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ســرمقـالـه
پنج چالش ،پنج راهکار

برای خروج از چرخه معیوب اقتصاد چه اقداماتی باید انجام شود؟

کشور در شرایط خاصی قرار دارد .تهدیدهای اقتصادی
از هر جهت به ســمت مردم نشــانه رفته و وضعیت
معاش و آینده آنها را به مخاطره انداختهاست.
پیش از هر موضوعی باید دقت داشــت که اقتصاد
ایران در چه شرایطی قرار دارد .نرخ تورم کشور در کانال
 43درصــد قرار دارد و این نرخ  8برابر تورم عراق4.5 ،
برابر تورم پاکستان و  2.5برابر تورم ترکیه است .از میان
مسعود خوانساری
کشورهای مورد اشاره عراق در موقعیت بازسازی پس از
مدیرمسئول ماهنامه آینده نگر
جنگ است و تکلیف پاکستان هم روشن است.
و رئیس اتاق تهران
از سوی دیگر شرایط در بخش تولید هم نامطلوب
اســت ،به طوری که در تیرماه ســال جاری ،شاخص
مدیران خرید صنعت ایران دچار افت مجدد شده و به سطح کمتر از  50رسیده که این تنزل
به علت افت قابل توجه تولید و سفارشهای جدید به دلیل قطع برق ،عدم قطعیت سیاسی
و افت قدرت خرید مشتریان رخ داده است.
همزمان طی یکماهه گذشته نرخ دالر روند صعودی داشتهاست و شاخصهای اقتصادی
مانند پایه پولی ،رشد نقدینگی و ...همگی در وضعیت هشدار قرار دارند .همه این اطالعات
تایید میکنند که اقتصاد ایران در شرایط نامطلوب ایستادهاست.
عالوه بر اینها پنج چالش بزرگتر کشور را تهدید میکنند:
کرونا :فوت روزانه  500تا  600شــهروند ایرانی موضوع ســادهای نیست.
متاسفانه یکی از بدیهای آمار این است که به مرور زمان امری عادی تلقی
میشود ،به طوری که این حجم گسترده از فوتیها ،با واکنش قابل توجهی
در مســئولین مواجه نشدهاســت .در این شــرایط به هر ترتیب ممکن باید مسیر ورود
واکسنهای معتبر به کشور باز میشد .متاسفانه در دوره قبلی مسئوالن وزارت بهداشت
همراهی مناسبی با واردات واکسن توسط بخشخصوصی نداشتند .البته در دوره جدید،
به نظر میرســد که رویهها تغییر کرده و میتوان امیدوار به تسهیل شرایط واردات بود.
موضوع امروز در مورد واکسن ،مسئله سرعت عمل است .تا زمانی که کشور با این مخاطره
کرونایی مواجه است نمیتوان به فکر بهبود شرایط عمومی کشور بود .یعنی اولویت اصلی
حفظ جان شهروندان است .بماند که کرونا اثرات مخرب بسیاری بر اقتصاد کشور تحمیل
کرد هاست.

1

تورم :مسئله معیشــت مردم از پدیدهای اقتصادی به موضوعی سیاسی و
اجتماعی تبدیل شدهاســت .وضعیت رشد نرخ تورم به شکلی درآمده که
بسیاری از طبقات را تحت فشار شدید قرار دادهاست .مردم نسبت به آینده
کشور ناامید و در مورد اصالح امور بدبین شدهاند .برابر آمار مراجع رسمی ،نرخ تورم ساالنه
در مردادماه  45.2درصد محاســبه شــد درحالیکه در پایان سال  ،1399یعنی پنج ماه
پیش ،این نرخ  36.4درصد بود .این موضوع نشــان میدهد تورم ماهانه در حال رشد و
افزایش است .تورم مهمترین عاملی است که ثبات اقتصادی را با مشکل روبهرو میکند و
آینده ســرمایهگذاری و تولید را تیرهوتار میکند .متاسفانه عالوه بر تورم ،برابر آمار بانک
مرکزی پایه پولی هم  9.2درصد رشد داشته که نگرانکننده است .دولت سیزدهم یکی از
اولویتهای خود را مهار تورم و بهبود معیشت مردم اعالم کرده ولی باید دقت داشت که
در این مسیر قطعا باید از ابزارهای اقتصادی کارآمد استفاده کرد.

2

ارزپاشی :برآوردها نشان میدهد که توزیع ارز  4200تومانی اثر مثبتی
در کنترل قیمتها نداشتهاســت .در چهارماهه ابتدایی امســال میزان
تخصیص ارز برای واردات  15میلیارد دالر اعالمشــده اســت که 4.6
میلیارد دالر آن ارز  4200تومانی بوده اســت یعنی از محل تخصیص این ارز حدود
 100هزار میلیارد تومان به کاالهای اساسی ،اقالم خوراکی و دارویی یارانه داده شده
است .با این حال آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان میدهد تورم پنجماهه
خوراکیها و آشامیدنیها  58.4درصد بوده در شرایطی که تورم اقالم غیرخوراکی که
ارز  4200هم اســتفاده نکردهاند  36.1درصد بوده اســت .یعنی اگرچه برای واردات
کاالهای اساسی و اقالم خوراکی ارز ترجیحی پرداختشده اما میزان تورم آن بیشتر از
کاالهایی بوده که ارز یارانهای نگرفتهاند .این دادهها نشان میدهد که ارز  4200تومانی
نتوانسته مفید و اثرگذار باشد و آثار سوء بسیاری به همراه داشته است .راه نجات اقتصاد
از این وضع ،تکنرخی شدن ارز است .اگر میخواهیم از رانت و فساد جلوگیری کنیم
باید ارز تکنرخی شود و قیمت واقعی خود را داشته باشد .کمکهای دولت هم باید از
طریق یاران ه مستقیم بهصورت هدفمند به اقشار آسیبپذیر پرداخت شود.

3

کســری بودجه :یکی دیگر از چالشهای اصلی اقتصاد کشور کسری
بودجه است که از دالیل مهم رشد تورم در کشور محسوب میشود .برابر
اعالم خزانهداری کل کشــور ،در ســهماهه اول سال عدم تخصیص و
کسری بودجه  190هزار میلیارد تومان بوده که اگر این روند ادامه پیدا کند مشکالت
بسیاری به وجود خواهد آورد ،از جمله اینکه تورم را بهشدت باال خواهد برد .خوشبختانه
رئیس ســازمان برنامهوبودجه اعالم کردهاند که به دنبال اصالحات بودجه هســتند.
متاسفانه بودجه امسال ،هم در دولت و هم مجلس بهصورت بسیار منبسط و در حالی
بسته شد که بحث درآمدهای دولت ،شفاف و واضح نبود .به همین دلیل شاهدیم که
دولت در سهماهه نخست سال با کسری بودجه شدید مواجه شد ه است .امیدواریم با
نظراتی که رئیس ســازمان برنامهوبودجه داشتهاند ،تالشی صورت گیرد تا حداقل در
نیمه دوم سال کسری بودجه کمتر باشد که عامل موثری در کاهش سرعت رشد تورم
است.

