در همین
راستا بود که در فاصله ماههای ژانویه تا آوریل گذشته ،مصرف کل برق در مناطق صنعتی جنوب این
کشور تقریبا  ۳۰درصد افزایش پیدا کرد.

آیندهپژوهی
[ آینده چین ]

چین چراغها را خاموش میکند
مشکل بیبرقی در چین از کجا آمد و به کجا میرود؟

منبعفایننشالتایم ز

چرا باید خواند:
نهایصنعتی
استا 
چین که پیشرو احیای
اقتصاد این کشور
در دوران پساکرونا
بودهاند این روزها با
مشکلکمبودبرق
د .این مشکل
مواجهان 
چطور به وجود آمد و
چه خطری برای آینده
اقتصاد چین دارد؟
در این گزارش به این
پرسشها پاسخ داده
یشود.
م 
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احیای اقتصاد چین در دوران پساکرونا که با سرعت در حال انجام
بوده ،اکنون یک مانع بزرگ را پیش روی خود میبیند :نبود برق.این
مساله به دردسرهای بزرگی برای کارخانههای بزرگ در مراکز صنعتی
در جنوب چین منجر شده است.کارخانهها در شهرهایی مثل گوانگژو،
فوشــان و دونگوان که به تولید محصوالت سطح باالی تکنولوژیک
شهرت پیدا کردهاند ،حاال مجبورند در هفته یک تا سه روز کار خود را
تعطیل کنند یا به هر شیوه دیگری از برق کمتری استفاده کنند.این
یک دردســر بزرگ زیرساختی است که اگر در کوتاهمدت حل نشود
تبعات جدی برای اقتصاد چین به همراه خواهد داشت.کارخانههای
این مناطق تولیدکننده محصوالت مختلف نساجی ،قطعات موبایل،
اسباب بازی ،خودرو و محصوالت پتروشیمی هستند.
شــهرهای ذکر شده در اســتان گوانگدونگ واقع شدهاند که با
تقاضای بسیار باالی برق از سوی صنایع و کارخانههای مختلف مواجه
است.افزایش دما و نیز کاهش میزان بارش باران در استان یونان چین
که منبع نیروی برقآبی مورد نیاز گوانگدونگ است نیز به مشکالت
اضافه کرده اســت. اما یکی از بزرگترین عوامل ایجادکننده کمبود
برق ،تعهدات جهانی است که از سوی دولت مرکزی چین در خصوص
کاهش آزادســازی کربن ارائه شده است و باعث شده که دولتهای
استانی و محلی نتوانند مثل سابق از زغال سنگ استفاده کنند و به
جایش ،برق را سهمیهبندی کنند.در عین حال اعمال محدودیت بر
واردات زغال سنگ نیز این وضع را تشدید کرده است.
حــاال کارخانهها نگراناند که با توجه به شــرایط جدید ،قادر به
آمادهسازی سفارشهایشان در موعد مقرر نباشند.اخیرا اعالم شد که
 ۲۱شهر و منطقه در گوانگدونگ با سهمیهبندی برق مواجه خواهد
شد و مصرف برق آنها باید کم شود وگرنه دسترسیشان به برق قطع
خواهد شد.این در حالی است که گوانگدونگ در بخش جنوبی چین
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واقع شده و دمای باالتری نسبت به برخی مناطق دیگر این کشور دارد.
مایک وانگ مدیر یک کارخانــه لوازم الکترونیک در دونگوان که
شاهد سهمیهبندی برق بوده ،میگوید کارکنان کارخانه مجبورند در
گرمای  ۳۶درجه از روشــنکردن خنککنندهها پرهیز کنند وگرنه
میزان مصرف برق کارخانه از ســطح مجــاز باالتر خواهد رفت.این
وضعیت باعث شده که کارایی کارخانه بین  ۲۰تا  ۳۰درصد کاهش
پیدا کند و آمادهسازی سفارشات به تعویق بیفتد.
مشکل کمبرقی در چین در شرایطی رخ میدهد که این کشور یکی
از سریعترین موارد احیای اقتصاد در جهان در دوران پساکرونا را تجربه
کرده است و بخشهای صنعت و تولید نیز بیشترین نقشآفرینی را در
این راستا داشتهاند.اقتصاد چین در سه ماهه اول سال  ۲۰۲۱میالدی
رشــد  ۱۸.۳درصدی را تجربه کرده است.در همین راستا بود که در
فاصله ماههای ژانویه تا آوریل گذشته ،مصرف کل برق در مناطقی مثل
گوانگدونگ و از هنگکنگ گرفته تا ماکائو (که به نام مناطق خلیج
بزرگ معروف شدهاند) تقریبا  ۳۰درصد افزایش پیدا کرد.
تازه یک نکته دیگر این است که اوج مصرف برق در ماههای جوالی
یا اوت خواهد بود و گذر از این دوران بحرانی هم دردسرهای زیادی را
به همراه خواهد داشت.همچنین این نکته را نیز باید خاطرنشان کرد
که سهمیهبندی اخیر برق بیشتر کارخانهها را تحت تاثیر قرار داده و
ادارات دولتــی و منازل از قطعی برق در امن بودهاند.حاال برنامه این
است که مازاد برق از استانهایی مثل گوییژو و یونان به گوانگدونگ
منتقل شود و در پنج سال آینده نیز ظرفیت تولید برق به میزان ۴۰
درصد افزایش پیدا کند.
در این میان ،استانهای مختلف چین تحت فشار هستند تا میزان
آزادسازی دی اکســید کربن را کاهش بدهند.این بخشی از برنامه
دولت مرکزی برای آن اســت که تا سال  ۲۰۶۰میالدی به هدفش
یعنی استفاده صفر از کربن برسد.با این حال ،تالش برای گسترش
کارخانههــای تولید خودروهای برقــی در چین نیز میتواند در پنج
ســال آینده همچنان تقاضا برای برق در این کشور را باال نگه دارد.
از بخشهای دیگری که همچنان به بــرق زیادی نیاز دارد میتوان
به ساخت و ساز ،تولید لوازم برقی ،تولید اسباب بازی و تولید لوازم و
لباس ورزشی اشاره کرد.در حال حاضر ،دولتهای محلی مشغول ارائه
یارانه به شرکتها هستند تا آنها را به تولید برق مخصوص خودشان
تشویق کنند.اما در شرایط پساکرونایی فعلی که تقاضای صادرات باال
رفته است ،مواجهه با مشکل کمبود برق عمال یک مانع بزرگ پیش راه
تولید است.دولت چین همچنین در تالش است که جلوی استخراج
غیرقانونی رمزارزها را که برق زیادی مصرف میکنند بگیرد.
نکته دیگر این است که برخی از کارخانههای بزرگ تولیدی چین
دردسر کمتری در مواجهه با کمبود برق دارند و با ژنراتورها به کار خود
ادامه میدهند.اما تولیدکنندگان کوچکتر چارهای جز کاهش تولید
ندارند.آسیبدیدن این تولیدکنندگان کوچک ،خودش آسیب بزرگی
به اقتصاد چین خواهد بود.

انتظار میرود که بازار نرمافزارهای مالی وابسته به هوش مصنوعی در پنج سال آینده به میزان ۱۰
ِ
راندن
میلیارد دالر رشد نشان دهد؛ و تقاضای مشتریان هم دارد به اهرم فشار موثری برای پیش ِ
نوآوریها در این عرصه بدل میشود.

[ آینده حسابداری ]

هوش مضاعف در حساب

استارتآپهای هوش مصنوعی چطور حوزه حسابداری را دگرگون میکنند؟
هــوش مصنوعــی دارد به ســرعت به بخشهــای مختلفی از
ی است
فعالیتهای روزمره کسب و کارها نفوذ میکند و امروزه عاد 
که با چتبوتها و پیشنهادهای تبلیغی هوشمند در حین انجام هر
کاری مواجه شــویم.به رغم هراسهایی که در خصوص استفاده از
هوش مصنوعی در کســب و کارها وجود داشــت ،شرایط به سمتی
پیش رفته که نیروی انســانی با ســپردن بخشــی از امور به هوش
مصنوعی توانسته خودش بیشتر روی امور خالقه ،تعیین استراتژی و
نیز برنامهریزی برای اجرای آن متمرکز شود.شرکتهای حسابداری
نیز از این قاعده مستثنی نبودهاند و سرمایهگذاریهای چند میلیارد
دالری برای استفاده از پتانسیلهای هوش مصنوعی و فنآوریهای
تحلیل دادهها در حسابداری انجام شده است.حاال پرسشی که مطرح
میشود این است که پیشرفت هوش مصنوعی چه تاثیری روی آینده
امور حسابداری و مالی شرکتها و کسب و کارها خواهد گذاشت؟
یکــی از اصلیترین امور در حســابداری وارد کردن اطالعات به
صورت دســتی اســت که همواره با اشتباهات و فشــارهای شدید
محدودیت زمانی همراه بوده است.در حسابداری مدرن امروز ،هوش
مصنوعی بیشتر برای انجام امور تکراری و الگودار مثل ضبط اطالعات،
طبقهبندی معامالت ،مشابهســازی حســابها ،درآوردن و مقایسه
کردن تغییرات در اعداد و
اطالعات از رســیدهای اسکنشده و دنبال ِ
ارقام از جمله در هزینهها به کار میرود.اما انتظار میرود پیشرفتهای
بیشتر در این عرصه باعث شود که دسترسی به اطالعاتِ بدون غلط
با سرعت هرچه بیشتری توســط هوش مصنوعی انجام بگیرد و راه
تصمیمگیریهای ســریعت ِر مدیریتی در کسب و کارها از این طریق
هموار شود.در چنین شرایطی است که تیمهای مالی وقت بیشتری
برای تحلیل دادهها و ساختن الگوهای مالی پیدا میکنند.
تاثیر ثانویه اســتفاده از هوش مصنوعی در اکوسیستمهای مالی
این اســت که رشد کسب و کار تسهیل میشــود و هزینهها را هم
میتــوان پایین آورد.درواقع ســرمایهگذاری در هوش مصنوعی در
عرصه حسابداری یک بازی کامال بُرد-بُرد است.البته این نکته را نباید
فراموش کرد که عرصه حســابداری تا اینجا رفاقت چندانی با هوش
مصنوعی از خودش نشــان نداده است.ابزارهای هوش مصنوعی در
امور خدمات مشتریان و بازاریابی بسیار راحتتر جا افتادهاند و مورد
اســتفاده قرار گرفتهاند؛ اما در بخشهای مالی و حسابداری وضعیت
مالی
متفاوت اســت.با این حال ،انتظار میرود که بازار نرمافزارهای ِ
وابســته به هوش مصنوعی در پنج سال آینده به میزان  ۱۰میلیارد
دالر رشد نشان دهد.تقاضای مشتریان هم دارد به اهرم فشار موثری
راندن نوآوریها در این عرصه بدل میشود و شکی نیست
برای پیش ِ
که در آینده نزدیک ،فنآوریهای پیشرفتهتری میتوانند امور پیچیده
حسابداری را با سرعت و دقت زیاد به انجام برسانند.
واقعیت این است که کسب و کارها همیشه و همواره به تواناییهای
اصلی تصمیمگیری حسابداران نیاز خواهند داشت؛ چه از فنآوریهای
هوش مصنوعی استفاده کنند و چه کارشان را به صورت سنتی ادامه

بدهند.اما استفاده استراتژیک از هوش مصنوعی میتواند همه چیز
را دگرگون کند؛ پس باید بدانید که به چه هدفی میخواهید هوش
مصنوعی را به کار بگیرید و با چالشهای پیش رو هم آشنا باشید.
در یک نظرسنجی که دو ســال پیش در میان حسابداران ارشد
سنگاپور انجام شد ۶۰ ،درصد از پاسخدهندگان به مساله امنیت دادهها
و نبود سیســتمهای مناسب مدیریت دادهها اشاره کردند.این اشاره
کامال هم بجاست.حمالت ســایبری میتوانند روی تمام دادههای
حسابداری تاثیر بگذارند و افشــای اطالعات را وارد مراحل جدیدی
کنند.نکته منفی دیگر هم این اســت که در شرکتهای کوچکتر،
حجــم دادهها برای آن که هوش مصنوعی به درســتی بتواند عمل
کند کم است و بنابراین روند تحلیل دادهها دچار مشکل خواهد شد.
بنابراین طبیعی است که شرکتها به این نتیجه برسند که فعال فقط
در امــور بزرگ و مهم  -آن هم با بهکارگیری افراد حرفهای در حوزه
امنیت سایبری -به استفاده از هوش مصنوعی در امور حسابهای خود
روی بیاورند.هوش مصنوعی در این حوزه درواقع در مراحل اولیه است
و راه درازی برای افزایش کاراییاش در پیش است.
آیا این شــرایط به این معنی است که حســابداران آینده باید از
قابلیتهای مدرنتری برخوردار باشــند؟ پاسخ به این سوال مثبت
است.آشنایی با فنآوریهای هوش مصنوعی برای حسابداران آینده
ضروری است چون تمام اموری که به عهده آنهاست در آینده نزدیک
به صورت شراکتی با سیستمهای هوش مصنوعی انجام خواهد گرفت.
شدن بیشتر پیش میرود
درواقع این حوزه هم دارد به سوی رقابتی ِ
و این با توجه به تحوالتی که بر اثر پیشرفت فنآوری در تمام کسب
و کارها رخ داده ،کامال طبیعی است و باید برایش آمادگی پیدا کرد.
این هم روشی است برای کاهش ریسک و البته تضمین رسیدن به
نتیجه .

سواپنیل شینده
مدیرعامل زِنی ،استارتآپ
خدمات هوش مصنوعی در
مالیه شرکتها

گ تودی
منبع منبع :اکانتین 

چرا باید خواند:
حسابداری از
حوزههایی است که
تاکنون مثل بازاریابی و
خدمات مشتریان روی
یهای
خوشی به فنآور 
هوش مصنوعی نشان
نداده است.در این
یادداشت به عواملی
اشاره شده که دارند
آینده حسابداری و
امور مالی را با سرعت
به سمت استفاده از
هوشمصنوعیپیش
میبرند.
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نمیدانیم چین و اروپا کدامشان راحتتر میتوانند جایگزینی برای شراکت تجاری خود پیدا
کنند.اما حجم تجارت آنها نشان میدهد که وابستگی نسبتا متقابلی دارند و این یعنی به
سودشان است که از سیاستهای تجاری رادیکال علیه یکدیگر بپرهیزند.

آیندهپژوهی
[ آینده اروپا ]

خودمختاری و بطالتهایش
آیا اروپا همچنان در عرصه رشد اقتصادی از چین و آمریکا عقب خواهد ماند؟

کلمنس فوست
اقتصاددان آلمانی و رئیس
انستیتو پژوهشهای اقتصادی
ایفو

چرا باید خواند:
اروپا از وابستگیهای
اقتصادی و امنیتیاش
به قدرتهای بزرگ
جهان و تبعات آنها
باخبر است؛ پس چرا
تالشی برای کاهش آنها
نمیکند؟ این یادداشت
از جنب ه جدیدی
دیدگاه اروپاییها در
مساله تجارت با چین
و آمریکا را توضیح
یدهد.
م 
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مدت زیادی اســت که اروپا در عرصه رشد اقتصادی از غولهای
اقتصادی دنیا  -یعنی آمریکا و چین -عقب مانده است و نشانههای
زیادی حاکی از آن هســتند که وزن نســبی اروپا در عرصه اقتصاد
جهانی دارد با سرعت رو به کاهش میگذارد.پرسش کنونی این است
که چنین وضعیتی چقدر اروپا را آسیبپذیر کرده است و روی آینده
اتحادیه اروپا چه تاثیری خواهد گذاشت؟
بگذارید از آمار و ارقام شروع کنیم.در سال  ۱۹۸۹میالدی یعنی
وقتی که پرده آهنین فرو افتاد ،کشورهایی که اتحادیه اروپای امروزی
را تشــکیل میدهند و همچنین انگلیس در مجموع تشکیلدهنده
 ۲۷.۸درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی بودند.ســهم آمریکا در
این میان  ۲۲.۲درصد و ســهم چین تنها  ۴درصد بود و این کشور
قدرت اقتصادی به شمار نمیآمد.
ســی ســال جلو بیایید.حاال اتحادیــه اروپا در کنــار انگلیس
تشــکیلدهنده  ۱۶درصد از تولید جهانی اســت و هنوز اندکی از
آمریکا با  ۱۵درصد ســهم جلوتر است.اما تغییر بزرگی در وضعیت
چین رخ داده است و اقتصاد این کشور توانسته غربیها را پشت سر
بگذارد و ســهم  ۱۸.۳درصدی از تولیــد ناخالص داخلی را به خود
اختصاص بدهد.
پاندمی کرونا این روند را حتی تشــدید هم کرده اســت.اقتصاد
آمریکا به رغم آن که رکود کوتاهمدتی را تجربه کرد ،در مســیر آن
قرار دارد که سطوح تولید را در همین سال جاری میالدی به وضعیت
پیش از رخداد بحران کرونا برگرداند.از آن ســو هم بازده اقتصادی
چین احتماال در ســال  ۲۰۲۱در مقایسه با سال  ۲۰۱۹میالدی ده
درصد باالتر خواهد بود.اما اگر وضعیت اروپا را بررسی کنیم میبینیم
که اتحادیه اروپا حتی در بهترین حالت هم نمیتواند زودتر از سال
 ۲۰۲۲میالدی به سطحی مشابه رشد تولید ناخالص داخلی خود در
زمان پیش از کرونا بازگردد.
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به صورت اصولی ،احیای اقتصاد چین و آمریکا خبر خوبی برای
اروپا اســت.صنایع در اروپا و به خصوص در آلمان ،از رشد تقاضا از
وزن رو به
ســوی دو اقتصاد بزرگ جهان سود میبرند.با این وجودِ ،
کاهش اروپا در قیاس با آمریکا و چین پرسشهای جدی در خصوص
ِ
توانایی این اتحادیه برای پیشبرد منافع اصلیاش را برمیانگیزد.وقتی
سرمایهگذاران چینی در بنادر و زیرساختهای مهم دیگر در اروپا و
به خصوص در کشورهایی مثل بلژیک ،یونان و اسپانیا سرمایهگذاری
کردند ،مخالفتهایی برانگیخته شــد اما به نظر میرسید که اروپا
بیشتر مصمم است منافع اقتصادی خودش را حفظ کند.
این در حالی است که وابســتگی اروپا به آمریکا به خصوص در
مســائل امنیتی هم مخالفان زیادی دارد اما ســر و صدای آنها بلند
نیســت.با این وجود ،همان طور که دونالــد ترامپ رئیس جمهور
پیشــین آمریکا نیــز اعالم کرده بــود ،اروپا تا ابــد نمیتواند برای
تامین امنیتش روی آمریکا حســاب کند.حتی صداها برای افزایش
«خودمختاری استراتژیک» اروپا و کاهش وابستگیاش به قدرتهای
خارج اروپا نیز بلندتر شده است.
اما همه وابستگیها ضرررسان نیستند و اگر وابستگی یک طرفه
باشــد باید آن را دردسرساز دانست.مثال موضوع صادرات و واردات
را در نظــر بگیرید.در عرصه تجارت بینالمللــی ،آیا واردکننده به
صادرکننده وابســته است یا برعکس؟ اگر همین مورد اتحادیه اروپا
و چین را بررســی کنیم میبینیم که اتحادیه اروپا (غیر از انگلیس)
در سال  ۲۰۲۰میالدی کاالهایی به ارزش  ۴۶۸میلیارد دالر از چین
وارد کرده است -یعنی بیشتر از هر کشور دیگری در دنیا.در مقابل،
کاالهایی به ارزش  ۲۰۳میلیارد دالر را نیز به چین صادر کرده است.
ما نمیدانیم کدامیک از این دو طرف راحتتر میتوانند جایگزینی
برای شراکت خود پیدا کنند.اما حجم تجارت آنها نشان میدهد که
وابستگی نســبتا متقابلی دارند و این یعنی به سودشان است که از
سیاستهای تجاری رادیکال علیه یکدیگر بپرهیزند.
حتی در زمان دونالد ترامپ نیز موضوع مشــابهی مطرح شــد.
ترامپ تهدید میکرد که تعرفههای ســنگین بــر کاالهای اروپایی
خواهد بست.اما عمال شرکتهای آمریکایی برای صادرات کاالهای
خود به بازار اروپا وابســته بودند و آمریکا در موقعیتی نبود که برنده
جنگ تجاری گسترده با اروپا باشد.نتیجهاش این شد که ترامپ هم
دست برداشت.
با این حال ،شــکی نیست که اگر اروپا بیش از اندازه به اقتصادی
مثل چین وابســته باشــد ،در آینده باید تبعــات آن را هم بپذیرد.
بنابراین لزوم برقراری تعادل در مســیر سرمایهگذاریهای چین در
اروپا هم میتواند به ســود این اتحادیه تمام شود.درواقع نکته این
اســت که اروپا نباید به خاطر فشارهای سیاســی احتمالی ،به دام
پروتکشنیسم بیفتد.چنان شرایطی به آسیبپذیری اروپا در عرصه
تجارت بینالمللی دامن خواهد زد و این چیزی نیست که در آینده
فایدهای با خود به همراه داشته باشد.

سرزمینهای اسکاتلند ،ایرلند و ولز هریک هویتهای مشخص خود را
به دست آوردهاند و حتی از لحاظ فرهنگی در سطح جهان با این هویتها
بودن بحران هویت انگلیسی
شناخته میشوند.این نشانهای است از حتمی ِ

[ آینده انگلیس ]

تما مشدنی

آیا پادشاهی متحد هم مثل بریتانیای کبیر به خط پایان رسیده است؟
جمله مشهوری از آنتونیو گرامشی نویسنده ایتالیایی نقل میشود
که میگوید« :قدیمی دارد میمیرد و جدید نمیتواند متولد شود.در
میانه این فترت ،انواع نشانههای مرض آشکار میشود».
اســتدالل او را حاال میتوان در مــورد یونایتد کینگدام یا همان
پادشــاهی متحد انگلیس به کار برد.برداشــت عموم از آنچه که در
شرایط امروزی دیده میشود این است که ازهمپاشیدگی این اتحاد
حتمی است.اما هیچکس تصوری ندارد که وقتی این رویای رو به موت
به پایان برسد ،چهچیزی میتواند جایش را بگیرد.
حاال که اکثریت اســتقاللطلب بر کرسیهای پارلمان هالیرود
نشســتهاند ،قعطی به نظر میرسد که اســکاتلند در آینده نزدیک
استقالل خود را به دست بیاورد.از آن سو هم تحوالتی مثل برگزیت
و تاثیر بحران کرونا باعث شده که جایگاه ایرلند شمالی در پادشاهی
متحد تغییر کند.نظرسنجیها حاکی از آن است که اکثر شهروندان
ایرلند شمالی معتقدند سرزمینشان در  ۲۵سال آینده استقالل خود
را به دســت خواهد آورد.حتی در ولز که میزان مخالفت با پادشاهی
متحد در قیاس با اســکاتلند و ایرلند شــمالی کمتر بوده ،صداهای
استقاللطلبانه و جدایی از انگلیس هر سال دارد بلند و بلندتر میشود.
در مقابل ،توجیه برای تداوم اتحاد و حضور این سرزمینها زیر یک
چتر دائم دارد بیپایهتر میشود.در حالی که جنبشهای ملیگرایانه
در اسکاتلند ،ایرلند و ولزقدرت گرفتهاند ،ایده پادشاهی متحد هر روز
دارد به ایدهای حاشیهایتر از گذشته بدل میشود و باور به آن کاهش
یکند.
پیدا م 
بخشی از ماجرا را باید به این نسبت داد که اتحاد بریتانیا همواره
موضوعی شــکننده بوده اســت و بر پایه باورهای نامتناسب در باب
«انگلیسیبودن» بنا شده است.مجموعه فتوحات یا پیمانهایی که
به تشکیل پادشاهی متحد بریتانیا در گذشته انجامید ،همگی تحت
رهبری خود انگلیس انجام گرفتند و آنچه که قرار بود اتحاد و شراکت
براب ِر اسکاتلند و ولز را هم نشان بدهد ،درواقع از نوعی موضع تظاهرآمیز
فراتر نمیرفت .
اما در درازمدت ،نقش مبهم انگلیس در داخل این اتحاد و امپراتوری
همواره در مباحث هویتی کامال به چشم میآمد.به جای آن که ملت
متحدی با یک قانون اساسی مکتوب وجود داشته باشد ،عمال شاهد
اســتفاده از برنامههای تجاری در جهت اتحاد بودیم و همین مساله
حتی توانست تا سه قرن هم امپراتوری بریتانیا را با تمام مستعمراتش
و با تمام خشونتهایش تا حدی متحد نگه دارد.
اما حاال که در قرن  ۲۱میالدی هستیم ،امپراتوری بریتانیا محلی از
اعراب ندارد و به یک خاطره بدل شده است.هر کس بخواهد توجیهی
در جهت تداوم پادشاهی متحد بیاورد مجبور خواهد شد به کلیشههای
مبهمی از گذشته امپراتوری و لزوم حفظ سنتهای انگلیسی اشاره
کند؛ که طبعا برای شــهروندان امروزی اهمیتی ندارد.حتی تمرکز
روی بحث چندفرهنگیبودن هم نتوانسته به اتحاد خاصی بینجامد.
این در حالی است که سرزمینهای اسکاتلند ،ایرلند و ولز هر یک

هویتهای مشخص خود را به دست آوردهاند و حتی از لحاظ فرهنگی
در سطح جهان با این هویتها شناخته میشوند.این نشانهای است از
بودن بحران هویت انگلیسی.
حتمی ِ
در این میان ،برخی چهرههای قدیمیتر سعی کردهاند با رویکرد
دیگری وارد قضیه شــوند.مثال گوردون براون نخســت وزیر سابق
انگلیس اخیــرا درباره «مزایای اتحاد» حرف زد و تاکید کرد که باید
قانون اساســی پادشــاهی متحد تغییر کند تا بتوان سرزمینهای
اســکاتلند ،ایرلند و ولز را در اتحاد نگه داشــت.این استراتژی حزب
کارگر جدید اســت و طرفدارانش را هم میتوان در میان چهرههای
حامی بازار آزاد دید.اما واقعیت این است که این چهرهها هم در جامعه
امروزی انگلیس طرفداران پرشماری ندارند.
جالب اینجاست که احزاب محافظهکار که قبال اتحاد را همیشگی
فرض میکردند ،حاال به وضوح میدانند که باید با واقعیت سیاســی
جدیدی در بریتانیا دســت و پنجه نرم کننــد.کریس پاتن یکی از
شناختهشدهترین چهرههای حزب محافظهکا ِر توری حتی اذعان کرده
که محافظهکاران انگلیسی امروزه درواقع یک حزب ملیگرا هستند و
تمرکز روی حفظ اتحاد با اســکاتلند ،ایرلند و ولز برایشان در اولویت
نیست .
یکی از نمونههای واضح ناکامی ایدههای اتحاد را در سالهای اخیر
هم شاهد بودیم :مســاله برگزیت یا خروج از اتحادیه اروپا که عمال
نشان داد وحدتی در میان گروههای مختلف در این کشور وجود ندارد.
حاال این طور به نظر میرسد که تصمیمگیرندگان سنتی در پادشاهی
متحد در برابر موج فزاینده ملیگرایی در ســرزمینهای اسکاتلند و
ایرلند و ولز برنامه خاصی ندارند و چهرههای غیرسنتیتر در احزاب
رادیکال حتی به وضوح پذیرفتهاند که آینده متحدی در کار نیست.
همان طور که امپراتوری کبیر بریتانیا از اذهان محو شــد ،پادشاهی
متحد هم در آینده همین سرنوشت را پیدا خواهد کرد.

الکس نیوِن
استاد دانشگاه نیوکاسل و
نویسنده کتاب «جزیره جدید»

ن
منبع گاردی 

چرا باید خواند:
یها و
پادشاه 
امپراتوریها باالخره
در یک نقطه از تاریخ
از هم میپاشند و
گروهی از سرزمینهای
مستقل را به جا
میگذارند .همین
سرنوشت در انتظار
انگلیس و سرزمینهای
اسکاتلند ،ولز و ایرلند
شمالی است.بخوانید
تاببینیدماجراچقدر
جدی است.
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گروهی از جمهوریخواهان بر این تصور هستند که وقتی مزایای بیکاری دوران کرونا در آمریکا قطع
شود ،نتایج مثبتی در عرصه اقتصاد کالن دیده خواهد شد و میلیونها نفر فرصت آن را خواهند داشت
که در مشاغل دیگری مشغول شوند.

آیندهپژوهی
[ آینده آمریکا ]

کشمکش بیکاری و شغل کمدرآمد
آیا بازار کار آمریکا میتواند از منجالب پساکرونایی مشاغل رهایی یابد؟

دانیل الپرت
استاد اقتصاد کالن و امور مالی
در دانشکده حقوق کورنل

منبع نیویورکتایم ز

چرا باید خواند:
مزایای بیکاری در
دوران کرونا به موضوع
جدید بحث و جدل
در آمریکا بدل شده و
گروهی بر این باورند
که این مزایا به تورم
دستمزدی منجر خواهد
شد.بخوانیدتاببینید
این مساله در احیای
اقتصاد آمریکا چه
نقشی بازی میکند.
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امید به احیای رشد فرصتهای شغلی در آمریکای پساکرونا اخیرا
با ناامیدیهایی روبرو شــده اســت.هفتههاســت که دعوای سیاسی
در خصــوص ارائه مزایای بیمه بیکاری کرونــا و تاثیر آن بر روند کن ِد
بهکارگیری مجدد نیروی انسانی در این مرحله از احیای اقتصاد آمریکا
جریان دارد و حاال یک موضوع تقریبا قطعی به نظر میرسد :اگر کارگری
با دستمزد اندک به خاطر بحران کرونا بیکار شده و بعد مزایای بیکاری
دریافت کرده باشد ،چه دلیلی دارد که دوباره برای بهدستآوردن شغلی
مشابه با همان دستمزد اندک تالش کند؟ آن هم در شرایطی که گرفتن
مزایای بیکاری کرونا برایش بیشتر میصرفد.
این روزها جمهوریخواهان به گزارشهایی استناد میکنند که اصل
حرفشان این است :کســب و کارهای زیادی در تالشاند نیرو جذب
کنند اما در این راه موفق نشدهاند.استدالل جمهوریخواهان این است
که مزایای ارائهشده از اول هم زیاد و نامتناسب بوده و این سیاست فدرال
باید به پایان برسد.بر اساس این استدالل ،اگر کارگران همچنان مزایا را
دریافت کنند قادر خواهند بود به ماندن در حاشیه بازار کار ادامه بدهند
و با این ترتیب ،راهی برای کارفرمایان باقی نخواهد ماند جز اینکه وعده
حقوق و مزایای بیشتری به آنها بدهند.این باعث تورم دستمزدی خواهد
شد ،یعنی افزایش هزینههای کار؛ که آن هم به نوبه خودش در مرحله
بعدی به مصرفکننده ضربه خواهد زد؛ چون هزینه بیشــتری را باید
برای خرید کاالها و خدمات بپردازد.اما نکته اینجاست که به هر حال
در آینده نزدیک و با اتمام ارائه برخی از این مزایا ،افراد جویای شغل به
سمت بازارهای کار سرازیر خواهند شد و بنابراین کمبود نیروی کار قرار
نیست تداوم داشته باشد.
واقعیت این اســت که در لحظه تصویب قوانین در کنگره آمریکا -
مثل زمان تصویب مزایای بیــکاری در دوران کرونا -راهی برای اینکه
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قانونگــذاران بتوانند تقاضا برای کار یا ســرعت احیــای اقتصادی را
پیشبینی کنند وجود ندارد.از سوی دیگر ،بحران کرونا هم واقعا به پایان
نرسیده است و با سماجت همچنان بر بخشهای زیادی از اقتصاد آمریکا
سایه افکنده است.بنابراین ،تصمیمات پیشین برای نجات آمریکاییهای
بیکارشده بر اثر کرونا را نمیتوان در مرحله کنونی و به خاطر فشارهای
سیاسی زیر سوال برد.انتظار میرود که در آمریکا تا اوایل شهریور تمام
مزایای بیکاری ناشــی از کرونا که برخی از آنها شــامل پرداخت ۳۰۰
دالر در هفته به افراد بیکار نیز میشــد ،به پایان برسد.در حال حاضر
جمهوریخواهانی که کنترل برخی ایاالت آمریکا را به دســت دارند بر
این تصور هستند که وقتی مزایای بیکاری دوران کرونا قطع شود ،نتایج
مثبتی در عرصه اقتصاد کالن دیده خواهد شد و میلیونها نفر فرصت
آن را خواهند داشت که در مشاغل دیگری مشغول شوند.اما واقعیت این
است که وقتی این مشاغل کمدستمزد باشند نباید روی بازگشت نیروی
کار به سمت آنها هیچ حسابی باز کرد.
برای توضیح بیشتر موضوع ،به این نکته توجه کنید که تا هفته اول
مــی ،افراد بیکار در مجموع  ۱۰میلیــارد دالر مزایای بیکاری از دولت
فدرال آمریکا دریافت کردهاند.این پولی بوده که به صورت مستقیم به
کسب و کارهای محلی تزریق شده است.وقتی این مسیر مسدود شود،
اقتصاد به صورت کلی با یک یا دو سناریو مواجه خواهد شد :سناریوی
اول این است که به دلیل تعطیلی برخی از کسب و کارها در دوران کرونا،
فرصتهای شغلی کافی برای آن که بیکاران بتوانند به سر کار برگردند
وجود نداشــته باشد.سناریوی دوم این است که شمار زیادی از افرادی
که دنبال کار هستند مجبور شوند شغلهایی را قبول کنند که از تجربه
و تخصصشان پایینتر است.معنیاش این است که درآمدهای خانوارها
هم به خصوص در نیمه کمدرآمدت ِر جامعه کاهش پیدا خواهد کرد.
اما بازارهای مالی یا سیاستگذاران ظاهرا موضوع کاهش درآمدهای
خانوارها را که بســیار هم محتمل است جدی نگرفتهاند و صرفا روی
وجود فرصتهای شــغلی و بازگشت نیروی کار به این مشاغل حساب
باز کردهاند.اگر به آمار نگاه کنیم میبینیم بیش از  ۴۵میلیون شــغل
کمدســتمزد در آمریکا وجود دارد که مجموعا  ۴۳درصد از مشــاغل
تولیدی و غیرنظارتی را تشــکیل میدهند.پس نمیتوان به تاثیر آنها
بیتوجهی کرد.یک مشکل اصلی اقتصاد آمریکا در دوران پساکرونا حاال
این اســت که حتی پیش از بروز بحران هم این اقتصاد به شــدت به
مشاغل کمدستمزد و کمساعت وابسته بود.با باز شدن اقتصاد در دوران
پساکرونا ،بعید است که امکان تکرار این وابستگی به صورت موفقیتآمیز
وجود داشته باشد.حتی کارفرمایان هم حاال میدانند که اگر دستمزد
برای فرصتهای شغلی جدیدشان را باال ببرند دیگر بعدا نمیتوانند آن
را کاهش بدهند و بنابراین قصد دارند دســتمزدها را پایین نگه داشته
و صرفا برخی مزایا را افزایش بدهند.اینکه در چنین شــرایطی چقدر
میتوان به بهبود وضعیت بازار کار آمریکا در دوران پساکرونا امیدوار بود
مسالهای است که فعال سیاستگذاران آمریکایی را نیز بهشدت درگیر
خود کرده است.

بحران کرونا برخی از بخشها مثل گردشگری ،هتلداری ،سفر و مشابه آنها را به شدت تنبیه
کرده؛ اما به شدت به سود بخشهایی مثل داروسازی ،پلتفرمهای دیجیتال و فنآوریهای
شبکهسازی تمام شده است.