4

تحری مها :متاسفانه تحریمها از سال  97تاکنون فضای تنفس اقتصادی
کشور را بهشدت تنگ کردهاست .برخی برداشتهای غیرعلمی و ناصواب
هم در داخل به شــدتگیری این تحریمها کمک کردهاســت .آنچه بر
اقتصاد ایران طی این مدت تحمیل شــده به معنای واقعی کلمه «جنگ اقتصادی»
است .دستگاه دیپلماسی باید اولویت خود را طی ماههای ابتدایی بر فعالسازی روابط
خارجی برای عبور از این تحریمها قرار دهد .وضعیت فروش نفت و بهخصوص شرایط
پیچیده انتقال ارز به کشور به همین تالشها گره خوردهاست.
حاکمیت و جناحهای سیاسی باید بپذیرند که مسئله امروز ایران اقتصاد است .دولت
سیزدهم میتواند با حرکت در مسیر منطق اقتصادی و بهخصوص استفاده از تجربیات
ش خصوصی این موقعیت را تغییر دهد .البته الزمه همه اینها توجه
و مشورتهای بخ 
به علم اقتصاد اســت .اگر دولت به ســمت انجام حرکتهای نمایشی یا پوپولیستی یا
حتی اســتفاده از مســکنهای کوتاهمدت برود ،قطعا باز هم این چرخه تکرار میشود.
جلب سرمایه اجتماعی و مشارکت آحاد ملت در تصمیمگیریها و گفتمانسازی با مردم
میتواند مقدار زیادی از مشکالت را کاهش دهد.
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5

یخوانید؟
چه م 

چرا باید آیندهنگر بخوانید و چه مطالبی میخوانید؟

بهراد مهرجو
سردبیر

وضعیــت اقتصــاد ایــران همیشــه در شــرایطی
تــوام با غبــار و ابهــام بودهاســت ولی ایــن روزها
کــه تقریبا تمــام موضوعــات اقتصادی آغشــته به
جوهــر سیاســت شــده ،وضعیــت پیچیدگیهای
جدیــدی هم یافتهاســت .طــی چند ماه گذشــته
هیچ موضوعی از انتخــاب وزرای اقتصادی کابینه
تــا تعیین اســتراتژیهای اقتصــادی دولت ،بدون
توجــه بــه دعواهــای سیاســی پیش نرفتهاســت.
مرحوم هاشــمی جایی گفته بود«:اقتصاد کلیدی
است که به درد بازکردن هر قفلی میخورد ».حاال
احتماال این نقش به سیاســت واگذار شدهاســت.
سیاســت تمام موانع پیش روی هر عملی در ایران
را برمــیدارد و جاهایــی کــه کارش پیش نمیرود
هــم معنایش به «مصلحــت» تغییــر میکند .فعال
مســیر حرکت همین اســت برای تحقق هر هدف
اقتصادی باید چند چهره سیاســی به وسط زمین
بازی بیایند.
ولیاهلل خلیلی

دبیر بخش کارآفرین ایرانی

ماه گذشــته دولت سیزدهم در شــرایطی کار خود
را شــروع کرد که کشــور بــا انبوهی از مشــکالت
در حوزههــای اقتصــادی ،سیاســی ،اجتماعــی،
بینالملــل ،فرهنگــی و ...روبــهرو اســت .در این
بیــن بــه اعتقــاد کارشناســان شــرایط کشــور به
گونــهای اســت کــه بایــد چالشهــای مختلف به
صورت منســجم و در ارتباط با هم حل شــوند .در
واقع بحرانهای کشــور به گونهای است که به هم
پیوند خوردهانــد .مثال نارضایتیهــای اجتماعی
به مشکالت اقتصادی ،خشکســالی و بحرانهای
زیســت محیطــی و کمبود آب گره خورده اســت و
البته که حل همه اینها بدون توجه به دیپلماســی
و باز کردن گره تحریمها ممکن نخواهد بود .دولت
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سیزدهم با شرایط بسیار پیچیدهای مواجه است و
برای عبــور از این وضعیت نیازمند کمک گرفتن از
بدنهای متخصص و کارشناس باتجربه است .البته
در ایــن بین نکته مهم این اســت کــه دولت برنامه
کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت داشــته باشــد و
برخــی از موارد را در اولویت خود قــرار دهد که از
آن جمله باید به مدیریت کرونا و ســرعت بخشیدن
به واکسیناســیون ،بازگرداندن ثبــات به اقتصاد و
بازارهــا ،کنترل تورم و البته مذاکرات هســتهای با
 4+1اشــاره کرد .تا زمانی که ســایه تحریمها روی
ســر ایــران و زندگی مردم و کســب و کارهاســت
نمیتوان امید چندانی به بهبود وضعیت داشــت.
اقتصاد ایران برای توسعه و پیشرفت نیازمند جذب
سرمایهگذاری (داخلی و خارجی) است و این مهم
در شرایطی تحقق پیدا میکند که آیندهای روشن
پیش روی اقتصاد ایران باشد.
کاوه شجاعی

دبیر بخش آینده پژوهی

تاریخ پر است از نمونههایی که بیماریهای همهگیر
ی و تنش در جامعه شدهاند .حاال ما در یکی
باعث ناآرام 
از همین لحظات تاریخ به سر میبریم :دولتها و جوامع
زیر فشار کرونا کمر خم کردهاند ،قیمت مواد خوراکی
به شــدت باال رفته ،زندگی سختتر شده و نابرابری
عظیم شــده است .اینها همه و همه باعث فرسایش
انسجام اجتماعی و بیاعتمادی شدید به دولتها شده
و طبق گزارش ویژه این شماره ما ،احتمال ناآرامیهای
اجتماعی ناشــی از کرونا طی دو ســه سال آینده در
 ۳۷کشور دنیا باالســت .در این شماره همچنین به
موضوعاتــی پرداختهایم که چه از لحاظ داخلی و چه
از لحاظ بینالمللی ،خودشان را به عنوان چالشهای
بزرگ پیش رو به اثبات رســاندهاند :مثل درگیری بر
سر منابع آب و البته آتشسوزیهای گسترده که بر اثر
گرمایش بیسابقه زمین رخ دادهاند .خط سیر تاریخی
و پیشبینیهــای مختلف درباره فجایعی که این نوع
بالیا دارند بر سر بشر میآورند ،تصویری از آینده ترسیم
میکند که چارهای جز آمادهشدن برای مواجهه با آن
نداریم.

سعید ارکانزاده یزدی

دبیر بخش کتاب ضمیمه و بخش راوی

تغییر اقلیم ماجرایی نیســت که همین چند ســال
اخیــر اتفــاق افتاده باشــد .بخش کتــاب ضمیمه
این شــماره درباره ســابقه تغییر اقلیم در دهههای
خیلــی قبلتر اســت .قضیــه تغییر اقلیــم به دهه
 ۱۹۶۰میــادی میرســد و کتــاب ضمیمــه این
شــماره میگوید که اولین دانشــمندان حدود ۶۰
ســال پیش متوجه شدند که آبوهوا دارد دگرگون
میشــود و باید مراقب بود که انسانها در آینده با
اقلیمهای وحشتناک مواجه نشوند .اما روایتهای
بعدی کتاب میگوید که سیاستگذاران و مدیران
شرکتها نگذاشــتند که برجستهسازی رسانهها و
هشدارهای دانشــمندان وارد گفتمان غالب شود.
بــه همیــن دلیل بــود که در اواســط دهــه ۱۹۸۰
موضــوع تغییر اقلیم از اذهان بیــرون رفت تا اینکه
بیســت ســال بعد ،دوباره وارد افکار عمومی شد.
کتاب شــرح داستان جذابی اســت از اینکه چطور
میشود یک مســئله به این مهمی را کتمان کرد تا
اینکه ماجرا باال بگیرد و بیســت ســال بعد ،از روی
ناچاری آن را قبول کرد.
لیال ابراهیمیان

دبیر بخش توسعه و آکادمی

این روزهــا تلخ اســت و گس چون نالههــای زنان
«یزلهخوان»؛ تند اســت و غلیــظ چون طعم «دله»
و اگر نشــنوی و نخوری چهدانی که اینها چیست
در گرمای ســوزان در کنار لبهای عطشآلود؛ در
ســری که ســودای تب دارد و تند اســت؛ ملتهب
اســت چــون روزهــای خوزســتان از جنوبیترین
شــهرها و شــهرکهایش؛ از زاغهنشــینها تــا
کپرنشینهایش؛ از گاومیشهایی با تنی زخمی و
در جستوجوی آب تا چشمان کودکی که گاومیش
تازه متولدشــدهاش را در آغوش گرفته تا چشمان
برقزده ســارا که تا نصف بدنش در آشغال فرو رفته

تا مسیر آب نورســیده را به مزرعهاش باز کند .این
روزهــا تند اســت چــون طرحی که بــرای صیانت
از اینترنــت ،مــردان قانــون در پــیاش بودند اما
میخواستند پی ارتباط با دنیای آزاد را بزنند .این
روزها تلخ اســت چون کیمیایی که به مصاف ناهید
رفت؛ دو دوســت ،دو ایرانی و دو هموطن که هردو
پرچم سهرنگ بر دست و کمر بسته بودند و عدهای
بر ناقوس دوئیت میکوبیدند .این روزها تلخ است
چون آرزویی از توســعه که بر باد رفته و ما از رنجی
نشسته بر گنجهایمان میگوییم؛ از بهشتی آباد که
به زمین ســوخته بدل شده است در چنگال فساد،
ناآگاهی و بیدانشــی .در حکمرانیای که ضعیف
اســت و استعدادها را کور میکند و در سویی دیگر
سفرای دو کشور روسیه و انگلیس بر همان صندلی
چرچیل و استالین تکیه میزنند در سودای تحقیر
ایران و آیا زمانش نرســیده که خوابزدگان به خود
آیند بــرای همه فرداهای ایران؟ در بخش توســعه
از رنج خوزســتان گفتهایم؛ از درد توسعهنیافتگی
این اســتان؛ از ســازههای عمرانی که نه عمران به
همــراه دارد و نه آبادانی؛ از دولت بنــا گفتهایم نه
معمار توسعه .در بخش راهبرد سناریوهایی از بازار
ارز بررسی شده است و در بخش آکادمی از مسئله
اقتصاد ایران گفته شــده اســت .در این شماره از
ماهنامه «آیندهنگر» با ما همراه باشید.
نسیم بنایی

دبیر بخش اکونومیست و ایدهها

چشــمانتان را ببندیــد و زمینــی سرســبز را تصور
کنید که باد خنکی در آن میوزد و نفس کشــیدن
را مطلــوب میکند ،صدای عبور آب از چشــمهای
در آن نزدیکــی بــه گوش میرســد و تا چشــم کار
میکند ،زمین ســبز اســت .حاال ناگهــان صدای
تلمبه آب میآید که آب را از ســفرههای زیرزمینی
بیــرون میکشــد ،تراکتــوری رد میشــود و بوی
دودش مشــامتان را پر میکند .باد به طوفان بدل
میشود و در پی آن ،گرمای هوا عرق به پیشانیتان
میانــدازد .سرســبزی از بیــن مــیرود و همهجا

خشک و بیآب میشــود .این اتفاقی است که این
روزها اکثر روســتاییها در حال تجربه آن هستند.
زمین تنها یک درجه ســانتیگراد نسبت به دوران
پیش از انقالب صنعتی گرمتر شــده و قرار است ۳
درجه گرمتر شــود .تغییــرات اقلیمی به دنبال این
گرمایش رخ میدهند .اکونومیســت در پروندهای
ویژه نشان داده که آینده گرمتر ،آیندهای غیرقابل
زیست است؛ جایی ناامن برای همه!
زهرا چوپانکاره

دبیر بخش تجربه و کارآفرین خارجی

بســیاری از ما از شــروع کرونا تاکنون دســتکم در
مقاطعی تجربــه دورکاری را داشــتهایم .این تجربه
در دنیای صنعتی به خصوص آمریکا بسیار پررنگتر
بوده اســت .برای همین اســت که نام اپلیکیشــن
زوم در این یک ســال و نیم گذشته بیش از هر زمان
مطرح شده .برنامهای برای برگزاری جلسات آنالین
که در دنیای غرب بســیار کاربرد دارد .در کارآفرین
این شــماره ترجمــه مصاحبهای بــا مدیرعامل این
شرکت را میخوانید که در مورد سیاست کاریاش
توضیــح میدهــد .در بخــش تجربــه هم داســتان
موفقیت کســبوکار خانــواده کرک کریستیانســن
را میخوانیــد که مالکان شــرکت قدیمی و محبوب
لگو هستند و هم با زندگی و عقاید آریانا هافینگتون
آشنا میشوید :مدیر موفق و از موسسان هافینگتون
پســت که نزدیــک بود بــه خاطر موفقیت ســامت
جسمانیاش را از دست بدهد.
زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

خوزســتان تشنه ،خشــکیده و رنجکشیده به صدر
اخبار بازگشــته اســت .فراموشــی حق این جلگه
حاصلخیز نیســت .بــه همین دلیــل در نگاه این
شــماره بــه شــاخصهای اقتصــادی خوزســتان
پرداختیم .بیکاری ،درآمد ســرانه ،تولید ناخالص
داخلی ،سهم از تولید صنعت ،کشاورزی ،خدمات

و معــدن ،جمعیــت و آینــده خوزســتان مهمترین
موضوعاتی اســت کــه در نگاه این شــماره درباره
آنهــا میخوانیــد .در ضمــن ،اگر خوزســتان را
دوســت دارید ،حتما رمان «زمین ســوخته» احمد
محمود را هم بخوانید.
مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده

با وجود تسریع روند واکسیناسیون در دنیا و تالش
جهان برای گذر از روزهای کرونایی ،انتظار میرود
تاثیرات این بحران ســالها در اقتصاد جهان باقی
بماند .در این شــماره مطالعه انجامشــده توســط
مجمع جهانی اقتصاد را منتشــر کردیم که دیدگاه
مردم در مورد روند بازســازی اقتصادی کشورشان
را مورد ارزیابی قرار میدهد .بر مبنای این مطالعه
نیمی از چینیها معتقد بودند که بازسازی اقتصاد
کشورشــان شروع شــده اســت .از طرف دیگر در
مطالعــهای دیگر اصلیتریــن نگرانیهــای مردم
جهان مورد بررســی قرار گرفت و شــواهد نشــان
داد هنــوز هم کرونــا اصلیترین دغدغــه و نگرانی
مردم دنیا اســت .در گزارشهای دیگر به بررســی
مســئولیت اجتماعــی شــرکتها در پســاکرونا و
پیشبینــی قیمــت نفــت پرداختیم تــا مهمترین
مسائل اقتصادی در دنیای پیش رو را مورد بررسی
قرار دهیم.
محبوبه فکوری
دبیر بخش روایت

خاموشــیهای امروز ،محصــول بیتدبیری دیروز
اســت که امید را در دل ســرمایهگذاران از بین برد
و صنعت برق را با بحرانی مواجه ســاخت که امروز
تبعاتــش را در بیبرقیهــای گســترده در بخــش
خانگــی و صنعتــی نشــان داده اســت؛ اکنون نه
تنها باید انــرژی مضاعفی برای جبــران کمبودها
گذاشت ،بلکه باید چارهای برای سرعت روزافزون
تقاضا برای مصرف برق اندیشید.
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خربنامه
اعالنـات
در بیستوپنجمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح شد
پنج چالش اصلی پیش روی دولت سیزدهم