[ آینده جهان ]

اقتصادهایی که اضطراب پساکرونایی گرفتند
آیا واگرایی بزرگ و جدید اقتصادی جهان راه حلی دارد؟

جهان ایــن روزها نظارهگر موجهای جدید تاخت و تاز پاندمی کرونا
در مناطقی مثل هند ،آفریقا و برخی کشورهای آمریکای جنوبی است.
امــا اگر تمرکز جهانی فقط روی مدیریت ســامت عمومی این بحران
باشد ،مشکالت اقتصادی بسیار عدیدهای که از بابت این بحران گریبان
کشورهای در حال توسعه را گرفته است مغفول خواهند ماند.
واقعیت این است که حتی صندوق بینالمللی پول هم این روزها دارد
درباره یک واگرایی بزرگ در سطح جهانی حرف میزند؛ جایی که اکثر
کشــورهای ثروتمند در حال برونرفت از بحران هستند اما وضع بقیه
این طور نیســت.البته در میان کشــورهای در حال توسعه هم هستند
کشــورهایی مثل ویتنام و بنگالدش که وضعیتــی بهتر از بقیه دارند و
توانستهاند رشد اقتصادی خود را احیا کنند.اما به هر حال به نظر میرسد
که در کشورهای کمدرآمد و برخی اقتصادهای نوظهور ،وضعیت بحرانی
همچنان تا مدت زیادی ادامه داشته باشد.
واگرایی عظیمی که دربارهاش حرف زده میشــود را درواقع میتوان
در بخشهای مختلف اقتصادهای جهان مشاهده کرد.بحران کرونا برخی
از بخشها مثل گردشــگری ،هتلداری ،سفر و مشــابه آنها را به شدت
تنبیه کرده؛ اما به شدت به سود بخشهایی مثل داروسازی ،پلتفرمهای
دیجیتال و فنآوریهای شبکهســازی تمام شده است.بنابراین تعجبی
ندارد وقتی میبینیم که ثروتمندان جهان -به خصوص آنها که در بازارها
حضور فعالی دارند -از پس بحران کرونا با ثروت بســیار بیشتری ظهور
کردهاند و در مقابل ،بیشترین بالیای بحران به جان طبقه فقیر افتاده است.
اینجاست که یک خطر بزرگ و واضح مشاهده میشود.در گذشته،
پاندمیهــا فقیر و غنی را به یک اندازه دچار دردســر میکرد.اما بحران
امروزی وضعیت متفاوتی دارد و ثروتمندان کمتری را دچار بحران میکند
و بنابراین احتمالش هست که برای مدت طوالنیتری در کشورهای در
حال توسعه مورد بیتوجهی قرار بگیرد.شواهدی از این قضیه را همین
حاال میتوان مشاهده کرد.در اقتصادهای نوظهور در سراسر جهان میتوان
افزایش بدهیها را مشاهده کرد؛ و حتی برخی از آنها مثل زامبیا و آرژانتین
مدتی اســت که خط قرمزها را در این خصوص پشت سر گذاشتهاند.در
سال  ۲۰۲۰میالدی ،اقتصاد آمریکای التین به میزان  ۷.۷درصد کوچک
شد.کشورهای آسیایی مثل هند و فیلیپین حتی وضعی از این هم بدتر
داشــتند و ارقام منفی  ۹.۵درصد و منفی  ۹.۶درصدی را در زمینه رشد
ثبت کردند.بانک جهانی نیز پیشبینی کرده که پاندمی کرونا  ۴۰میلیون
نفر در آفریقا را به دام فقر بسیار شدید انداخته است.
وضعیت بحرانی هند هم تصویری بسیار منفی را در افق آینده اقتصاد
این کشور ترسیم کرده اســت.اطالعات نظاممند درباره تاثیر اقتصادی
این بحران هنوز موجود نیست؛ اما آماری که توسط موسسه مانیتورینگ
اقتصاد هند منتشــر شده نشــان میدهد که فقط در ماه آوریل ،هفت
میلیون فرصت شغلی در هند از دست رفته و با این حساب ،آمار بیکاری
در سطح ملی از  ۶.۵درصد به  ۸درصد رسیده است.همچنین نرخ بیکاری
در میان جوانان هندی  ۲۳.۷۵درصد است.
اما عالوه بر تاثیر اقتصادی ،تاثیر اجتماعی بسیار شدیدی نیز در

بحران کرونا متوجه هندیها شده است.مثال یک سازمان غیردولتی
که در بنــگال غربی فعالیت میکند اخیرا اعالم کرد میزان ثبت نام
مدارس در این منطقه بعد از شــدتگرفتن بحران کرونا نصف شده
اســت و بیکاری نیز در این منطقه بیداد میکند.حتی آمار دولتی
نیز حاکی از وضعیت ناهنجار در هند اســت.ماه گذشــته نرخ تورم
عمدهفروشی به  ۱۰.۵درصد رسید که بیشترین میزانش در یازده سال
اخیر است.این یعنی بین عرضه و تقاضا تناسب وجود ندارد و اگر این
مشکل در آینده نزدیک مدیریت نشود ،میتواند به بیتعادلی شدید در
عرصه اقتصاد کالن بیانجامد و تجارت و جریان مالی را دچار مشکل
کند.هند بانک مرکزی قابلی دارد ،اما بسیاری از مشکالت کنونی هند
را نمیتوان فقط از طریق سیاستهای پولی حل و فصل کرد و بسیاری
از آنها ریشه در سوءمدیریتهای عظیم دارند.
سیاستگذاران و تصمیمگیرندگان در هند میدانند که طبقه ثروتمند
این کشور در مواجهه با بحران کرونا حاضر به خرجکردن بسیار زیاد است؛
اما دولت چارهای ندارد جز آنکه به فکر کمک نقدی به طبقه فقیر باشد
تا آنها از پس تامین نیازهای اولیه معیشتی خود بربیایند.معنی چنین
سیاستی این است که قیمت کاالهای اساسی باال خواهد رفت.ثروتمندان
در چنین شرایطی باز قادر خواهند بود هر چه که میخواهند را به دست
بیاورند؛ اما فقرا دوباره به نقطه اول بازخواهند گشت.
همین الگو در مساله واکسیناسیون هم مشاهده میشود.کشورهای
ثروتمند دوزهای زیادی از واکسن را انبار کردهاند که از نیازشان هم بیشتر
است.اما کشورهای فقیرتر به منابع بسیار محدودی از واکسن دسترسی
دارند.این زمانی اســت که مداخله نهادهای بینالمللی را میطلبد.در
غیر این صورت ،هر چه اقتصاد کشــورهای درحال توسعه در منجالب
بحران باقی بماند ،کشورهای توسعهیافته نیز باید ضربات ناشی از آن را در
درازمدت تحمل کنند.

کاشیک باسو
اقتصاددان ارشد سابق بانک
جهانی و استاد مطالعات بینالمللی
و اقتصاد در دانشگاه کورنل

منبع بروکینگز

چرا باید خواند:
با گذشت یک سال و نیم
از آغاز بحران کرونا به
نظر میرسد که جهان
تبعات مشابهی را تجربه
نکرده و در کشورهای
کمدرآمد و برخی
اقتصادهای نوظهور،
وضعیتبحرانی
همچنان ادامه دارد.
این یادداشت درباره
خطرات این واگرایی
در آینده اقتصاد جهان
اشاره میکند.
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تحلیل رفتار انسانی در اطراف خودروی خودران ،تحلیل ترافیک و همینطور آمادگی برای حوادث از جمله
نقایصی هستند که باعث شده اکثر خودروسازانی که در حوزه خودروهای خودران کار میکنند مجبور به نظارت
انسانی بر حرکت خودرو و کنترل تمام عوامل بیرونی شوند.

[ آینده تکنولوژی ]

خودروی خودران دورتر از آن است که به نظر میآید

چرا یک حوزه  ۸۰میلیارد دالری هنوز هدفش را محقق نکرده است؟
چند سال است که چهرههای مختلفی از ایالن ماسک مدیرعامل تسال گرفته تا جان زیمر
مدیرعامل لیفت دائم درحال پیشبینی در خصوص آینده خودروهای خودران و حذف ســایر
خودروها از زندگی ما هستند و زمانهای مختلفی را هم در دهه  ۲۰۲۰میالدی برای تحقق این
هدف ارائه دادهاند.اما حاال که در سال  ۲۰۲۱هستیم میدانیم که این تصویر چندان هم به ما
نزدیک نیست.اگر از صحبتهای سرمایهگذاران و مدیرعامالن گذر کنیم و به حرف مهندسان و
طراحان تکنولوژیهای حرکت خودران برسیم ،میبینیم که آنها معتقدند ما چندین سال و بلکه
چندین دهه دیگر برای تکمیل فنآوریهای این حوزه نیاز داریم.
بعضی از آنها حتی پا را از این هم فراتر گذاشــته و میگویند حوزه خودروهای خودران که
سرمایهگذاری نزدیک به  ۸۰میلیارد دالری را به خودش جذب کرده ،شاید اصال نتواند وعدههایش
را عملی کند.درواقع تا وقتی که پیشرفتهای بسیار بیشتری در عرصه هوش مصنوعی صورت
نگرفته باشــد ،راهی برای پیشرفت فنآوری این خودروها هم نیست.راه دیگرش این است که
طراحی شهرهای ما به کل تغییر کرده باشد که آن هم امکانش به این زودیها نیست.
بخشــی از ســر و صدایی که در مورد خودروهای کامال خودران مطرح میشــود از سوی
شرکتهایی مثل تسال است که قبال وعده داده بودند روبوتاکسی (روبوت -تاکسی)هایشان را تا
سال  ۲۰۲۰به بازار میفرستند اما این هم اتفاق نیفتاد.حتی تکنولوژی معروف به رانندگی سرخود
تسال هم درواقع یک سیستم کمکرانندگی است و در مرحله تست قرار دارد.واقعیت این است
که برای اینکه خودرو بتواند به صورت اتومات و درست مثل یک انسان رانندگی کند ،بشر باید به
فنآوری هوش مصنوعی که تا این حد پیشرفته باشد رسیده باشد.
مالنی میچل دانشمند حوزه کامپیوتر و استاد انستیتو سانتافه میگوید آنچه که در مرحله
بعدی میتوانیم در زمینه خودروهای خودران محقق کنیم ،به جغرافیا و آب و هوای کنترلشده
و نیز کنترل از راه دور برای تامین امنیت نیاز دارد.آنچه که شــرکتهایی مثل جنرال موتورز
هم انجا م دادهاند با محدودیتهای مشــابهی روبروست.تحلیل رفتار انسانی در اطراف خودروی
خودران ،تحلیل ترافیک و همین طور آمادگی برای حوادث از جمله نقایصی هستند که باعث
شده اکثر خودروسازانی که در حوزه خودروهای خودران کار میکنند مجبور به نظارت انسانی بر
حرکت خودرو و کنترل تمام عوامل بیرونی شوند.
ل
منبع وال استریت جورنا 

چرا باید خواند:
خیلیها در جهان
منتظرند خودروی
بیراننده را با امنیت
و کارآیی فوقالعاده
در خیابانهای
شهرهایشانببینند
مهای
وسیست 
کمکرانندگیهوشمند
هم امیدها را بیشتر
کرده؛ اما این گزارش
توضیح میدهد که
موانع پیش روی این
هدف هنوز برداشته
نشدهاند .
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وایمو یکی از شــرکتهای تابعــه آلفابت که در محدوده کمترافیــک در فینیکس آمریکا
به امتحانکردن خودروهای خودران مشــغول است در این مسیر به آموزش احتیاط شدید به
خودروی خودران رسیده است؛ یعنی چیزی درست برعکس رفتار راننده معمول انسانی.شرکت
اوبر نیز که با سرمایهگذاری  ۴۰۰میلیون دالری در استارتآپ آئورا وارد حوزه خودروهای خودران
شده است ،اخیرا اعالم کرد که فعال هدف این است که امکان آموزش و اجرای برخی فعالیتهای
مفید به خودروی خودران داده شود و بقیه مسائل به آینده موکول میشود.خودروهای آئورا فقط
در بزرگراههای خاصی که شرکت پیشتر نقشه بسیار دقیق سهبعدی و باکیفیتشان را تهیه کرده،
امکان حرکت پیدا خواهند کرد.در تمام مواردی که ذکر شد ،نظارت انسانی بر هر خودرو وجود
خواهد داشت .روند نسبتا آهسته پیشرفت بشر در زمینه خودروهای خودران البته قابل پیشبینی
بود؛ اما این امید هم وجود داشت که هرچه حرکت و آزمایش این خودروها بیشتر شود پیشرفت
هم به خودی خود صورت خواهد گرفت.اما در چند سال اخیر ثابت شده که جمعآوری اطالعات
برای پیشبرد هوش مصنوعی خودروهای خودران کافی نیست.
مری کامینگز استاد علوم کامپیوتر در دانشگاه دوک و مشاور هوش مصنوعی در وزارت دفاع
آمریکا میگوید سیســتمهای یادگیری ماشینی در حوزه خودروهای خودران باید چهار مرحله
را طی کنند.اول :منطق معمول را یاد بگیرند تا مثال بتوانند در مسیر باقی بمانند.دوم :منطق
قاعدهمند را یاد بگیرند و مثال بفهمند که در مواجهه با چراغ قرمز چه کار کنند.سوم :منطق مبتنی
بر دانش را یاد بگیرند و مثال بفهمند که اگر شاخه درخت جلوی چراغ قرمز باشد ،آیا چراغ همان
چراغ باقی میماند؟ چهارم :منطق حرفهای را یاد بگیرند و مثل انســان بتوانند در هر سناریوی
جدیدی تصمیم الزم را بگیرند.
در حال حاضر دو مرحله اول تقریبا طی شده است؛ اما دو مرحله بعدی کامال چالشبرانگیزند.
سیستمهای یادگیری ماشینی که در پیدا کردن الگوهای مشابه عالی عمل میکنند برای جلوتر
آمدن در این مسیر هنوز راه زیادی در پیش دارند و هنوز نتوانستهاند چنین بازنماییهایی از جهان
را توسعه بدهند.پروژههای عظیمی مثل فرود روی مریخ نیز البته با چالشهای مشابهی دست و
پنجه نرم میکنند و بنابراین به نظر میرسد که راه پیشرفت آینده در این حوزه هموار باشد.فقط
نباید منتظر تحقق بسیار سریع آنها باشیم.

در یکی از الگوهای پساکرونایی محیط کار ،کارکنان در دفتر کار مشغولاند اما یک میز
مختص به خود ندارند؛ و بهجایش در طول ساعات کاری در جلسات مختلف یا در
گفتوگوهای غیررسمیتر حضور پیدا میکنند.

[ آینده مشاغل ]

 5الگو برای محل کار پساکرونایی
بازگشت به دفتر کار یا تداوم دورکاری؛ مسئله این است
یکی دو ماهی است که با افزایش روند واکسیناسیون کرونا در کشورهای
مختلف ،در وضعیت کار و محل کار هم تحوالتی در سطح جهانی رخ داده
است.تا پیش از بحران کرونا و حتی در ماههای اولیه آن ،تصور عمومی بر
این بود که وضعیت دورکاریهای گسترده موقتی و فقط مختص به دوران
کرونا است.اما هرچه پاندمی کرونا طوالنیتر شد ،تعداد مدیرانی که متوجه
بودن روش دورکاری شدند هم بیشتر شد.
موثر ِ
لحظه کنونی زمانی اســت که باید در مورد بازگشت به دفاتر کار و یا
تــداوم دورکاری تصمیمهــای جدی گرفت.در عین حــال میتوان این
لحظه را فرصتی تاریخی برای یافتن الگوهای جدید و موثرتر برای مشاغل
دانست.پیش از بحران کرونا ،منابع زیادی برای طراحی و تکوین دفاتر کار
اختصاص داده میشد و طبعا مدیریت و نگهداری آنها هم ملزومات دیگری
را میطلبید.اما حاال تجربه دورکاری کارکنان در بســیاری از شرکتها و
ادارات چنان موفقیتآمیز بوده که این بحث را به وجود آورده که آیا لزومی
دارد به وضعیت پیش از کرونا برگردیم یا نه.این در حالی است که موافقان
بازگشــت به کار حضوری میگویند اکثریت کارکنان به برقراری مجدد
مناســبات کاری از راه نزدیک عالقه دارند و تداوم دورکاری برای همیشه
بسیار ماللآور است.
بحث ما در مورد گروهی اســت کــه نظری میانه دارند و معتقدند که
سرنوشــت آینده کار باید چیزی بین دورکاری و کار حضوری باشد.مثال
غول نرمافزاری استرالیا یعنی اطلسین را در نظر بگیرید که اخیرا اعالم کرد
کارکنانش فقط سالی چهار بار باید در شرکت حضور پیدا کنند.بر اساس
بررسی نظرات رهبران کسب و کارها و استراتژیستهای شرکتها میتوان
پنج طبقهبندی را در زمینه آینده محل کار ارائه داد:
بازگشت به همانی که بود
در چنین سناریویی همه کارکنان باید به روتین روزانه کار
یک
از ساعت نه صبح تا پنج عصر برگردند.اما به دلیل تحوالت
ناشی از کرونا ممکن است انعطافپذیری بیشتری در زمینههای مختلف
حضور در محل کار به وجود بیاید.
الگوی باشگاهی
این الگوی دوگانه به منزله این است که کارکنان در صورتی
دو
که نیاز به حضورشان در محل کار باشد به آنجا میروند و
بعد از اتمام آن به منزل برمیگردند و دوباره دورکاری را به صورت متمرکز
شــروع میکنند.در چنین شرایطی دفتر کار مثل یک مرکز کاری عمل
میکند که همه کارکنان در لحظاتی از آن عبور میکنند اما همیشه آنجا
نمیمانند.
فعالیتمحوری در کار
در این الگو کارکنان در دفتر کار مشــغولاند اما یک میز
سه
مختص به خود ندارند.به جایش در طول ســاعات کاری
در جلسات مختلف یا در گفتگوهای غیررسمیتر حضور پیدا میکنند.این
روش حتــی پیش از رخداد پاندمی کرونا هم در برخی شــرکتها وجود
داشت و مثال به ازای هر  ۱۰نفر ،تعداد  ۸میز کار وجود داشت و کارکنان
به شکل شناور مشغول به کار بودند.حاال برنامه برخی شرکتها برای دوران

پساکرونا این است که به ازای هر  ۱۰نفر ،ماکزیمم تعداد  ۵میز کار وجود
داشته باشد چون پیشبینی آنها این است که در بیشترین ِ
حالت حضور
کارکنان در محیط کار نیز به تعدادی بیش از این نیاز نخواهد بود.
دفتر غیرمرکزی
چهار یکی از ســادهترین راه حلهایی که شرکتها یا اجرایش
کردهاند یا به فکر اجرایش هستند ،این است که به جای
آن که همه کارکنان در دفتر مرکزی شرکت حضور پیدا کنند ،کارشان را
از دفاتر کوچکتر و محلیتر یا همان دفاتر اقماری نزدیک به محل سکونت
خود انجام بدهند.مزایایی در این روش نهفته که باعث شــده شرکتها و
ادارات به این گزینه توجه نشان بدهند.
کامال مجازی
کارکنان از خانه یا هر جای دیگری در جهان که بخواهند
پنج
کارشان را به صورت مجازی انجام میدهند و شرکت در
زمینه حضور در دفتر کار فشــاری به آنها نمیآورد.از سوی دیگر ،کاهش
قابل توجه در هزینهها از این طریق باعث خواهد شد شرکت راههای نوینی
برای بهبود اوضاع خود در دوران پساکرونا پیش رو ببیند.
هیچ یک از الگوهایی که ذکر شــد ،بی سابقه و رادیکال نیستند و در
زمان پیش از رخداد بحران کرونا هم امتحان شــدهاند.شرکتهای بزرگ
یا ِم و اِچپی پیش از بحران کرونا نیز به
حوزه تکنولوژی از جمله یاهو ،آیب 
شماری از کارکنان خود اجازه دورکاری کامل را داده بودند.البته بسیاری از
شرکتها نیز جسارت آزمودن این روشها را نداشتند و حتی بعد از بحران
ی مورگان از همه کارکنان خود خواســت که به کار
کرونــا نیز مثال جیپ 
حضوری برگردند و البته انتقادات زیادی هم متوجهش شد.
درســی که پاندمی کرونا گرفته شــد این بود که کار کردن از راه دور
میتواند مزایا و البته معایبی در قیاس با کار حضوری داشته باشد؛ پس هر
کسب و کار یا شرکتی بنا بر نیازهای خودش میتواند سمت و سوی آینده
دورکاری یا کار حضوری را تعیین کند.

منبع هاروارد بیزینس ریوی و

چرا باید خواند:
هرکدام از دفاتر کار
امروزی در دوران کرونا
تحوالتی را تجربه
کردند.اینجا با پنج
الگو آشنا میشوید که
مدیران عامل میتوانند
برای مدیریت کارکنان
خود در محیطهای کار
در دوران کمکرونای
آینده مورد استفاده
قرار بدهند.
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بین  ۳تا  ۴درصد از تولید ناخالص داخلی ساالنه کشورهای اروپای مرکزی
و شرقی از وامهای اتحادیه اروپا میآید و این خودش هم نعمت است و هم
مصیبت.

آیندهپژوهی
[ آینده اروپا ]

اروپاییهایی که دویدند ،اروپاییهایی که ایستادند

شکاف اقتصادی بین کشورهای عضو و غیرعضو در اتحادیه اروپا از کجا آمد؟

اندرس اسلوند
اقتصاددان سوئدی و عضو
شورای آتالنتیک

منبع بیزینستایم ز

چرا باید خواند:
اتحادیه اروپا در نوع
خود نهاد موفقی است
و کشورهای عضو در
آن حتی از مناطق شرق
اروپا هم توانستهاند راه
پیشرفت اقتصادی را
با سرعت طی کنند.اما
آیا آینده این کشورها
هم قرار است مثل
امروزشان باشد؟ این
یادداشت ،پاسخی
است به سوالها در این
خصوص.

فرناند برودل تاریخنگار برجســته فرانسوی به ما آموخت که در تاریخ
دنبال موجهای درازمــدت که مورد بیتوجهی قرار گرفتهاند بگردیم.اگر
به من بگویند این کار را در تاریخ سی سال اخیر دنیا انجام بدهم ،یکی از
امواجی که پیدا خواهم کرد شــکاف اقتصادیِ رو به گسترشی خواهد بود
که بین کشورهای پیوسته و نپیوسته به اتحادیه اروپا در اروپای مرکزی و
شرقی دیده میشود.دستهای از این کشورها که عضو اتحادیه اروپا شدند
به تدریج وضعی نزدیک به برخی اعضای سابق این اتحادیه پیدا کردند و
در برخی موارد حتی رشــد اقتصادیشان دو برابر همسایگان شرقیشان
شد.اما دسته دیگر در برزخ بین اروپا و روسیه باقی ماندند که جای خوبی
هم نیست.بررسی وضعیت دو کشور لهستان و اوکراین میتواند موضوع را
روشن کند.بر اساس آماری که از زمان اتحاد جماهیر شوروی موجود است،
اوکراین در زمینه درآمد ســرانه در سال  ۱۹۸۹میالدی اندکی از روسیه و
لهستان ثروتمندتر بود.این درســت پیش از انقالبهایی است که باعث
سقوط کمونیسم در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی شدند.
در آن زمان ،هر دو کشور اوکراین و لهستان فرهنگهای مشابه و
ساختارهای صنعتی مشابهی داشتند.اما امروزه تولید ناخالص داخلی
سرانه در لهستان تقریبا پنج برابر اوکراین است.حتی در سال ۲۰۱۳
میالدی که آغاز جنگ کریمه بود هم تولید ناخالص داخلی ســرانه
لهستان  ۳.۴برابر اوکراین بود.
موضوع فقط به اوکراین محدود نمیشود.اقتصادهای بالروس و روسیه
نیز به ترتیب از سالهای  ۲۰۱۲و  ۲۰۱۴میالدی دچار رکود شدهاند.اگر
مشکالت اقتصاد روسیه را ناشی از کاهش قیمت نفت بدانیم ،آن وقت این
سوال پیش میآید که چرا اوکراین و بالروس هم الگوی مشابهی از خود
نشان دادهاند.البته روســیه وضعیت متفاوتی دارد؛ چون از سال ۲۰۱۴
میالدی و به دنبال جنگ کریمه تحت تحریمهای غرب گرفته است.به

لهستان از کشورهایی است که از نظر اتحادیه اروپا در سالهای اخیر با کاهش شفافیت اقتصادی مواجه بوده
است.
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همین ترتیب ،اوکرایــن بعد از جنگ کریمه  ۱۷درصد از تولید ناخالص
داخلیاش را از دســت داد و البته در فاصله ســالهای  ۲۰۱۶تا ۲۰۱۹
توانست رشد ساالنه  ۳درصدی را که نسبتا معقول بود ثبت کند.
در همین میان ،کشــورهای عضو اتحادیه اروپا در منطقه اروپای مرکزی
و شرقی شــاهد درصد باالیی از کارآفرینی داخلی و سرمایهگذاری خارجی
بودهاند.این اقتصادها در فاصله سالهای  ۲۰۱۴تا  ۲۰۱۹میالدی به صورت
متوسط رشد ســاالنه بین  ۴تا  ۵درصد را تجربه کردهاند که نشان میدهد
وضعشان از روسیه بهتر بوده است.تنها استثنا هم بلغارستان است.
یک دلیل موفقیت کشــورهای عضو اتحادیه اروپا در اروپای مرکزی و
شــرقی در قیاس با کشورهای سابق عضو اتحاد شوروی این است که گروه
اول در همان دهه  ۱۹۹۰میالدی قراردادهای تجاری با اتحادیه اروپا به امضا
رساندند.از اواسط آن دهه ،دسترسی آنها به بازار اروپایی تضمین شد و دو
سوم از تجارت آنها از سمت اتحاد شوروی سابق به سمت اتحادیه اروپا منتقل
شد.در این شرایط ،آنها توانستند از زنجیره تامین اروپا هم استفاده کنند که
باعث شد مثال در زمینه خودروسازی موفق عمل کنند.
دلیل دیگرش هم این اســت کــه مدیریت اقتصادی در کشــورهای
اروپای مرکزی و شــرقی بهبود کیفی پیدا کرد.این کشورها برای پذیرش
در اتحادیه اروپا چارهای نداشــتند جز آن که ساختارهای حقوقی و قانونی
برای عملکردن به عنوان یک اقتصاد باز بازار آزاد را فراهم کنند.در نتیجه
وضع کشورهایی مثل لهستان ،جمهوری چک ،اسلوواکی و مجارستان در
شاخصهای ضدفساد و شفافیت بسیار بهتر از کشورهای غیرعضو در اتحادیه
اروپا شــد و طبعا به جذب ســرمایهگذاری خارجی بیشتر هم منجر شد.
سرمایهگذاران میدانند که هر اتفاق بدی بیفتد تضمینی به نام اتحادیه اروپا
و درنهایت دادگاه عدالت اروپا وجود دارد.این مسالهای بوده که بسیار به سود
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اروپای مرکزی و شرقی تمام شده است.
با این حال ،یک راز مخفی هم در توجیه علت موفقیت این کشــورها
وجود دارد :اینکه  ۳تا  ۴درصد از تولید ناخالص داخلی ساالنه کشورهای
اروپای مرکزی و شــرقی از وامهای اتحادیه اروپــا میآید و این خودش
هم نعمت اســت و هم مصیبت.از یک ســو چنین وامهایی باعث شده
زیرســاختهای خوب در کشورهای مذکور ساخته شود و از سوی دیگر،
آسیبپذیری آنها در برابر فساد را به شدت باال برده است.نمونه واضحش
تاجران بزرگی هســتند که به ویکتور اوربان نخســت وزیر مجارســتان
نزدیکاند و ثروت فراوانی در این دوران نصیبشان شده است.
وقتــی این موضوع را در نظر بگیریم افق آینــده اقتصادهای اروپای
مرکزی و تداوم پیشرفت آنها کمی غبارآلود به نظر میرسد.در کشورهایی
مثل لهستان ،جمهوری چک و مجارستان شفافیت اقتصادی رو به کاهش
است و اتحادیه اروپا معیارهای سختگیرانهای را نیز در خصوص حاکمیت
اقتصادی بر کشــورهایی مثل رومانی و بلغارستان اعمال کرده است؛ اما
اینکه چقدر چنین معیارهایی موثر باشــند جای سوال دارد.احتمالش
هست که در آینده ،سرنوشت کشورهای اروپای مرکزی و شرقی نیز در
زمینه اقتصادی مشابه کشــورهای غیر عضو اتحادیه اروپا شود و ظاهرا
گریزی از این سرنوشت نیست.

نوزادانی که امسال و سالهای نزدیک به امسال به دنیا بیایند در بهترین حالت در سال ۲۰۴۰
میالدی وارد بازار کار میشوند.این در حالی است که پیشبینی شده که مشکالت صندوقهای
بازنشستگی چین در اوایل دهه  ۲۰۳۰میالدی به اوج برسد و کشور شاهد ورشکستگی آنها باشد.

[ آینده چین ]

از گهواره تا کار

چرا چین نمیتواند مشکالتش را با فرزندآوری بیشتر حل کند؟
از سالها پیش مشهورترین سیاستهای کنترل جمعیت در جهان
را چین به اجرا درآورده است.اما این روزها تحوالتی در جهت عکس
این سیاستها در چین در جریان است که دالیل پیچیدهای هم ندارد.
اول اینکه اخیرا آماری از جامعه چین منتشــر شد که نشان میدهد
جمعیت این کشور با سرعت در حال پیر شدن و بازنشستهشدن است
و رشد کلی جمعیت به کمترین حد خود در نسلهای اخیر رسیده
است.بر این اساس ،نرخ باروری در چین تا سطح  ۱.۳فرزند به ازای هر
زن کاهش پیدا کرده است و این یعنی اوضاع رشد جمعیت چین حتی
از ژاپن هم بدتر است.این در حالی است که اوج رشد جمعیت چین
در دهه  ۱۹۶۰میالدی رخ داد؛ یعنی زمانی که این عدد ۵ ،فرزند به
ازای هر زن بود.حاال عالوه بر مساله کاهش باروری ،مساله پایینبودن
سن بازنشســتگی (بین  ۵۰تا  ۶۰سال) هم مطرح است که در نوع
خودش تبعات منفی بر اقتصاد چین ایجاد کرده است.
موضــوع کاهش نرخ بــاروری در چین موضوعــی مخفی نبوده
و مدتهاســت که دربارهاش صحبت میشود.نتیجه صحبتها هم
بودن
این بوده که دولت چین سیاســت پیشین خود مبنی بر مجاز ِ
دوفرزندی در این کشــور را تغییر داده و بنابراین خانوارهای چینی
میتوانند ســه فرزند هم داشته باشند.اما نکته اینجاست که چنین
تغییری نمیتواند با سرعت به تاثیر معنادار بر جمعیت چین بینجامد
یا جمعیت نیروی کار در این کشــور را افزایش بدهد.والدین چینی
مثل بسیاری از والدین دیگر در کشورهای شرق آسیا نگران هزینههای
فزاینده بزرگکردن و تحصیل فرزندانشــان هســتند.انتظارها در
خصوص پیشرفت و موفقیت فرزندان در این جوامع باالست و بنابراین
مخارج تحصیلی هم باال رفته و هزینه مهدکودک و پرستار بچه هم که
به خصوص برای زنان شاغل جای خودش را دارد.اگر در این زمینهها
کمک موثری به خانوارها نرسد ،بعید است که نرخ باروری در چین به
شکل معناداری باال برود.
آخرین باری که دولت چین سیاســت خــود را در زمینه تعداد
فرزندان هر خانوار تغییر داد ،سال  ۲۰۱۶میالدی بود و در این زمان،
خانوادهها مجاز به داشــتن دو فرزند شدند.با این وجود ،افزایش نرخ
باروری در چین به اندازهای که مورد نظر دولت بود اتفاق نیفتاد.از آن
زمان ،یکی از علل عــدم افزایش نرخ باروری در چین به وجود نظام
آموزشی بسیار رقابتی نسبت داده شد که باعث میشود خانوادهها برای
ِ
تربیت و تعلیم فرزندانشان تحت فشار زیادی باشند.
در این میــان ،موضوعی که نگرانی اصلــی مقامات چینی بوده
نیز مغفول مانده اســت.آنها میخواهند در سریعترین زمان ممکن،
چالشهای جمعیتی چین را حل و فصل کنند.اما قضیه اینجاست
که بزرگشدن فرزندان را نمیتوان به هیچ شکلی تسریع کرد یا آنها
را زودتر وارد بازار کار کرد.نوزادانی که امســال و سالهای نزدیک به
امســال به دنیا بیایند در بهترین حالت در سال  ۲۰۴۰میالدی وارد
بازار کار میشوند.این در حالی است که پیشبینی شده که مشکالت
صندوقهای بازنشســتگی چین در اوایل دهه  ۲۰۳۰میالدی به اوج

برسد و کشور شاهد ورشکستگی آنها باشد.بنابراین فرزندان نورسیده
نمیتوانند گرهی از این مشکل بزرگ بگشایند.
راه سادهتر برای دولت چین این است که سن بازنشستگی را باالتر
ببرد اما این هم در جامعه چین به مشــکالت دیگری میانجامد.در
حال حاضر بسیاری از فرزندان نورسیده والدین شاغل توسط پدربزرگ
و مادربزرگها بزرگ میشوند.با افزایش سن بازنشستگی ،پیچیدگی
دیگری نیز در این راه به وجود خواهد آمد و ممکن اســت دوباره به
کاهش نرخ باروری در چیــن بینجامد؛ چون عمال نگهداری بچهها
سختتر خواهد شد.
به نظر میرسد که چین برای رفع مشکالتش به این نیاز دارد که
واقعیت جمعیتیاش را در نسبت با گذشته بررسی کند :در گذشته
نیروی کار بسیار ارزان و فراوان بود و جمعیت سالمندی که از بازار کار
خارج شده بود درصد کمتری از جمعیت را در قیاس با حاال تشکیل
میداد.حاال چین نیاز دارد که به سرعت به اصالح نهادهای اجتماعی
و اقتصادی که از جمعیت ســالمند حمایت میکنند بپردازد تا برای
چالشهای چند دهه پیش رو آمادهتر باشد.
بودن ســه فرزندی اصال
درواقع سیاســت چیــن مبنی بر مجاز ِ
کماهمیت نیســت و مثال در مناطق روستایی میتواند تاثیر مثبتی
بگذارد.با این حال ،نباید فراموش کرد که مردم فقط یک عدد نیستند.
جمعیت هر کشــور را مردم واقعی تشکیل میدهند و مردم همواره
دوســت دارند به گزینههای زیاد دسترسی داشته باشند؛ چه در باب
فرزندآوری و چه در باب تربیت فرزندان و مهارتآموزی به آنها.بنابراین
وضع خانوارها میتواند در آینده چین با دسترســی به این گزینهها
آسانتر شود .