نشست بیستوپنجم هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با حضور نمایندگان بخش خصوصی و برخی از
نمایندگان دولت بهصورت فوقالعاده برگزار شد .این نشست به این دلیل به صورت فوقالعاده برگزار شد
که دو نشست تیر و مردادماه هیئت نمایندگان به دلیل تعطیالت اجباری که از طرف دولت برای پیشگیری
از کرونا در نظر گرفته شد ،لغو شده بود .نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران قرار بود در این

نشست میزبان وزیر تازه صنعت ،معدن و تجارت باشند که به دلیل برنامههای کاری پیشبینینشده وزیر،
این امر محقق نشد .با این حال اتاق تهران در حال تدوین پیشنهادها و نظراتی در ارتباط با اولویتهای

اقتصاد کشور است که در اختیار دولت قرار دهد .اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران در نشست فوقالعاده

خود عالوه بر بررسی و تصویب تفریغ بودجه سال  1399اتاق ،به مشکالت و چالشهای صنعت برق کشور

و همچنین چالشهای اصلی پیش روی دولت سیزدهم پرداختند .مسعود خوانساری ،رئیس اتاق تهران،
در سخنان خود در این نشست پنچ چالش بزرگ کرونا ،تورم ،ارز یارانهای ،کسری بودجه و تحریم را مسائل

هفوریت راهچارهای اندیشیده شود .در ادامه رئیس اتاق
اولویتدار دولت خواند که باید برای حل آنها ب 
بازرگانی تهران گفت :متأسفانه شاهدیم روزانه تعداد زیادی از هموطنان بر اثر ابتال به کرونا جان خود

را از دست میدهند و سویههای جدید کرونا نیز در حال گسترش است که جای نگرانی بیشتری دارد.

سهلانگاری ،بیتوجهی و سوءمدیریت مسئوالن گذشته نسبت به کرونا باعث شده این روزها میزان ابتال
و مرگومیر باال باشد و مدیریت شرایط کنونی «همهگیری کرونا» یکی از مهمترین چالشهای دولت جدید

است .البته خوشبختانه هم جناب آقای رئیسجمهور و هم معاون اول ایشان تأکید داشتهاند که اولویت

نخست کشور در شرایط کنونی مبارزه با کروناست و ما هم امیدواریم موفق باشند.

روش آزادسازی مطالبات ایران در کره از زبان سفیر جدید
در مالقات سفیر جدید کرهجنوبی با رئیس
اتاق بازرگانی تهران ،دو طرف پیرامون
آخر ین وضعیت مناسبات تجاری دو
توگو
کشور و چگونگی بهسازی آن به گف 
نشستند .در این مالقات که در دفتر
رئیس اتاق تهران برگزار شد ،مسعود
خوانساری به مسدود ماندن  7میلیارد دالر
پول فروش نفت ایران در کرهجنوبی اشاره
کرد و آزادسازی این حجم از منابع مالی را
جدیترین مطالبه فعاالن اقتصادی و مردم
ت و کشورهای غربی برای
ایران از کرهجنوبی عنوان کرد .او با اشاره به مذاکرات چند ماه اخیر میان دول 
لوفصل تحریمها و احیای برجام ،گفت :بخشخصوصی ایران انتظار دارد پس از به نتیجه رسیدن این
ح
مذاکرات و رفع تحریمها ،سرمایهگذاریهای مشترک میان ایران و کره در بخشهای مختلف اقتصادی
و صنعتی صورت گیرد و گشایشها صرفا محدود به تامین مالی و تجارت نشود.
ارزیابی همکاریهای اقتصادی برای جهش در آسیای مرکزی
همایش آنالین بررسی روابط تجاری ایران
و تاجیکستان با هدف آشنایی بازرگانان و
فعاالن اقتصادی دو کشور با فرصتهای
همکاری اقتصادی دو طرف ،برگزار شد .در
این همایش که با همکاری اتاق بازرگانی
تهران و پلتفرم نمایشگاه مجازی ایران برگزار
شد ،منشی و عضو هیئت رئیسه اتاق
بازرگانی تهران ،معاون امور بینالملل اتاق
تهران ،سفیر تاجیکستان در تهران ،سفیر
ایران در دوشنبه و رئیس اتاق صنایع و
ش خصوصی دو کشور
بازرگانی تاجیکستان به بیان دیدگاههای خود پیرامون ظرفیتهای همکاری بخ 
پرداختند و سپس حاضران در این وبینار که بیش از  150فعال اقتصادی در آن حضور داشتند ،به
طرح پرسشهای مرتبط با تجارت میان دو کشور پرداختند و پاسخهای خود را از مقامات حاضر در
این رویداد دریافت کردند .در آغاز این رویداد ،حسامالدین حالج ،معاون امور بینالملل اتاق بازرگانی
تهران با اشاره به اشتراکات فراوان زبانی ،آیینی ،فرهنگی و تاریخی ایران و جمهوری تاجیکستان ،این
کشور را به نوعی نزدیکترین و خویشاوندترین همسایه خواند و تاکید کرد که با وجود این میزان از
اشتراکات ،حجم روابط اقتصادی آنچنان که باید و شاید رشد نکرده است.
راهکارهای نوآورانه برای افزایش مناسبات تجاری

در وبینار بررسی روابط تجاری ایران و
چین که با مشارکت اتاق تهران و شورای
توسعه تجارت خارجی شانگهای برگزار شد،
فرصتهای تازه اقتصادی و سرمایهگذاری
در دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این رویداد ،رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی تهران پیشنهادهایی را
برای توسعه مناسبات اقتصادی و بازرگانی
میان دو کشور مطرح کرد و رئیس شورای
توسعه تجارت خارجی شانگهای از راهاندازی
پلتفرم نمایشگاه مجازی شانگهای با مشارکت وبسایت تجارت الکترونیک علیبابا و حمایت شهرداری
شانگهای خبر داد و تصریح کرد که این پلتفرم میتواند راهکاری نوآورانه برای گسترش همکاری
بنگاههای اقتصادی ایران و منطقه شانگهای باشد .رئیس اتاق تهران در این وبینار ،در سخنانی با
اشاره به اعمال تحریمهای یکجانبه و ناعادالنه ایاالت متحده آمریکا علیه ایران و برخی دیگر از
کشورها از جمله چین ،بر لزوم اتخاذ استراتژی جدید و اثرگذار در تنظیم روابط میان کشورهای همسو
تاکید کرد .مسعود خوانساری همچنین به امضای سند همکاری  25ساله ایران و چین اشاره کرد و
یادآور شد که از این فرصت باید به عنوان زیربنایی برای همکاریهای ساختاری دو کشور برای دوران
طوالنی در آینده ،استفاده کرد.
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احیای بیمارستان بازرگانان میتواند به یک الگو در کشور تبدیل شود
قاسم جانبابایی ،معاون درمان وزارت
بهداشت در بازدید از بیمارستان بازرگانان
ضمن ابراز خرسندی از روند توسعه و
تجهیز این مرکز درمانی ،اعالم کرد که
نوسازی این بیمارستان میتواند به یک
الگو در کشور تبدیل شود .بهزاد کالنتری،
رئیس بیمارستان باز رگانان با اعالم
این خبر گفت :معاون بهداشت وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در این
بازدید از ضرورت توسعه هرچه بیشتر
بخشهای بیمارستان بازرگانان سخن گفت و توصیه کرد که اتاق تهران با درخواست از وزارت بهداشت،
ک تخصصی
مجوز افزایش تعداد تختهای بیمارستانی را نیز دریافت کند .در عین حال ،توسعه کلینی 
و بخش سرطان ،شیمیدرمانی و رادیوتراپی از دیگر توصیههای معاون درمان وزارت بهداشت برای
ارائه خدمات بیشتر به ساکنان منطقه بود.