استوارت گیتل-باستن
استاد علوم اجتماعی و سیاست
عمومی در دانشگاه علوم و
تکنولوژی هنگکنگ

ن
منبع گاردی 

چرا باید خواند:
چینِ آینده با چالشهای
بزرگجمعیتیمثلپیر
شدن جمعیت ،کاهش
نیروی کار و فشار
هزینههایبازنشستگی
مواجه است.این گزارش
توضیح میدهد که
چطور چین در این
زمینه حتی از ژاپن هم
باید نگرانتر باشد.
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[ آینده جهانیسازی ]

برای موفقیت در دوران پساکرونا
د
از آدیداس و اسپاتیفای درس بگیری 
 3روندی که شیوههای عملیاتی و استراتژی جهانی شرکتهای بزرگ را متحول میکنند

برای هر مدیرعامل و رئیس شرکتی ،تصمیمات درباره جایگیری جغرافیاییاش اهمیت حیاتی دارد .اینکه بخواهید وارد بازاری خارجی شوید نیازمند اختصاص منابع فراوان و داشتن
تعهدی قوی است .اگر بخواهید بخشی از تولید خود را در خارج از کشور انجام دهید تصمیمگیری درباره محل ساخت کارخانه جدید هم فرایند پیچیدهای دارد .فراموش نکنید
حضور بینالملی تاثیرات بنیادین روی ساختار شرکت شما میگذارد.
اگر سران شرکتها جغرافیای رقابت را درست درک نکنند به دو شکل شرکتشان را در معرض ریسک قرار میدهند .اول :تعهد خود را در بازارهای خارجیای که بهتر است از آنجا
عقبنشینی کنند باال میبرند .دوم :فرصتهای تازه در مناطق دیگر جهان را از دست میدهند .در هر دو حالت شرکت انعطافپذیریاش را از دست میدهد و در برابر چالشهای
بینالمللی بعدی ناآماده خواهد بود.
طی ماههای اخیر شرکتها با دو نگاه کامال متضاد به آینده تجارت جهانی پس از کرونا مواجه شدهاند .از یک سو ،گروهی از تحلیلگران افول جهانیسازی و کاهش شدید فعالیتهای
بینالمللی را پیشبینی میکنند .و در طرف دیگر تحلیلگران بازگشتی سریع به روندهای جهانیسازی پیش از کرونا را پیشبینی میکنند که پس از واکسیناسیون گسترده رخ
خواهد داد .با این حال میتوان گفت هردو چشمانداز گمراهکننده است و واقعیت پیچیدهتر و نامحسوستر از این تحلیلهاست .کرونا قرار است تاثیرات ماندگاری بر جغرافیای رقابت
بگذارد و این به بود و نبود واکسن ربطی نخواهد داشت .ما با تحلیل دامنهدار وضعیت  ۵۰۰شرکت بزرگ دنیا متوجه شدیم که سران شرکتها باید از سه روند مهم بینالمللی آگاه
باشند و همزمان از دو برداشت اشتباه رایج دوری کنند.
متوجه این دو استدالل غلط باشید:

اشتباه کرونا باعث شده شرکتها روی
کشور زادگاه خود تمرکز کنند
اول
رسانهها عادت دارند دو دهه گذشته
را با جهانیســازی گسترده یکی کنند ،اما اگر دقیقتر
نگاه کنیم میبینیم که طــی این دوران بخش بزرگی
از فعالیتهای اقتصادی هر شرکت در کشور زادگاهش
انجام شده است .کرونا باعث نشده شرکتها بومیتر فکر
نیکولو پیسانی
کنند چرا که اکثر آنها قبل از ضربه کرونا هم روی کشور
استاد استراتژی در «مدرسه
خودشان متمرکز بودند.
بینالمللی توسعه مدیریت» در
اینجا بهتر اســت وضعیت  ۵۰۰شرکت حاضر در
لوزان سوئیس
لیست بزرگترین شرکتهای جهان مجله  Fortuneرا
چرا باید خواند:
نگاه کنیم .طی بررسیای که ما روی لیست سال ۲۰۱۲
رابطه جهانیسازی و
فورچون انجام داده بودیم معلوم شد این شرکتها آنقدرها
کرونا پیچیدهتر از آن
هم جهانی نیستند :با بررسی پراکندگی جغرافیایی شعب
چیزی است که فکر
تحت مالکیت این شــرکتها به این نتیجه رسیدیم که
میکنید.
شعب بیشتر در کشور مبدا حضور دارند .در سال بعد هم
نتیجه تحقیق ما یکســان بود و میتوان گفت که حتی
بزرگترین شــرکتهای جهان هم تقریبا نیمی از شعب خود را در زادگاهشان تاسیس
یکنند.
م 
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برای درک بهتر تحوالت ســالهای اخیر ما وضعیت  ۴۰۰شرکت همیشه حاضر در
لیست جهانی فورچون  ۵۰۰طی ســالهای  ۲۰۱۲تا  ۲۰۱۶را بررسی کردیم و نتیجه
این بود که بیش از نیمی از داراییهای هر شرکت در کشور محول تولدش قرار داشت .با
بررسی وضعیت  ۱۰۰شرکت اول لیست در سال  - ۲۰۱۹و قبل از بحران کرونا  -دیدیم
که حدود  ۴۰درصد آنها همین وضعیت را داشــتند .این نشان میدهد آن چه رسانهها
درباره جهانیشدن تبلیغ میکنند دقیق نیست.
کرونا با این روند چه کرده؟ کرونا باعث تغییر در نگاه به جهانیسازی شده است .تمرکز
پیش از کرونا هم روی کشور مبدا بوده و بعد از کرونا این روند ادامه خواهد داشت .مثال
شرکت تسکو ( )Tescoکه سومین شرکت خردهفروشی جهان به حساب میآید جالب
اســت .این شرکت انگلیسی در سال  ۲۰۱۵کسب و کار خود در کره جنوبی را فروخت
و از این کشــور خارج شد .در اوایل سال  ۲۰۲۰هم خروج کاملش از بازار آسیا را نهایی
کرد تا روی بازار انگلیس و ایرلند متمرکز شود .روند بازگشت به خانه تسکو پیش از کرونا
آغاز شده بود.
اشتباه واکسیناسیون باعث احیای روندهای جهانیسازی پیش از
کرونا میشود
دوم
با آنکه جهان تجارت از توسعه سریع واکسن کرونا و توزیع آن به گرمی
استقبال کرد اما اشتباه است که انتظار داشته باشید شرکتها به مسیرهای جغرافیایی
پیش از کرونا بازخواهند گشت.

گروهی از تحلیلگران میگویند پس از کرونا شاهد افول جهانیسازی و کاهش شدید فعالیتهای
بینالمللی خواهیم بود .گروه دیگر میگویند واکسیناسیون باعث بازگشتی سریع به روندهای
جهانیسازی پیش از کرونا میشود .هردو طرف اشتباه میکنند.

کرونا آسیبپذیری آن دسته از زنجیرههای تامین ( )supply chainsرا برمال کرد
که بین کشورهای مختلف جریان داشت و صرفا بخاطر سرعت و ارزانی روند ارسال مواد
از آنها اســتفاده میشد .اما پس از کرونا میتوانیم انتظار داشته باشیم که شرکتها هم
مواد اولیهشان را از بازارهای محلیتر تهیه کنند و هم موقع فروش به بازارهای محلیتر
بفروشند .این بار به جای فقط در نظر گرفتن سرعت و ارزانی ،تصمیمات شرکتها دالیل
استراتژیک خواهد داشت.
سورن اسکو ،مدیرعامل شرکت دانمارکی مِرسک که غول کشتیرانی جهان به حساب
میآید میگوید« :عموما شرکتها زنجیرههای تامینشان را با هدف کارایی باال طراحی
میکردند .به همین خاطر عموما اکثر مواد اولیه از یک منبع تهیه میشد .با آغاز بحران
کرونا مشخص شد این روند به شــدت پرریسک است چون قطع دسترسی به آن یک
منبع میتواند کل فعالیتهای شرکت را مختل کند .حاال استراتژی شرکتها فرق کرده
اســت .آنها ترجیح میدهند مواد اولیه خود را از چند منبع کوچکتر و نزدیکتر جور
کنند و تولید هم در مناطقی خواهد بود که به مشتریان نزدیکتر است ».این استراتژی
روی کشور محل تولد شرکت متمرکز است و ریسک بحرانی مثل کرونا را پایین میآورد.
با درک این دو اشتباه ،حاال به سراغ سه روندی میرویم که جغرافیای رقابت شرکتها
متحول خواهند کرد.

روند
اول

کشور زادگاه شرکت ،مهم و مهمتر خواهد شد

حتی پیـ�ش از آغاز بحران کرونا هم تجارت درونمنطقهای( (�Intra

 )regional tradeدر حال قدرتگیری بود .نتایج بررسیهای ما روی
فهرست  ۵۰۰شرکت جهانی مجله فورچون نشان میدهد که در سالهای منتهی به کرونا
روندی آغاز شد که بر اساس آن شرکتها آرام آرام توجه بیشتری به کشور و منطقه خود
نشان دادند .بر این اساس به طور میانگین  ۷۰درصد شعبات و داراییهای این شرکتها یا
داخل کشور یا درون منطقه پیرامونی آن کشور قرار دارد .بررسی آمار فروش این شرکتها
هم همین روند را نشــان میدهد .در ســال  ۲۰۱۳دست کم نیمی از فروش  ۶۹درصد
این شرکتها درون منطقه خودشان بود .در سال  ۲۰۱۷نیمی از فروش  ۷۴درصد این
شرکتها چنین وضعی را داشت.
با افزایش تنشهای بینالمللی ،فشــار بیشتر از طرف دولتهای محلی و همچنین
ضرورت توجه بیشتر به نیازها و خواستههای سهامداران محلی میتوانیم انتظار داشته
باشیم روند محلیشدن شرکتهای بزرگ با شدت بیشتری ادامه پیدا کند .این روند در
صنایع حســاستر جدیتر خواهد بود .مثل تنش اخیر در صنعت دارویی اروپا که مواد
اولیهاش را از چین وارد میکرد و مقامات اروپایی بعد از ضربه کرونا متوجه شــدند باید
مواد اولیه خود را درون خاک اروپا تولید کنند و همچنین با تولید ارزان در خاک چین
خداحافظیکنند.

چند شرکت به گسترش جهانی خود ادامه خواهند داد
روند
میتوان انتظار داشت که برندگان کرونا  -که تعداد زیادی از آنها
دوم
شرکتهایی با دارایی پایین و تمرکز باال روی پلتفرمهای دیجیتال
هســتند  -از فرصت به وجود آمده برای رشد جهانی استفاده خواهند کرد .تعداد
این شرکتها محدود خواهد بود .آنها منابع مالی را دارند که روی ورود به مکانها
و حوزههای جدید ســرمایهگذاری کنند .یکی از آنها مثال شرکت پخش موسیقی
آنالین  Spotifyخواهد بود که به شدت از خانهنشینی مردم در دوران کرونا سود
برد .مردم طی این دوره راضی بودند هزینه اشتراک اسپاتیفای را پرداخت کنند تا
در نبود کنسرتها و کافهها بتوانند وقت بگذرانند .اسپاتیفای طی دوران کرونا ۳۰
میلیون مشترک جدید پیدا کرد و آمار مشترکانش را به  ۱۵۵میلیون نفر (تا پایان
سال  )۲۰۲۰رساند .اسپاتیفای طی همین دوران توانست وارد مناطق تازه شود .آنها
در تابســتان  ۲۰۲۰به طور همزمان وارد روسیه و  ۱۳کشور دیگر شدند و روسیه
بازار بزرگی اســت که در ســال  ۲۰۱۹صنعت موسیقیاش سریعترین رشد را در
جهان داشت.
تکنولوژیهای دیجیتال موتور پیشبرنده فاز بعدی
روند
جهانیسازی خواهند بود
سوم
پیش از ضربه کرونا هم تکنولوژیهای دیجیتال جزو موتورهای مهم
جهانیسازی بود و باعث ابداعات مختلف ،دسترسی سریع به اطالعات و همچنین ارتباط
راحتتر مشتریان و شرکتها شده بود .کرونا این روند را تشدید خواهد کرد.
برای موفقیت در جهان پس از کرونا ،تمرکز صرف روی تجارت الکترونیک کافی
نخواهد بود .تکنولوژیهای دیجیتال پیشبرنده فاز بعدی جهانی سازی خواهند بود و
آنها هستند که تعیین میکنند شرکتها چطور فعالیتهای فرامرزی خود را سازمان
بدهند .برای مثال فروش آنالین شــرکت آلمانی آدیداس طی سال  ۲۰۲۰نسبت به
سال  ۲۰۱۹حدود  ۵۰درصد رشد داشت .علت اصلی این افزایش فروش آنالین البته
کرونا و خانهنشــینی مردم بود .اما برنامههای دیجیتال آدیداس برای آینده ،محدود
به تقویت کانالهای فروش آنالینش نمیشود :آنها ظرفیتهای دیجیتال جدیدی را
توسعه خواهند داد تا با مشتریان به شیوهای جدید تعامل داشته باشند و همچنین
سراسر زنجیره تامین خود را دیجیتال خواهند ،از دیزاین محصول گرفته تا توزیع آن.
آدیداس اخیرا از طرحی بلندپروازانه پرده برداشته که بر اساس آن تا سال  ۲۰۲۵حدود
یک میلیارد دالر روی آن سرمایهگذاری خواهد کرد .بر این اساس هر خریدار میتواند
کفش خود را به صورت سه بعدی طراحی کند و روبوتها بدون دخالت دست آن را
تولید خواهند کرد.
آیا شرکت شما برای جهان پساکرونا آماده است؟
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طبق قانون اساسی هند هر ایالت میتواند سیاست درمانی خودش داشته باشد و بودجه بهداشتیاش را به طریقی که
میخواهد خرج کند .به همین خاطر اکثر ایالتهای هند اصوال سرمایهگذاری خاصی روی زیرساختهای بهداشتی
نمیکنند ،بیمارستانها با کمبود نیرو مواجه است و کارکنان عموما در اعتصاب به سر میبرند.

[ آینده هند ]

هند قوی ،هند بدحال
ع بهتری دارند؟
چرا بعضی ایالتها در برابر کرونا اوضا 

دینشا میستری
استاد دانشکده حقوق استنفورد

چرا باید خواند:
اگر میخواهید بدانید
علت اصلی فاجعه کرونا
در هند چه بود این دو
گزارش فارن پالسی را
بخوانید.

موج دوم فاجعهبار کرونا در هند به همه ایالتها یکسان ضربه نزد .بعضی از ایالتها بسیار
بهتر از بقیه با کرونا مقابله کردند و کراال در جنوب هند یکی از آنهاست :نرخ مرگ و میر کرونا
در این ایالت  ۰.۴درصد بوده و نکته جالب اینجاست که اولین مورد کرونا در هند ژانویه سال
گذشته در همین ایالت دیده شد .در سوی دیگر نحوه برخورد با کرونا اوتار پرادش را داریم:
پرجمعیتترین ایالت هند که تقریبا هیچ واکنش خاصی به کرونا نشان نداده و آمار مرگ و میر
در آن به شدت باالست .ماجرا از چه قرار است؟
مسئله تفاوت در دولتهای محلی این ایالتهاست .در برخی نقاط هند رهبران سیاسی
به سیستم خدمات درمانی بر پایه پزشکی نوین اهمیت میدهند و در برخی مناطق اوضاع
کامال برعکس است.
به این خاطر عملکرد عالی کراال در مقابل کرونا کسی را غافلگیر نمیکند .چپگرایان همیشه
در این ایالت قدرتمند بودهاند (حتی کمونیســتها در دهــه  ۱۹۵۰در این ایالت به قدرت
رسیدند) و به همین خاطر سیستم تامین اجتماعی گســتردهای در کراال وجود دارد .مردم
کراال در مقایســه با مردم دیگر ایالتها سن امید به زندگی باالتری دارند و نرخ مرگ و میر
نوزادان در این ایالت از همه پایینتر است .با ورود کرونا به هند ،وزیر بهداشت کراال ،که قبال
معلم فیزیک بوده ،به سرعت ساز و کار آزمایش کرونا را راه انداخت و سیستمی را آغاز کرد
که شکل گسترش بیماری را رصد کند .در آن طرف میدان ،رئیس دولت محلی اوتار پرادش،
یوگی آدیتیانات اســت ،یک راهب هندو که سیاستهای پوپولیستی را دنبال میکند .او در
جریان کرونا بارها فستیوالهای مذهبی برگزار کرد و معبد افتتاح کرد .آدیتیانات همزمان انتقاد
علیه دولتش را ممنوع کرده است .طبق قانون اساسی هند هر ایالت میتواند سیاست درمانی
خودش داشــته باشد و بودجه بهداشتیاش را به طریقی که میخواهد خرج کند .به همین
خاطر اکثر ایالتهای هند اصوال سرمایهگذاری خاصی روی زیرساختهای بهداشتی نمیکنند،
بیمارستانها با کمبود نیرو مواجه است و کارکنان عموما در اعتصاب به سر میبرند .اوضاع پس
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از کرونا آنقدر بد شده ،که کارکنان ،پزشکان و پرستاران بیمارستانها با حقوق پایین و ریسک
باالی مرگ و میر ،بعضی از روزها سر کار نمیروند .یک بررسی پیش از دوران کرونا نشان داد
که در هر روز نوعی حدود  ۴۰درصد کارکنان در بخش خدمات و درمان از سر کار غایبند.
زیرساختهای ضعیف هند ،جنگ با کرونا را به طرق مختلفی پیچیده کرده است .در هند
مرکز درمانی به تعداد کافی نیست ،و همانها هم تجهیزات و نیروی کافی ندارند .به همین
خاطــر تعداد زیادی از مردم اصوال به مراکز درمانی اعتماد نمیکنند و فقط موقعی که هیچ
گزینههای دیگری جواب نداده باشد بیمارستان میروند .این روند باعث شده مقابله با بیماری
واگیرداری مثل کرونا در هند به شدت دشوار شود.
نکته جالب در مورد آمار رسمی میزان تلفات کروناست .اگر به آمار رسمی نگاه کنیم اوضاع
کراال بسیار بدتر از اوتار پرادش است .در واقع با توجه به آمار اوتار پرادش ،کرونا در این ایالت
سرکوب شده است .مسئله اینجاست که روزنامهنگاران و تحلیلگران میگویند اطمینانی به
آمار دولت محلی ندارند .تعداد جسدهای سوزاندهشده در این ایالت با آمار تلفات کرونا اصال
همخوانی ندارد و البته صدها جســد هم اصال به آن مرحله نرســیدهاند و در رود گنگ پیدا
شدهاند .براساس یک گزارش ،آنقدر تقاضا باال رفته که هزینه مردهسوزی در شهرهای بزرگ
اوتار پرادش از  ۵۰دالر به بیش از  ۴۰۰دالر رسیده است.
براساس بعضی برآوردها ،وضعیت کرونا در سراسر هند احتماال  ۲۰برابر بدتر از آماری است
که دولت میدهد .البته دولت در این حوزه کامال مقصر نیست .تعداد زیادی از مردم اصوال از
آزمایش دادن طفره میروند و حتی در صورت ابتال به کرونا هم به بیمارستان نمیروند .آمار
کراال هم به این خاطر باالست که ظرفیت باالتری برای آزمایش کرونا دارد و مردمش کمتر
بیمارستانگریزند.
و این چنین کشوری پرتناقض مانند هند ،در مواجهه با کرونا یکی از بزرگترین تراژدیهای
انسانی قرن بیست و یک را رقم میزند.

رامدو را نشناسید :مرد معنوی/
بعید است به هند عالقمند باشید و بابا ِ
معلم یوگا/تاجر/غول صنعت داروهای سنتی که با دولت نراندرا مودی
هم رابطهای نزدیک دارد و از مخالفان پزشکی مدرن است.

[ آینده هند ]

علم و شبهعلم در هند
چطور خرافه باعث فاجعه شد
در اواســط اردیبهشــت فیلمی از بابا رامدِو ()Baba Ramdev
در اینترنت پخش شــد که در آن او با نشان دادن وضعیت فاجعهبار
کرونا در بیمارســتانهای هند ،به پزشکی مدرن حمله میکند و آن
را «علم احمقانه» میخواند .بعید است به هند عالقهمند باشید و بابا
رامدو را نشناسید :مرد معنوی/معلم یوگا/تاجر/غول صنعت داروهای
ســنتی (آیور ِودا) که با دولت هندوی نارندرا مودی ،نخستوزیر هند
هم رابطهای نزدیک دارد و جزو قدرتمندترین ســلبریتیهای کشور
به حساب میآید.
طبیعتا سخنان افراطی بابا رامدِو با واکنش تند «جامعه پزشکان
هند» مواجه شــد و خشــم فزاینده عمومی حتی باعث شد هارش
واردان ،وزیر بهداشت از رامدو بخواهد که حرفهایش را پس بگیرد.
رامدو هم به ســرعت بیانیهای منتشر کرد و کمی عذرخواهی کرد و
البته از ایدهاش در ناکارآمد بودن علم پزشکی دوباره دفاع کرد .واردان
هم دوباره او را سرزنش کرد و غائله مثال خوابید.
برای تحلیلگرانی که طی ســال اخیر انواع نظریههای توطئه و
دروغها و تئوریهای عجیب درباره کرونا را از سراسر جهان شنیدهاند
اینها خیلی عجیب نباشد .اما ماجرای اخیر نشانه مشکالت عمیقتری
در هند است.
اول اینکه انتقاد وزیر بهداشــت از بابا رامدِو بیش از آنکه نشــانه
دفاعش از پزشکی مدرن باشد به خاطر الزامات سیاسی بوده است .این
همان وزیر بهداشتی است که یک بار از مزایای یوگا و داروهای سنتی
در مقابله با کرونای سبک و بینشانه گفته بود و همین کمک کرده بود
که ترس مردم از بیماری پایین بیاید« .جامعه پزشکان هند» آن زمان
از وزیر بهداشت خواست حرفش را پس بگیرد چرا که اوج کرونا باعث
شد که مردم به درمانهای جایگزین روی بیاورند.
هند البته در اتکا به سیستمهای درمانی بومی سابقهای طوالنی
دارد .در نوامبــر  ۲۰۱۴مودی در اولین ســال به قدرت رســیدنش
وزراتخانه جدید «آیورودا ،یوگا ،طبیعتدرمانی ،طب یونانی ،سیدا،
طب تبتی و هموپاتی» را تاســیس کرد تا این درمانها را به عنوان
جایگزینهایی برای درمانهای علمی ترویج کند .این سیستمهای
درمانی البته مدافعان سرســخت خود را دارند و حتما مزایایی دارند
اما جنبههای اندکی از آنها به شــیوه علمی امتحان شد ه است .نتایج
تحقیقات عملی روی این شیوههای درمانی نشان میدهد که استفاده
از این متدها و داروهای سنتی نتایج غیرقطعی و بعضا متناقض دارد.
هندیها برای این عالقه خود به روشهای درمانی جایگزین دالیل
فراوانی دارند .شــاید مهمترین آنها به لحاظ روانی مرتبط دانســتن
پزشکی علمی با دوران استعمار بریتانیاست .فراموش نکنیم که مهاتما
گاندی ،پدر استقالل هند هم به واکسیناسیون نگاهی منفی داشت
چرا که آن را انگلیسیها آورده بودند.
هند امروز نهادهای علمی درجه یک و امکانات سطح باالی پزشکی
دارد اما طی سالهای اخیر دانشستیزی بر فرهنگ سیاسی این کشور
سایه انداخته است .بخصوص پس از آنکه حزب مودی ( )BJPدر سال

 ۲۰۱۴قدرت را در دســت گرفت این روند تقویت شــده است .آش
آنچنان شور شده که در جریان اجالس مشهور «کنگره علمی هند»
در ســال  ۲۰۱۹چند سخنران اعالم کردند که هند باستان پیشگام
ابداعاتی مثل هواپیما و لقاح مصنوعی بوده اســت .مودی در همان
اجالس مدعی شد که جراحی پالستیک در دوره ودایی ( هزاره یکم
و دوم پیش از میالد تا سده ششم پیش از میالد) توسعه یافته است.
این ادعاها شــاید در دورانی دیگر بامزه به نظر میرســید اما در
ماههای بحرانی کرونا چنین نگاهی به علم و پزشــکی میتواند عده
زیادی را به کام مرگ بکشــاند .و سیاســتمداران حزب  BJPدر این
مورد کم نگذاشتهاند :عدهای از خاصیت پیشگیرانه سرگین گاو گفتهاند
و دیگــران از درمان کرونا توســط ادرار گاومیش دفاع کردهاند .البته
شاید هدف سیاستمداران  BJPاز این ادعاها هوشمندانهتر از چیزی
است که فکرش را میکنید :آنها تالش میکنند در دوران بالتکلیفی و
درماندگی ناشی از کرونا ،حمایت سیاسی هندوها را بخرند.
در چنین وضعیتی اقدامات بابا راندو منطقی به نظر میرسد .در
دورهای که پزشــکی مدرن درمانی برای کرونا ندارد و دولت هند هم
نمیتواند بحران را بخواباند ،پتانجلی ،شرکت بابا رامدو دارو ی �Coro
 nilرا به بازار میفرســتد و مدعی میشود توانسته بیماران مبتال به
کرونا را درمان کند .تحت فشــارها دولت رامــدو را مجبور کرد که
دارویــش را تحت عنوان باالبرنده ایمنی بدن در برابر کرونا بازاریابی
کند نه درمانکننده یا پیشگیریکننده .نتایج آزمایشها نشان داد که
این دارو هیچ تاثیری روی کرونا ندارد و چندین ایالت فروش آن را به
عنوان داروی تقلبی ممنوع کردند .اما رامدو بیکار ننشست و در فوریه
 ۲۰۲۱اعالم کرد که سازمان بهداشت جهانی به دارویش مجوز داده
اســت .این ادعا هم چند روز بعد رد شد .هرج و مرج درمان کرونا در
هند همچنان ادامه دارد.

سومیت گانگولی
استاد علوم سیاسی در دانشگاه
ایندیانا

مودی و بابا رامدو رابطهای نزدیک دارند.
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آیندهپژوهی

[ آینده مصر ]

آیا مدیریت نظامی بر اقتصاد جواب میدهد؟
ارتش مصر چطور آرامآرام بخش خصوصی را به عقب میراند
ترجمه :کاوه شجاعی
دبیر بخش آیندهپژوهی

منبعفایننشالتایم ز

چرا باید خواند:
چرا باید خواند :عدهای
بر این باورند که اقتصاد
بهمدیریتبادیسیپلین
نظامی نیاز دارد .درباره
حضور نظامیان در
اقتصادمصربخوانید
و خودتان تصمیم
بگیرید.

عبدالفتاح سیسی رئیسجمهور مصر اصوال با دادن وعدههای بزرگ
برای احیای پرجمعیتترین کشور عرب جهان مشکلی ندارد .اما در
ماه مارس او دست به پیشبینیای زد که حتی با معیارهای خودش
هم بیباکانه بود.
سیسی که در یک مراسم نظامی سخنرانی میکرد گفت که افتتاح
«پایتخت اداری جدید» مصــر که قطعهای از صحرای مصر به اندازه
سنگاپور را در بر میگیرد نماد «تولد کشوری جدید» خواهد بود.
برای دیدن نتیجه این وعده سیسی قرار نیست خیلی صبر کنیم .در
ماه آگوست کارمندان دولت انتقال از مرکز قاهره به پایتخت جدید (در
 ۴۵کیلومتری) را آغاز میکنند .در حال حاضر کارگران ساختمانی در
حال انجام آخرین فعالیتها در «منطقه دولتی» هستند که  ۳میلیارد
دالر هزینه برداشته اســت .هدف سیسی این است که تا پایان سال
جــاری میالدی  ۵۵هزار کارمند دولت در  ۳۰وزارتخانه عظیم جدید
در حال کار باشند.
این پروژه  -که شش سال پیش در زمان آغازش پیشبینی میشد
 ۴۵میلیارد دالر هزینه داشــه باشد  -تجسم نگاه سیسی به توسعه و
نحوه انجام آن اســت :ارتش بدون مخفیکاری پروژه را پیش میبرد،
هم قلب آن اســت و هم چهره آن .و نکته دیگر حجم پروژه است که
سطح بدهیهای مصر دوباره در حال افزایش است
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باعث شده منتقدان به آن لقب فرعونی بدهند .سیسی تاکید میکند
که این پروژه «اعالمیه جمهوری جدید» است اگر چه منتقدانش آن را
پروژهای در جهت ارضای غرور سیسی میدانند آن هم در کشوری با
اوضاع مالی خراب و اولویتهای اضطراری دیگر.
پایتخت جدید در شرق قاهره پروژه زیرساختی پرچمدار از هزاران
پروژهای است که ارتش از زمان به قدرت رسیدن سیسی در کودتای
سال  ۲۰۱۳انجام داده است .نتیجه اینکه بخشهای ساخت و ساز و
مسکن ،به همراه انرژی ،به موتورهای احیای اقتصاد از کار افتاده مصر
بدل شدهاند .آنها باعث شدهاند که مصر در دو سال پیش از آغاز کرونا
باالترین رشــد تولید ناخالص داخلی ( )GDPدر خاورمیانه را داشته
باشد .اما همانطور که پایتخت جدید باعث واکنشهای منتاقضی شده،
عده زیادی از مصریها نسبت به موفقیت اقتصادی سیسی مشکوکند
و آن را سراب میدانند .یک استاد دانشگاه مصری میگوید« :اقتصاد از
بیرون سالم به نظر میرسد اما اگر کمی در آن کندوکاو کنید میبینید
که همهاش روی شن روان بنا شده».
«JJمدیریت نظامی نتیجه داده است»
نگرانی اصلی منتقدان این است که گسترش نقش ارتش در دولت
و اقتصاد باعث بیرون راندن بخش خصوصی و هراس سرمایهگذاران
خارجی میشود .یک اقتصاددان مصری  -به شرط بردهنشدن نامش
 میگوید« :ترس اصلی مردم این است شما میروید و پروژهای را راهمیاندازید و ارتش میتواند در همسایگی شما همان پروژه را کپی کند
و زمینتان بزند».
اما ارتش قدرتمندترین نهاد در مصر است و تنها نهادی است که
رئیسجمهور (ارتشــی ســابق) به آن اطمینان دارد .خالد الحسینی
سلیمان ،سرتیپ بازنشسته و سخنگوی «پایتخت اداری برای توسعه
شهری» (شرکتی که بخش عمدهاش در اختیار ارتش است و مسئول
پروژه پایتخت جدید به حســاب میآید) میگوید« :ارتش میتواند
اقتصاد را بهینه کند .آنها به شــدت منظماند و کمتر فاسد .در ارتش
مصر ما همه میگوییم که گردان با فرماندهاش برابر است .یعنی اهمیت
رهبری باالست .حاال ما در کشور هم فرمانده داریم».
گروهی از مصریها میگویند میفهمند که چرا سیسی بعد از به
قدرت رســیدن به ارتش روی آورد .پس از سقوط حکومت  ۳۰ساله

در سال  ۲۰۱۳اکثر تجار از کودتای سیسی استقبال کردند .هرج و مرجی که با سقوط حسنی مبارک
و قدرتگیری اخوانالمسلمین کشور را دربر گرفته بود مصریها را بر این عقیده استوار کرده بود که
ثبات از هرچیزی مهمتر است .

حسنی مبارک در اعتراضات سال  ۲۰۱۱کشور وارد دوره هرج و مرج
شد تا اینکه سیسی در سال  ۲۰۱۳قدرت را در دست گرفت .اقتصاد
در آن زمان با شــورشهای سیاسی ،ناآرامیهای اجتماعی و حمالت
تروریستی ورشکسته شده بود و سرمایهگذاران داخلی و خارجی جرئت
ورود به آن را نداشتند.
تا ســال  ۲۰۱۶اوضاع آنقدر بد بود و ذخایر دالری کشور آنچنان
کاهش یافته بود که قاهره مجبور شد از صندوق بینالمللی پول وام ۱۲
میلیارد دالری بگرد .به عنوان بخشی از این برنامه ،دولت اجازه پیدا کرد
ارزش پول ملی (پوند مصر) را در برابر دالر پایین بیاورد و قدرت پول
ملی ناگهان نصف شد .این به شدت به اطمینان مردم و قدرت خرید
آنها صدمه زد :تورم به شدت باال رفت و نرخ بهره به آسمان رسید.
یــک بانکدار مصــری میگوید« :ارتش با مشــکالتی درافتاد که
دولتهای قبلی به آنها کاری نداشــتند و این در برخی موارد نتیجه
داد .این واقعیت که آنها میتوانند در منطقه شــما هر زمان هر کاری
که بخواهند بکنند مردم را از سرمایهگذاری بازمیدارد .اما بازار خیلی
بزرگتر از آنها و هر کس نهاد دیگری است».
با این همه هشــت سال از به قدرت رســیدن سیسی گذشته و
هراس فزایندهای وجود دارد که گســترش اقتصادی نیرومند ارتش
برگشتناپذیر است .اقتصاددانان میگویند فعالیتهای اقتصادی ارتش
نمیتواند به میزان الزم اشتغالزایی کند تا بتواند با مشکالت عظیم
این جامعه  ۱۰۰میلیونی مثل بیکاری گســترده جوانان و فقر دست
و پنجه نرم کند.
درصد اشــتغال میان مصریهــای آمــاده کار از  44.2درصد در
ســال ( ۲۰۱۰دوران حســنی مبارک) به  ۳۵درصد در سال گذشته
کاهش پیدا کرده اســت .بر اساس گذارش بانک جهانی ساالنه ۸۰۰
هزار نفر فارغالتحصیل مدارس و دانشگاهها به بازار کار وارد میشوند.
فشــار جمعیتی و اجتماعی هم به طور مرتب در حال افزایش است:
میزان کلی باروری  -میانگین تعداد فرزندانی است که یک زن در طول
زندگیاش به دنیا میآورد  -در مصر  3.5فرزند به ازای هر زن اســت
و این یعنی طی ده سال آینده  ۲۰میلیون نفر به جمعیت این کشور
اضافه خواهد شد( .این رقم را مقایسه کنید با آمار ایران که  2.14فرزند
به ازای هر زن است).
یک اســتاد دانشگاه در قاهره میگوید« :ما رشد  ۵درصدی داریم
امــا  2.5درصد آن از صنعت نفت و گاز میآیــد که پول میآورد اما
اشتغالزایی نمیکند .و اشتغالزایی تنها چیزی است که میتواند کشور
را نجات دهد 2.5 .درصد بقیه از حوزه مسکن و ساخت و ساز میآید و
اشتغالزایی این حوزه هم غیرواقعی است .وقتی ساختمانها را ساختید
آن شغلها به پایان میرسند».
طبق اعالم بانک جهانی ،سرمایهگذاری بخش خصوصی در سال
 ۲۰۱۹اندکی باال رفته اما ســهم آن در اقتصاد مصر هنوز پایینتر از
ل توجهی» از کشورهای مشابه
میانگین تاریخی اســت و به «طرز قاب 
مصر مثل اردن و فیلیپین کمتر است.

آنچه را برای کشور مفید میداند انجام میدهد .اما این به معنای آن
نیست که او همیشه درست عمل میکند .او باید از دیگران هم مشورت
بگیرد .به او مشــورت اشتباه میدهند .نکته اینجاست که مشکالت
ساختاری گسترده که جلوی رشد بخش خصوصی را میگیرند هنوز
جدیاند :از فساد و کاغذبازی گرفته تا مدیریت ضعیف .حاال دولت هم
به عنوان رقیب بخش خصوصی وارد شده .ارتش و دولت در تکتک
بخشهای اقتصاد حضور دارند».
بعد از آنکه سیســی حاکمیت کوتاه و ناآرام دولت انتخابی مردم-
اخوانالمسلمین  -را ساقط کرد اکثر تجار از اقدام او استقبال کردند.
هرج و مرجی که با ســقوط حســنی مبــارک و قدرتگیری اخوان
المسلمین کشور را در بر گرفت مصریها را بر این عقیده استوار کرد
که ثبات از هر چیزی مهمتر است.
سه سال بعد از کودتای سیسی ،صاحبان شرکتها ،بانکداران غربی
و صندوق بینالمللی پول از سیاســتهای سختگیرانه پولی و مالی و
اصالحات سیســی در این حوزهها راضی بودند :سیسی سوبسیدهای
دولتی و همچنین بودجه مربوط به دستمزد کارمندان دولت را کاهش
داد و مالیــات بر ارزش افزوده را باال برد تا پیششــرطهای صندوق
بینالمللی پول را محقق کند و  ۱۲میلیارد دالر وامش را بگیرد.
اما سیسی هیچوقت به نگاه مثبت بخش خصوصی پاسخ مثبتی
نداد .در یک دیدار با مدیرعامالن شرکتهای مصری به آنها گفت که
آنها تحت رژیم مبارک سود زیادی بردهاند و حاال باید بخشی از آن را به
حکومت پس دهند .به گفته یکی از تجار حاضر در جلسه ،طبق دستور
سیســی بخش خصوصی باید  ۱۰۰میلیارد پوند مصری به حکومت
یکرد.
اهدا م 
میتوان گفت سیسی موقع به قدرت رسیدن به بخش خصوصی
بیاعتماد بود و از پارتیبازی دوران مبارک به شدت نفرت داشت .او از
این نگران بود که تجار بیش از اندازه قدرتمند شوند و به لحاظ سیاسی
نفوذ بیش از حد پیدا کنند .او این را یکی از عوامل قیام مردمی سال
 ۲۰۱۱علیه مبارک میدانست.
یک تاجر مصری به شرط ناشــناس ماندن میگوید« :سیسی از
همان لحظه اول به دنبال اســتفاده از ارتش در مدیریت پروژهها و به
عنوان ابزاری در پروژههای بزرگ زیرساختی بود .من حس میکنم او
در ابتدا به همین قانع بود اما بعد با بیمحلی بخش خصوص کهنه و

درصد اشتغال
میان مصریهای
آماده کار از 44.2
درصد در سال
( ۲۰۱۰دوران
حسنی مبارک) به
 ۳۵درصد در سال
گذشته کاهش پیدا
کرده است

ارتش قدرتمندترین نهاد در
مصر است و تنها نهادی است
که رئیسجمهور (ارتشی
سابق) به آن اطمینان دارد.

JJثبات یا آزادی؟ مسئله مصر این است
ن در مصر را در کنترل خود دارد ،میتواند از
ارتش بخش عمده زمی 
سربازان وظیفه به عنوان نیروی کار استفاده کند ،از مالیات بر درآمد و
مالیات بر دارایی معاف است و فقط به سیسی پاسخگوست.
یک مدیر شــرکت تامین ســرمایه خصوصی در قاهره میگوید:
«سیسی را همه دوست دارند ،از جمله خودم ،او ملیگرایی است که
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نبودشفافیت
اجازه نمیدهد
بدانیمنقش
اقتصادی ارتش
مصردقیقا
چقدر است .ژوئن
گذشته اعالم
شد که دولت طی
شش سال گذشته
پروژههایی
به ارزش ۲۸۷
میلیارد دالر را
به انجام رسانده
است .فرمانده
بخشمهندسی
ارتش گفت که
این بودجه روی
 ۲۰هزار پروژه
سرمایهگذاری
شده است

پایتخت اداری جدید مصر

166

عظیمالجثه مصر روبرو شد و احساس کرد نمیتواند به آنها اطمینان
کند و ممکن است بعدا به لحاظ سیاسی برایش دردسر درست کنند .از
اینجا به بعد بود که ارتش شروع به سرمایهگذاری در تمام صنایع کرد».
ارتــش مصر از زمان کودتای جمال عبدالناصر در  ۱۹۵۲ســتون
فقرات دولت این کشور به حســاب میآید .از  ۱۹۷۹و معاهده صلح
با رژیم اســرائیل ،نیاز به ارتــش در جنگهای خارجی از بین رفت و
آنها وارد بازیهای اقتصادی شدند .اما تا به قدرت رسیدن سیسی آنها
عموما در سایه و مخفیانه عمل میکردند.
حســنی مبارک که در  ۱۹۸۱به قدرت رســد یک افسر نیروی
هوایی بود و در ابتدا فقط مشاوران ارتشی داشت اما به تدریج دورش
را مشــاوران غیرنظامی پرکردند که به دنبال خصوصیسازی اقتصاد
بودند .تحت حاکمیت سیسی جامعه مصر از یک حکومت پلی به یک
حکومت تحت رهبری نظامیان بدل شده است.
یک استاد دانشگاه مصری به شرط بردهنشدن نامش میگوید« :ما
همیشــه در مصر ژنرالهایی را داریم کــه وزارت میکنند اما آنها در
دوران مبارک به زیرزمینها رفتند و از دور بر اوضاع نظارت داشــتند.
حاال آن کسی که روی درخواست مجوز کسب و کار یا پروژه شما مهر
میزند حتما یک ژنرال است .ارتش حاال همه جا حاضر است :از صنایع
فوالد و ســیمان گرفته تا کشاورزی ،شیالت ،انرژی ،خدمات درمانی،
غذا و نوشیدنی .حتی رسانهها هم در امان نماندهاند و افراد مربوط به
نهادهــای امنیتی روزنامهها ،تلویزیونها و بنگاههای تولید فیلم را در
دست گرفتهاند».
البته نبود شفافیت اجازه نمیدهد بدانیم نقش اقتصادی ارتش دقیقا
چقدر است .ژوئن گذشته مصطفی مدبولی ،نخستوزیر اعالم کرد که
مصر طی شش سال گذشته پروژههایی به ارزش  ۲۸۷میلیارد دالر را
به انجام رسانده است .فرمانده بخش مهندسی ارتش ايهاب الفار هم
گفته که این بودجه روی  ۲۰هزار پروژه سرمایهگذاری شده است.
بارزترین تاثیر حضور اقتصادی ارتش بر بخش خصوصی را میتوان
در صنعت سیمان دید .ارتش در سال  ۲۰۱۸کارخان های  ۱.۱میلیارد
دالری افتتاح کرد که به ظرفیت تولید ســاالنه کشور  ۱۲میلیون تن
اضافه میکرد .این حرکت در زمانی انجام شد تقاضا برای سیمان رو به
کاهش داشت و بخش خصوصی کامال پایینتر از ظرفیت خود مشغول
به تولید بود.
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حاال ارتش  ۲۴درصد ظرفیت تولید ســیمان کشور را در اختیار
خود دارد .مداخله ارتش چندین بازیگر مهم خصوصی را به ســمت
ورشکستگی کشــانده است .سرمایهگذاران خصوصی مدتهاست به
دنبال فروش کارخانهها هســتند اما هیچ کس عالقهای ندارد به این
بازار اشباع وارد شود.
به نظر میرسد ورود دولت در بازار سیمان تحت این برداشت اشتباه
انجام شده که قرار است میزان مصرف سیمان مصر به شدت باال برود.
این با تحلیل مایکل وحید حنا از گروه بینالمللی بحران جور درمیآید
که میگوید «سیسی هر وقت حس میکند که باید کاری انجام شود به
ارتش رجوع میکند .ماجرا به نظرم یک نگاه عمیق و برنامهریزی شده
اقتصادی نیست .بیشتر از هوسهای ناگهانی و سوءظن ناشی میشود.
بخصوص که آنها هیچ ساختار حزبی هم ندارند و به همین خاطر است
که اینچنین به ارتش و بخش دولتی وابستهاند .پروژههای آنها باعث از
کار افتادن نظم سیاسی غیرنظامی مصر شده است».
JJخصوصیسازی به سبک مصر
ایمن ســلیمان ،مدیرعامل صندوق عالی مصر تاکید میکند که
دولت نگرانیهای سرمایهگذاران را درک میکند و میخواهد به آنها
پاسخ بدهد .این نهاد خصوصیسازی دو شرکت از  ۱۰شرکت تحت
مالکیت ( NSPOکه خود تحت مالکیت ارتش است) را برای فروش
گذاشته است .یکی از آنها برند  Safiاست که مواد غذایی و آب معدنی
تولید میکند .سلیمان میگوید« :االن این فضا فراهم شده که بخش
خصوصی بیاد و این داراییها را اگر میخواهد بخرد .اقتصاد کشور به
این نیاز دارد که بخش خصوصی در چرخه سرمایهگذاری دست باال
را داشــته باشد .دولت حاال پول زیادی خرج میکند تا بتواند رشد را
دامن بزند ،اما این نمیتواند تداوم داشته باشد ».بر اساس برآورد شرکت
خدمات مالی گلدمن ساکس ،در حال حاضر میزان سوبسیدها ،حقوق
بخــش عمومی و بهره وامهای خارجی حدود  ۱۱۰درصد درآمدهای
دولت است.
با ضربه کرونا به بخش خصوصی و تعطیلی توریســم مصر ،دولت
سال گذشته دوباره مجبور شد دست به دامان صندوق جهانی پول شود
و این بار  ۷میلیارد دالر وام بگیرد .میزان بدهیهای معوقه مصر به بانک
جهانی حاال به  ۱۹میلیارد دالر میرسد .در بین کشورهای جهان فقط
آرژانتین بدهی بیشتری به صندوق جهانی پول دارد.
تجار مصری امیدوارند که شکست دولت در ورود به صنعت سیمان
زنگ بیدارباش برای سیسی باشد .دولت طی هفتههای اخیر با سران
شرکتهای ســیمان درباره نگرانیهایشــان گفت و گو کرده است،
بخصوص که بعضی از این شرکتها تهدید به اقدام حقوقی کردهاند.
یک اقتصاددان مصری به شرط ناشناس ماندن میگوید« :ما باالخره
شاهد تحول دولت و عقبنشینیاش از اقتصاد خواهیم بود اما اینکه این
تحول کی آغاز شود و چقدر هزینه گردن مردم بگذارد معلوم نیست».
مایــکل وحید حنا حتی به اندازه ایــن اقتصاددان هم خوشبین
نیست« :تصور اینکه سیسی بخواهد نقش ارتش را در اقتصاد کم کند
خیلی دشوار است چون این به ضررش است .او در ارتش مخالفانی را
داشته و چندین بار دست به پاکسازی آنجا زده است .هنوز هم برای
جلب نظر ارتشــیها نیاز دارد که به آنها بودجههای دست و دلبازانه
برساند .چرا در چنین وضعیتی او بخواهد نقش ارتش در اقتصاد را کم
کند و آنها را با خود دشمن کند؟» سیسی و ارتشش به این زودیها
اقتصاد مصر را رها نخواهند کرد.

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

میلیونها دلیل برای واکسینه کردن جهان
دادههای کرونایی زنگ خطر را به صدا درآوردهاند

جهان به روایت نمودارها
شاخصها از آیند ه چه میگویند؟

مورد عجیب شغل در آمریکا

مهد نژادها!

نیروی کار در آمریکا شــرایط سختی دارد .از زمان شیوع ویروس کرونا ،بسیاری از
مردم به ناچار در خانههای خود نشستند و در نتیجه بیکار ماندند .آمریکا پیش از این
در زمان رکود بزرگ اقتصادی که در سال  ۲۰۰۹رخ داده بود ،مشابه این وضعیت
را تجربه کرده بود .اما کرونا باعث شد دوباره سقوط در اشتغال را تجربه کند ،مورد
عجیبی که شدیدتر از گذشته ،تکرار شد .این نمودار ،وضعیت نوسان نیروی کار را
نشان میدهد.

آمریکا به تازگی با مرگ جورج فلوید با جنبشهای سیاهان مواجه شد ،جنبشی
که حرف اصلیاش این است« :جان سیاهان مهم است» .مردم از نژادهای مختلف
به خیابانها میآیند تا بگویند جان سیاهان مهم است .اما وضعیت نژادهای مختلف
در گروه ســنی مختلف در آمریکا به چه صورت اســت؟ اکونومیست نموداری را
مطرح کرده که نشان میدهد در سنین پایین ،بیشتر شاهد پدیده تکثر نژادها در
آمریکاهستیم.

۸

گشایش کاری

جوان و چندنژادی

ایاالت متحده ،میلیون

ایاالت متحده ،سهم هر گروه سنی از دو یا چند نژاد ،۲۰۱۹ ،درصد
۸

رکود

۶

۶

۷

۴

۵

۳

۱

۲

 ۰سن

۴-۰

۱۷-۵

۴

۲۴-۱۸

۲

۵۴-۴۵

۳۴-۲۵

۶۴-۵۵

۰
۲۱

۱۰

۱۵

۰۵

+۶۵

۲۰۰۱

در کدام کشورهای اروپایی نباید مریض شد؟

معجزه ناکافی

دولتها در کشورهای مختلف ،برای حل مشکالت مربوط به سالمتی ،هزینههایی
میکنند .در اروپا ،کشــورهایی که عضو اتحادیه اروپا هستند به صورت میانگین ۷
درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف مســائل مربوط به بهداشت و سالمت
مردم میکنند .اما میانگین در برخی از کشورهای اروپایی بسیار پایین است .برای
مثال در لهستان ،دولت تنها حدود  ۵درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف
بخش سالمت میکند.

واکسیناســیون در سرتاســر جهان علیه بیماری کرونا آغاز شدهاست .در برخی از
کشورها روند واکسیناسیون با سرعت انجام میشود و در برخی کشورها هم این روند
آنقدر کند است که میتوان گفت هنوز شروع نشدهاست .در این بین ،سه منطقه
از اهمیت ويژهای برخوردار هستند :ایاالت متحده ،اتحادیه اروپا و بریتانیا ،و چین.
اکونومیست در این نمودار تالش کرده وضعیت واکسیناسیون را در این مناطق در
مقایسه با سایر نقاط جهان به نمایش درآورد.

در لهستان مریض نشوید

تعداد دوز واکسنی که در جهان تزریق شده ،۲۰۲۱ ،میلیارد

هزینه دولت برای سالمت۲۰۱۹ ،
ِ
بزرگ اتحادیه اروپا ،درصد از تولید ناخالص داخلی
 ۱۲کشور

۸

۶

۴

۲

متوسط  ۲۷کشور
اتحادیه اروپا
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۰

فرانسه
هلند
بلژیک
جمهوری چک
آلمان
سوئد
ایتالیا
پرتغال
اسپانیا
یونان
رومانی
لهستان

۱.۲۵
ایاالت متحده آمریکا

۱.۰۰

اتحادیه اروپا و بریتانیا
چین

سایر

۰.۷۵
۰.۵۰
۰.۲۵
۰
می

آوریل

مارس

فوریه

ژانویه

همت جهانی برای مبارزه با یک ویروس

پیرتر و خردمندتر

ویروس کرونا زندگی روی کره زمین را ناممکن کردهاست .برای اینکه همه بتوانند
در جهان با بهرهمندی از سالمتی ،به زندگی خود ادامه دهند ،باید واکسن کرونا در
دســترس همه مردم جهان قرار بگیرد .اما هر کشوری تا اواخر بهار ،چه وضعیتی
در زمینه تزریق واکســن داشت؟ و کدام واکسنها در جهان بیشتر توزیع و تزریق
شدهاند؟ اکونومیست در این دو نمودار به صورت جزئی وضعیت جهان را در زمینه
واکسیناسیون نشان دادهاست.

چین پرجمعیتترین کشور جهان است و در عینحال نقش مهمی در اقتصاد جهان
ایفا میکند .در واقع این کشــور به لحاظ برابری قدرت خرید ،رتبه نخســت را در
اقتصاد جهان دارد .اما اکنون وضعیت جمعیتی این کشور به چه صورت است؟ طی
سالهای گذشته نرخ باروری در این کشور به چه صورت بودهاست؟ اکونومیست در
این دو نمودار تالش کرده به صورت شفاف به این پرسشها پاسخ دهد.

مجموع واکسیناسیون براساس کشور ،نهمِ می ،۲۰۲۱میلیون

پیر شدن چین

جمعیت براساس گروه سنی ،میلیارد

۱.۵
خاورمیانه و آفریقا

آلمان

هند ۱۶۷

بریتانیا
۵۲

آمریکاها

چین ۳۱۹

۰.۶

ایتالیا

ترکیه

فرانسه

۰.۳

لهستان

اسپانیا

روسیه

سایر
مکزیک

سعودی

امارات
متحده
عربی

مراکش

اسرائیل

۰

برزیل ۴۷

سایر

ایاالت متحده ۲۵۷

کانادا
شیلی

فروشهای تعهد دادهشده که از میان آنها:
۲.۵

۱.۵

۱.۰

۲۰

۱۰

۲۰۰۰

۹۰

۶۴

۸۲

۱۹۵۳

تعداد تولد ،میلیون

۳۰
۲۰

مجموع دوزهای تولیدی براساس تولیدکننده ،یازدهم می ،۲۰۲۱میلیارد

۲.۰

۱.۲
۰.۹

اندونزی

سایر
سایر

اروپا

آسیا

+۶۵
۶۴-۱۵
۱۴-۰

۰.۵

تحویل داده شده

استفاده شده

۰

سینواک

۱۰
۰
۲۰

۱۰

۹۰ ۲۰۰۰

۸۰

۷۰

۶۰

۱۹۴۹

نواواکس

سینوفارم

فایزر/بیوانتک
آسترازنکا

مدرنا

گامالیا

کیور وک

جی اند جی
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در حال حاضر بین  ۷میلیون و  ۱۰۰هزار تا  ۱۲میلیون و  ۷۰۰هزار نفر در سرتاسر جهان جان خود را بابت کرونا از دست
دادهاند .آمار رسمی از این رقم پایینتر است ،اما حقیقت ماجرا میتواند وحشتناکتر و شبیه به این ارقامی باشد که اکنون گفته
شد .میتوان گفت به صورت متوسط ،تاکنون  ۱۰میلیون نفر به صورت تخمینی بر اثر ابتال به کرونا از دنیا رفتهاند.

[ کرونا ]

کردن جهان
واکسینه
ِ

در قدم بعدی چه باید کرد؟

چرا باید خواند:
آمــار و ارقامی که این روزها از وضعیت ابتال و مرگومیر
واکسینه کردن مردم
کرونایی منتشر میشود ،تا حدود زیادی قصه این بیماری
در سرتاسر جهان
را نشــان میدهد .این قصه ،پر از هشدار است .مهمترین
به مهمترین دغدغه
هشــدار هم این است :تا زمانیکه کشــورهای فقیر به
در جهان حاضر
واکسن دسترسی پیدا نکنند ،شاهد تراژدیهای غمباری
بدل شدهاست .یک
نظیر هند خواهیم بود .بیشمار انسان از دنیا خواهد رفت
سال پیش ،مهمترین
اگر واکسن به دست همه نرسد.
دغدغه این بود
نگاهــی به آمار و نمودارهای موجــود ،الگویی از این
که واکسن هر چه
بیماری به دست ما میدهد .در حال حاضر بین  ۷میلیون
سریعتر ساخته شود.
و  ۱۰۰هزار تا  ۱۲میلیون و  ۷۰۰هزار نفر در سرتاســر
اما حاال دغدغه اصلی
جهان جان خود را بابت کرونا از دست دادهاند .آمار رسمی
در جهان این است که
از این رقم پایینتر اســت ،اما حقیقــت ماجرا میتواند
چه
چطور میتوان هر
وحشتناکتر و شبیه به این ارقامی باشد که اکنون گفته
را
سریعتر جهانیان
شد .میتوان گفت به صورت متوسط ،تاکنون  ۱۰میلیون
واکسینه کرد.
نفر به صورت تخمینی بر اثر ابتال به کرونا از دنیا رفتهاند.
این رقم بیش از سه براب ِر رقمی است که به صورت رسمی
اعالم شده و میتواند عالمت هشدار باشد.
مهمترین نتیجهای که از پژوهشها و بررسی نمودارها به دست آمده این است که بیماری
کووید ۱۹-بیشتر به کشورهای فقیر یورش بردهاست .البته آمریکا و اروپا طبق آمار رسمی،
ضربههای سنگینی نسبت به سایر کشورهای جهان از کرونا خوردهاند .اما به نظر میرسد که
وضعیت در این مناطق به صورت تدریجی در حال تغییر است.
اما اگر نگاهی دقیقتر به نمودارهای کرونایی بیندازید ،متوجه خواهید شد که کرونا همهجا
به صورت پراکنده حضور دارد ،از کشورهای فقیر گرفته تا کشورهای ثروتمند .همهگیری در
سرتاسر دنیا وجود دارد .نرخ مرگومیر در برخی از کشورهای ثروتمند به شکلی باورنکردنی
باال است .برخی از کشورهای فقیر هم نرخ مرگومیر زیادی را تجربه میکنند .این یعنی،
کرونا به صورت پراکنده همهجا حضور دارد.
اما چطور میتواند این رویه را متوقف کرد؟ تنها راهکار واکسیناسیون است .اما در بازه
زمانی کوتاهمدت ،عموما کشــورهای ثروتمند به واکســن دسترسی پیدا میکنند و برای

نرخ مرگومیر در جهان
انباشت ،میلیون
۱۰

مرگهای برآوردشده

۵

مرگهای گزارششده
بر اثر کرونا

۰
۲۰۲۱
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کشورهای فقیر چندان خبری از واکسن نیست .برای اینکه چرخه ویروس در جهان روند
کاهشی خود را شروع کند ،چارهای نیست جز اینکه واکسینه کردن جهان آغاز شود.
JJمازاد عرضه واکسن
اتفاق مثبتی که اکنون در جریان است این است که ذخایر واکسن جهان در حال افزایش
است .تولیدکنندگان واکسن به سرعت در حال تولید واکسن هستند .ظرفیت تولید هم باید
به قدری افزایش پیدا کند که همه مردم جهان بتوانند به واکسن دسترسی پیدا کنند .برخی
تحلیلگران میگویند تا سال  ۲۰۲۲با مازاد عرضه واکسن کرونا مواجه خواهیم شد.
اما تا ســال  ۲۰۲۲و مازاد عرضه راه درازی ماندهاســت .فعال جهان به واکسن نیاز دارد.
دنیا به بازوهای کمکی نیاز دارد تا زودتر از این بیماری رهایی یابد .به همین خاطر است که
جو بایدن ،رئیسجمهوری آمریکا اعالم کرده برای تولید واکسن کمکرسانی خواهد کرد.
کارشناسان میگویند فعال باید ظرفیت تولید واکسن را افزایش داد .به هر حال دولتها باید
وارد میدان شوند تا واکسن به قدر کافی تولید شود.
یکی از مهمترین قدمهای بعدی که از حاال باید به آن فکر کرد ،حمل و جابهجایی واکسن
است .باید به فکر تکنولوژیهایی باشیم که میتوانند فرایند جابهجایی واکسن را تسهیل
کنند .البته این اقدامات باید با صبر و حوصله انجام شود .تولیدکنندگان واکسن هم میدانند
که چنین تکنولوژیهایی مورد نیاز است تا واکسن به راحتی در دسترس همگان قرار بگیرد.
وضعیت در کشورهای ثروتمند به زودی بهبود پیدا خواهد کرد .اما کشورهای فقیر هنوز
در معضل هستند .نکته اصلی هم اینجاست که تا وقتی کشورهای فقیر واکسینه نشدهاند،
ویروس کرونا ریشــهکن نخواهد شد و در نتیجه کرونا همچنان کشورهای ثروتمند را هم
تهدید خواهد کرد .به همین خاطر است که باید برای بهبود وضعیت در همه نقاط جهان به
صورت برابر تالش کرد.
پیشبینی آینده کار سادهای نیست .بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی کامال
آســیبپذیر هستند و کرونا میتواند به ســادگی آنها را از پای درآورد .آمار و ارقام هم
صرفا نشان میدهد که وضعیت نسبت به آنچه میبینیم ،بدتر است .میدانیم که دوره
کرونا هنوز به سر نیامدهاست .واکسن میتواند بیاید و جان میلیونها انسان را نجات دهد.
تا آن زمان ،جهان باید منتظر بماند هرچند صبر کردن در شرایط کرونایی ،کار سادهای
نخواهد بود.

ترکیه بیش از هر کشوری به درآمدهای حاصل از گردشگری خود نیازمند است .تا همین چند سال پیش ،درآمدهای حاصل از این
کار  ۳۴.۵میلیارد دالر بود .اما سال گذشته به دلیل شیوع کرونا این رقم به  ۱۲.۶میلیارد دالر رسید .همهگیری کرونا ضربهای سخت
به اقتصاد ترکیه وارد کردهاست .در واقع صنعت گردشگری این کشور بهکلی از بین رفتهاست.

[ ترکیه و کرونا ]

همه کجا رفتند؟
آن توریستهاست
مردم ترکیه در خانه هستند و کشور از ِ

چرا باید خواند:
همهگیریبیشترین
آسیب را به صنعت
گردشگری در جهان
زد .اما به نظر میرسد
یکی از کشورها خیلی
با این قاعده پیش
نرفته و هنوز درهایش
به روی توریستها
باز است :ترکیه .اما در
حقیقت در این کشور
همسایه چه خبری
است و کرونا با مردم
این کشور چه میکند؟

گردشگری در ترکیه مانند بسیاری از دیگر کشورها،
با مشــکالت زیادی مواجه شدهاســت .در این کشور،
غذاهای خوب و باکیفیتی وجود دارد ،مردم محلی هم
بسیار خوشبرخورد هستند و با روی خوش از مهمانان
و گردشگران استقبال میکنند .هربار که تعطیالتی از
راه میرسد ،چشمانتظار مسافران هستند .طبیعت هم
در این کشــوری به قدری زیباســت که گویی انتظار
مسافران را میکشد ،کوههای بلند و سواحل دریای سیاه
همگی در انتظار مهمانان و مسافران هستند .بحرانهای
اقتصادی در این کشور هم باعث شــده ارزش ارز این
کشور در برابر دالر ،کاهش  ۶۰درصدی را طی دو سال
تجربه کند .این یعنی لیر بســیار ارزان است .وقتی ارز
کشــوری در برابر دالر ارزان باشــد ،مسافران راحتتر
میتوانند به آن کشــور ســفر کنند چرا که همهچیز
برایشان ارزان تمام میشود .هر مسافری میتواند اتاق
لوکس و باکیفیت را در بهترین نقطه ترکیه با ارزانترین
قیمت برای خودش بگیرد .کافی است که رجب طیب
اردوغان هم سیاستهای درستی را در پیش بگیرد تا مردم روانه این کشور شوند.
این روزها ،قرار است شاهد شگفتیهایی در ترکیه باشیم .از طرفی تعطیالت را داریم و
مردم میخواهند به سفر بروند و از طرف دیگر ،کرونا مانعی بزرگ است که اجازه نمیدهد
همهچیز به درستی اتفاق بیفتد .ترکیه قصد دارد صنعت گردشگریاش را حفظ کند چرا که
به آن نیاز دارد .اقتصاد این کشور کامال وابسته به گردشگری است .به همین خاطر است که
پایان تعطیلیهای کرونایی در این کشور اعالم شده تا مردم به خیابانها بیایند و کار کنند.
البته این تعطیلیهای کرونایی با شرطهای مختلفی برداشته شدهاست .برای مثال ،مردم
محلی به صورت کامال استثنایی باید در خانه بمانند و اجازه ندارند از خانههای خود بیرون
بیایند .اما آن دسته از افرادی که کسبوکار آنها مرتبط با گردشگری است ،میتوانند از
خانه بیرون بیایند و به کار خود ادامه دهند .خارجیها هم به استانبول میآیند و به راحتی
در خیابانها قدم میزنند .اغلب آنها هیچ ترس و نگرانی هم ندارند .آن دسته از مردم محلی
که اجازه رفتوآمد ندارند و در واقع مجوزی برای رفتوآمد در دستشان نیست ،باید جریمه
 ۳هزار و  ۱۸۰لیری معادل  ۳۸۰دالری را پرداخت کنند .رقمی که دولت برای جریمه مردم
محلی در نظر گرفته از حداقل دســتمزد ماهانه آنها بیشتر است .دولت بسیاری از موارد

را ممنوع کرده و مردم واقعا نمیتوانند به این راحتی به خیابانها بیایند .فقط خارجیها
هستند که میتوانند بدون نگرانی و سختی ،در این کشور فعالیت کنند .گویی کرونا فقط
مردم محلی را تهدید میکند و برای مسافران و گردشگران تهدیدی به شمار نمیآید.
JJعجایب در ترکیه
البته قضیه در ترکیه از این هم جالبتر است .کسانیکه از پانزدهم مارس به ترکیه
میروند اگر از چند کشور خاص از جمله بریتانیا به ترکیه سفر کنند ،حتی نیازی نیست
برگه تست منفی کرونا را در دست داشته باشند .در واقع میتوانند بدون اینکه آزمایش
کرونا داده باشند ،به ترکیه بروند .وزیر خارجه این کشور هم اعالم کردهاست که هر کسی
با گردشگران خارجی در ارتباط است ،در اولویت برای دریافت واکسن کرونا قرار دارد .از
کارکنان هتل گرفته تا کسانیکه در فرودگاهها کار میکنند ،همگی در اولویت دریافت
واکسن قرار خواهند گرفت .البته فرایند واکسینه کردن مردم به کندی در این کشور پیش
میرود .یکی از دالیل اصلی هم به بدقولی چین مربوط میشود .طبق قرارهایی که از قبل
تعیین شده بود ،چین باید  ۱۰۰میلیون دوز واکسن به ترکیه میفرستاد اما تاکنون تنها
 ۲۷میلیون دوز واکسن به دست مقامات این کشور رسیدهاست.
ترکیه بیش از هر کشــوری به درآمدهای حاصل از گردشگری خود نیازمند است .تا
همین چند ســال پیش ،درآمدهای حاصل از این کار  ۳۴.۵میلیارد دالر بود .اما ســال
گذشته به دلیل شیوع کرونا این رقم به  ۱۲.۶میلیارد دالر رسید .همهگیری کرونا ضربهای
سخت به اقتصاد ترکیه وارد کردهاست .در واقع صنعت گردشگری این کشور به کلی از
بین رفتهاست .این کشور پیش از همهگیری کرونا هم با بحران شدید اقتصادی مواجه بود.
اما اکنون با حضور کرونا ،شرایط در این کشور وخیمتر شدهاست .امسال در فاصله ماههای
ژانویه تا مارس در ترکیه ،درآمدهای حاصل از گردشگری سقوط  ۴۰درصدی نسبت به
مدت مشابه در سال گذشته داشتهاست .روسیه بیش از سایر کشورها ،گردشگر به ترکیه
میفرستد اما این کشور هم پروازهای خود را به ترکیه محدود کردهاست.
مهمترین مســئله این اســت که مردم در ترکیه منتقد این وضعیت در این کشور
هستند .آنها میگویند دولت به درستی برای تعطیلیها اقدام نکردهاست .به همین خاطر
است که هنوز نه خبری از ریشهکن شدن بیماری است و نه میتوان امیدی به وضعیت
صنعت گردشگری در این کشور داشت .ترکها در خانههایشان ماندهاند اما خارجیها به
کشورشان میآیند و به عنوان گردشگر در سواحل این کشور قدم میزنند گویی خبری
از کرونا نیست .همه اینها باعث شده مردم نسبت به این وضعیت ،انتقاد داشته باشند،
انتقادی که بعید است گوش شنوایی داشته باشد.
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در سال  2014سفیران چین و ژاپن در انگلیس کشور مقابل را ولدمارت (شخصیت منفی رمان
هری پاتر) آسیا خطاب کردند .در آن زمان رهبری که نامش به هیچ عنوان نباید برده شود تنها به
داستانها تعلق داشت .اما حاال ...هیس!

[ سانسور در چین ]

هیس! اسمش را نبر!
وقتی شعری باستانی نقل میشود
آیا اعتراض به حکومت است یا تنها نقلی تاریخی؟

چرا باید خواند:
شاید برای شما
جالب باشد که بدانید
هرگونهانقادمستقیم
از رهبر قدرتمند
چین ممنوع و یک تابو
است .بردن نام رهبر
این کشور و انتقاد از
او به صورت مستقیم
عاقبت چندان خوشی
ندارد حتی برای
طرفدارن و مقامات
حکومتی .در این
مقاله تالش میکنیم تا
داستان منتقدین آقای
نامش را نبر را منتشر
و شرایط سیاسی
چین را تفسیر کنیم.
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در روز ششم ماه می ،وانگ ژین ،یکی از برجستهترین چهرههای حیطه
تکنولوژی در چین ،شــعری از قرن  9نقل کرد با این مضمون که خاکستر
کتابها هنوز در باد بود که بنیاد سلســله کیوین بر باد رفت .این شــعر به
تمسخر پادشاه چینی میپردازد که برای سرکوب شورشها و ناآرامیها به
سوزاندن کتابها روی آورد .به دالیلی بسیاری از کاربران تصور کردند که این
نوشته در شبکه اجتماعی فانفو ،که یک شبکه اجتماعی چینی است ،در صدد
طعنه به حکومت حال حاضر چین بوده اســت و امپراطوری که به تمسخر
گرفته شده بود همان شی جیپینگ ،رهبر جزب کمونیست چین است.
وانگ بالفاصله نقل قول خود را از تمامی شــبکههای اجتماعی حذف و
سانسورچیهای حکومتی تمامی بازنشرها و البته کامنتها را به سرعت از
این شــبک ه اجتماعی و دیگر پلتفرمها پاک کردند .اما این نوشته در همان
زمان کوتاه کار خود را کرده بود .ارزش سهام شرکت وانگ ،می توآن ،که یک
پلتفرم آنالین برای خرید و فروش خدمات اســت ،در زمان کوتاهی سقوط
کرد .تنها در طی  4روز ارزش سهام این شرکت چیزی در حدود  26میلیارد
دالر کاهش یافت و وانگ  2.5میلیارد دالر متضرر شــد .او در طی روزهای
بعدی تاکید کرد که منظورش از این نوشــته تنها اشــاره به رقابت در بازار
تکنولوژی و رقبای تجاری بوده اســت و نه حاکمان سیاسی .اما شاید این
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صحبتها برای سیستم دولتی ناظر بر محتوای دیجیتال چندان قانع کننده
نبوده است .در حال حاضر تحقیقات گسترده از این شرکت برای فساد مالی
آغاز شده است.
شاید برای شما جالب باشــد که بدانید هرگونه انتقاد مستقیم از رهبر
قدرتمند چین ممنوع و یک تابو اســت .سال گذشته شی قیانگ ،که یک
سرمایهدار بازنشسته است ،شی جینپینگ را مورد انتقادات سختی قرار داد.
او در یک مقاله چاپ شــده ژی را امپراطور نوین چین خواند که با فخر در
حال نمایش لباسهای خود اســت اما چیزی بر تن ندارد و بیشتر به یک
دلقک شبیه است .بالفاصله پس از این مقاله تند و تیز ،شی قیانگ بازداشت
شده و به جرم فساد مالی به  18سال زندان محکوم شد .تمام این اتفاقات در
چین سبب شده است که همه بدانند بردن نام رهبر این کشور و انتقاد از او
به صورت مستقیم عاقبت چندان خوشی ندارد.
اما انتقاد از مدیران پایینتر هم چندان ساده نیست .جک ما ،مدیرعامل
علیبابا ،سال قبل در مورد سیستم انضباطی مالی چین انتقاداتی را مطرح
کرد .در همین زمان مدیران دولتی عرضه ســهام شــرکت آنــت را که از
زیرمجموعههای علیبابا اســت متوقف کردند .ایــن عرضه در صورت اجرا
بزرگترین عرضه یک شــرکت در بورس محسوب میشــد .اما شاید تمام
سرمایهگذاران و چهرههای تاثرگذار چنین ریسکی را نپذیرند.
در ماه آوریل ،ون ژیابائو که نخستوزیری را از سال  2003تا  2013در
اختیار داشته است ،در یک مقاله در روزنامه ماکائو به بازنویسی خاطرات خود
از مادرش پرداخت .او شــعارهایی را نقل کرد که شاید در آن زمان و حتی
پیش از آن محبوب بودهاند :چینی پــر از عدالت و برابری و یا احترام برای
هر انســان .بسیاری تفسیر کردند که منظور او از آوردن چنین جمالتی در
ضمن خاطرات ،انتقاد به وضع موجود و عدم تحقق مهمترین شعارهای چین
کمونیستی بوده اســت .این جمالت به سرعت مشمول سانسور شدند و از
تمامی مقاالت موجود حذف شدند.
JJخفقان گسترده
شرایط در چین در زمان حال برای منتقدین ترسناک است .آوردن نام
رهبر این کشور در مقاالت و هرگونه انتقادی تبعات سنگینی را حتی برای
مهمترین مدافعان سیستم حکومتی چین در پی خواهد داشت .بسیاری از
مقامات دولتی چین از آوردن نام شــی خودداری میکنند .بسیاری برای
فرار از عواقب هرگونه ســخنی ،نام ترامپ را به جای نام شی در مکالمات
خود جایگزین کردهاند .در بسیاری از مکالمات روزمره و بین انسانهایی که
شاید اصال سیاســی هم نباشند ،مردم از آوردن نام او خودداری میکنند.
آنها به جای اســتفاده از نام او عبارت خودت-میدانی-چهکسی را به کار
میبرند یا عباراتی همچون یک بزرگ یا بزرگترین برادر خانواده و یا حتی
عموبزرگه .تمامی این اســتعارات برای این ساخته شدهاند که نام شی در
مکالمات حذف شود.
در یــک گردهمایی که اخیرا در چین برگزار شــد و مدیران بانکها و
مدیران اجرایی حضور داشــتند ،هنگامی که صحبتها به ســمت و سوی
سیاست سوق پیدا کرد از همه حاضران درخواست شد که موبایلهای خود
را خاموش کنند .هیچکس صحبت جنجالی نکرده بود و البته کســی شک
نکرده بود که شــاید مذاکرات استراق سمع شود .اما به سبب ترس فراوان
چنین درخواستی صورت پذیرفته بود.
در سال  2014سفیران چین و ژاپن در انگلیس کشور مقابل را ولدمارت
(شــخصیت منفی رمان هری پاتر) آسیا خطاب کردند .در آن زمان رهبری
که نامش به هیچ عنوان نباید برده شــود تنها به داستانها تعلق داشت .اما
حاال ...هیس!