1400/05/14

اتاق بازرگانی تهران ،فعالترین اتاق بازرگانی ماه جوالی در جهان
اتاق بازرگانی بینالملل که نهاد مادر همه اتاقهای بازرگانی در سراسر دنیاست ،اتاق بازرگانی تهران را
به عنوان اتاق برتر دنیا در ماه جوالی  2021انتخاب و معرفی کرد .این انتخاب به خاطر فعالیتهای
مختلف اتاق تهران در بخشهای مختلف اعم از حوزه صدور گواهی مبدأ و عضویت ،تا ارائه خدمات
مختلف به اعضا و تالش برای بهبود فضای کسبوکار است .در ماههای اخیر اقدامات متنوع اتاق
در حوزههای مختلف شامل تدوین گزارشهای تخصصی در حوزههای تجارت ،اقتصاد ،سرمایهگذاری
و ،...ارائه اخبار گوناگون مرتبط با اتاق و اقتصاد ملی و جهانی ،ارائه بسته راهبردی نجات اقتصاد
ایران ،تدوین تقویم رویدادهای تجاری مجازی و گزارش این جلسات ،مشاركت فعال در بستر ارتباطي
 ICCWCFو رويدادهايي همچون برگزاری وبینارهای تخصصی موجب شده اتاق تهران از بین ۲۷۸۰
اتاق بازرگانی در  ۵۰کشور جهان ،به عنوان اتاق برگزيده ماه جوالي فدراسيون جهاني اتاقهاي بازرگاني
انتخاب شود .از داليل دیگر انتخاب اتاق تهران برای این عنوان میتوان به مواردی مانند کمک به رفع
برخي مشكالت اقتصادي در مسير توسعه كشورمان از جمله ارائه پيشنهادهايي جهت بهبود محيط
كسبوكار و همچنین پيشنهادهايي جهت جذب سرمايهگذاری خارجي و آمادگي به منظور برقراري
مبادالت تجاري با ساير كشورها اشاره کرد .این موضوعات از طریق ارتباط اتاق تهران با اتاق بازرگانی
بینالملل به مدیران اجرایی آن و سایر اتاقهای عضو منعکس شد و در نتیجه این فعالیتها ،اتاق
بازرگانی بینالملل ،اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران را بهعنوان اتاق برتر یا فعالترین
اتاق بازرگانی ماه جوالی جهان انتخاب کردهاست.

1400/05/09

1400/05/19

1400/05/20

توگوی دولت و بخشخصوصی
حل معضل توزیع ورقهای فوالدی در شورای گف 
د ر هفتا د و د و مین جلسه شو را ی
ش خصوصی استان
توگوی دولت و بخ 
گف 
تهران ،چالشها و مشکالت پیشآمده در
توزیع و تامین فوالد به ویژه در ورق سرد
و گرم مورد نقد و بررسی قرار گرفت .در
این نشست که استاندار تهران و رئیس
اتاق تهران حضور داشتند ،معاون امور
صنایع وزارت صنعت ،معدن و تجارت به
بیان آخرین وضعیت تقاضا و خرید انواع
ورقهای فوالدی و اقدامات این معاونت در
راستای شفافسازی در توزیع و تامین این محصوالت پرداخت .همچنین نمایندگان برخی از تشکلهای
فوالدی نقدها و راهکارهای خود را برای بهبود وضعیتی که به گفته آنان ،گریبان واحدهای تولیدی
پاییندستی از جمله قطعهسازان خودرو و صنایع لوازم خانگی را گرفته ،ارائه کردند.

کامنت
همهگیری :میلیاردرها ثروتمندتر شدند

مالزی :فاجعهای شبیه به هند

تصور عموم مردم بر این اســت کــه همهگیری کرونا
فرصتی فراهم کرد تا ثروتمنــدان ،باز هم ثروتمندتر
شــوند .در واقع آنها تصور میکنند واکنش دولتها و
کسبوکارها به گونهای بود که رویه قدیمی را تقویت
کرد و در نتیجــه منجر به افزایش نابرابری شــد .اما
حقیقت ماجرا الزاما اینطور نیست .البته که میلیاردرها
در این مدت توانستند از فرصت استفاده کنند و تا جای
ممکن بر ثروت خود بیفزایند .اما در عینحال اقداماتی
جاستین فاکس
هم در همین مدت برای مهــار فقر صورت گرفت .به
تحلیلگربلومبرگ
همین خاطر است که میتوان گفت فقر تا حدودی به
کنترل درآمد .به این ترتیب همهگیری کرونا الزاما منجر
به افزایش فقر و نابرابری نشد اما در عینحال به بسیاری از ثروتمندان کمک کرد نسبت
به گذشته ثروت بیشتری به دست بیاورند .به همین خاطر تصورات اشتباهی برای برخی
افراد پیش آمدهاست.

آماری کــه از وضعیت کرونا در مالزی به دســت آمده،
وضعیتی شــبیه به فیلمهای پر از بحران و فاجعه است.
نظام پزشــکی و درمانی در این کشور دیگر پاسخگوی
میــزان مبتالیان به کرونا نیســت .حتی پارکینگهای
برخی بیمارســتانها پر از تخت و بیمار اســت و برخی
بیماران به ناچار باید کپســولهای اکسیژن را به صورت
اشتراکی استفاده کنند .برخی از اقدامات برای نجات جان
بیماران هم کف بیمارستانها انجام میشود .بسیاری از
جیمز چای
تحلیلگران مالزی را هن ِد کوچکــی دیدهاند که برخی
تحلیلگرالجزیره
روزها آمار مرگومیر و ابتالیش بدتر از دورههای اوج هند
است .در حال حاضر مالزی باالترین نرخ ابتال در ازای هر
یک میلیون نفر را در آســیا دارد .در این کشور روزانه  ۵۱۵.۹نفر به ازای هر یک میلیون نفر
به کرونا مبتال میشــوند و روزانه  ۴.۹۵نفر به ازای هر یک میلیون نفر هم جان خود را بابت
این بیماری از دست میدهند .این اعداد فاجعهای بزرگتر از هند را در مالزی نشان میدهد.

گردشگری فضایی :دورتر از دور

تجارت جهانی :تحلیلی از دریچه تامین واکسن

مدتی است که میلیاردرها به فضا یورش بردهاند .از یک
طرف ،ریچارد برانسون و از طرف دیگر جف بزوس ،دو
میلیاردری هســتند که اخیرا برای گردشگری فضایی
اقداماتی داشتهاند .اما راستش را بخواهید سفر به فضا
آنقدر هم در دسترس نیست .اگر میلیونری نیستید که
دستکم شش بار به همه نقاط زمین سفر کردهاست،
بعید اســت بتوانید فعال خرج سفر به فضا را بدهید و
به همین خاطر بهتر است فعال دور آن را خط بکشید.
کریس ایسیدور
کســانی که درآم ِد دالری آنها شــشرقمی اســت
تحلیلگر سیانان بیزنس
میتوانند هزینه سفری را بدهند که فقط پروازش چهار
یا پنج رقمی خواهد بود .پس اگر چنین درآمدی ندارید،
بهتر است دور این سفر رویایی را خط بکشید .واقعیت این است که گردشگری فضایی با
فعلی مردم جهان ،امری بعید و ناممکن به نظر میرسد .دستکم به چند دهه
درآمدهای ِ
زمان نیاز دارد تا مقرون بهصرفه شود.