کووید 19-سیاهپوستان را با نرخ بیشتری نسبت به سفیدپوستان یا آمریکاییهای آسیاییتبار کشتهاست .مسئله شاید این باشد که به دالیلی که در
نژادپرستی گذشته و فقر روزگار کنونی نهفتهاند ،سیاهپوستان به احتمال زیاد با بیماریهای زمینهای بیشتری سروکار داشته باشند و مجبور باشند بیرون از
فضای امن خانه خود کار کنند و از بیمه درمانی ضعیفتری هم برخوردارند.

[ مسئله نژادی آمریکا ]

همه برای یکی
سیاستهای بینژاد ،برای مبارزه با تبعیض نژادی
چرا باید خواند:
مرگ جرج فلوید
فرصتی را فراهم کرد
که به مسئله شکاف
و تبعیض نژادی
در آمریکا با دقت
بیشتری نگاه شود.
راه حل مشکالت
دیرپای نژادی در این
کشور به احتمال زیاد
سیاستهاییباشد
که بتواند سودی برای
همه مردم آمریکا
داشته باشد .البته حل
تمام مشکل خارج از
حیطه قدرت دولت
است.
یک ســال پیش که جرج فلوید توسط یک مامور پلیس کشــته شد ،شکلی از بیعدالتی با
نوعی ناامیدی همراه شــد .بسیاری از آمریکاییها این پرسش را داشتند که چرا هنوز هم چنین
اتفاقاتی در این کشور رخ میدهد؟ بسیاری از خارجیها هم میپرسیدند که آیا مسئله نژادی قرار
نیست هرگز در آمریکا تغییر کند؟ البته این بار قضیه اندکی فرق میکرد .مرگ فلوید بزرگترین
اعتراضات حقوق مدنی را در آمریکا رقم زد .مامور پلیس هم به طرز نامعمولی به قتل متهم شد و
نهادهای آمریکایی و حتی جهانی نگاهی جدید به خود انداختند .تغییری الزم بود ،اما چه تغییری؟
دولت بایدن و حزب دموکرات آمریکا کاهش شکاف نژادی را تبدیل به یکی از اصول دولت خود
کردند .شاید این مسئله در نگاه اول سرراست به نظر برسد اما چنین نیست .علیرغم موفقیتهای
سیاهپوستان آمریکا از نظر حقوق سیاسی از دوران مبارزات مدنی به این سو ،مسائل مربوط به فقر
نسبی و تفکیک سیاهان و سفیدها تقریبا پس از نیم قرن تغییر اندکی کردهاست .رسیدگی به این
بیعدالتیهای گسترده نیازمند شفاف اندیشیدن به دالیل چنین وضعیتی است.
عمده شکافهای نژادی زمانی مربوط به سه عامل هستند :رویه اقتصادی در یک قرن اخیر،
شــوکهای پس از بردهداری و تفکیک نژادی و نژادپرســتی و بیفکری روزگار کنونی .دو عامل
اول دالیل اصلی نتایج بد برای سیاهپوســتان هســتند اما عامل سوم یعنی همان نژادپرستی در
روزگار کنونی بیشــترین توجه را به خود معطوف کردهاست .گویا رو به عقب حرکت میکنیم.
کووید 19-سیاهپوســتان را با نرخ بیشتری نسبت به سفیدپوستان یا آمریکاییهای آسیاییتبار
کشتهاســت .دالیل این مسئله هنوز هم روشن نیســت اما بعید است که پزشکان ،بیمهگران و
پرستاران نژادپرست مقصر آن باشند .مسئله شاید این باشد که به دالیلی که در نژادپرستی گذشته
و فقر روزگار کنونی نهفتهاند ،سیاهپوستان به احتمال زیاد با بیماریهای زمینهای بیشتری سروکار
داشته باشند و مجبور باشند بیرون از فضای امن خانه خود کار کنند و از بیمه درمانی ضعیفتری
هم برخوردارند .نژادپرستی هنوز هم چون نفرینی در آمریکا حضور دارد گرچه نسبت به  30سال
پیش گســتردگی کمتری پیدا کرده ،چه رسد به دوران جنبشهای مدنی .اما از آنجایی که این
مسئله در ذهنهای متحجر هنوز جاخوش کردهاست ،از بین بردن آن خارج از سطح توانایی دولت
است .فقر و میراث ساختاری نژادپرستی در نهادها متفاوت هستند .برای مثال اعتبار مالیاتی فرزند

جدید دولت بایدن را در نظر بگیرید که به احتمال زیاد فقر کودکان را تا حد  40درصد کاهش
دهد .از آنجایی که سیاهپوستان بیش از بقیه نژادها فقیر هستند ،این سیاست که در ظاهر به لحاظ
نژادی خنثی است ،احتماال تعداد کودکان فقیر سیاهپوست را نصف کند.
JJهزارتوی پیچیده
با توجه به اینکه مسئله اصلی شکافهای نژادی است چرا نباید به طور مستقیم به سیاهپوستان
کمک کرد؟ یک دلیل وجوه عملی این مسئله است .مردم به احتمال بیشتر از سیاستی حمایت
کنند که برای خودشان هم مزیتی داشته باشد .اعتبار مالیاتی کودک حامیان گستردهای دارد .با
اینحال اگر قرار بود این سیاست تنها یک گروه از مردم را هدف قرار دهد ،حمایت آن کاهش پیدا
میکرد .هر دولتی که سیاستهای خود را تنها بر سیاهپوستان متمرکز کند به سرعت از قدرت
کنار خواهد رفت .در نقطه مقابل این مسئله اگر سیاستها به تمام مردم فقیر آمریکا کمک کند
بسیار محبوب و اثربخش خواهد بود .از زمان طرح بیمه اوباما در سال  39 ،2010ایالت گستردگی
برنامه پوشش درمانی برای آمریکاییهایی با درآمد کم را افزایش دادهاند .نتیجه این مسئله این
شدهاست که طی یک دهه سهم سیاهپوستان فاقد بیمه افتی  40درصدی کردهاست .دولتی که
میخواهد بیشتر هزینه کند میتواند اوراق کودک در اختیار آمریکاییهای فقیر قرار دهد و امکان
خروج آنها از مناطق فقیر را مهیا کند .دولتی هم که نخواهد زیاد هزینه کند میتواند مقررات
خانهسازی را سادهتر کند تا بتوانند آپارتمانها را در نزدیکی مدارس خوب بسازند .هیچیک از این
سیاستها گرایش نژادی ندارند اما همه آنها میتوانند بهخوبی شکاف نتایج را کاهش دهند.
با اینحال آمریکاییها این شانس را دارند که به عنوان یک الگو برای کشورهای دیگر نقش خود
را ایفا کنند .اگر سیاستها به گونهای طراحی نشوند که یادآور نبردی بر سر منابع بین گروههای
مختلفی از مردم باشند که در آن زاده شدهاند و توانایی ترک کردن آن را ندارند ،گذاری که شکل
میگیرد به احتمال بیشتر با نرمی صورت پذیرد .این کشور میتواند یک خواسته همگانی را پیش
بکشد که شکافهای نژادی را کاهش میدهد و در عین حال تمامی آمریکاییها هم میتوانند از
بیعدالتی فاصله بگیرند .در واقع هدف اصلی هر نوعی از سیاستگذاری باید همین مسئله باشد.
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تقریبا  15هزار ورزشکار و  90هزار همراه از حدود  200کشور جهان قرار است وارد ژاپن شوند .بسیاری
از مردم ژاپن نگران هستند که بازنده اصلی آنها باشند 60 :درصد از مردم ترجیح میدهند اصال این
مسابقات برگزار نشود.

[ المپیک توکیو ]

بد و بدتر

المپیک توکیو هنوز برسر یک دوراهی وحشتناک قرار دارد

چرا باید خواند:
مردم ژاپن میگویند
این کشور برای
برگزاری المپیک در
این شرایط کرونایی
آماده نیست و احتماال
بعدا در انتخابات
تالفی کنند .از سوی
دیگر اگر دولت این
کشور بازیها را لغو
کندکمیتهبینالمللی
المپیکمیتواند
خسارت هنگفتی از
آنها دریافت کند.
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ماه پیش بود که مشعل المپیک از هیروشیما گذشت و برگزارکنندکان
المپیک سعی کردند این مراسم را از خیابانها دور نگه دارند .مراسم روشن
کردن مشعل المپیک هم بدون تماشــاچی برگزار شد .توماس باخ ،رئیس
کمیته بینالمللی المپیک برنامه ســفر خود به ژاپن را لغو کرد .هیروشیما
همراه با توکیو که شــهر میزبان است در کنار هفت شهر دیگر در وضعیت
اضطراری کووید 19-قرار دارند زیرا موج چهارم این بیماری در راه است.
این اتفاقات نشــان دادند که برگزار کردن یک تورنمنت ورزشی جهانی
عظیم در دوران همهگیری یک بیماری مشــکالت فراوان خود را دارد .ژاپن
تا لحظه نوشــته شدن این گزارش خود را از شــیوع انفجاری ویروس دور
نگه داشتهاســت و از زمان آغاز این همهگیری بیش از  12هزار نفر کشته
ندادهاســت که دلیل اصلی آن هم کنترلهای ســختگیرانه مرزی از بهار
 2020به این ســو اســت .با اینحال بیش از دو سوم مرگومیرها در سال
 2021رخ دادهانــد .آخرین موج این بیماری که ناشــی از گونه جدیدی از
ویروس کرونا بود نظام سالمت منطقهای در ژاپن را تحت فشار زیادی قرار
دارد و واکسیناسیون هم با سرعت کمی انجام میشود .طبق برنامه المپیک
باید در تابستان آغاز شود .تقریبا  15هزار ورزشکار و  90هزار همراه از حدود
 200کشور جهان قرار اســت وارد ژاپن شوند .بسیاری از مردم ژاپن نگران
هستند که بازنده اصلی آنها باشند 60 :درصد از مردم ترجیح میدهند اصال
این مسابقات برگزار نشود.
برگزارکنندگان مسابقات اصرار دارند که میتوان ایمنی توکیو را حفظ
کرد .آنها به مسابقات ورزشی اخیری اشاره میکنند که در آنها خبری از
ویروس نبود مانند مسابقات مسترز و تورنمنت گلف آمریکا .این تیم قصد دارد
با ساختن حبابهایی اطراف دهکده المپیک و اماکن رقابتی شرکتکنندهها
را از مردم محلی جدا کند .گرچه واکسیناســیون برای ورزشکاران اجباری
نیســت ،به ادعای باخ  90درصد از افراد حاضر در دهکده المپیک تا ابتدای
مسابقات واکسینه خواهند شد .تماشــاچیان خارجی حق ورود به ژاپن را
ندارند و اینکه تماشاچیهای محلی میتوانند حضور پیدا کنند یا خیر هنوز
به تصمیم نهایی نرسیدهاست.
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JJخوشخیالی
بسیاری از پزشکان و متخصصان درمان عمومی هنوز هم با این
طرح کمیته برگزاری المپیک قانع نشــدهاند .منابعی که میتوانند
برای تست ،درمان و واکسیناسیون مردم محلی ژاپن استفاده شوند
معطوف به مســابقات میشوند .افزایش جابجایی جمعیت در ژاپن،
مانند دورانی که با تعطیالت عمومی روبهرو هستیم ،به احتمال زیاد
تعداد مبتالهای بیماریها را افزایش دهد .از آنجایی که قرار است
مسابقات در  9نقطه از جمله توکیو برگزار شوند ،کمپهای تمرینی
در سرتاسر کشور وجود دارند و از تمام کشور افرادی در این مناطق
حاضر میشــوند ،تقریبا میتوان گفت که جابجایی جمعیت امری
ناگزیر است.
اشکال جدید ویروس مسائل را حتی پیچیدهتر هم کردهاند .همین
حاال هم گونهای با قابلیت شــیوع باالتر در ژاپن حضور گستردهای
دارد .حضور افرادی از سرتاسر جهان در ژاپن میتواند منجر به جهش
یافتنهای بعدی این ویروس هم شود .شرکتکنندهها ممکن است
س را با خود به وطنشان بازگردانند که بسیاری از این کشورها
ویرو 
نظام درمانی ضعیفتری نسبت به ژاپن دارند.
مردم ژاپن اگر به اندازه ورزشــکاران المپیکی نسبت به ویروس
محافظت میشدند ،احتماال حس بهتری به کل این قضیه داشتند.
طبق آمار نشریه اکونومیست ،تنها  4.5درصد از مردم بزرگسال ژاپن
تنها یک دوز واکســن دریافت کردهاند که این عدد اندکی ضعیفتر
از حتی میانمار است و این در حالی است که نخستوزیر ژاپن قصد
دارد تا پایان ماه ژوئیه واکسیناسیون افراد مسن را به پایان برساند .با
اینحال تنها دو سوم درمانگاههای ژاپن اعالم کردهاند که میتوانند
چنین کاری انجام دهند .البته مشــکل از عرضه واکســن نیست و
تخمینها نشان میدهند که همین حاال هم دستکم  10میلیون
دوز واکسن بدون اینکه استفاده شوند در فریزرها ماندهاند.
این مسئله احتماال عواقب سیاسی هم برای دولت ژاپن داشته باشد،
زیرا بســیاری از مردم ادعا میکنند که ایــن دولت بازیها را مهمتر از
ســامت آنها قلمداد کردهاست و قطعا در انتخابات این مسئله تاثیر
خود را خواهد گذاشــت .به همین دلیل شــاید لغو کردن بازیها به
دولت کنونی ژاپن در این زمینه کمک کند اما مسئله به این راحتیها
هم نیست .قراردادهای میزبانی المپیک به کمیته بینالمللی المپیک
حق یکطرفه برای لغو بازیها دادهاســت .این کمیته هم هنوز تمایل
زیادی برای برگزاری مسابقات دارد .اگر دولت ژاپن به صورت یکسویه
مسابقات را لغو کند ،کمیته بینالمللی المپیک میتواند برای دریافت
خسارت در دادگاه شکایت کند .از سوی دیگر ژاپنیها به این دلیل از لغو
شدن مسابقات میترسند که رقیبشان در منطقه ،یعنی چین ،قصد دارد
با قدرت المپیک زمســتانی خود را در پکن برگزار کند .خود مسئوالن
ژاپنی تاکید دارند که این کشــور بازیها را در کمال امن و امان برگزار
خواهد کرد .اگر آنها به وعده خود عمل نکنند ،مسیر همهگیری کرونا
جانی جدید در ژاپن خواهد گرفت.

تالش مداوم بزوس برای ارتقای شرکت و پرداخت ایدههای جدید ،تمرکز مداوم بر کیفیت باالی خدمات
و محصوالت ،مقابله با شکستها در راه ایدههای بزرگ ،نگاه فوقالعاده به آینده بازار و توجه بینظیر یه
جزییات از صفاتی است که او را از بسیاری از میلیاردرهای دنیای مدرن متمایز کرده است.

[ بزوس و آمازون ]

آینده شرکت آمازون در غیاب جف بزوس
غول خردهفروشی پس از صاحبش چه میشود؟
در آغاز دوران آمازون ،موســس این شرکت ،جف
بزوس ،تاکید کرده بود که برخی اقالم کاالیی هیچگاه
در آمازون برای فروش تبلیغ نخواهند شد ،مثل اسلحه.
این دیدگاه و باور در نزد بزوس چنان قدرتمند بود که
باعث شد او از تبلیغ فیلم جیمز باند در سال  2012به
دلیل نقض قوانین تبلیغاتی آمازون در خصوص اسلحه
سر باز زند .کمپانی تهیهکننده فیلم جیمز باند در نهایت
تن به حذف اسلحه از تصویر مورد نظر نداد .پاسخ آنها
روشن بود :بی اسلحه ،جیمز باند یک آدم معمولی است
و نه یک قهرمان .اما حاال شرکت آمازون در صدد خرید
شرکت گلدوین مایر است که سرمایهگذار جیمر باند
به شمار میآید.
برد استون در کتاب خود به نام «آمازون ،بیپرده»
به نقل داستانهای متفاوتی از شرکت آمازون و موسس
آن جف بزوس میپردازد .این همه در حالی است که
در حال حاضر جف بزوس در حال کنارهگیری از سمت
خود اســت .این کتاب توسط کسی نوشته شدهاست
که ســالها در مورد آمازون و بزوس تحقیق کرده و از
سرشناسترین محققان در این زمینه به شمار میرود.
این کتاب برای پاســخ به ســوالی بسیار مهم نوشته
شدهاست :آیا پس از بزوس شرکت آمازون به رشد خود
ادامه خواهد داد؟ میدانیم که این کمپانی بیش از دو
دهه است که رشد سالیانه باالی  40درصد را تجربه میکند ،رشدی که در تاریخ معاصر
ما شاید بینظیر باشد .اما آیا این کمپانی پس از بزوس روند نزولی خواهد گرفت یا مانند
فیلم باند ،در حضور تمام رقبا ،بازار را همچنان در قبضه خود خواهد داشت؟

چرا باید خواند:
آیا پس از بزوس،
شرکت آمازون به رشد
خود ادامه خواهد
داد؟ در این مقاله تالش
شده است تا به این
سوال پاسخ داده شود.
میدانیم که این کمپانی
بیش از دو دهه است
که رشد سالیانه باالی
 40درصد را تجربه
میکند ،رشدی که در
تاریخ معاصر ما شاید
بینظیر باشد .آیا این
کمپانی پس از بزوس
روند نزولی خواهد
گرفت یا مدیریت
جدید میتواند این
شرکت را همچنان در
صدر حفظ کند؟

شبینی آینده
JJپی 
یکی از سرمایهگذاران آمازون از همین حاال آینده را پیشبینی کردهاست.
آقای بالی گیفورد ،سرمایهگذاری از ادینبورگ ،در حال فروش و انتقال
سهم خود است .او در توضیح این امر بیان میکند که از دیدگاه بزوس،
همیشــه برای تجارت و آمازون روز اول است و فرصت برای پیشرفت
بیشمار .اما حاال و با رفتن مدیرعامل پرآوازه به نظر نمیرسد که تئوری
روز اول چندان برقرار باشد .او باور دارد که از این پس شرکت تبدیل به یک
ســهام مطمئن و البته سودآور خواهد شد که چندان در پی تغییرات بنیادین نخواهد
بود ،در حالی که به گفته او دنیایی نامکشوف در پیشگاه این شرکت قرار گرفته است.
در این کتاب ،آقای استون متذکر میشود که در تجارت شرکت آمازون و موفقیتهای
پیدرپی آنها در سرمایهگذاری ،هوش سرشار آقای بزوس نقش مهم و حیاتی داشته
اســت .او اضافه میکند که بسیاری ازنوآوریهای آمازون مانند تکنولوژی الکسا ،ربات
هوشمندی که با شنیدن فرامین صاحبخانه اقدام به اجرای دستورات میکند ،توسط
بزوس مطرح شدهاند .تالش مداوم او برای ارتقا شرکت و پرداخت ایدههای جدید ،تمرکز
مداوم بر کیفیت باالی خدمات و محصوالت ،مقابله با شکستها در راه ایدههای بزرگ،
نگاه فوقالعاده به آینده بازار و توجه بینظیر به جزییات از صفاتی است که بزوس را از

بسیاری از میلیاردرهای دنیای مدرن متمایز کرده است .اگرچه مدیر حال حاضر آمازون،
آقای اندی جیسون ،در مدرسه بزوس تربیت یافته و بسیاری از مسائل را از او آموخته
است ،اما او توانایی خالقیت و هوش بسیار باالی تجاری امثال بزوس و تسال را در خود
ندارد .این شاید همان عاملی باشد که این دو را از بسیاری دیگر از مردان پرقدرت دنیای
ما متمایز ساخته است.
رابطه بزوس با شرکت آمازون روز به روز در حال کاهش است ،البته به جز دورهای در
آغاز همهگیری کرونا که او خود فرماندهی شرکت را به صورت روزانه در اختیار گرفت تا
بتواند شرایط را به سود خود و شرکت تغییر دهد .استون در کتاب خود آدمی را تصویر
میکند که نه به عنوان رییس هیئت مدیره آمازون ،بلکه به عنوان آقای جهان شناخته
میشــده است ،ثروتمندترین مرد این کره خاکی .اما دنیای او هیچگاه محدود نبوده
است .پس از محکم شدن پایههای آمازون به عنوان شرکتی بیرقیب در حیطه خدمات
آنالین سفارش و خرید کاال ،او به فضا رو آورد .شرکت آمازون طراحی سفرهای تجاری به
جو زمین را به همراه کمپانی تسال در برنامه دارد .از سوی دیگر او وارد دنیای مطبوعات
شد و روزنامه واشنگتنپست را خریداری کرد که در زمره مهمترین روزنامههای انگلیسی
زبان در سراسر دنیا است .آیا این پایان کار بزوس بود؟ به هیچ عنوان .پس از این همه
جنجال او به ســراغ هالیوود رفت و پس از مالقات با الرن سانچز ،از همسر سابق خود
طالق گرفت تا زندگی جدیدی را آغاز کند .او برای به رخ کشــیدن قدرت ثروت خود،
هالیوود را در اختیار گرفت و با سلبریتیها همکاری را آغاز کرد .به واقع او میخواست به
همه نشان دهد که در دنیاهای دیگری ،به جز دنیای تجارت ،هم میتواند قدرت و توجه
را تنها به خود اختصاص دهد.
اما شــاید جالب باشــد که بعضی از ویژگیهای اخالقی جسی ،جانشین بزوس ،را
بهتر بشناسیم .او در سال  1997وارد شرکت شد و تمامی پلههای ترقی را در طی این
ســالیان با سرعت باالیی طی کرد .دقت و نظم فوقالعاده از مهمترین ویژگیهای او به
شــمار میرود .بر روی ســاعت او تصویری از فضای ابری آمازون چاپ
شده است که نشانگر تمرکز این شرکت بر کیفیت بسیار باالی
خدمات ارائهشده است .شاید مهمترین چالش جسی در
حال حاضر اعداد بزرگ باشــد .امروزه درآمد سالیانه
آمازون در حدود  386میلیارد دالر است و سرمایه
این شرکت نزدیک به  1.6تریلیون دالر تخمین
یشود.
زده م 
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شاید دادن لقب استارتآپ به یک شرکت  19ساله چندان منطقی به نظر
نرسد .اما مانند تسال ،بخش اعظم درآمد شرکت اسپیس ایکس نه از پروژههای
حال حاضر ،که از امید سرمایهگذاران به آینده این شرکت ناشی میشود.

[ ایالن ماسک ]

اسپیس ایکس ،تسالی آسمانها
پس از زیر و رو کردن دنیای راکتها ،حاال شرکت اسپیس ایکس به دنبال ورود به ارتباطات راه دور است

چرا باید خواند:
اسپیس ایکس در سال
 2002توسط ایالن
ماسک تاسیس شد که
بیش از همه به سبب
گسترش و توسعه
ماشینهایالکتریکی
تسال در سراسر جهان
شناخته شده است.
هدف اسپیس ایکس
هدفی واالست :قابل
ت کردن سیارات
سکون 
دیگر برای انسان.
اماهزینهچنین
بلندپروازیهایی
توسط پروژههایی در
حیطه ارتباطات تامین
خواهد شد .در این
مقاله برتری رقابتی
اسپیس ایکس و علل
آن تشریح خواهد
شد.
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شــاید حقیقت داشت ه باشــد که آن چیزی که بسیار باال رفته است،
بیتردیــد فرود خواهد آمد .این حقیقت در مورد بیتکوین بیش از همه
صدق کرده است .پس از حمایت ایالن ماسک از این رمزارز شناخته شده،
قیمــت آن به طرز باورنکردنی در طی ماه فوریه رشــد کرد .اما با فروش
داراییهای بیتکوین شرکت تسال و البته لغو فروش ماشینها با پرداخت
توسط رمزارزها ،حاال این ارز دیجیتال هر روز قسمتی از ارزش خود را از
دســت میدهد .در ماه می ،بیتکوین سقوط ناگهانی را تجربه کرد که
تراژدیهای پیشین این سکه را در پیش چشمان همه دارندگان آن زنده
کرد .ایالن ماسک دلیل تصمیم خود را چنین عنوان کرده است :نگرانی از
به کار بردن سوختهای فسیلی برای تولید این رمزارز .اما در هفته آغازین
ماه می ،شــرکت اسپیس ایکس موفقیت بزرگی را به ثبت رساند تا همه
بیتکوین را به فراموشی بسپارند .راکت استارشیپ ،که بزرگترین راکت
در تاریخ پس از راکت ساترن او محسوب میشود ،با موفقیت به هوا پرتاب
شد و پس از رسیدن به ارتفاع  10کیلومتری مسیر بازگشت را در پیش
گرفــت .این راکت پس از فرود آمدن در ایســتگاه آرام گرفت .این اولین
پرتــاب راکت به چنین ارتفاعی نبود اما اولین فرود موفق در این مورد به
حساب میآمد ،فرودی بیهیچ آتش بازی.
این آخرین برگ از کتاب موفقیتهای پی در پی اســپیس ایکس به
شمار میآمد .این استارتآپ در سال  2002توسط ایالن ماسک تاسیس
شــد که بیش از همه به سبب گسترش و توسعه ماشینهای الکتریکی
تســا در سراسر جهان شناخته شده است .مانند تسال ،شرکت اسپیس
ایکس یک تکنولوژی نه چندان محبوب را در اختیار گرفت و آن را برای
مقاصدی فوقالعاده به کار بســت .ایده و هدفگذاری تولید ماشینهای
الکتریکی روشــن اســت :کاهش مصرف ســوختهای فسیلی و کمک
به مقابله با گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی .اما هدف اســپیس ایکس
ت کردن سیارات دیگر از برای
حتی از تســا هم واالتر است :قابل سکون 
انســان .مانند تسال ،اسپیس ایکس در طی سالیان گذشته ارزش خود را
به طرز چشــمگیری افزایش داده است .از آگوست سال  2020تا آوریل
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ســال  ،2021ارزش این شــرکت از  46به  74میلیارد دالر افزایش پیدا
کرده است ،آن هم تنها در طی چند ماه .بر اساس بررسیهای انجام شده
اسپیس ایکس سومین استارتآپ ارزشمند در جهان لقب گرفته است.
JJمرد موشکی بزرگ
شاید دادن لقب استارتآپ به یک شرکت  19ساله چندان منطقی به
نظر نرسد .اما مانند تسال ،بخش اعظم درآمد شرکت اسپیس ایکس نه از
پروژههای حال حاضر ،که از امید سرمایهگذاران به آینده این شرکت ناشی
میشود .برای تامین مخارج سفر به مریخ و ایجاد سکونت در آن ،اسپیس
ایکس در نظر دارد تا به غول بزرگ ارتباطات راه دور بدل شــود یا همان
شبکه متصل جهانی .این شرکت امیدوار است که بتواند مسیر ایالن ماسک
را در بهبود تکنولوژی موجود تکرار کند تا بتواند هزینه چنین پروژه بزرگی
را تامین کند .در حال حاضر پروژه اســتارلینک برای آزمایش در آمریکا،
انگلیس و آلمان در اختیار مــردم قرار دارد .خدمات اینترنتی ماهوارهای
این تکنولوژی ،قرار است که اینترنت پر سرعت را بینیاز به حکومتها و
اپراتورها در اختیار مردم قرار دهد.
برای پرتاب ماهواره به فضا اما این شــرکت در هزینهها صرفهجویی
فراوانی خواهد داشــت .راکتهای فالکون  9این شرکت پس از پرتاب به
فضا ،به محل پرتاب بازگشته و پس از تغییرات اندکی برای پرتاب مجدد
آماده میشوند .این امر سبب شده تا شرکت اسپیس ایکس بتواند به لحاظ
رقابتی بر بســیاری از رقیبان خود فائق آید .حال دوباره به مانند آغاز راه
ماشینهای الکتریکی تسال و پاسخ کمپانیهای ماشینسازی مانند فورد،
شرکتهای هوایی در صدد پاسخ به تکنولوژی اسپیس ایکس برآمدهاند .دو
شرکت بوئینگ و الکهد مارتین برای کاهش هزینههای خود و صرفهجویی
در بودجه ،تعداد نیروهای خود را کاستهاند .توری برونو مدیرعامل مجموعه
یونایتد النچ الیانس ،اتحادی تجاری بین بوئینگ و الکهد مارتین ،اعالم
کرده است که هزینه پرتاب راکت آنها از  225میلیون دالر به تنها 100
میلیون دالر کاهش پیدا کرده است ،چیزی بیش از نصف .از سوی دیگر
شرکت آریان آپیس ،راکت فضایی اروپا ،هزینه راکتهای آریان  5خود را
کاهش داده اســت .در حال حاضر هر راکت آریان چیزی در حدود 175
میلیون دالر هزینه خواهد داشت که بسیار کمتر از  213میلیون دالر سابق
است .آنها امیدوارند که نسل  6این موشک بتواند هزینهها را بیش از 40
درصد کاهش دهد تا بتوانند با شــرکتهای آمریکایی رقابت کنند .حال
کافی است این هزینهها را با هزینه هر موشک پرتاب شده فالکون اسپیس
ایکس مقایسه کنیم .طبق اخبار رسمی منتشر شده توسط اسپیس ایکس
هر پرتاب راکت جدید برای این شرکت چیزی در حدود تنها  62میلیون
دالر هزینه خواهد داشت ،در حالی که این رقم در پرتابهای بعدی به 50
میلیون دالر کاهش خواهد یافت ،که نصف رقم شرکتهای رقیب است.
هزینه بسیار پایین و کیفیت بینظیر اسپیس ایکس سبب شده که
آنها بتوانند قراردادهای بسیار مهمی را با دولتها و شرکتهای خصوصی
در سراسر دنیا به امضا برسانند .در ماه آوریل ،ناسا پروژه  2.9میلیارد دالری
فراهمسازی زمینه برای بازگشت به ماه را به اسپیس ایکس واگذار کرد.

تولید ناخالص داخلی جهانی سال گذشته  3درصد افت کرد اما در آمریکای التین
و منطقه کاراییب این مسئله با افتی  7درصدی روبهرو شد که طبق آمار صندوق
بینالمللی پول بدترین وضعیت را بین مناطق مختلف جهان دارد.

[ آمریکای التین ]

قاره تنها

کرونا بیش از هرجا به آمریکای التین ضربه زدهاست
پیش از اینکه همهگیری کرونا از راه برسد ،جیمی آلیریو ،فرد  45سالهای
که در بوگوتا ،پایتخت کلمبیا ،زندگی میکند ،یک کارگر ساختوساز بود اما
به گفته خودش «اما به خاطر این مصیبت کار خود را از دست دادم و حاال در
خیابان به دنبال کار میگردم ».کلمبیا همین حاال هم یکی از طوالنیترین
تعطیلیهای جهان را داشتهاســت و در حال حاضــر درگیری زیادی بین
معترضان و نیروهای امنیتی در آن وجود دارد .اعتراضات در این کشــور به
دلیل مشکالت اقتصادی یک ماهی است که وقوع پیدا کردهاند .آلیریو درباره
این مســئله میگوید« :یک سال است که با تعطیلی روبهرو بودهایم و دیگر
تحمل این وضعیت را نداریم .اقتصاد نابود شدهاســت و ما تنها به فکر زنده
ماندنیم نه زندگی کردن ».همهگیری کووید 19-عمیقترین رکود اقتصادی
جهانی را از جنگ جهانی دوم به این سو ایجاد کردهاست .بااینحال منطقه
آمریکای التین بیش از هر منطقه دیگری از هر حیثی آســیب دیدهاست.
تولید ناخالص داخلی جهانی سال گذشته  3درصد افت کرد اما در آمریکای
التین و منطقه کاراییب این مسئله با افتی  7درصدی روبهرو شد که طبق
آمار صندوق بینالمللی پول بدترین وضعیت را بین مناطق مختلف جهان
دارد .البته اگر هندوســتان را به تنهایی یک منطقه حســاب نکنیم .مردم
آمریکای التین در ســال  16 ،2020درصد ســاعتهای کاری کمتری کار
کردند که تقریبا دو برابر افت ساعت کاری در سطح جهان بودهاست .چندین
کشور در منطقه به طرز وحشتناکی وضعیت بدی داشتهاند :برای مثال تولید
ناخالص داخلی پرو در ســال گذشته افتی  11درصدی داشت .گرچه با کم
شدن محدودیتها بعضی اقتصادهای جهان به رونق بازگشتهاند ،وضعیت
در آمریکای التین به طور کل نگرانکننده اســت .سادهترین توضیح برای
عملکرد فاجعهبار این منطقه وضعیت بهداشــت عمومی است .مدل مرگ
اضافی اکونومیست تخمین میزند که این منطقه دارای بیشترین تعداد مرگ
اضافی در دوران همهگیری به نســبت جمعیت بودهاست .با کاهش شیوع
بیماری در سطح جهان و آسیبهای آن به دلیل واکسیناسیون ،در بسیاری
از بخشهای آمریکای التین این ویروس هنوز هم یکهتاری میکند .در برزیل
که رییس جمهور پوپولیستش ژائیر بولسونارو زیر بار واکسن و ماسک زدن
نرفت ،تعداد رسمی مرگومیر در یک روز در روزهایی حتی از  4هزار نفر هم
فزونی پیدا کرد .حتی در بین کشورهایی که تا پیش از این عملکرد خوبی
در کنترل ویروس داشتند ،مانند اروگوئه ،هم افزایش تعداد مبتالیان به کرونا
مصیبتی جدی ایجاد کردهاست.
JJسویههای جدید داستان
عالوه بر شیوع گسترده ویروس در آمریکای التین و تعطیلیهای مربوط
بــه آن دو فاکتور دیگر هم به وضعیت وخیــم اقتصادی این منطقه اضافه
شدهاند :ســاختار اقتصادهای محلی و مقیاس و طراحی مشوقهای مالی.
در وهله اول ســاختار اقتصادی را در نظر بگیرید .مجموعهای از شواهد به
ت خاصی دارد.
ما میگویند که این منطقه نســبت به تعطیلیها حساسی 
بسیاری از کشورهای این منطقه به شدت وابسته به عایدی ایجاد شده توسط
توریستهای بینالمللی هستند .جزیره هلندیِ آروبا که در کاراییب قرار دارد
کامال وابســته به توریستها است و در سال  2020با افتی  25درصدی در
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تولید ناخالص داخلی خود روبهرو شد .درباره سیاستها و مشوقهای مالی
در این منطقه هم میتوان گفت یک راه وجود دارد برای سنجیدن ابعاد کافی
یک بسته حمایتی مالی در دوران همهگیری :مقایسه تغییر در کسری بودجه
کلی کشــور و خروجی از دست رفته در دوران همهگیری .تخمینها نشان
میدهد که بسیاری از کشورهای سرتاسر جهان به ازای هر دالر از دست رفته
در خروجی یک دالر هزینه بیشتر خرج کردهاست .کشورهایی نظیر آمریکا
و استرالیا هم که بسیار سخاوتمندانهتر رفتار کردهاند .گرچه آمریکای التین
در این دوره نســبت به بحرانهای قبلی بیشتر هزینه کردهاست نسبت به
بازارهای نوظهور جهان عملکرد خوبی نداشته و به ازای هر دالر از دست رفته
در خروجی تنها  28سنت خرج مشوقهای خود کردهاست.
این وضعیت بد اقتصادی تا ابد ادامه نخواهد داشت ،اما رشد ساالنه  3تا 4
درصدی تولید ناخالص داخلی که مورد انتظار این منطقه است میتواند پس
از برداشتن محدودیتها انتظار آن را بکشد .با اینحال همین نرخ رشد هم
پایینتر از کشورهایی دیگر نظیر ایاالت متحده است .افزایش قیمت کاالهای
جهانی هم کمتر از آنچیزی که بســیاری فکــر میکنند کمک میکند.
همانطور که اعتراضات کلمبیا نشان میدهند ،منطقهای که بیشترین آسیب
را از همهگیری دیدهاست هنوز هم با مشکالت بیشتری روبهرو است.