نگاهی به شــیوه تامین و توزیع واکسن در جهان،
میتواند الگوی تجارت جهانی را به ما نشــان دهد.
برای مثال نگاهی به واکســن فایزر بیندازید .فایزر
عمدتا در آمریکا و اروپای غربی در دســترس است.
سایر کشــورها اغلب از آن بیبهره هستند .این در
حالی اســت که توزیع از طریق شرکتهای دارویی
انجام میشود .اما همین شرکتهای بینالمللی وقتی
به کشورهایی مانند برزیل و هند میرسند ،امکانات
پائول کروگمن
و تسهیالت کمتری در اختیار دارند .به همین خاطر
تحلیلگرنیویورکتایمز
است که واکسن فایزر هم در این مناطق کمتر دیده
میشود .حاال میتوان همین فرایند را به کل تجارت
جهانی تعمیم داد .زنجیره تامین در جهان به ســادگی از طریق واکسن قابل بررسی
است .البته که در این ماجرا ،مسائل اخالقی هم قابل تامل هستند و میتوان آنها را
زیر ذرهبین قرار داد.

تهای پایانی
تغییرات اقلیمی :ساع 

آمریکا :ابتدای دوره ترامپگرایی

هر لحظه کــه صفحات روزنامههــا و خبرگزاریها را
باز میکنیم خبری جدید از تغییرات شــدید اقلیمی
میبینیم .بحرانهایی که مربوط به شرایط بد اقلیمی
و آبوهوایی هستند از آتشسوزیها گرفته تا سیلهای
ویرانگر ،دنیای خبر را به خودش اختصاص دادهاند .در
ِ
دیپلماسی اقلیمی هم تیکتاک
ســاعت
این شرایط،
ِ
میکند و به لحظات آخر خود نزدیک میشود .در این
شرایط آمریکا و کشورهای اروپایی نقشی حیاتی دارند.
آدام توز
آنها باید هرچه سریعتر برای زمین تصمیم بگیرند و
تحلیلگرفارنپالیسی
با تصمیم خود میتواننــد زمین را نابود کنند یا آن را
نجات دهند .در این شرایط ،بهترین اقدام این است که
ســازمانی بینالمللی برای تغییرات اقلیمی در جهان ایجاد شود و وظیفهاش رسیدگی به
ن صورت ،بحران تغییرات اقلیمی ،جدیتر از
تغییرات اقلیمی و نجات زمین باشد .در غیر ای 
همهگیری کرونا ،جهانیان را درگیر خود خواهد کرد .شاید از بحران کرونا جان سالم به در
ببریم اما از بحران تغییرات اقلیمی هیچکس جان سالم به در نخواهد برد.

دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری پیشین آمریکا ،با بدترین
شرایط از صندلی قدرت در این کشور خداحافظی کرد.
اما رسوم و آیین ریاستجمهوری او برای خیلیها هنوز
زنده است .در واقع میتوان گفت ترامپ محو میشود
اما ترامپگرایی که با این شــخصیت به جهان معرفی
شــد ،تازه ابتدای راهش اســت .حتی میتوان گفت
جمهوریخواهان با همین شیوه ترامپگرایی در آمریکا
به حیات خود ادامه خواهند داد .در واقع ترامپ از میان
جاناتان فریدلند
میرود اما رسومی که به جهان معرفی کرده همچنان
تحلیلگر گاردین
وجود خواهد داشت .به همین خاطر است که نمیتوان
از رفتن او خوشحال بود .اندیشه او میتواند هر لحظه به
رویاهای ما حمله کند .به همین خاطر است که ترامپ و ترامپگرایی همیشه منبعی برای
نگرانی در جهان خواهد بود .ما هنوز در ابتدای مسیر ترامپگرایی قرار داریم.
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اعداد ماه
اعالنـات
سهم صادرکنندگان از تامین ارز رشد کرد

افزایش  39درصدی نقدینگی

افزایش  55درصدی عرضه ارز صادرکنندگان

شتاب در پولزایی اقتصاد

بانک مرکزی در گزارشی اعالم کرد که صادرکنندگان طی دوره  4ماهه امسال ،حدود 8
میلیارد دالر با نرخ میانگین موزون دالری معادل  21800تومان در سامانه نیما اقدام به
فروش ارز کردهاند که این رقم در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال قبل حاکی از رشد
حدود  55درصدی است .در این بازه زمانی در بازار متشکل معامالت ارزی حدود 515
میلیون اسکناس دالر با نرخ میانگین  23247تومان و حدود  94میلیون اسکناس یورو
با نرخ میانگین  27632تومان معامله شده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته
به ترتیب با رشدهای  286درصدی و  661درصدی همراه بوده است.

بانک مرکزی در گزارش ســه ماهه اول سال  1400اعالم کرد که حجم نقدینگی در
پایان خردادماه  1400به رقم  37054هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال
 1399معادل  6.6درصد رشد نشان میدهد .در دوره مشابه سال  1399رشد نقدینگی
به میزان  7.5درصد تحقق یافته بود .همچنین ،نقدینگی در دوازدهماهه منتهی به پایان
خردادماه  1400معادل  39.4درصد رشد کرد که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل
( 34.2درصد) 5.2 ،واحد درصد افزایش نشان میدهد.

8

میلیارددالر

صادرکنندگان در 4ماهه امسال 8میلیارد دالر
در سامانه نیما عرضه کردهاند

37054

هزارمیلیاردتومان

حجم نقدینگی در پایان خرداد1400
به 3705هزار میلیارد تومان رسید

تامین ارز برای واردات

اختصاص  3.5میلیارد دالر به واردات ماشینآالت

طبق گزارش بانک مرکزی طی چهار ماهه نخست سال جاری ،به منظور واردات کاالهای اساسی و ضروری حدود  15میلیارد دالر تأمین ارز شده
است که نسبت به دوره مشابه سال  1399رشدی بالغ بر  27درصد را نشان میدهد .ضمناً تأمین ارز به منظور واردات کاالهای اساسی ،تجهیزات
پزشــکی و دارو (نرخ ترجیحی) با افزایش  70درصدی نســبت به مدت مشابه سال قبل به عدد  4.6میلیارد دالر رسیده است .از میزان فوق 1.5
میلیارد دالر برای ذرت ،جو و گندم 1.1 ،میلیارد دالر برای دانههای روغنی و روغن خام 1.1 ،میلیارد دالر برای دارو و تجهیزات پزشکی 348 ،میلیون
دالر کنجاله سویا تأمین ارز شده است .عالوه بر آن برای سایر کاالها  10.4میلیارد دالر تأمین ارز شده است که رشدی بالغ بر  15درصد را نسبت
به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد .از جمله این کاالها میتوان به ماشینآالت اشاره کرد که برای آن  3.5میلیارد دالر تامین ارز شده است.

پایه پولی رشد کرد

15

میلیارددالر

در  4ماه نخست امسال 15
میلیارد دالر صرف تامین
کاالهای اساسی شده است

سهم  1.3هزار میلیارد تومان اشتغال از تسهیالت

افزایش استقراض از بانک مرکزی

آخرین وضعیت پرداخت تسهیالت به تولید

طبق گزارش بانک مرکزی عامل اصلی رشد نقدینگی در پایان خردادماه  1400نسبت
به پایان ســال  ،1399رشــد  9.2درصدی پایه پولی بوده و مهمترین عامل رشد پایه
پولی در پایان خردادماه  ،1400خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است که
با  63.3هزار میلیارد تومان افزایش نســبت به پایان سال  1399در نتیجه استفاده از
تنخواهگردان (خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانهها) و کاهش سپردههای دولت نزد
بانک مرکزی ،سهمی فزاینده معادل  13.8واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است.
دلیل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در این دوره ،استفاده دولت
از وجوه تنخواهگردان جمعاً به میزان  55.5هزار میلیارد تومان است.