چرا باید خواند:
آمریکای التین بیش از
هر منطقه دیگری از
کرونا آسیب دیدهاست
و حاال همینمسئله
مشکالت اجتماعی و
سیاسی زیادی را برای
کشورهای اینمنطقه
ایجاد کردهاست .جدای
ازمسائلپیشینی
بهداشتی و درمانی،
ساختار اقتصادی و
سیاستگذاریهای
حمایتهای مالی،
وضعیتاینمنطقه
را بدتر از بقیه دنیا
کردهاست.
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از ابتدای کرونا تاکنون ،اکثر کشورها تعطیلی مدارس و مهدها را تجربه کردهاند .برخی از آنها مدرسهها را به صورت تماموقت تعطیل
کردهاند و برخی دیگر هم به صورت پارهوقت به بچهها آموزش میدهند و بعد هم بچهها را به خانه میفرستند .اما بدترین مشکل برای
خانوادههایی پیش آمده که والدین ،هردو شاغل هستند .این مسئله روی پایداری خانوادهها هم اثر منفی گذاشتهاست.

[ کرونا و بچهداری ]

بچهات را سر کار ببر ،هر روز!
همهگیری کرونا برای والدین شاغل بهویژه زنان ،شرایط سختی ساختهاست
کشور ،زنان باید بخش زیادی از زمان روزانه خود را صرف نگهداری
از بچه کنند ،کاری که بابت آن هیچ پولی دریافت نمیکنند .همین
امر به سادگی باعث شده خانوادهها نسبت به گذشته کمتر احساس
لذت و خوشــحالی کنند .در واقع ســامت روان خانوادهها به خطر
افتادهاست .بســیاری از والدین ،دچار مشکالت حاد روحی و روانی
شدهاند .همه اینها هم ناشی از همهگیری است.

چرا باید خواند:
همهگیری کرونا
عمده خانوادهها
را دچار مشکل
کرده اما آن دسته
از خانوادههایی که
بچههای مدرسهای
و کوچک دارند بیش
از سایر افراد دچار
مشکل شدهاند .در
میان والدین ،این
زنان هستند که
بیشترتحتفشار
برای بچهداری قرار
میگیرد .این مقاله
بخشی از بحران را
نشان میدهد.
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کاترینا زنی  ۴۰ساله اســت که در آلمان زندگی میکند .او این
روزها هم باید از فرزندانش در خانه نگهداری کند و هم به کارهایش
برســد .خودش میگوید« :بعضی از روزها واقعا کنترل همهچیز از
دســتم خارج میشــود ».به گفته کاترینا ،او هر شــب در فاصله
ساعتهای  ۴عصر تا  ۸شب ،به کارهای شرکتیاش میرسد .دلیلش
این است که با وجود فرزند کوچکش در خانه و بدون دستیار و فردی
برای کمک ،فرصت نمیکند این کارها را زودتر انجام دهد .خبری از
مدرسه و مهد هم نیست .اما کاترینا یکی از صدها زنی است که این
تعطیلی مدارس و مهدها ،برای انجام
روزها به دلیل همهگیری کرونا و
ِ
کار و نگهداری از فرزندش ،دچار مشکل شدهاست.
از ابتدای کرونا تاکنون ،اکثر کشــورها تعطیلی مدارس و مهدها
را تجربــه کردهاند .برخی از آنها مدرســهها را به صورت تماموقت
تعطیل کردهاند و برخی دیگر هم به صورت پارهوقت به بچهها آموزش
میدهند و بعد هم بچهها را به خانه میفرستند .اما بدترین مشکل
برای خانوادههایی پیش آمده که والدین ،هر دو شاغل هستند .این
مســئله روی پایداری خانوادهها هم اثر منفی گذاشتهاست .مادران
عموما در شرایطی سخت و پرخطر هستند .آنها باید هم به صورت
دورکاری به کارهای خانه رســیدگی کنند و هم باید حواسشــان
به بچهها باشــد .به این ترتیب تحت فشــار زیادی قرار دارند .تعداد
کودکانی که در کالسهای آنالین شرکت میکنند در حال افزایش
است و زحمت اینها بر دوش خانوادهها ،بهویژه مادران است.
هرچقدر سن بچهها کمتر باشــد ،دردسر آنها بیشتر میشود.
مادران باید هم حواسشان به بچهها باشد و هم به کارشان رسیدگی
کنند .حتی پیش از همهگیری ،مادران باید بخشــی از زمان خود را
به کودکان اختصاص میدادند .اکنون اما باید به صورت تماموقت در
کنار بچهها حضور داشته باشند.
بریتانیا بیشــترین مشکل را در زمینه مادران شاغل دارد .در این
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JJدغدغه نگهداری از کودکان
مسئله نگهداری از کودکان حتی پیش از همهگیری کرونا ،برای
خانوادهها دغدغهای بزرگ به شــمار میآمد .در آن زمان خانوادهها
میتوانســتند از فرصت مهدها و مدرسهها استفاده کنند اما حاال به
خاطر کرونا ،آن فرصت هم از آنها دریغ شدهاســت .این مشکل با
حضور کرونا ،حادتر شدهاست .بســیاری از مادران به ناچار ساعات
کاری خود را کم کردهاند یا حتی از کار فاصله گرفتهاند .دلیلشان هم
این است که باید از بچه نگهداری کنند.
اما فشــاری که مادران این روزهــا در خانه تحمل میکنند ،نه
فقط برای خودشان بلکه برای کل خانواده وضعیتی سخت را ایجاد
کردهاست .آنها فشارهای ناشــی از این مشکل را به درون خانواده
منتقل میکنند و در نتیجه روابط زناشوییشان دچار مشکل میشود.
به این ترتیب ،مشــکل از کرونا به یک مســئله شخصی درون یک
خانواده تبدیل میشود.
بــه گفته تحلیلگران ،اتفاقاتی که اخیرا رخ داده ،شــکاف میان
دو جنس را تشــدید کردهاســت .در واقع شکاف جنسیتی پس از
همهگیری کرونا ،شــدیدتر شده به این خاطر که زنان باید عمده بار
خانه را بر دوش بکشند .آنها که کارشان با یک کامپیوتر و اینترنت
وایفای پیش میرود ،کامال تحت فشار هستند .از طرفی ظاهرا در
خانه کار میکنند و از طرف دیگر عمال بیکار نیستند .اما درک این
مســئله که در حقیقت مشغول به کار هستند از طرف سایر اعضای
خانواده قدری دشوار است .همهگیری ،باعث شده فضای کار و خانه با
هم ادغام شود و به این ترتیب شاهد وضعیتی پیچیده برای خانوادهها
هستیم.
بسیاری از خانوادهها تالش دارند با برنامهریزیهای دقیق ،جلوی
بروز مشــکل را بگیرند .بســیاری از زنان میگویند صرفا به کمک
برنامهریزی ،توانســتهاند این موقعیت پیچیده را مدیریت کنند .اما
به هر حــال ،تا زمانیکه این بیماری وجود دارد ،خانوادهها و بهویژه
زنان تحت فشــار خواهند بود .آنها کارهایی را انجام میدهند که
بابتش حقوق دریافت نمیکنند و صرفا بار آن کار را از روی احساس
مسئولیت به دوش میکشند .چنین وضعیتی ،پایداری خانوادهها را
دچار مشکل میکند .شاید به صورت موقت ،تنها راهکار همین باشد
که خانوادهها ،هیجان ناشــی از کرونا را کنترل کنند و در نهایت با
برنامهریزی زندگی خود را مدیریت کنند.

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

اقتصاد تارزانی

چه موقعی باید شاخههای قدیمی را رها کرد
و شاخههای جدید را گرفت؟

اقتصاد تارزانی

اقتصاد تارزانی :هشت اصل
برای بقا در میان آشوب
نویسنده :ویل پیج
ناشر :لیتل ،براون اند کمپانی
2021

درباره نویسنده
ً
ویــل پیــج قبــا رئیــس بخــش اقتصــادی شــرکت
«اســپاتیفای» بوده که در اشــتراکگذاری موســیقی
فعال است .او پیشتر در شرکت سازنده گیتار «»PRS
هم کار میکرده اســت .پیج در این دو شــرکت پیشرو
در «راکونومیکــز» بــود کــه ترکیبی اســت از دو کلمه
موسیقی راک و اقتصاد .او توانست اقتصاد موسیقی
را رونق بخشد و ژانرهایی از موسیقی را نجات دهد.
دوازده سال پیش صنعت موسیقی با یک اختالل بزرگ مواجه شد .طی یک دهه گیج میزد و
دور خودش میچرخید اما بعد فهمید که چطور باید به این اختالل واکنش نشان بدهد و خود را
حفظ کند و انگیزهاش را نگه دارد .امروز صنایع بیشماری ،چه آنالین و چه آفالین ،خودشان را
در وضعیتی مییابند که موانعی حاصل از اختالل در کسبوکارهایشان جلویشان سبز شده و این
کتاب به آنها کمک خواهد کرد که بفهمند چطور این یک دهه سردرگمی را پشت سر بگذارند و بر
مصایب فایق آیند

اقتصاد تارزانی
دوران گذر از دانستن چگونه به فروش رفتن یک محصول به دوران فهم چگونگی مصرف آن
ترجمه :سعید ارکانزاده یزدی

من سال  2012به شرکت «اسپاتیفای» پیوستم ،وسط بازیهای المپیک لندن.
در اولین روز کاریام خواســتم که سالنامه صنعت موسیقیهای ضبطشده در
جهان را برایم بیاورند و در آن دنبال چیزی میگشتم که بتواند چشماندازی از
ایــن صنعت به من بدهد .در آن موقع ،روایت کلی این صنف این بود که ضبط
موسیقی کاهش پیدا کرده :یعنی تعداد فروش سیدیها پایین آمده ،کپی غیرمجاز
باالســت ،دانلودهای قانونی هم پایین آمده تا بتواند کاهش فروش سیدیها را
جبران کند .استریمینگ هم یک استراتژی اشتباه در نظر گرفته میشد که در
زمره دور باطل اشــتباهها به شمار میرفت .اســتریمینگ پخش زنده اینترنتی
صوت اســت که بهصورت مستقیم بر بستر شبکه کامپیوتری و اینترنت منتقل
میشود .شنوندگان با اســتفاده از تجهیزات خود مانند رایانه ،لپتاپ ،گوشی
هوشمند ،تبلت ،تلویزیون هوشمند و ...میتوانند موسیقی را بشنوند.
بهســختی دنبال ایده برای نجات این صنعت میگشتم و دوستی مرا با یکی از
همکارانم بهنام کریس تاینن آشــنا کرد که آن موقع یکی از معدود دانشمندان
علوم داده در شــرکت بود .او کمک کرد تا اولین داشــبورد داده را در شرکت
بسازیم ،داشبوردی که به کارکنان اسپاتیفای اجازه میداد بهشکل بصری ببینند
شنوندگان چطور موسیقی میشنوند .همیشه وقتی دادهها از موتورخانه شرکت
بیــرون میزد ،تاینن به ما درســی میداد .او خیره به صــورت ما نگاه میکرد
و میگفت« :اگر این دادهها را به شــما بدهم ،چــکار میخواهید بکنید؟» او
میخواست به ما یاد بدهد که چطور قبل از اینکه در پیچیدگی دادههای زیادی
که به ســراغ ما میآید غرق شویم ،از عقل سلیم خود استفاده کنیم؛ این درسی
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است که من در سیصد صفحه بعدی این کتاب میخواهم آن را شرح بدهم.
ما چند ایده واقع ًا ساده را سرهمبندی کردیم و دادههایی را هم جمع کردیم
برای اینکه یک نمودار درست کنیم از پرفروشترین آلبومهای سال در پلتفرم
اســتریمینگ خودمان .صنعت موســیقی در اعتیاد بــه نمودارها یک صنعت
منحصربهفرد اســت ،چون که این نمودارها مسایل را برای عموم افراد بصری
میکند و عموم افراد هوادار این هســتند که مســایل بهشکل بصری نشان داده
شوند.
نمودار ما آلبوم ستاره پاپ بلژیکی ـ استرالیایی ،گوتیه ،بهنام «ساختن آینهها»
را در صدر فهرست قرار داده بود .گوتیه آن سال ،بهلطف تکآهنگی که منتشر
کرده بود ،بسیار معروف شــده بود و در رایانههای اپل مکینتاش خیلی شنیده
شــده بود .پایین این فهرســت آلبومی از النا دل ری بود با فاصله در رتبه هشتم
قــرار گرفته بود .آن وقت بود که مــا فهمیدیم باید با دادهها چه کنیم .ما تمام
دادههای مربوط به شنیدن آلبومهای موسیقی را داشتیم و دریافتیم که نباید همه
پرفروشها را یکجا جمع کنیم و باید بدانیم که بعضی آهنگها زیاد شنیده
میشــوند و گاهی بعضیها آهنگها را باید در فهرست بیاوریم که خیلی هم
به آنها اقبالی نشــان داده نشده اســت .در واقع ،برخی از قطعات موسیقی در
یک آلبوم خیلی گل میکنند اما برخی قطعهها هم هستند که چندان از سوی
مخاطبان با استقبال مواجه نمیشوند .ما براساس معیارهای مصرف آهنگ در
سیســتم استریمینگ ـ برخالف فروش آلبومها که مبتنی بر تراکنشهای پولی
خرید آلبوم اســت ـ فهمیدیم که میتواند از دانشی که دادهها میدهند استفاده

کتاب ضمیمه

آلبومها قب ً
کنیم برای اینکه فهرستی در صفحه اول
ال اوج و فرود داشتند اما حاال
اسپاتیفای میگذاریم صحیحتر باشد.
فقط نتیجهگیــری را ارایه میکنند .این
مــا از یک حربه اســتفاده کردیم و
وضعیت به هواداران میگفت که تا چند
آن ایــن بود که براســاس دادههایی که
ســال آینده دنبال رویداد عجیبوغریبی
داشــتیم قطعه میانگین هر آهنگ را از
نباشــند .هواداران نباید دنبال این باشند
نظر شنیده شــدن مشخص کردیم و این
که گروه بروند توی اســتودیو بنشینند
بار آلبومها را براســاس قطعه میانگین
و یک شــاهکار خلق کننــد بلکه باید
آنها رتبهبندی کردیم .بنابراین بهجای
دنبال کارهایی باشند که هرجایی بتوانند
اینکه آلبومها را براســاس فروش آنها
توجههــا را جلب کنند و بشــود آنها
نوسان از ایدههای قدیمی به جدید همان چیزی است که جیم گریفین ،متخصص
برمبنای
طبقهبنــدی کنیــم ،آنهــا را
را شــنید .دیوید بویی هــم این را قبلتر
فناوری ،در سخنرانی سال  2009خود در سانفرانسیسکو به آن اشاره کرد و
آن را «اقتصاد تارزانی» نامید .او با اشاره به واکنشی که صنعت موسیقی به
مصرفشدنشــان ازســوی مشــتریان
پیشبینی کرده بود و در سال  2002گفته
اشتراکگذاری غیرقانونی قطعات موسیقی در وبسایت «نپستر» داشت ،گفت:
دســتهبندی کردیم .این کار باعث شــد
بود که موسیقی دیگر چیزی نیست که
«ما این شاخههای نازک را سفت میچسبیم تا کف جنگل نیفتیم .در همین زمان،
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که آمار تمام قطعات موسیقی حواس ما
گوشهای بنشینی و آن را با تمرکز گوش
کنیم .نکتهاش این است که حساب کنیم چه موقعی باید شاخه قبلی را رها کنیم و
به شاخه جدید بچسبیم».
را پــرت نکند و بتوانیم آلبومها را بهتر
بدهی ،بلکه یک آب جاری اســت که
تحلیل کنیم و روشنتر نشان بدهیم که
نیازی نیست به آن توجه کنی.
آنها چطور مصرف میشوند.
این یک دوراهی بود که ما را بهســوی «اقتصــاد توجه» میبرد .همانطور
با این دســتهبندی جدید بود که دیدیم آلبوم گوتیــه نهتنها دیگر در صدر
که در این کتاب به شــما نشان خواهیم داد ،اولین درسی که ما از این وضعیت
فهرســت ما نیست بلکه اصال جزو ده آلبوم برتر ما هم نیست و پرت شده به
گرفتیم این بود که چطور باید مسیر خود را در میانه این شرایط ناپایدار و مبهم
تشخیص بدهیم .اکنون ما نهفقط باید میدانستیم که مشتریان چطور یک چیزی
پایین فهرست .برعکس ،آلبوم النا دل ری در نمودار جای خوبی پیدا کرده و از
را میخرند ،بلکه باید بهســمت این میرفتیم که مشتریان چطور یک چیزی
رتبه هشتم به رتبه اول ارتقا پیدا کرده است .ما یاد گرفتیم که شنوندگان فقط
یک قطعه از آلبوم گوتیه را میشناســند و اگر از اکثر آنها بپرسیم که یک
را مصرف میکنند .در اقتصاد آنچه تعیینکننده ارزش هر کاالیی اســت میزان
قطعه دیگر نام ببرند ،نمیتوانند .ولی طرفداران النا دل بهغیر از دو قطعهای که
کمیابی آن است .افزایش تصاعدی شمار رسانهها و بمباران اطالعاتی مخاطبان
بیشتر میشوند ،قطعات دیگری از آلبوم او را هم به خاطر دارند.
از سوی آنها باعث شدهاست که عنصر کمیاب در حوزه اقتصاد رسانه ،بهجای
بنابراین چنین شــد که من با اســتفاده از متخصصان آمار و اقتصاد ،توانستم
اطالعات توجه مخاطبان به رســانهها و اطالعات ارسالی ازسوی آنها باشد.
یک چشــمانداز مفید از دادههایی که در دست داشتیم درست کنم .اگر کسی
کمیابی توجه ســبب پدیدآمدن نظریه جدیدی دربــاره ماهیت اقتصاد به نام
میخواســت کنسرت بگذارد و از من مشــورت میخواست ،میتوانستم به او
«اقتصاد توجه» شــده است .اطالعات در عصر انفجار دادهها دیگر خصوصیت
بگویم که فقط یک قطعه چهار دقیقه و چهار ثانیهای از گوتیه در برنامهاش
کمیابی خود را از دســت دادهاست بلکه در بسیاری از موارد ،مخاطبان دچار
بگــذارد که مربوط به همان تکآهنگ موفق او بود اما برای النا دل ری باید
سرریز اطالعاتی هستند .ریشه بحث اقتصاد توجه به این گفته هربرت سایمون،
یک ســاعت تمام جا بگذارد چون هوادارانش همه آهنگهای او را دوست
برنده جایــزه نوبل اقتصاد  ،۱۹۷۸بازمیگردد که گفت «ثروت اطالعات ،فقر
دارند.
توجــه ایجاد میکند ».علت این پدیده این اســت کــه محدودیتی برای تولید
این حرکت از فروش فیزیکی آلبومها بهسوی پولیکردن مصرف آهنگها
اطالعات وجود ندارد اما از آنجا که اطالعات توجه انسان را مصرف میکند
بهشیوه اســتریمینگ به هنرمندان قواعد جدیدی را آموخت .ما به سازندگان
و میزان توجه انسانها محدود است ،افزونی اطالعات موجب میشود که افراد
موســیقی میگفتیم که شرایط شنیدهشدن موســیقی تفاوت کرده و بسیاری از
با کمبود توجه مواجه شوند و بهدنبال تخصیص بهینه توجه خود باشند .بنابراین
کاربران اسپاتیفای وقتی که  30ثانیه از شروع قطعه میگذرد و هنوز خواندن
همه شرکتها و رسانهها هم دنبال این هستند که از میان فرصتهایی که یک
را شــروع نکردهاند ،میروند سراغ موســیقی دیگری .بنابراین قطعاتی که مثل
فرد برای توجه به محتواها دارد ،بخشی را نصیب خود کنند.
قطعه «جایی که خیابانها اسم ندارد» از گروه « »U2که تازه بعد از دو دقیقه
ایــن نوع رویکرد به مســایل ،در حال حاضر دارد بیشــتر جا میافتد و در
از شروع قطعه خواندن را آغاز میکنند ،در این الگوی جدید مصرف جایی دارد
خیلی از کســبوکارها فراگیر میشــود .اینکه چه تعداد از افراد به باشگاه
زمان خود را تلف میکند و در دنیای جدید به موفقیت نخواهد رسید .بنابراین
ورزشــی میروند ،نشــان نمیدهد که آنها چطور از باشگاه استفاده میکنند
باید سبک ساخت موسیقی خود را عوض کند.
و اینکه چند عدد خودرو در ماه فروخته میشــود ،اطالعاتی درباره این ندارد
قاعده ترانهســراها نیز برای بقا ســاده بود :حوصله ما را سر نبرید و بروید
که رانندهها چطور از خودرو اســتفاده میکنند یا برای چه مقاصدی آنها را
ســراغ اصل مطلب .ترانههای کوتاهتر نشاندهنده گستره توجه محدودتر بود.
به کار میگیرند .اینکه بدانیم بازار مســکن رونق گرفته یا راکد شــده ،به ما
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صنایع رسانهای بود که زودتر از بقیه از
نمیگوید که چه کسانی در این مسکنها
بحران خارج شد و زودتر از بقیه نشان
زندگــی میکنند و زندگی آنها چطور
داد ما واقع ًا داریم چه میکنیم ،چه تولید
میگــذرد .دانســتن اینکه چــه تعداد
میکنیم ،برای چه کسانی و مشتریانمان
روزنامه در کیوسکها توزیع میشود،
چطور تولیــدات ما را مصرف میکنند.
اطالعات کمی به ما میدهد در این باب
در این کتاب موســیقی مثالی است برای
که چه تعداد روزنامه فروخته میشود و
توضیح اینکه تغییرات در کسبوکارها
اطالعات حتی کمتری دارد درباره اینکه
چطور اتفاق میافتد .از اینها گذشته ،این
چه تعــداد از ایــن روزنامهها خوانده
صنعت از اولین کسبوکارهایی بود که
میشــوند .تیــراژ روزنامهها همیشــه
از شرایط دیجیتال استفاده کرد تا خود را
براساس میزان برگشــتی آنها به انبار
بهسختی دنبال ایده برای نجات این صنعت میگشتم و دوستی مرا با یکی از
همکارانم بهنام کریس تاینن آشنا کرد که آن موقع یکی از معدود دانشمندان
تعیین میشــود ،نه برحسب اینکه چه
احیا کند و در اوضاع نابسامان و آشفته
علوم داده در شرکت بود .او کمک کرد تا اولین داشبورد داده را در شرکت بسازیم،
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تعداد به فروش رفتهاند.
باقی بماند.
چطور موسیقی میشنوند
وقتی در یک بازار ریشهدار و قدیمی
در عیــن حــال ،ابزارهایــی که ما
هستیم ،فکر میکنیم که چیزهای زیادی
اکنــون در اختیار داریــم ،چیزهایی به
ما میگویند که قب ً
ال از آنها خبر نداشــتیم و شاید مســتقیم ًا به کار تجارتی
درباره آن میدانیم اما در حقیقت دانستههای ما از آن بازار خیلی کم است .پیتر
که در آن مشــغول هســتیم نیایند اما تصاویر واضحتری به ما عرضه میکنند.
دروکر این مســئله را خوب توضیح داده است« :مشتری بهندرت آن چیزی را
اپلیکیشــنهای بدنسازی به ما میگویند که عملکرد بدنهایمان چطور است،
میخرد که کمپانی فکر میکند دارد به او میفروشــد .به همین دلیل است شما
نه اینکه عضویت در اپلیکیشــن چطور اســت .خودروهای هوشــمند به ما
باید کتاب پیش رو را بخوانید ،چون به شما زاویه دید تازهای میدهد از آنچه
میگویند ما به کجا سفر میکنیم ،نهفقط اینکه چطور آنها به فروش میرسند.
فکر میکنید میدانید .وقتی شما تصویر روشنتری از بازار داشته باشید ،میتوانید
دستیارهای هوشمندی مثل «الکسا»ی آمازون و «گوگل هوم» نشان میدهند که
بهتر پی ببرید که چطور و چه زمانی باید جهت خود را تغییر دهید و در میانه
ما چطور در خانههایمان زندگی میکنیم ،نه فقط اینکه آنها را چه کســانی
این آشوب که همه ما با دورانی سوررئال طرفیم ،خودمان را حفظ کنیم.
میخرند و به چه قیمتی .روزنامههای سنتی چاپی به استقبال اینترنت میروند
وقتی شــما نســخه فیزیکی این کتاب با عنوان «اقتصاد تارزانی» را در دست
و پلتفرمهای جدید براســاس زمانی که برای خواندن آنها صرف میشود پول
دارید ،یک «محصول» را در دست گرفتهاید که مربوط به صنعت کتاب است،
درمیآورند .حتی ظهور کتابهای الکترونیک و صوتی هم در نهایت به ناشران
صنعتی که قرنها در حال فعالیت است .ناشران چیزهای زیادی از فروش کتاب
میداننــد اما چیــزی از اینکه یک کتاب آیا اص ً
(و فروشــندگان) میگویند که چقدر این محصوالت مصرف میشوند و با چه
ال مصرف میشــود و چطور
سرعتی ،بیش از اینکه بگویند چند نسخه از آنها به فروش میرسد.
مصرف میشــود نمیدانند .صنعت کتاب میداند چطور برای کتاب بازاریابی
اما همه این کاســتیها در صنعت موسیقی جبران شد .موسیقی اولین صنعتی
کند ،از طریق مرورها و نقلقولها از کتابها به کیفیت کتابها اشاره میکند
بود که وارد بحران و آشــفتگی دیجیتال شــد و اولین صنعتی هم بود که از این
اما واقع ًا نمیداند که چطور این کتابها خوانده میشــوند ،البته بهجز صنعت
آشوب بیرون آمد؛ آشوب و بینظمیای که در طی بیست سال گذشته به وجود
کتاب الکترونیک که از طریق کیندل و رقبای این کتابخوان عرضه میشود و
آمــده و جوامع را بــه هم ریخته و نظمهای قدیمی را زیر و رو کرده اســت.
آنها دادههای بیشتری از طریق خوانش مطالب خود دارند.
بهلطف فناوری استریمینگ ،صنعت موســیقی نهتنها قلههای جدید درآمد و
این همان نکتهای اســت که برای ناشــران کتاب مفید اســت :کتابهای
میزان دسترسی را فتح کرده است ـ دسترسی بهمعنی نفوذ تلفن هوشمند بین مردم
الکترونیک چیزهایی را به ما میگویند که کتابهای سنتی نمیگویند .ناشران
در مقایسه با محبوبیت واکمنهایی که سیدی میخوردند ـ بلکه اکنون خیلی
کتابهای سنتی چاپی نمیدانند که آیا خوانندگانشان همه کلمات را میخوانند
چیزها درباره این میداند که چطور یک محتوا مصرف میشــود .استریمینگ
و اینکــه کجا مکث میکنند .بدتر از همه اینکه حتی اگر آنها این چیزها را
به ما میگوید که آهنگها اغلب چطور شــنیده میشــوند ،منبع پخش آنها
هــم بدانند ،نمیدانند که خواندن یک کتــاب لزوم ًا بهمعنای لذتبردن از آن
کجاســت ،کجا ذخیره میشوند و مردم کدام آهنگ را رد میکنند تا بعدی را
نیست .چیزی که خانه را روی سر من خراب کرد ،این است که یکی از ناشران
بشــنوند و مهمترین نکته اینکه کدام یک از آنها را به اشتراک میگذارند.
کهنهکار کتاب به من گفت  80درصد کســانی که یــک کتاب را میخرند
صنعت موسیقی دارد احیا میشود و ما خیلی بیشتر از این میدانیم که چرا این
آن را نمیخوانند .فرض کنید این همه ناشــر کتــاب تولید میکنند و آن را به
اتفاق دارد رخ میدهد .اکنون زمانهای فرا رسیده است که یک کسبوکار همه
اقصینقاط عالم میفرســتند و آن وقت  80درصد این کتاب خوانده نمیشوند.
چیــز را درباره حوزه فعالیتش میداند ،تأکید میکنم که همه چیز ـ اینکه اثر
برای همین بود که ارزش این کتاب برای من بیشتر شد چون به ما میگفت که
هنری چطور مصرف میشود ،نه اینکه چطور فروخته میشود .این یک تغییر
ما واقع ًا چه کسانی هستیم و داریم چه میکنیم .صنعت موسیقی اولین شاخه در
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الگو در کسبوکار است.
J Jحرکت شاخهبهشاخه در میان جنگل
اختالل و آشوب در کسبوکارها مایه تغییر و گاهی پیشبرد آن کسبوکار
اســت .وقتی کــه در یک فعالیت اقتصادی از نقطه الــف به نقطه ب حرکت
میکنیم ،نوعی اختالل و بینظمی پیش میآیند که روندهای گذشــته را تغییر
میدهد و روندهای جدیدی را بهجای آن مینشــاند .بنابراین آشوب و اختالل
به ما کمک میکند به چیزهایی دست پیدا کنیم که قب ً
ال آنها را نداشتهایم و
به راههایی در کســبوکارها برسیم که سریعتر و کارآمدتر از راههای قدیمی
اســت .وقتی که ما روی اختالل در کسبوکارها تمرکز میکنیم ،منظورمان
چیزی شــبیه به امواج رادیویی در الکترونیکی شدن در دهه  1920و استقبال
از توزیع دیجیتــال آثار هنری در دهه  1990اســت .در این نمونهها ،همواره
فناوریهایی میآیند که تغییردهنده بازی هستند ،قواعد بازی را عوض میکنند،
محصوالت را به محصوالتی جهانی بدل میسازند ،همچون وسایل نقلیه جدیدی
که حملونقل بینالمللی ســنتی را تغییر میدهند و بنابراین گزینههای جدیدی
برای تقاضا درست میکنند.
ردیابی و تعیین مسیر این اختاللها و آشفتگیها نیازمند دانستن این است که
چه زمانی ایدههای قدیمی کنار گذاشــته میشوند و ایدههای جدید جای آنها
را میگیرند .نوســان از ایدههای قدیمی به جدید همان چیزی اســت که جیم
گریفین ،متخصص فناوری ،در سخنرانی سال  2009خود در سانفرانسیسکو به
آن اشاره کرد و آن را «اقتصاد تارزانی» نامید .او با اشاره به واکنشی که صنعت

موسیقی به اشــتراکگذاری غیرقانونی قطعات موسیقی در وبسایت «نپستر»
داشت ،گفت« :ما این شاخههای نازک را سفت میچسبیم تا کف جنگل نیفتیم.
در همین زمان ،تاب میخوریم تا به شاخه نازک بعدی برسیم چون میخواهیم
که به جلو حرکت کنیم .نکتهاش این اســت که حساب کنیم چه موقعی باید
شاخه قبلی را رها کنیم و به شاخه جدید بچسبیم».
حاال بهاندازه کافی از مشاهدات گریفین گذشته است ،مثل بادهای که سالها
از آن گذشته و اکنون جا افتاده باشد .دوازده سال پیش صنعت موسیقی با یک
اختالل بزرگ مواجه شد .طی یک دهه گیج میزد و دور خودش میچرخید
امــا بعد فهمید که چطــور باید به این اختالل واکنش نشــان بدهد و خود را
حفــظ کند و انگیــزهاش را نگه دارد .امروز صنایع بیشــماری ،چه آنالین و
چه آفالین ،خودشــان را در وضعیتی مییابند که موانعی حاصل از اختالل در
کسبوکارهایشان جلویشان سبز شده و این کتاب به آنها کمک خواهد کرد
که بفهمند چطور این یک دهه ســردرگمی را پشت سر بگذارند و بر مصایب
فایق آیند.
حفظکــردن خود در خالل این آشــوب یعنی اینکــه بدانید چه موقعی به
وضعیتی رســیدهاید که اگر کارهایی را که در گذشته میکردید ادامه بدهید،
هیچ پیشرفتی نمیکنید و فقط اوضاع بدتر میشود .اینکه مثل تارزان بخواهید
شــاخه قبلی را رها کنید و شــاخه جدید را بگیرید ،به این معنی است که به
تاریکی خیره شوید و با ترس خود از ناشناخته روبهرو شوید .این کتاب به شما
اعتمادبهنفسی را خواهد داد که برای جلورفتن نیاز دارید.
در اینجا یک نکته دیگــر را هم باید تذکر داد و آن درباره کلمه «اقتصاد»

اولین درسی که ما از این وضعیت گرفتیم این بود که چطور باید مسیر خود را در میانه این شرایط ناپایدار و مبهم تشخیص بدهیم .اکنون ما نهفقط باید میدانستیم که مشتریان چطور یک چیزی
را میخرند ،بلکه باید بهسمت این میرفتیم که مشتریان چطور یک چیزی را مصرف میکنند .در اقتصاد آنچه تعیینکننده ارزش هر کاالیی است میزان کمیابی آن است .افزایش تصاعدی شمار
رسانهها و بمباران اطالعاتی مخاطبان از سوی آنها باعث شدهاست که عنصر کمیاب در حوزه اقتصاد رسانه ،بهجای اطالعات توجه مخاطبان به رسانهها و اطالعات ارسالی ازسوی آنها باشد
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در عنوان کتاب است .معمو ًال وقتی صحبت از اقتصاد میشود مطالب ماللآور
و یک علم خســتهکننده در خاطرمان نقش میبندد اما باید توجه داشــت که
اقتصاد علمی اســت که باید از آن لذت برد .از سوی دیگر ،برای خواندن کتاب
و اینکه راهبردهایی را پیدا کنیم که در اقتصاد تارزانی برای بقا مد نظر است،
الزم نیست که اقتصاد و جزئیات علم اقتصاد را بدانیم .ماجرا این است که خیلی
وقتها مســایلی که به اقتصاد مربوط اســت فارغ از چیزهایی است که مورد
توجه اقتصاددانان اســت .اولین مواجهه من با اقتصاد مربوط است به زمانی که
نوجوان بودم و مسابقات تیم فوتبال آمریکایی را میدیدم .والدینم نمیگذاشتند
بیشتر از زمان مشخصی فوتبال بازی کنم و من هم دلم میخواست که مشروح
همه بازیها را ببینم .بنابراین اقتصاد برای من شد همان مسئلهای که در عمق به
آن میپردازد ،یعنی تخصیص منابع محدود به تقاضاهای نامحدود یا خیلی بیشتر
از آنچه توان فراهمکردنش وجود دارد .از ســوی دیگر ،شروع کردم به تحلیل
آمارهای تیمهای فوتبال و جدولها و میانگینهایی برای خودم درســت کردم
که نشان میداد کارآمدی هر تیم چقدر است.
بحران همهگیری کووید ـ  19تغییرات بنیانکنی را که همان موقع هم پیش
رو بودند شتاب بخشید .خیابانها و بزرگراهها خالی شدند و کسانی که تا قبل
از بحران تجربه خرید آنالین را نداشتند ناچار شدهاند که اکنون آنالین خرید
کنند ـ و زمانی که ما دوباره کسبوکار معمول خود را از سر بگیریم ،خیلی از
آنها دیگر به خیابانها باز نخواهند گشت .همانطور که یکی از متخصصان در
میانه بحران متذکر شد ،استفاده از نرمافزارهای کنفرانس ویدیویی باعث شد که
ارزش شرکت سازنده نرمافزار «زوم» بیش از هفتمین شرکت بزرگ هواپیمایی