از ابتدای امســال تا پایان خردادماه  281مورد ثبتنام برای دریافت تسهیالت برنامه
تولید و اشتغال در کشور صورت گرفت که فقط  15مورد برای دریافت این تسهیالت به
بانک معرفی شدند .تسهیالت درخواستی برای این  15درخواست معادل  305میلیارد
تومان بوده است .در نهایت با احتساب معرفیشدگان قبلی 145 ،فقره تسهیالت تولید
و اشتغال به ارزش هزار و  366میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شد .همچنین در
سهماهه اول امسال  2هزار و  23مورد ثبتنام برای دریافت تسهیالت مالی بنگاههای
تولیدی کوچک ،متوسط و طرحهای نیمهتمام با پیشرفت باالی  60درصد در راستای
اقتصاد مقاومتی در قالب پروژه رونق تولید انجام شده است.

63

هزارمیلیاردتومان

دولت در  4ماهه امسال  63هزار میلیارد تومان
از بانک مرکزی استقراض کرد

10
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3.1
تسهیالت پرداختی

هزارمیلیاردتومان

به بنگاههای کوچک و متوسط
در طرح اقتصاد مقاومتی 3.1هزار میلیارد تومان بود

تولید در صنعت فوالد افزایش یافت

خرید تضمینی گندم تسویه شد

ایران در رتبه دهم تولید فوالد

پرداخت مطالبات گندم

انجمن جهانی فــوالد در جدیدترین گزارش خود اعالم کرد ،تولید فوالد ایران در ماه
ژوئن  2021یعنی خرداد  1400نســبت به مدت مشــابه سال  2020با افزایش 1.9
درصدی به  2.5میلیون تن رسیده است .همچنین بر اساس این گزارش ،تولید فوالد
ایران در  6ماه نخست سال جاری میالدی به  15میلیون تن رسیده است که نسبت
به مدت مشابه سال  2020افزایش  8درصدی را نشان میدهد .ایران در فوریه 2021
یعنی بهمــن  ،1399در میان بزرگترین تولیدکنندگان فوالد جهان در جایگاه دهم
قرار گرفت که از آن ماه تاکنون همین جایگاه را حفظ کرده است .چین با تولید 93.9
میلیون تن ،هند با  9.4میلیون تن و ژاپن با  8.1میلیون تن در رتبههای نخست تا سوم
تولید فوالد در جهان قرار دارند.

سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد حدود  22هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران تا
پایان دولت دوازدهم پرداخت شد .بر اساس مصوبه شورای عالی اقتصاد از  ۳۱فروردین
امسال هر کیلوگرم گندم با قیمت  ۵هزار تومان خریداری میشود که نسبت به سال
گذشته دو برابر شده است .طبق جدول  ۱۱۲۵۰میلیارد تومان تسهیالت از بانکهای
مختلف تامین شد که رقم مصوب آن  ۱۸هزار میلیارد تومان است .همچنین از منابع
عمومــی بودجه  ۱۰هزار و  ۳۴۵میلیارد تومان تامین اعتبار شــد .تا تاریخ  ۱۱مرداد
شرکت بازرگانی دولتی ایران  ۴.۳۷۴میلیون تن گندم را با ارزش  ۲۲۰.۶۲۵هزار میلیارد
ریال خرید تضمینی کرده است .بر اساس سامانه بانک کشاورزی مبلغ  ۲۱۹.۲۵۰هزار
میلیارد ریال از این مبلغ تامین شده است.

8

درصد

تولید فوالد ایران در شش ماه نخست سال میالدی جاری  8درصد

افزایش یافت

22

هزارمیلیاردتومان

مطالبات گندمکاران به مبلغ 22هزار میلیارد تومان
تا پایان دولت دوازدهم پرداخت شد

تجارت با اوراسیا در مسیر رشد

روسیه ،شریک اصلی ایران در اوراسیا
مبادالت تجاری میان ایران و روسیه ،نیمه نخست  2021نسبت به مدت مشابه سال گذشته  15درصد رشد کرده و سال  2020نسبت به سال
 2019رشد  39.8درصدی را به خود اختصاص داد .در شش ماه نخست امسال ،صادرات روسیه به ایران  16درصد و واردات روسیه از ایران 14
درصد افزایش یافته است .بر اساس آماری که توسط کمیسیون اقتصادی اوراسیا منتشر شده است ،حجم مبادالت تجاری میان ایران و روسیه در
سال  2020به حدود  2.22میلیارد دالر رسیده است که  1.42میلیارد دالر آن را کاالهای صادراتی از روسیه به ایران تشکیل میدهد .مبادالت
تجاری دو کشور نسبت به سال  2019رشد  39.8درصدی را ثبت کرده است .گردش مبادالت تجاری کنونی میان ایران و اتحادیه اوراسیا در سال
گذشته به  2.9میلیارد دالر رسیده است که  18.5درصد بیشتر از سال  2019است .روسیه با  78.6درصد ،اصلیترین شریک تجاری ایران است.

افزایش اجاره مسکن درآمدها را میبلعد

سهم باالی مسکن در هزینهها
برآورد وزارت راه و شهرســازی از متوسط درآمد خانوار در سال  99بالغ بر  8میلیون
تومان است .طبق این اطالعات وزارت راه و شهرسازی متوسط اجاره یک واحد مسکونی
 75متری در سال  99به صورت ماهانه  5میلیون و  250هزار تومان برآورد شد .سهم
اجارهبها از درآمد خانوار در ســال  99برای تهران و کالنشهرها  64درصد است .این
سهم برای سایر مراکز استانهای و شهرهای باالی  200هزار نفر جمعیت  59درصد و
شهرهای زیر  200هزار نفر جمعیت  49درصد برآورد شده است.

64

درصد

سهم اجاره مسکندر سبد هزینههای خانوار تهرانی
به  64درصد رسید

15

درصد

افزایش تجارت میان
ایران و روسیه در نیمه
نخست سال  2021به 15
درصد رسید

تورم تولید برق افزایش یافت

افزایش هزینه برقرسانی
گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت تولیدکننده در بخش برق نشان میدهد که تورم نقطه
به نقطه در این بخش طی بهار  1400نســبت به بهار  1399به  32درصد رسید .به عبارتی،
میانگین قیمت دریافتی توســط نیروگاههای برق به ازای فروش محصول خود به شرکتهای
توزیع برق ،در فصل بهار  ١٤٠٠نســبت به فصل بهار  32 ،١٣٩٩درصد افزایش داشته است.
درصد تغییرات شــاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل مورد بررسی نسبت به فصل
مشــابه سال قبل ،برای ساعات مختلف اوجبار ،میانبار و کمبار ،به ترتیب  ٣٠.٨ ،٢٢.٨و ٤١.٢
درصد بوده است .درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق در چهار
فصل منتهی به فصل بهار  ١٤٠٠نسبت به مدت مشابه در سال قبل یعنی متوسط تورم ساالنه به
 45درصد رسید که نسبت به همین اطالع در فصل قبل  ١.٦واحد درصد کاهش نشان میدهد.