جهان شــود و حتی هیوالیی مثل شــرکت «جنرال الکتریک» را هم پشت سر
بگذارد .بذر چنین تغییراتی قبل از شــیوع ویروس کرونا کاشته شده بود ـ یا به
عبارت دیگر ،اقتصاد تارزانی داشت بهتدریج بر زندگی تمام ما چیره میشد.
ســه حرفه را در نظر بگیرید که دانشجویان معمو ًال بههوای کسب درآمد
بیشــتر به آنها تمایل پیدا میکنند :حســابداری و بانکداری و حقوق .هر سه
رشــته اکنون جایگزین شدهاند با علوم دادهکاوی ،مهندسی نرمافزار و مدیریت
محصول .حســابداران دارند دنبال اپلیکیشنهایی میگردند که روی تلفنهای
هوشــمند نصب شوند و به مشتریان خدمات بهتری بدهند ،اپلیکیشنهایی مثل
«استرایپ» که خدمات اطلس آن هدفش این نیست که حسابداری را در زنجیره
تأمین ســاخت محصوالت از بین ببرد بلکه میخواهد آن را جایگزین کند با
روشهــای دیگری؛ روشهایی که کاغذبازیهای طوالنی را کاهش میدهد ،از
پیچیدگیهــای حقوقی و انبوهی از تعرفهها و عــوارض میکاهد .بنابراین این
امکان را فراهم میکند که یک شرکت بهجای اینکه در عرض چند ماه شکل
بگیرد ،در عرض چند روز تأسیس شود .اگر شما دانشجوی حسابداری باشید و
بخواهید که در میان این آشــوبی که ایجاد شده خودتان را حفظ کنید و مسیر
بقایتان را پیدا کنید ،باید بفهمید که حرفه شــما بسیار بسیار متفاوت خواهد
بود از آن زمانی که شــما درسخواندن را برای گرفتن مدرک حسابداری در
دانشگاه شروع کردید .تأکید بر اینکه همان شاخه قدیمی را بچسبید به این امید
که مشکالت خودشان رفع میشود یا فقط وظایفتان جایگزین وظایف دیگری
خواهد شــد باعث میشود که به مخمصه ناجوری بیفتید .بلندپروازیهایی که
در رشته حسابداری در حال حاضر دنبال میشود خیلی متفاوت است با اینکه

همانطور که یکی از متخصصان در میانه بحران کرونا متذکر شد ،استفاده از نرمافزارهای کنفرانس ویدیویی باعث شد که ارزش شرکت سازنده نرمافزار «زوم» بیش از هفتمین شرکت بزرگ
هواپیمایی جهان شود و حتی هیوالیی مثل شرکت «جنرال الکتریک» را هم پشت سر بگذارد .بذر چنین تغییراتی قبل از شیوع ویروس کرونا کاشته شده بود ـ یا به عبارت دیگر ،اقتصاد
تارزانی داشت بهتدریج بر زندگی تمام ما چیره میشد
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انجام میدادند و همه سروکارشــان با
شما فقط با یک دفتر حسابرسی سروکار
لمسکردن کاغذ بــود .اقتصاد تارزانی
داشته باشید و بتوانید با آن کار کنید.
باعث شــد وکیلهایی که شــاخههای
در آن ســوی دیگر نردبان حرفهای،
قدیمی را چسبیده بودند و رها نمیکردند
اگر شــما مســئولیت یک ســازمان یا
به کارهای بیهوده ســرگرم باشند .اما
نظــارت بــر کار هــزاران کارمند را
اختالل در حوزه حقوق بهواسطه روش
بر عهده داشــته باشــید،باید بدانید که
طراحــی ابزارهای این حــوزه فراگیر
بیتوجهی به نقاط عطف کارتان ،یعنی
آن مواقعــی که کل کســبوکار براثر
شــد .اگر مــن از ابزار «داکیوســاین»
استفاده کنم ،همه مشتریهایم نیز باید
یــک نوآوری دگرگون میشــود ،فقط
از آن اســتفاده کنند .این را «اثر شبکه»
باعث میشــود که مشکالت سختتر
میگویند؛ اثر شبکهای تأثیری است که
و سختتر شــوند .بهعبارت دیگر ،اگر
موسیقی اولین صنعتی بود که وارد بحران و آشفتگی دیجیتال شد و اولین صنعتی
هم بود که از این آشوب بیرون آمد؛ آشوب و بینظمیای که در طی بیست سال
استفادهکنندگان از یک کاال یا خدمات
شــما در این لحظاتی کــه نقاط عطف
گذشته به وجود آمده و جوامع را به هم ریخته و نظمهای قدیمی را زیر و رو کرده
درآمد
جدید
های
ه
قل
تنها
ه
ن
موسیقی
صنعت
استریمینگ،
فناوری
لطف
ه
ب
است.
بر ارزش آن دارند .هرچه افراد بیشتری
کاری شما به حساب میآید ،شاخههای
و میزان دسترسی را فتح کرده است ـ دسترسی بهمعنی نفوذ تلفن هوشمند بین
قدیمی را رها نکنید ،شاخههای جدید از
از آن استفاده کنند ،آن کاال یا خدمات
مردم در مقایسه با محبوبیت واکمنهایی که سیدی میخوردند ـ بلکه اکنون خیلی
چیزها درباره این میداند که چطور یک محتوا مصرف میشود
برای هر صاحب آن ارزشمندتر میشود.
دسترس شما دورتر خواهند شد.
ممکن است این افزایش ارزش اثر جانبی
بانکداران هم اکنــون باید با اقتصاد
تارزانــی خود روبهرو شــوند چرا که تــازهواردان به این کســبوکار مثل
باشد ،یعنی هر فرد بنا بر نیازی که دارد از آن کاال یا خدمات استفاده کند و نه
به خاطر ارزشمند شدن آن .اما همین بر ارزش آن کاال یا خدمات میافزاید .اثر
مورچههــای دیجیتالی رفتار میکنند که شــروع کردهاند به خوردن غذاهای
شبکه در حوزه حقوقی باعث شد که با اختالل روشهای قدیمی کسبوکار،
پیکنیک آنها .در تمام رونقگرفتنهای حوزه مالی که در ســالهای اخیر
اســتفاده از ابزارهای جدید بیشتر شــود .افراد و سازمانها و مؤسساتی که به
شاهدش بودیم ،نوعی بیاعتنایی در میان بانکدارها را دیدهایم در قبال این سؤال
اســتقبال این فناوری جدید نمیروند ،برای افزایش مقیاس ایدههایشان مشکل
کــه بانکها چطور باید پول دربیاورند و چطور پول در وهله اول درســت
خواهند داشــت .برای یک اســتارتآپ معمولی با چهار کارمند که تعداد
میشود .به دانشجویان بهندرت درس داده میشود که چطور بانکها میتوانند
کارکنان خود را به چهارصد نفر و بعد به چهار هزار نفر گســترش میدهد،
یک دالر داشــته باشــند اما ده دالر وام بدهند و حرفهایهای این حوزه نیز
تعجبآور نخواهد بود که واحد پرهزینه حقوقیاش هم بســیار بزرگ شود
بهندرت ادعاهای واحدهای مالی شــرکتهای خود دربــاره اینکه ابزارهای
و یکدهم کل نیروی کار آن را تشــکیل بدهد .از آن ســو ،برای کسانی که
دارایی آنها میتواند میلیونها دالر برای شرکت سود بیاورد زیر سؤال میبرند.
دستشان میتواند به شاخههای جدید فناوری حقوقی برسد این امکان هست
آنها بهندرت از این واحدهای مالی میپرسند که چطور شرکت میلیونها دالر
که این نسبت ـ و طبع ًا هزینههای باالی حقوقی ـ را به نصف کاهش دهد .ترس
را دارد از دست میدهد و ضرر میکند .حقوق نیز از دیگر حرفههایی است که
از ناشــناختهها باعث شده و همچنان در آینده باعث میشود که مقاومت در
زمانی هیچکس تصور نمیکرد خدشــهای به آن وارد شود اما حاال میبیند که
برابر گرفتن شــاخههای جدید ادامه پیدا کند اما این ترس نابجا است :فناوری
دچار اختالل شدیدی شده است .فناوری در طی ده دهه گذشته بهشدت تالش
باعث ایجاد اختالل و آشــوب در کســبوکار حقوق شده است اما کار خود
کرده است که حرفههای حقوقی را با اختالل مواجه کند و آنها را از اساس
وکال را مختل نکرده اســت .وکیلی همیشه مورد نیاز است :انسانها همیشه
دگرگون سازد ،با اینکه شرکتهای حقوقی باقی ماندهاند و مخالف تغییرات
در آستانه سقوط هستند ،همه آدمهای کاملی نیستند و ممکن است که شیطان
واقعی هســتند .برای مثال ،در عوض اینکه نگاه کنیــد به واحدهای حقوقی
گولشان بزند.
معمولی ساختارهای ســازمانی ،بشمارید که چند دستیار حقوقی میتوانید در
حقوق و بانکداری و حســابداری فقط سه حرفه از انبوه حرفههایی هستند
این ســازمانها پیدا کنید .تعجب نکنید از اینکه یکســوم نفرات واحدهای
که در اینجا به آنها اشاره شد .بهسادگی میتوانم بیش از صد حرفه دیگر را هم
حقوقی شــرکتها وکیل نیستند .اینها نشانههایی اســت از اینکه اوضاع و
نام ببرم که با اختالل در کسبوکار مواجه شدهاند .شرکای زیادی میتوانند در
احوال دارد تغییر میکند .اولین آثار تحول نوآوریهای محصوالت شرکتیهایی
رأس این شرکتها باشند و دانشجویان زیادی که بخواهند این مشاغل را برای
مثل «داکیوســاین» و «فستکیس» ظاهر شد .اگر بخواهیم از اساس به ماجرا
آینده خود برگزینند .دانستن اینکه چطور در میانه اختالل و آشوب خودمان را
نگاه کنیم« ،محصول» حرفههای حقوقی اعتماد اســت .شرکت «داکیوساین»
این اعتماد را دیجیتالی کرد .شــرکت «فســتکیس» نیز با خدمات دادههای
حفظ کنیم نیازمند توانایی تشخیص زمان حرکت است :دانستن وقتی که شاخه
قدیمیای که به آن چسبیدهایم ناپایدار میشود و وقتی که شاخههای جدید در
حقوقی خود باعث شــد که گزارههای حقوقیای که خوانده و نوشته میشوند
برمبنای تحلیلهای دادهکاوی باشــد .اینها خیلی دور است از آنچه قب ً
دسترس ما قرار میگیرند ،اساسی و ضروری است.
ال وکال
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 10کتاب برتر ژاپن

اقتصاد جدید؛ کرونا تا کلمات

در لیست زیر میتوانید  10کتاب پرفروش ماه میو خالصهای را که نویسندگان هر کتاب مایل بودند در اختیار بگذارند بخوانید

1

آنچه سال اول مشاوره یاد میگیرید

2

نظریه سرمایه جهان جدید

نویسنده :دایسکی تاکایوکی /مشاوران بینالمللی ،چه تازهواردان چه پیشکسوتان میتوانند از امروز از این کتاب استفاده کنند .با دقت  30مهارت
اساسی را که باید داشته باشید میتوانید تعیین کنید .این کتاب فقط مخصوص کسانی نیست که در یک شرکت مشاوره کار میکنند .مهارتهای
زندگی
جهانیای را یاد میگیرید که صرفنظر از شغل و صنعت  15سال دیگر مفید خواهد بود .این کتاب برای درک از سطح پایه هنگام یادگیری در سال اول
ِ
شغل،در

کشور،فارغ از صنعت و

کاری است .پس چرا عنوان «سال اول مشاوره چه میآموزید» را انتخاب کردم؟ بسیاری از بنگاههایمشاوره وابسته به خارج از
بنابراین،در آنچه آنها هنگام مشاوره آموختند ،این فرضیه حاکی از آن است که این کار شامل یک نیروی کار جهانی است

مکانهایمختلفی فعالیت میکنند.
خودم،با مشاوران سابق که در زمینههایمختلف فعال هستند

کتاب،من عالوه بر تجربه

که بدون توجه به صنعت و شغل میتواند به طور گسترده مورد استفاده قرار گیرد .در این
کرد،با دقت انتخاب کردم.
مصاحبه کردم و  30مهارت را که میتوان از امروز در میان تکنیکهایکار آنها استفاده 

نویسنده :سایتو کوهی

این کتاب برنده جدیدترین کتاب در سال  2021شده است .در «آنتروپوسن» فعالیت اقتصادی انسان زمین را نابود میکند که دورهای از بحران زیست
نشود،این جامعه به یک حالت وحشیانه سقوط خواهد

محیطی است و نتیجه رفتارهای انسان را در اکوسیستم میتوان به وضوح دید .اگر تغییرات آب و هوایی کنترل
کرد .برای جلوگیری از آن  ،باید جلوی سود بیپایان سرمایهداری را بگیریم  ،اما آیا در تمدنی که سرمایهداری را کنار گذاشته است  ،امکان رونق وجود دارد؟ نه  ،یک
کند،به طور مشخص راهی
راهحل برای بحران وجود دارد .این اشاره در افکار متاخر مارکسی بود که توسط نویسنده کشف شد .اوکه توجه جهانیان را به خود جلب می 
به سوی جامعه مرفه آینده ترسیم میکند!

3

دانشگاه پول

4

رادیو  NHKرادیوی تجارت انگلیسی (ژوئن [ )2021مجله]

نویسنده :لیبرال ات آرن /جایزه کتاب تجارت  2021به انتخاب خوانندههارا دریافت کرده است .همچنین جایزه کتاب در رده کسب و کار را کسب
کرده است .ذخیره  /کسب  /افزایش  /محافظت  /استفاده 5« .اصل قدرت» را که برای زندگی مشکلی ایجاد نخواهد کرد در این کتاب به شما یاد
خواهیم داد .نحوه بررسی  6هزینه ثابت عمده زندگی ،فقط  3بیمه الزم است ،دالیل توصیه اجاره نسبت به صاحبخانه بودن 8 ،جبهه کارهای جانبی توصیهشده،
روش مدیریت دارایی که حتی مبتدیان میتوانند حرفهایهارا شکست دهند .نحوه شناسایی سرمایهگذاریهایی که نباید انجام شود .پر از دانش فنی برای کاهش
زندگی،کار و پیری و زندگی آزاد! تعداد تجمعی بازدید آنالین بیش از  200میلیون بار!  1.27میلیون مشترک! آسانترین درک کانال

اضطراب در مورد پول در
دهید،زندگی شما تغییر خواهد کرد .یک کتاب مقدس فوقالعاده عملی!

گوید،اما اگر این کار را انجام
آموزشی پول ژاپن « »Ribe Daiدرباره این کتاب گفت :هیچکس آن را نمی 

نویسنده :رادیو ملی ژاپن /پخش در  5روز در هفته! یک دوره یکمرحلهای برای یادگیری زبان انگلیسی الزم برای تجارت یکباره نیاز است .موضوع
دوشــنبه و سهشنبه «مکالمه انگلیسی تجاری» است .عبارات انگلیسی با درجه باالتر را بیاموزید که میتوانند بالفاصله در تجارت واقعی استفاده
شوند« .ایمیل تجارت» در روز چهارشنبه است که به شما تکنیکهایایمیل هوشمند را در قالبی یاد میدهد که «ایمیلهایتأسفبار» را که مردم ژاپن تمایل
به ایجاد آن دارند اصالح میکند .پنجشنبه و جمعه «مصاحبه»هااست که کارشناسان و مدرسان از سراسر جهان درباره موضوعات فصلی مانند پس از کرونا و
مهارتهادر قرن  21صحبت خواهند کرد .در سطوح مختلف موضوعات آشنا در زندگی اجتماعی را درک کنید ،اهداف و دالیل خود را متوجه خواهید شد .طیف
گستردهای از موضوعات پیچیده را درک کنید و از کلمات متناسب با هدف خود استفاده کنید .میتواند ادعاها و استداللهایمنطقی را تنظیم کنید.
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5

نظریه و حساب؛ ترجمه جدید
نویسنده :شیبوساوا ای ایچی

شیبوساوا،یک صنعتگر ژاپنی بود که امروزه به عنوان «پدر سرمایهداری ژاپن» شناخته میشود .او پیشگام معرفی سرمایهداری غربی به ژاپن

ویسکونت
بیندیشیم« ،سبک کار» و «تفکر در مورد مدیریت» به دلیل تأثیر جهانی

پس از ترمیم میجی بود .اگر دیدگاه خود را به عصر حاضر تغییر دهیم و این روزها به ژاپن
است،
شدن در حال تنوع است .موضوعات مختلف از «هیچ چیز با پول نمیتوان خرید» و«برتری سود» تا «تأکید بر مسئولیت اجتماعی شرکت» و «پایداری» پیچیده 
مدیران،کارمندان عمومی تا کارگران نیمهوقت شرایطی وجود دارد که در آنها چارهای نداریم جز اینکه در تعارض به عقب و جلو برویم .در چنین

از رسانههاگرفته تا
گذشته،ژاپن حداقل در زمینه تجارت به دستیابی به دستاوردهای کالس جهانی

شرایطی،نویسنده معتقد است که اکنون برای ما ژاپنیهابازگشت به اصل او قابل توجه است .طی  100سال

ادامه داده است .دانستن ایدههایی که زمینهساز آن هستند باید راهنمای محکمی برای زمانهاینامشخص باشد.

6

کتاب تصویر کلمات بهتر
نویسنده :اوونو موئکو

ام،اما یک کلمه کوچک باعث کجخلقی طرف مقابل شده است ».آیا تا به حال تجربه تلخی
آیا تا به حال از «کالم» کسی ناامید شدهاید؟ یا «من دلخور نشده 
است،«چگونه صحبت کنیم» را در این کتاب معرفی
مشاور ،که به بیش از  20هزار کارگر ارتباطات آموزش داده 

مانند «من شما را آزار دادم» داشتهاید؟ نویسنده به عنوان یک
عالقه»تقسیم شده در صحنه 15

میکند  ،که روابط انسانی را بسیار نرمتر میکند .ما  141نمونه از الگوهای قابل استفاده برای ترجمه «یک کلمه قورباغه» را که به «خط مورد
کنید،ممکن است روابط شما خراب یا جبرانناپذیر شود .نوعی که به طور احتمالی منجر به آزار و
فصل،توضیح میدهیم .کلمات ترسناک هستند .اگر در استفاده از آن اشتباه 

بزنید،احساسات شخص مقابل بسته به عبارت تغییر میکند .این کمک بزرگی برای ایجاد روابط بهتر است.
شود،نوعی است که ندانسته «یک کلمه اضافی» میگوید .حتی اگر همین حرف را 
اذیت می 

7

عادت فوقالعاده کامل

نویسنده :بی جی فاگ

دانشمند علوم رفتاری در دانشگاه استنفورد ،بنیانگذار و مدیر موسسه طراحی رفتاری معتقد است که روش تأثیر در طول  20سال توسعه یافته است! رفتار خود را در هر
زمینهای تغییر دهید« .روش علمی» که میتواند به شما کمک کند چیست؟ راز آن روش «عادتهایکوچک» است .ضمن استفاده کامل از به حداقل رساندن رفتار و روتینسازی «انگیزه /
توانایی  /محرک» با تنظیم عوامل مختلف میتوان هر اقدامی را انجام داد .ادامه یا توقف امکانپذیر خواهد بود .این روش در حال حاضر توسط بسیاری از تجار استفاده میشود .دانشآموزان آن
ای،هم بنیانگذاران نیز متولد شدهاند .روشهایاین کتاب به راحتی و سریع
را امتحان کردهاند و تأثیر آن اثبات شده است .از راز رفتار انسان توسط نویسنده رونمایی شد از این درس افسانه 
کنید،باید یک سالح عالی در زندگی باشد که زندگی شما را تغییر خواهد داد.
هستند،اثر گلوله برفی است .اگر مدل رفتار نویسنده را درک و از آن استفاده 

قابل اجرا

8

آموزش مقدماتی ،اشخاص تجاری که توسط مشاوران آموزش داده میشوند
نویسنده :فوناگاوا جونشی

است،اما در واقع تعداد کمی از مردم قادر به
اکنون از «تفکر منطقی» میتوان به عنوان «آموزش اساسی» تجار نام برد .کتابهای مقدماتی مختلفی منتشر شده 
ای،به اصطالح «مشاور مشاوره»
بنابراین،مربی افسانهای امبی 

تسلط بر آنها هستند .دلیل آن این است که هیچ فناوری برای «منطقی گفتن» فقط با «تفکر منطقی» وجود ندارد.
دارد،«تکنیکهایانتقال منطقی» را در یک مانگای داستان قرار میدهد و آن را به صورتی قابل درک توضیح میدهد.
فوناگاوا،که سابقه تدریس توسط یک مشاور بزرگ را 

آقای

9

آینده هوش مصنوعی و دیجیتال
نویسنده :ادوری تانگ

کل زمان مصاحبه بیش از  20ساعت است!
افکار،اعمال و رویاهایش صحبت میکند .آینده دیجیتال و هوش مصنوعی ناشی از خرد دنیای فناوری که رسانههایجهان اکنون به آن توجه
آدری تانگ خودش در مورد 
کتاب،یک وزیر جوان دیجیتال که نقشی اساسی در

دارند! تایوان تنها کشوری بود که ویروس کرونای جدید را که در سال  2020به دنیا آمد با موفقیت مهار کرد .در این
اینجا دارد  ،پیامی در مورد اسرار اقدامات موفقیتآمیز کرونا  ،دیجیتال و دموکراسی  ،دیجیتال و آموزش  ،هوش مصنوعی و جامعه و نوآوری و مسیج به ژاپن میدهد.

10

 1درصد تالش

نویسنده:هیرویوکی

هیرویوکی در حالی که بزرگترین تابلوی اعالنات ناشناس  4chanرا در جهان انگلیسیزبان مدیریت میکند،یک مرد فوقالعاده مشهور در دنیای اینترنت است که مانند
دادید؟بهترین تالش شما «کجا» بود؟ ما به

همیشه در پاریس زندگی میکند .کتاب از «تربیت مرموز» شروع میکند و سوال میکند که در زندگی چه نوع قضاوتی در نقطهعطف انجام
بخش «ایده تفکر» خواهیم پرداخت .مثل این است که یک قدم به عقب برگردید و جایی برای کار سخت پیدا کنید .داستان «تالش برای تالش نکردن» (= 1درصد تالش) بر اساس هفت
چشمگیر ،کهآنها را به ترتیب زمانی خالصه کردهایم .این کتاب اولین و آخرین «اصل» نسل اول اینترنت خواهد بود.همه معنای واقعی این مسئله را اشتباه میفهمند .حقیقت

قسمت
این است که  ،«بدون 1درصد الهام  ، 99درصد تالش هدر میرود ».با این حال  ،این جمله با عبارت «اگر تالش کنید  ،میتوانید راه را باز کنید» بسیار معروف شده است .در دنیای اختراع  ،نقطه شروع مهم است.
«بیایید چیزی شبیه یک کره درخشان بسازیم» .تالشها از طریق آزمایش و خطای مکرر مهم میشوند .تالش بیرویه و بدون هیچ گونه الهامگیری هیچ فایدهای ندارد .خوب نیست که فقط کلمات دلپذیر پخش
حساب،برنامه این کتاب آغاز شد.

شوند زیرا ممکن است تعداد افراد ناراضی را افزایش دهد .با این
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ایدهها

اقتصادجهانباچهتئوریهاییادارهمیشود؟

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

یپولی
روزهای ب 
خانوادهها درآمد خود را  8.5درصد کمتر نشان میدهند
افــراد بهویــژه در مشــاغل آزاد ممکن اســت منافع
ساعد یزدانجو
غیرمســتقیمی از کماظهاری درآمد خود در طرحهای
آمارگیری خانوار داشته باشند .اول ،ممکن است ترس
دبیربخشژورنال
از محرمانه نبودن آمارهای خانوار سبب شود تا خانوارها
اطالعاتی متناســب با اظهارنامه مالیاتی خود ارایه کنند .دوم ،خانوارهای با مشاغل آزاد
برخالف مزد و حقوقبگیران ،برای محاســبه مقدار درآمد واقعی خود باید زمان اضافی
صرف کنند؛ درصورتیکه مشاغل آزاد قب ً
ال گزارش غیرواقعی برای بازرسان مالیاتی ارائه
کرده باشند بهنظر میرسد که گزارش همان اظهار در طرحهای آمارگیری خانوار بهجای
محاسبه مقدار واقعی برای ایشان راحتتر است؛ بنابراین انتظار میرود خانوارها بهخصوص
آنهایی که درآمد خود را به مقامات مالیاتی کمتر از واقع گزارش کردهاند ،انگیزه کافی
برای کماظهاری مشابه در طرحهای آمارگیری داشته باشند.
از آنجایی که احتمال شناسایی کماظهاری مشاغل آزاد کمتر از مزد و حقوقبگیران
است ،بهنظر میرسد که مشاغل آزاد انگیزه بیشتری برای کماظهاری در پاسخ به بازرسان
مالیاتی و هم چنین طرحهای آمارگیری داشــته باشند .مطالعات موجود در این زمینه
شواهد فراوانی نشان میدهند که برخی افراد درآمد خود را بهصورت سیستماتیک
کمتر از واقعیت به مراجع مالیاتی اظهار میکنند .خانوارها در پاســخ به طرحهای
آمارگیری نیز درآمد واقعی خود را افشــا نمیکنند .بهطور کلی ،خانوارها تمایل به
اظهــار اطالعات واقعی خود به جمعآوریکننــدگان داده ندارند .انگیزه افراد برای
کماظهاری در پاسخ به بازرسان مالیاتی کام ً
ال واضح است ،اما انگیزه این کماظهاری
در پاســخ به طرحهای آمارگیری سؤالبرانگیز اســت ،زیرا گزارش نادرست در این
موارد از بار مالیاتی فرد نمیکاهد .سید مهدی برکچیان ،بیتا فیاض فرخاد و مهدی

پژوهش :برآورد کماظهاری درآمد خانوارهای با مشاغل آزاد در ایران
پژوهشگران :سید مهدی برکچیان ،بیتا فیاض فرخاد ،مهدی امینیراد

برای کشورهای مختلف نیز نشان میدهد که مشاغل آزاد همواره و بهمیزان قابلتوجهی
در اظهار درآمد خود به بازرســان مالیاتی کماظهاری دارند .برای مثال ،بازرسان سازمان
مالیاتی ایاالت متحده گزارش دادهاند که برای سالهای مالیاتی  1988 ،1985و 1992
بهطور تقریبی  30تا  35درصد از درآمد صاحبان مشاغل غیر از کشاورزی کماظهار شده
اســت .در بیشتر مطالعات انجامشده در ایران ،از شاخصهای کالن برای تخمین مقدار
کماظهاری بهره گرفته شــده است .اما بهدلیل ایرادات جدی وارد بر تخمین کماظهاری
براساس شاخصهای کالن ،در این مطالعه برخالف مطالعات قبل ،از شاخصهای خرد و
مبتنی بر مطالعه پیساریدیس و وبر که دو محقق برجسته در این زمینهاند برای تخمین
اندازه کماظهاری درآمد در ایران استفاده شده است.
امینیراد در ادامه پژوهشی درباره کماظهاری درآمد خوار ،مقاله «برآورد کماظهاری
درآمد خانوارهای با مشاغل آزاد در ایران» را در شماره  3دوره  55فصلنامه «تحقیقات
اقتصادی» منتشــر کردهاند .در این مطالعه اندازه کماظهاری درآمد مشاغل آزاد در
ایران با استفاده از روش هزینهبنیاد و با بهرهگیری از داده بودجه خانوار تخمین زده
میشود .بدین منظور ،از یک منحنی علمی مزد و حقوق بگیران که بیانگر رابطه بین
درآمد و هزینه مواد خوراکی آنها است ،برای تخمین درآمد واقعی مشاغل آزاد بر
پایه هزینههای اظهارشده مواد خوراکی آنها استفاده میشود.

افراد بهویژه در مشاغل آزاد ممکن است منافع غیرمستقیمی از کماظهاری درآمد خود در طرحهای
آمارگیری خانوار داشته باشند .ممکن است ترس از محرمانه نبودن آمارهای خانوار سبب شود تا خانوارها
اطالعاتی متناسب با اظهارنامه مالیاتی خود ارایه کنند.

ژورنال

در بیشتر مطالعات موجود ،هدف اصلی از برآورد مقدار
متوســط کماظهاری ،محاسبه تخمین درآمد مالیاتی از
دست رفته است .دولتها عالقه دارند تا از روند کماظهاری
در طول زمان و هم چنین توزیع آن بین گروههای شغلی
مختلف مطلع شوند تا با استفاده از آن بتوانند سیاستهای
مقتضی را برای کاهش مالیاتگریزی اتخاذ کنند .مقدار
کماظهاری درآمد توســط مشاغل آزاد در آمریکا با باالتر
بودن نرخ نهایی مالیات افزایش مییابد و همچنین اندازه
کماظهاری در بین گروههای مختلف شغلی متفاوت است.
خانوارهای شــاغل در صنایع تخصصی در آمریکا دارای
حداقل مقدار کماظهاری و صاحبان مغازهها و رستورانها
دارای بیشترین مقدار کماظهاری هستند ،بنابراین هدف
دوم این پژوهش ،مطالعه کماظهاری در طول زمان و در
میان گروههای مختلف شغلی بوده است.
بهدلیل ایرادهای وارد بر مطالعات تاکنون صورتگرفته با استفاده از شاخصهای کالن،
در سالهای اخیر تحقیقات در این حوزه بهسمت مطالعات مبتنی بر بهرهگیری از دادههای
خرد متمایل شــده است .در این دسته از تحقیقات که نسبتاً جدید محسوب میشوند،
محققان از دادههای درآمد و هزینه بهمنظور تخمین کماظهاری استفاده میکنند .اولین
مطالعه در این زمینه در سال  1989با استفاده از دادههای کشور انگلستان ارائه شده است.
در این روش ،محققان رابطه بین درآمد و هزینه خوراک را برای دو دســته مشاغل آزاد
و مزد و حقوقبگیران ،محاسبه و از شکاف موجود در بین منحنی دو گروه برای تخمین
کماظهاری استفاده میکنند .این روش ،بر این فرض مبتنی است که اوالً صرفنظر از نوع
اشتغال ،هر دو گروه ترجیحات یکسانی در زمینه خوراک دارند ،ثانیاً هزینههای خوراکی
در هر دو گروه بهدرستی اظهار شده است و ثالثاً فقط درآمد اظهارشده مزد و حقوقبگیران،
درست اظهار شده است .همچنین فرض میشود میل نهایی به مصرف خوراک در دو گروه
مزد و حقوقبگیر و مشاغل آزاد یکسان است.
بهجز کماظهاری ،میتوان تفاسیر دیگری نیز برای وجود شکاف بین منحنیهای دو
گروه مشاغل آزاد و مزد و حقوقبگیر ارائه کرد .برخی از محققان بیان میکنند که درآمد
حاصل از مشــاغل آزاد ممکن است بهگونهای متمایز از سایر منابع درآمدی خرج شود.

مسئله

از آ نجایی که احتمال
شناســــایی کماظهاری
مشاغل آزاد کمتر از مزد و
حقوقبگیراناست،بهنظر
میرسد که مشاغل آزاد
انگیزه بیشــــتری برای
کماظهاری در پاســــخ
به بازرســــان مالیاتی و
هم چنیــــن طر حهای
آمارگیری داشته باشند.

برای مثال ،درآمد خانوار از محل مشــاغل آزاد ممکن است صرف کاالهای لوکس شود،
درحالیکه درآمد دائمی صرف کاالهای ضروری شود ،بنابراین دو گروه مزد و حقوقبگیر
و مشاغل آزاد میتوانند ترجیحات متمایزی داشته باشند .از نظر ایشان ،رویکرد هزینه
بنیاد برپایه منحنی انگل لگاریتم خطی ،قادر به تفکیک دو اثر ناهمســانی ترجیحات و
کماظهاری درآمد نیست.
این حقیقت که برخی خانوارها ممکن است مخارج کسبوکار خود را به عنوان هزینه
خانوار اظهار کنند ،سبب میشود تا رویکرد سیستم تقاضای کامل نتایج نادرستی تولید
کند ،درحالیکه ،بهنظر میرسد بهدالیلی که در ادامه میآید ،هزینه خوراک نسبت به سایر
اقالم هزینه ،بهطور دقیقتری توسط خانوار اظهار میشود.
 .1هزینه خوراک مقدار ناچیزی اســت و احتمال پنهانکردن مقدار واقعی آن به انگیزه
مالیاتگریزی کمتر است.
 .2احتمال در نظر گرفتن آن بهعنوان هزینه کسبوکار کمتر است.
 .3امکان به تعویق انداختن هزینه خوراک نسبت به سایر هزینهها پایینتر است.
استفاده از هزینه خوراک بههمراه متغیرهای کنترلی مانع از اریب در تخمین کماظهاری
بهدلیل عدم یکنوایی ترجیحات میشود ،زیرا سلیقه غذا بین مشاغل مختلف نسبتاً به
یکدیگر شبیه است .درحالیکه ریسک جایگزینی دو تفسیر کماظهاری و ترجیحات غیر
یکنوا با اســتفاده از هزینه کاالهای بیدوام بیشتر اســت ،زیرا در این دسته از کاالهای
مصرفی تنوع قیمتی وجود دارد .مزیت دیگر ،استفاده از هزینه خوراک این است که هیچ
باور عمومی منفی در رابطه با هزینه خوراک وجود ندارد که منجر به گزارش نادرست این
هزینه شود؛ درحالیکه نمونههای دیگر هزینه مانند دخانیات میتوانند بهدلیل نگرانی از
باور عمومی کماظهاری داشته باشند .اعتبار این نظریه را با مقایسه پایداری رابطه درآمد و
هزینه خوراک در مقایسه با سایر هزینهها تأیید کردهاند .بهطورکلی ،منحنی خوراک رفتار
نسبتاً پایدارتری در مقایسه با سیستم تقاضای کامل نشان میدهد.
برخی مطالعات بینالمللی نشــان دادهاند که میزان کماظهاری در گروههای شغلی
مختلف ،متفاوت است .بر همین اساس ،میزان کماظهاری در گروههای شغلی مختلف
بهصورت مجزا تخمین زده میشود .این اطالعات برای نظام مالیاتی از ارزش قابل توجهی
برخوردار است .با توجه به طبقهبندیهای موجود ،هماکنون بیش از  9300رشته شغلی
احصا شده است ،اما بهدلیل کاهش شدید حجم نمونه امکان محاسبه کماظهاری برای
تمام این مشاغل وجود ندارد.

یافتههای تحقیق :کماظهاری 8.5درصدی
نمونه مورد مطالعه از دادههای گردآوریشــده توسط طرح پرسشنامه هزینه و
درآمد خانوار ایران که بهوسیله مرکز آمار صورت میگیرد ،در بین سالهای 1379
تا  1398به دست آمده است .مجموعه اطالعاتی حاضر به آن دسته از خانوارهای
شهری محدود میشود که سن سرپرست آنها بین  26و ( 60شامل  26و  60سال)
است زیرا سایر خانوارها ممکن است رفتار مالیاتی متفاوتی از خود نشان دهند .برای
اینکه بتوان نتایج معتبری برای مقایسه خوداظهاری میان مشاغل آزاد و مزد و حقوق
بگیر به دست آورد ،الزم است تا دادههای بودجه خانوار تا حدودی فیلتر شوند .برای
این منظور ،آن دسته از دادههایی که بهنظر میرسید دقت نتایج را تحتتأثیر قرار
دهند به ترتیب زیر از نمونه مورد استفاده حذف شدهاند.
 .1خانوارهایی که در آن سرپرست مزد و حقوقبگیر بوده ،ولی همسر دارای شغل
آزاد است.
 .2خانوارهای با درآمد مثبت از محل مشــاغل کشاورزی؛ زیرا ممکن است رابطه
درآمد و هزینه کشــاورزان به دلیل خودکفایی در تهیه برخی اقالم هزینه متفاوت
از سایر خانوارها باشد.
 .3خانوارهای با درآمد یا هزینه اظهارشده منفی.
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الزم به تأکید اســت که تعریف درآمد به کار گرفتهشــده در منحنی انگل،
درآمد کل خانوار اســت که بهصورت مجموع درآمد از محل مشــاغل آزاد ،مزد
و حقوقبگیری ،متفرقه و یارانه نقدی و درآمد غیرپولی است .برای تقسیمبندی
خانوارها ،ســهم درآمد از محل مشــاغل آزاد از درآمــد کل را در نظر گرفته و
خانوارهایی که این نسبت برای آنها بیش از  25درصد باشد ،در دسته مشاغل
آزاد گروهبندی شدهاند .با استفاده از روش علمی این تحقیق ،میانگین کماظهاری
برای مشــاغل آزاد برای ســالهای  1379تا  1398برابر بــا  8.5درصد از کل
درآمد این خانوارها به دســت میآید .با بررســی اندازه کماظهاری در گروههای
مختلف شغلی میتوان مشاهده کرد که باالترین کماظهاری در گروههای شغلی
«کارکنان ماهر کشــاورزی ،جنگلداری و ماهیگیری» و «قانونگذاران ،مقامات
عالیرتبه و مدیران» اســت .در ادامه بهمنظور مطالعه رفتار کماظهاری در طول
زمان ،کماظهاری بهصورت مجزا برای سالهای مختلف تخمین زده میشود .نتایج
تخمینهای این بخش نمایانگر وجود روند صعودی در میزان کماظهاری در طول
لهای  1383تا  1389است ،بهگونهای که اندازه کماظهاری در سال 1389
ســا 
بهصورت قابلتوجهی باالتر از سالهای دیگر است.

سطح سواد مهاجران بازگشته از ایران مهارت فراگرفته در بخشهای ساختمان و صنعت و کشاورزی و صنایع دستی،
مهیا بودن فرصتهای کسب آموزش و مهارت در ایران برای مهاجران ،نوع حرفه مهاجران در بازار ایران ،و مدت اقامت
مهاجران در ایران بر نرخ اشتغال مهاجران بازگشته از ایران در بازار کار افغانستان اثری معنیدار دارد.

مهاجرت و مهارت در افغانستانیهای مقیم ایران
مهاجران بازگشته از ایران چه میکنند؟
پژوهش :تأثیر مهاجرت بر آموزش و مهارتهای نیروی کار
افغانستان :مطالعات موردی مهاجران بازگشته از ایران
پژوهشگران :سعید عیسیزاده ،عزتاهلل عباسیان ،احمد
ضیاء نوری

مهاجرت پدیدهای است که در بطن جوامع وجود داشته ،گاه حالت
نزولی و گاه حالت صعودی دارد .انسانها در طول حیات خود بهانحای
گوناگون دست به مهاجرت میزنند .جنگها ،بالیای طبیعی ،مسایل
اقتصادی ،سیاســی و فرهنگی از عوامل مؤثر بر مهاجرت در دوران
مختلف بوده است .بنا بر آمار سازمان ملل در سال  ،2017حدود 258
میلیون نفر کشــور زادگاه خود را ترک کردهاند و در یک کشور دیگر
زندگی میکنند .این آمار نشاندهنده آن است که از سال  2000به
بعد رقم مهاجرت  49درصد افزایش یافته است و کشورهای با درآمد
باال میزبانی  64درصد مهاجران را که به  165میلیون تن در ســطح
جهان میرسد دارند.
پس از اشــغال افغانستان توسط شوروی ســابق بنابر وجود مرز
مشترک طوالنی ،اشــتراکات مذهبی و فرهنگی و زبانی با ایرانیان،
بسیاری از افغانها در نیمه آخر سال  1358بهتدریج به ایران مهاجرت
کردند .بعد از ســال  2015میالدی  50درصد آمار مهاجران افغان را
مهاجرتهای اقتصادی کارگران تشکیل داده است که این وضعیت
ناشی از جنگهای داخلی و تحوالت سیاسی بود.
باید تأکید کرد مهاجرت بهمثابه یک عامل مؤثر بر جمعیت نیروی
کار ،توزیع نیروی کار بر حســب مهــارت و تخصص و آموزش ،نرخ
اشــتغال ،ایجاد فرصتهای شغلی و ســرمایهگذاری و تولید کاال و
خدمات مطرح بوده اســت و بنا به تعریف عبارت است از جابهجایی
مــردم از یک مکان به مکانی دیگر برای کار یا زندگی .مهاجرت یک

پدیده دوبعدی است که ســبب رشد و شکوفایی کشورهای مبدأ و
مقصد میشود و نوع تبادل فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی مثبت را
به وجود میآورند ،مهاجرتها دارای اثرات مثبت و منفی در درازمدت
و کوتاهمدت هســتند .این اثرات تغییراتی را در ساختار اجتماعی و
اقتصادی منطقه مهاجرفرســت و منطقه مهاجرپذیر وارد میکند.
اثرات اقتصادی مهاجرت شامل آثار بازار کار ،آثار تقاضای کل در بازار
کاال و خدمات ،آثار بازار پول (نقل و انتقاالت پولی) ،ایجاد شبکههای
تجارتی و ســهولت سرمایهگذاری مستقیم خارجی و تأثیر بر فرایند
تولید و ترکیب عوامل تولید است .آثار اجتماعی آن شامل آثار ترکیب
جمعیت ،زبان ،نوآوریهای فرهنگی ،انتقال و اشاعه فرهنگی ،افزایش
دانش و کسب مهارتهای فنی و حرفهای است.
اثرات ورود مهاجران روی بازار کار در کوتاهمدت و بلندمدت ممکن
است متفاوت باشد؛ در کوتاهمدت سرمایه فیزیکی ثابت و زمان مورد

مرز مشــترک میان ایران و افغانستان و اشــتراکات زبانی و مذهبی و فرهنگی
میان این دو کشــور شرایطی را فراهم کرده است که حدود  43درصد مهاجران
افغانستان در کشور ایران سکونت گزینند .از سال  1381روند بازگشت اختیاری
مهاجران افغانستان از سطح جهان بهکمک کمیساریای عالی پناهندگان سازمان
ملل متحد آغاز شــد و تاکنون بیش از  6.2میلیون نفر به این کشور بازگشتهاند.
سعید عیسیزاده ،عزتاهلل عباسیان و احمد ضیاء نوری مطالعهای درباره مهاجران
بازگشته از ایران انجام دادهاند که نتایجش را در مقاله «تأثیر مهاجرت بر آموزش
و مهارتهای نیروی کار افغانســتان :مطالعه موردی مهاجران بازگشته از ایران»
در شماره  85فصلنامه «پژوهشهای اقتصادی ایران» منتشر کردهاند .هدف این
مطالعه بررسی سطح و نوع مهارتهای کسبشده این مهاجرین در کشور ایران و
در نتیجه امکان اشتغال آنها در کشور افغانستان است .در این راستا ،با استفاده
از دادههای پرسشنامهای به بررســی تأثیر مهاجرت به کشور ایران بر آموزش و

اثرات ورود مهاجران روی
بازار کار در کوتاهمدت و
بلندمدت ممکن است متفاوت
باشد؛ در کوتاهمدت سرمایه
فیزیکی ثابت و زمان مورد
نیاز جهت استفاده بهینه از
نیروی انسانی برای مهاجران
محدود است اما در بلندمدت
فرض تحرک انواع مختلف
سرمایه پذیرفته شده است
بهطوریکه سرمایه فیزیکی
میتواند در صورت نیاز از
یک بخش به بخشی دیگر
انتقال یابد

کسب مهارتهای نیروی کار افغانســتانی در بازه زمانی  1396-1381پرداخته
شده است .نتایج تحقیق حاکی از آن است که مهاجرت به کشور ایران بر میزان
فراگیری آموزش و مهارتهای نیرو کار افغانســتان اثر مثبت و معنیداری دارد.
همچنین مهارتهای فراگیریشده توسط مهاجران در بازار کار ایران ،سطح سواد
مهاجران بازگشته از ایران ،فرصتهای فراگیری آموزش و مهارت برای مهاجران
در ایــران ،نوع حرفه مهاجران در ایران و مــدت اقامت مهاجران در ایران بر نرخ
اشــتغال مهاجران بازگشته در بازار کار افغانســتان اثر مثبت و معنیداری دارد.
براساس یافتههای مطالعه ،بین نوع حرفه مهاجران در بازار کار ایران و میزان درآمد
آنهــا ،قانونی بودن روند مهاجرت و فرصتهای آموزش و مهارت در ایران رابطه
معنیداری وجود دارد .همچنین مهاجرت برای خانوادههای مهاجر درآمدزا بوده
است و از مهاجرت به کشور ایران راضی هستند و رضایتشان بر تصمیم مهاجرت
دوباره به این کشور تأثیرگذار است.
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حدود  43درصد مهاجران افغانستان در کشور ایران سکونت گزیده بودند و از سال 1381
روند بازگشت اختیاری مهاجران افغانستان از سطح جهان بهکمک کمیساریای عالی پناهندگان
سازمان ملل متحد آغاز شد و تاکنون بیش از  6.2میلیون نفر به این کشور بازگشتهاند.

ژورنال

آثار مثبت کارگران
مهاجر بر اقتصاد
کشورهای
مهاجرپذیر و
مهاجرفرست
عبارتند از افزایش
بهرهوری ،کاهش
هزینه برای
مصرفکننده،
افزایش سود
بنگاهها،تسهیل
سرمایهگذاری
خارجی ،بهبود
سطح زندگی
کارگرانی که
از کشورهای
فقیرتر آمدهاند،
کاهش نرخ
بیکاری در کشور
مهاجرفرست و...

نیاز جهت استفاده بهینه از نیروی انسانی برای مهاجران محدود است
اما در بلندمدت فرض تحرک انواع مختلف سرمایه پذیرفته شده است
بهطوریکه سرمایه فیزیکی میتواند در صورت نیاز از یک بخش به
بخشــی دیگر انتقال یابد .همچنین در بلندمدت برای مهاجران این
امکان فراهم است که سرمایه انسانی خویش را از طریق باالبردن سطح
تحصیالت و کسب مهارتهای فنی و زبانی افزایش دهند.
با توجه به ترکیب مهاجران ،میتوان آثار مختلفی را در کشور مبدأ
و مقصد متصور بود .مهاجران میتوانند برحسب تخصص و مهارتهای
کسبشده در مقام مهاجران متخصص و مهاجران ساده طبقهبندی
شود .منظور از مهاجران متخصص افرادی است که با مهارت و تخصص
قبلی در کشور مبدأ دست به مهاجرت میزنند .این مهارت شامل انواع
فن و حرفههایی هستند که فرد در کشور خود با صرف هزینه و کسب
تجارب مفید به دست آورده است و با داشتن این مهارتها به کشور
مقصد مهاجرت میکند .در مقابل ،مهاجر ساده عبارت است از فردی
که فاقد تحصیل و مهارت اســت و در بدو ورود نمیتواند در مشاغل
تخصصی کشور مقصد اشتغال پیدا کند .آثار مثبت کارگران مهاجر
بر اقتصاد کشــورهای مهاجرپذیر و مهاجرفرست عبارتند از افزایش
بهرهوری ،کاهش هزینه برای مصرفکننده ،افزایش ســود بنگاهها،
تسهیل سرمایهگذاری خارجی ،بهبود سطح زندگی کارگرانی که از
کشورهای فقیرتر آمدهاند ،کاهش نرخ بیکاری در کشور مهاجرفرست
و. ...
نیــروی کار متخصص بهعنوان یکی از ســرمایههای ارزشــمند
مطرح اســت که در حقیقت ویژگی فردی این قشــر است که آنها
را به سرمایههای انسانی متخصص مبدل کرده است؛ سرمایه انسانی
متخصص بهعنوان دانش و مهارت و خالقیت و ســامت فرد تعریف
شــده اســت .موفقیت جوامع و سازمانها در گرو ســطح باالیی از
تواناییها و خالقیت و دانش افراد است.
براســاس نظریه سرمایه انســانی ،کسب آموزش ســرمایهگذاری
محســوب میشود و باعث افزایش بهرهوری میشود .در مورد مهاجرت

دیدگاههــای متفاوتی وجــود دارد؛
مسئله
مها جــر ت د ا ر ا ی نظریه نئوکالسیک پدیده مهاجرت را
مهارتهای مرتبط با در چارچوب عرضه و تقاضای نیروی
بازار کار ایران بهراحتی انسانی بررسی میکند .این نظریه با
و از ابتدا امکان به دست به کار بردن چارچوپ عرضه و تقاضا
آوردن شــغل مرتبط برای نیروی انســانی ادعا میکند که
را خواهنــد داشــت .پدیده مهاجرت تنظیمکننده نیروی
بنابراین با به اشتراک کار اســت .به عبــارت دیگر ،بهعلت
گذاشتن این اطالعات تفاوتهــای موجــود در عرضــه و
و نیز با کسب آموزش تقاضای نیروی کار در مناطق مختلف
مهارتی مرتبط ،قبل از جغرافیایی ،بــازار کار در یک حالت
مهاجرت به ایران امکان عدم تعادل به سر میبرد و مهاجرت
کســب درآمــد برای یــک پدیده تنظیمکننــده این بازار
است .براساس نظریه سرمایهگذاری
ایشان افزایش مییابد.
انسانی و هزینه و فایده ،تصمیمگیری
بــرای مهاجرت نوعــی تصمیم به
ســرمایهگذاری اســت که در آن
شخص مهاجر هزینه و فایده مهاجرت را در نظر میگیرد .بدین ترتیب،
مهاجرت موقعی انجام میشود که فایده آن به هزینهاش افزون باشد.
از منظر نظریه سرمایه انسانی ،آموزش عمومی موجد سرمایه عمومی
است و آموزش فنی و حرفهای موجد سرمایه اختصاصی است؛ مزیت
ســرمایه دوم این است که بهاتکای مهارتهای کسبشده دارندگان
آن را برای به دســت آوردن جایگاههای شغلی بیشتر آماده میسازد
و همین بینش باعث شــده که در بیشتر کشورهای جهان حتی در
سیستمهای تعلیم و تربیت آنها از دیرباز در کنار مقاطع تحصیلی
آموزشهای عمومی ،آموزشهای فنی و حرفهای نیز مد نظر قرار گیرد.
از این رو ،سرمایه انسانی معتقد است که مهاجرت یک فرایند اقتصادی
است چون نیروی کار مهاجر از مناطقی با بازده نهایی پایین به طرف
مناطق با بازده نهایی باال حرکت میکند.

دستاوردهای تحقیق :اقامت در ایران مهارت میافزاید
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای پرسشنامه و مطالعات انجامشده حاکی از
آن است که مهاجرت به ایران بر آموزش و مهارتهای نیروی کار افغانستان اثر مثبت
و معنیداری داشته است .همچنین نتایج آزمون مدل علمی پژوهش نشان میدهد
که سطح سواد مهاجران بازگشته از ایران مهارت فراگرفته در بخشهای ساختمان و
صنعت و کشاورزی و صنایع دستی ،مهیا بودن فرصتهای کسب آموزش و مهارت در
ایران برای مهاجران ،نوع حرفه مهاجران در بازار ایران ،و مدت اقامت مهاجران در ایران
بر نرخ اشــتغال مهاجران بازگشته از ایران در بازار کار افغانستان اثری معنیدار دارد.
از سوی دیگر ،نتایج تحقیق نشان میدهد که نوع حرفه اکثر مهاجران افغانستان در
بازار کار ایران از نوع مزدبگیر بوده که میزان درآمد آنها نسبت به افراد خود اشتغالزا
در بازار کار بهمراتب پایینتر است و از لحاظ آماری بین درآمد مهاجران و نوع حرفه
آنان رابطه معنیداری وجود دارد .از دید مهاجر بازگشــته ،مهاجرت آنها به کشــور
ایران فرصت بوده که بیشتر از فرصتهای کسب درآمد پولی ،کسب مهارتهای فنی
در بازار کار و فرصت کســب آموزش و سواد کرده و ازلحاظ آماری معنیدار است .در
نمونه مورد مطالعه  46.7درصد مهاجران بازگشته بهشکل غیرقانونی در بازار کار ایران
فعالیت داشتهاند .همچنین بین روند مهاجرت قانونی و فراگیری آموزش و مهارت رابطه
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معنیداری وجود دارد و فرصتهــای آموزش و مهارت برای مهاجرانی که بهصورت
قانونی مهاجرت کردهاند بیشتر مهیا بوده است .نتایج تحقیق نشان میدهد مهاجرت به
کشور ایران برای مهاجران افغانستان درآمدزا بوده و همهساله مبالغ پولی قابلتوجهی را
به کشور خود ارسال میکنند .همچنین اکثر مهاجران از مهارتی که در دوران مهاجرت
آموختهاند ،رضایت داشــتهاند و تمایل دوباره به مهاجرت به ایران دارند که از لحاظ
آماری معنیدار است با اطالعاتی که از این تحقیق به دست آمده،موارد زیر را میتوان
مــورد توجه قرار داد .1 :مهاجرت دارای مهارتهای مرتبط با بازار کار ایران بهراحتی
و از ابتدا امکان به دست آوردن شغل مرتبط را خواهند داشت .بنابراین با به اشتراک
گذاشتن این اطالعات و نیز با کسب آموزش مهارتی مرتبط ،قبل از مهاجرت به ایران
امکان کسب درآمد برای ایشان افزایش مییابد .2 .با توجه به آثار مثبت مهاجرت در
کسب مهارت و درنتیجه کسب درآمد ،پیشنهاد میشود با شناسایی فرصتهای شغلی
از طــرف نیروی کار ایرانی ،جایگزینی با نیروی کار ایرانی صورت گیرد .3 .با توجه به
مهارتهای کسبشده در دوران مهاجرت ،انتظار بر این است که نیروی کار برگشته
بتواند کسبوکار خود را راه بیندازد .بنابراین تسهیل فضای کسبوکار در افغانستان
میتواند بر سرعت شکلگیری کسبوکارهای جدید بیفزاید.

مدیریت منابع صندوق از اهمیت بسیاری باالیی برخوردار است زیرا در مراحل ابتدایی زندگی ،منابع مالی افزایشی داشته است اما در
ِ
دوران بازنشستگی ،هزینههای صندوق روند فزاینده خواهد داشت و از این رو ،ایجاد یک تعادل و توازن میان این دو مرحله باالترین
درجه اهمیت را برای صندوق و افراد تحت نظر آن دارد.

جایی برای پیرمردها هست!
چطور خدماترسانی به نسل شاغل و نسل بازنشسته را به بیشترین مطلوبیت برسانیم
پژوهش :شبیهسازی جریان وجوه سازمان تأمین اجتماعی
مبتنی بر یک الگوی همپوشانی بیننسلی
پژوهشگران :حسین توکلیان ،مهدی صارم ،جواد طاهرپور،
مهنوش عبداله میالنی

برخی جوامع بهصورت ســاختاری یا حتی ایدئولوژیک به رفاه توجه
کردهاند و بعضی دیگر هم یــا بیتوجه بودهاند یا کمترین میزان التفات
را داشتهاند .در مقابل ،نگاه «تأمین اجتماعی»مدارانه به حیات اجتماعی
ـ زیســتی فرد یا گروه ،آن هم در محــدوده حداقل نیازها ،ضمن اینکه
نوعی ضرورت را میرساند ،نشــاندهنده وجود مخاطرات زندگی و الزام
به برنامهریزیها و سیاستگذاریها فارغ از مسایل فقط ایدئولوژیک است.
صندوقهای بازنشستگی به دو دلیل از اهمیت باالیی برخوردار هستند؛
نخست اینکه این صندوقها ابزاری برای تأمین آینده بخشی از جمعیت
کشــور محسوب میشوند .دوم اینکه صندوقها و طرحهای بازنشستگی
دارای نقش مهم و تأمینکننده در بازارهای مالی هســتند .در واقع ،این
صندوق با اســتفاده از منابــع و داراییهای فعلی خود بایــد آینده افراد
پس از بازنشســتگی را تضمین و تأمین کنند و براساس این رویکرد ،به
سرمایهگذاری منابع خود در بازارهای مختلف نیاز دارند.
ماهیت صنــدوق تأمین اجتماعی ایران انتقال منابع از افراد شــاغل
به افراد بازنشســته است .در این ساختار ،جمعیت شاغل تا زمانی که به
کارکــردن فعالیت دارند ،یک حق بیمه به صندوق پرداخت میکنند که
مبلغ پرداختی به صندوق تا زمان بازنشستگی یک روند صعودی (برحسب
درآمد شــخص) دارد .پس از بازنشســتگی ،صندوق به فرد بازنشسته تا
پایــان عمر یک مبلغ مقرری ماهیانه پرداخت میکند که در واقع درآمد
بازنشستگی فرد را تشــکیل میدهد .در یک چنین ساختاری ،مدیریت
منابع صندوق از اهمیت بســیاری باالیی برخوردار است زیرا در مراحل

مالی افزایشی داشته است اما در دوران بازنشستگی،
ابتدایی زندگی ،منابع ِ
هزینههای صندوق روند فزاینده خواهد داشت و از این رو ،ایجاد یک تعادل
و توازن میان این دو مرحله باالترین درجه اهمیت را برای صندوق و افراد
تحت نظر آن دارد.
در طول دوره انباشــت منابع صندوق ،داراییهای صندوق از دو محل
حق بیمه پرداختی و همچنین بازدهی داراییها افزایش مییابد .با توجه
بــه تعداد افراد تحت بیمه ،تغییر کوچکی در نرخ بازدهی دارایی صندوق
اثرات قابلتوجهی بر منابع آن خواهد داشت که در نتیجه میزان مستمری
پرداختی آن به بازنشســتگان نیز تغییر خواهد کــرد .در عمل ،بازدهی
سرمایهگذاریهای انجامشده صندوق در هر دوره متفاوت است و از اینرو،
اندازه صندوق در زمان بازنشستگی در معرض این نوسان قرار دارد.

یکی از مهمترین و تاریخیترین کارکردهای دولت رفاه تعریف حدود و دامنه پوشش
خدمات رفاهی اجتماعی و نیز نهادسازی بیمه و تأمین اجتماعی است بهنحویکه
برخی از پژوهشگران دولت رفاه را مترادف «تأمین اجتماعی» یا «رفاه اجتماعی»
در جوامع صنعتی میدانند .رفاه و تأمین اجتماعی یکی از مهمترین پیشزمینههای
توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی است .چنانکه ابزار برقراری
عدالت و امنیت اجتماعی در بسیاری از کشورهای توسعهیافته و مبتنی بر جامعه
مدنی شناخته شده و همواره جایگاه برجستهای در برنامهها و سیاستگذاریهای
ملی این کشــورها داشته اســت .در واقع ،مجموعهای از اصول ،نهادها ،ساختارها،
سازوکارها و روابط بین اینها نظامی را شکل میدهد که از طریق سیاستگذاریها،
هدفگذاریهــا ،برنامهها و راهبردها در جهت حفظ ارزشهای اجتماعی مطلوب
زندگی افراد جامعه و ارتقای رفاه عمومی گام برمیدارد .بر همین اســاس ،حسین

ماهیت صندوق تأمین اجتماعی
ایران انتقال منابع از افراد شاغل
به افراد بازنشسته است .در این
ساختار ،جمعیت شاغل تا زمانی که
به کارکردن فعالیت دارند ،یک حق
بیمه به صندوق پرداخت میکنند
که مبلغ پرداختی به صندوق
تا زمان بازنشستگی یک روند
صعودی (برحسب درآمد شخص)
دارد .پس از بازنشستگی،
صندوق به فرد بازنشسته تا
پایان عمر یک مبلغ مقرری ماهیانه
پرداخت میکند که در واقع
درآمد بازنشستگی فرد را تشکیل
میدهد

توکلیــان ،مهدی صارم ،جواد طاهرپور و مهنوش عبداله میالنی تحقیقی را درباره
جریــان وجوه تأمین اجتماعی انجام دادهاند که نتایجــش را در مقالهای با عنوان
«شبیهسازی جریان وجوه سازمان تأمین اجتماعی مبتنی بر یک الگوی همپوشانی
بیننسلی» در شماره  78فصلنامه «پژوهشنامه اقتصادی» منتشر کردهاند .هدف از
مطالعه حاضر بررســی وضعیت منابع و مصارف صندوق تأمین اجتماعی در ایران
اســت .وضعیت مالی صندوق در عمل از پویایی جمعیت میان دو نســل شاغل و
بازنشسته متأثر میشود که این پویاییها متمرکز بر چهار ویژگی مهم است :نرخ حق
بیمه و مزایای پایان خدمت نسل شاغل و بازنشسته ،هرم جمعیتی دو نسل شاغل
و بازنشســته ،دوره اشتغال نسل شاغل و دوره ادامه حیات نسل بازنشسته .در این
مطالعه ،الگوی همپوشانی بیننسلی طراحی شده که با لحاظ این ویژگیها ،وابستگی
پایداری مالی صندوق به جمعیت نسلی و انتقال میان نسلها را نشان میدهد.
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وضعیت مالی یک صندوق تأمین اجتماعی در عمل از پویایی جمعیت میان دو نسل شاغل و بازنشسته متأثر میشود که این
پویاییها متمرکز بر چهار ویژگی مهم است :نرخ حق بیمه و مزایای پایان خدمت نسل شاغل و بازنشسته ،هرم جمعیتی دو نسل
شاغل و بازنشسته ،دوره اشتغال نسل شاغل و دوره ادامه حیات نسل بازنشسته.

ژورنال

براساس ویژگی
ادوار زندگی،
هر واحد
مصرفکننده
میتواند دارای
یک بازده زمانی از
زندگی باشد که در
یک بخش ،شاغل
است و در بخش
دوم بازنشسته
میشود .بخش
اشتغال فرد در
طول زندگی ،زمان
کسب درآمد و
انباشت ثروت
او محسوب
میشود و در زمان
بازنشستگیاز
این منابع استفاده
میکند

در مطالعــه حاضر ،وضعیــت صندوق تأمین اجتماعــی در ایران در
قالب یک الگوی همپوشــانی نسلی بررسی شده است .این الگو شامل دو
نسل مختلف شاغالن و بازنشســتگان است که رفتار هر یک با توجه به
ویژگیهای جمعیتی الگوسازی شدهاند .همانند تمامی الگوهای همپوشانی
نســلی فرض میشود هر شخص دارای دو دوره زندگی است :دوره کاری
و دوره بازنشستگی .هر دو گروه شاغالن و بازنشستگان بهصورت همگن و
ریکاردویی فرض میشوند ،به این مفهوم که تفاوتی میان ترجیحات و منابع
و مصارف آنها وجود ندارد .با توجه به اینکه سن بازنشستگی افراد میتواند
با توجه به شرایط و موقعیت آنها متفاوت باشد .بنابراین بازنشستگی فرد
همراه با یک مقدار احتمال اســت و چون پرداخت حق بیمه به شخص
بازنشسته تا پایان طول عمر وی است ،بنابراین پرداختی صندوق به هر فرد
بازنشسته براساس میزان احتمال زنده ماندن او است.
نحــوه قرارگرفتن صنــدوق تأمین اجتماعی در الگــوی فوق به این
صورت اســت که هر فرد در زمان اشتغال خود یک حق بیمه به صندوق
پرداخت میکند .پرداختی حق بیمه تا زمان بازنشستگی فرد ادامه دارد
و در زمان بازنشســتگی او میتواند از یک درآمد ثابت پرداختی از سوی
صندوق بهرهمند شــود .منابع مالی صندوق در صورتی جوابگوی درآمد
بازنشستگان است که میزان ورودی منابع به آن بیشتر از میزان هزینههای
آن باشد .منتها بهدلیل اینکه حق بیمه پرداختی شاغالن بهمراتب کمتر از
پرداختی صندوق به بازنشستگان است ،بنابراین صندوق مستلزم است در
زمان دریافت حق بیمه از شــاغالن ،آن را در پروژهها و طرحهای مختلف
سرمایهگذاری کند تا از محل درآمدهای حاصل از آن ،شکاف میان حق
بیمه پرداختی شاغالن و مستمری پرداختی با بازنشستگان را جبران کند.
سرمایهگذاری صندوق تأمین اجتماعی در پروژههای مختلف لزوماً به
معنی حذف شکاف بیانشده نیست .از این رو ،با وجود سرمایهگذاری منابع
صندوق ،این امکان وجود دارد که کماکان هزینههای پرداختی صندوق
بیشــتر از منابع درآمدی آن باشد .در این حالت ،سیاستگذاری صندوق
نیازمند بازنگری جدی اســت در غیر این صورت میتواند در طول زمان
به افزایش بیشتر شکاف و در نهایت به ورشکستگی صندوق منجر شود .با
فرض اینکه شکاف بیانشده در طول زمان افزایشی باشد ،سیاستگذاری
صندوق نیازمند بازنگری اساسی است .بر این اساس ،میتواند سیاستهای
مختلف بهمنظور حل این مشــکل ارایه و پیشنهاد داد که از جمله آنها
میتوان به افزایش نرخ حق بیمه ،افزایش ســن بازنشستگی ،تجدیدنظر

در پرداخت مستمری به بازنشستگان و
مسئله
کارکرد صندوق تأمین ارزیابی مجدد پروژههای سرمایهگذاری
اجتماعــی این اســت برای کسب بازده بیشــتر اشاره کرد.
که بخشــی از درآمد بنابراین در این مطالعه با بررسی وضع
نیــروی کار جامعه را موجود ،این بررسی انجام شد که آیا در
دریافت کنــد و متعهد طول زمان شاهد افزایش شکاف میان
شود در آینده مزایای هزینههای صندوق از منابع درآمدی
بازنشستگیبراینسل آن هســتیم یــا خیــر و در صورت
بازنشسته فراهم آورد .مثبت بودن جواب ،با چه ســناریوی
اما مشــکل این اســت سیاستگذاری میتوان برای کاهش
که چطــور این معادله این شکاف اقدام کرد.
حداکثــر مطلوبیت را
در ایــن مطالعــه از یــک الگوی
داشته باشد.
همپوشانی نســلی بهمنظور بررسی
وضعیت مالی صندوق تأمین اجتماعی
استفاده شده است .واحدهای مصرفی در این الگو که در واقع تشکیلدهنده
واحدهای منافع و مصارف صندوق به شــمار میروند از یک رفتار مبتنی
بر ادوار زندگی برخوردار هســتند .براساس ویژگی ادوار زندگی ،هر واحد
مصرفکننده میتواند دارای یک بازده زمانی از زندگی باشــد که در یک
بخش ،شــاغل اســت و در بخش دوم بازنشسته میشود .بخش اشتغال
فرد در طول زندگی ،زمان کســب درآمد و انباشــت ثروت او محسوب
میشــود و در زمان بازنشستگی از این منابع استفاده میکند .مهمترین
ویژگی لحاظشده در الگوهای همپوشانی نسلی این است که ساختار سنی
جمعیت عامل ناهمگن بودن واحدهای مصرفی محسوب میشود .در این
ساختار ،افراد با سطوح سنی متفاوت نهتنها از نظر سطح ثروت متفاوت
هســتند بلکه میزان ترکیب ثروت آنها از ثروت انسانی و غیرانسانی نیز
متفاوت است .این تفاوت در ساختار سنی باعث میشود تا افق زمانی افراد
برای زندگی کام ً
ال متفاوت از یکدیگر باشد و بر میل نهایی به مصرف آنها
اثرگذار باشد .با توجه به این وجه تمایز ،نمیتوان یک تابع مصرف کل و یک
تابع پسانداز کل برای اقتصاد استخراج کرد زیرا میان واحدها تفاوتهای
اساســی ازحیث مصرف و پسانداز وجود دارد .با توجه به این ویژگی ،در
الگوهای استاندارد همپوشانی نسلی از تکنیکهای جمعیسازی استفاده
نمیشــود که این استفادهنکردن از طریق تحمیل محدودیت بر ساختار
جمعیتی اعمال میشود.

دستاوردهای تحقیق  :دو سناریو
هدف از مطالعه حاضر بررسی وضعیت منابع و مصارف صندوق تأمین اجتماعی
در ایران است .کارکرد صندوق به این صورت است که هر دوره براساس نرخ حق بیمه
مصوب ،بخشی از درآمد نیروی کار جامعه را دریافت میکند و متعهد میشود در
آینده مزایای بازنشستگی برای نسل بازنشسته فراهم میآورد .در این ساختار ،مدل
طراحیشــده شامل سه بخش است :بخش اول ،خانوارهای اقتصاد است که به دو
دسته نسل شاغل و نسل بازنشسته تقسیم میشوند .هدف هر دو نسل حداکثرسازی
تابع مطلوبیت با توجه به قید بودجه مقابل خود اســت .از حل این مسئله ،مسیر
بهینه مصرف و عرضه نیروی کار افراد شــاغل و بازنشســته مشخص میشود و با
مشخصشــدن میزان عرضه نیروی کار ،درآمد حاصل از حق بیمه صندوق تأمین
اجتماعی مشخص خواهد شد .با مشخصشدن درآمد صندوق ،میزان ارزش حال
تعهدات صندوق به دو نسل شاغل و بازنشسته نیز مشخص خواهد شد .نتایج حاصل
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از شبیهسازی سناریوهای مختلف نشان میدهد که نسبت منابع به تعهدات صندوق
قابلیت افزایش دارد اما شکاف میان منابع و مصارف صندوق به میزانی است که هر
یک از سیاستهای پیشنهادی بهتنهایی نمیتواند شکاف صندوق را برطرف کند و
ثبات آن را تضمین کند .بنابراین توصیه سیاستی در جهت ایجاد ثبات در منابع و
مصارف صندوق دو ســناریو است .وجه شباهت هر دو سناریو در این است که اوالً
دولت ســهم بیمهای خود را پرداخت کند و ثانیــاً نرخ حق بیمه  10واحد درصد
افزایش یابد ،با این تفاوت که در ســناریوی اول نرخ مزایای بازنشستگی به میزان
 50درصد کاهش مییابد و در سناریوی دوم  10واحد درصد کاهش مییابد .نتایج
این مطالعه نشان میدهد که بهبود وضعیت مالی صندوق بیشتر وابسته به مزایای
بازنشستگی است که در صورت کاهش آن ،میتوان در یک افق زمانی مشخص ثبات
در شرایط مالی صندوق را شاهد بود.
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از مقدمه کتاب:
از همــان ابتــدای پژوهش ،بنا را بر این گذاشــتیم که بیشــتر به جنبههایی توجــه کنیم که قابلیت
بحثهای جدید داشــته باشــد .وقتی در مرحلۀ تکمیلی تحقیق ،قرار شد براساس اطالعات به دست
آمده ،فیلم مستندی ساخته شود ،ترکیب کار کمی تغییر کرد .زمان تصویربرداری ،در کنار وجوه ناگفته
و کمتر موشکافی شدۀ زندگی ،آثار و اندیشههای این هنرمند -به تناسب فضای فیلم -بخشهایی هم
به اطالعرسانی اختصاص داده شد.
در ایــن میان ،توجه و تأکیدمان بر این بود که با فروغ به عنوان شــخصی با تمام وجوه انســانیاش
طرف باشیم ،نه در مقام اسطوره  -که گام اول در بررسی چنین شخصیتی ،کنار زدن هالۀ اسطورهای
اوســت .در مقدمۀ کتابی که بخشــی از آن جمعآوری نوشــتههای دیگران دربارۀ فروغ اســت و بخش
دیگرش به شیوۀ اغلب کتابهای این چنین ،گلچینی از شعرهای او ،آمده است« :از شما چه پنهان،
خیلی حرفها و شــعرها را که مربوط به نوجوانی و جوانی و حکایت خامکامگیهای اوســت از کتاب
حذف کردهام تا فروغ را آن گونه که باید باشــد عرضه کرده باشــم ».اما برای ما «باید باشــد»ی وجود
نداشــت تا این هنرمند را با تخت خود اندازه بگیریم که اگر کوتاه بود ِب ِکشــیمش و اگر بلندِ ،ب ُب ّریمش.
ما فروغی را که بوده تصویر کردهایم ،نه فروغی که بعضی در ذهن خود ساختهاند؛ فروغی با تمام ابعاد
وجود ،نه آن طور که برخی دوست دارند ُبعدهایی از وجودش را نادیده بگیرند .به همین دلیل ،در برابر
انتقاد دوستانی که فروغ را بهتر از تصویر ارائه شده توسط ما میدانند ،سکوت میکنیم.
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