32
تورم نقطهای تولید

درصد

در بخش برق در بهار 1400
نسبت به بهار  99به  32درصد رسید
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نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

اعالنـات

سازمانها

گزارش سازمان ملل از موج جدید مهاجرت

بانک جهانی هشدار داد

این روزها افغانستان دوباره به محل نگرانی برای مردم تبدیل شدهاست .بررسیها نشان
میدهــد هر هفته بیش از  ۳۰هزار نفر از مردم افغانســتان ،به دلیل هراس از طالبان،
کشــور خود را ترک میکنند و به دیگر کشورها پناه میبرند .بیش از  ۲۰سال بود که
ترس
دیگر هراس از طالبان به جان مردم در کابل نیفتاده بود .اما حاال دوباره افغانها از ِ
ترس خشونت
طالبان ،از کشور خود فرار میکنند .بسیاری از مردم این کشور میگویند از ِ
و وحشیگری ،از کشــور خود فراری شدهاند .برخی از آنها خاطرات تلخی از دهههای
گذشته دارند و به همین خاطر ترجیح میدهند خاک خود را ترک کنند .از ابتدای امسال
تاکنون بیش از  ۳۳۰هزار نفر از مردم افغانستان ،به دلیل حملههای طالبان ،وطن خود
را ترک کردهاند .بررسیها نشان میدهد که روند مهاجرت همچنان ادامه خواهد داشت.

امنیت غذایی یکی از مهمترین موضوعات در هر کشوری به شمار میآید .برای کشوری
مانند یمن که درگیر جنگ است ،امنیت غذایی پیچیدگیها و اهمیت بیشتری دارد.
بررســیها نشان میدهد این کشور ناامنترین کشــور جهان به لحاظ امنیت غذایی
محسوب میشود .بر اساس گزارشهای بهدستآمده ،دوسوم از جمعیت کل یمن که
شامل  ۲۴میلیون نفر میشود ،از امنیت غذایی برخوردار نیستند .از این بین ۱۰ ،میلیون
نفر در معرض خطر قحطی و گرسنگی قرار دارند که  ۲میلیون نفر از آنها را کودکان
تشــکیل میدهند .به این ترتیب سوءتغذیه و بحران امنیت غذایی در یمن به یکی از
بزرگترین بحرانها تبدیل شده که میتواند برای دیگر نقاط جهان هم به مشکل تبدیل
شود .به همین خاطر است که همه کشورهای جهان برای حل آن باید تالش کنند.

سایه ترس بر سر افغانها

۳۰

هزارنفر از مردم افغانستان
هر هفته از ترس طالبان ،خاک خود را ترک میکنند

یمن در انتظار معجزه

۸۰

درصد از جمعیت یمن زیر خط فقر زندگی میکنند
و ۲۴میلیون نفر از آنها امنیت غذایی ندارند

سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد

آخرین وضعیت کرونا در جهان

دادههای مختلفی در مورد میزان مبتالیان ،تعداد فوتیهای کرونا و تعداد دوزهای تزریقشده در جهان وجود دارد .اما معتبرترین آمار ،مربوط به
سازمان بهداشت جهانی است .یافتههای سازمان بهداشت جهانی تا پنجم آگوست نشان میدهد که نزدیک به  ۴میلیارد دوز واکسن در سرتاسر
جهان تزریق شدهاست .تا همین تاریخ بیش از  ۲۰۰میلیون نفر از مردم جهان به این ویروس مبتال شدهاند و از این بین ۴ ،میلیون و  ۲۶۵هزار نفر
جان خود را بابت این ویروس از دست دادهاند .آمار مرگومیر و ابتال در جهان دوباره روندی صعودی پیدا کردهاست .اما واکسیناسیون در سرتاسر
جهان در حال انجام است و روندی صعودی پیدا کردهاست.

صندوق بینالمللی اعالم کرد

۴

میلیارددوز
واکسن تاکنون در
سرتاسرجهانتزریق
شدهاست و هر روز این
رقم در حال افزایش است

فائو گزارش داد

هدفی سهل و ممتنع

کشاورزی زیر تیغ تغییرات اقلیمی

صندوق بینالمللی پول در کنار سازمانهای بزرگ و جهانی مانند بانک جهانی ،سازمان
بهداشت جهانی و سازمان تجارت جهانی ،هدفی را برای واکسیناسیون کرونا در جهان
در نظر گرفتهاند که همه کشورها باید برای رسیدن به این هدف تالش کنند .براساس
این هدفگذاری ،تمامی کشورها تا پایان سال  ۲۰۲۱باید  ۴۰درصد از جمعیت خود را
واکسینه کنند .تا اواسط سال  ۲۰۲۲هم دستکم  ۶۰درصد از جمعیت همه کشورهای
جهان باید در برابر کرونا واکسینه شده باشند .برای دستیابی به این هدف ،کشورهای
ثروتمند باید همکاری گستردهای با کشورهای فقیر داشته باشند و برای دسترسی آنها
به واکســن ،کمکهای خود را روانه این کشــورها کنند .تنها در این صورت است که
میتوان آیندهای بدون کرونا را در جهان متصور شد.

نخستین ماههای سال  ۲۰۲۰برای زمین بسیار سخت بود ،اما حاال سال  ۲۰۲۱نشان میدهد
که تغییرات اقلیمی بسیار بزرگتر و جدیتر است .تعداد طوفانها و آتشسوزیها در سرتاسر
جهان در حال افزایش است .برای مثال ،اقیانوس اطلس به طور متوسط ،ساالنه  ۱۲طوفان را
تحمل میکرد .اما در سال  ۲۰۲۰تعداد طوفانها در این منطقه به  ۳۰مورد رسید .در حالیکه
همه صنایع از این وضعیت آسیب میبینند ،کشاورزی بیشترین مشکل را در رابطه با تغییرات
اقلیمی پیدا کردهاســت .یکی از بحرانهای بزرگی کــه با تغییرات اقلیمی در زمین حادث
میشــود ،گرمایش زمین و خشکسالی است .بررسیها نشان میدهد قحطی و خشکسالی
عمدتا بر بخش کشاورزی اثر گذاشته و این بخش را در بسیاری از نقاط دنیا نابود کردهاست.
همه اینها نشان میدهد که جهانیان باید هرچه زودتر برای نجات خود اقدام کنند.

۶۰

درصد از جمعیت هر کشوری

تا اواسط سال ۲۰۲۲باید در برابر کرونا واکسینه
12

شده باشند
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۸۲

درصد از خشکسالیهایی که در زمین رخ میدهند
به صورت مستقیم بر بخش کشاورزی
اثر میگذارند

حاال که مدتی از رفتن دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری پیشین آمریکا میگذرد ،مشخص شده که رشد تولید ناخالص داخلی در زمان مدیریت
او ،بدترین میزان در تاریخ آمریکا از زمان ریاستجمهوری هربرت هوور در سال  ۱۹۲۰بودهاست .بخشی از ماجرا به همهگیری کرونا مربوط
اقتصادی غلط ترامپ در آمریکا ارتباط دارد .
میشود و بخش مهمتر ،به سیاستهای
ِ

رسانهها
بلومبرگ بررسی کرد

الجزیره اعالم کرد

شی به دنبال عروسیهای ارزانتر

واکسن اجباری میشود

دولت در چین تالش دارد به صورت رســمی ،برخی مخارج عروسیها را کاهش دهد،
پرخرج سنتی را حذف کند .در واقع
حتی در برخی موارد ســعی کرده که رسمهای
ِ
این اقدامات ،نوعی اصالحات هستند که دولت چین برای حذف هزینههای سرسامآو ِر
ازدواج در این کشور در دستور کار خود قرار دادهاست .مقامات در این کشور امید دارند
که در درازمدت ،با چنین اقدامات و دخالتهایی ،مخارج ازدواج را پایین بیاورند .در واقع
مقامات دولتی به دنبال کاهش هزینههای ازدواج و در نتیجه افزایش تعداد متاهالن و
در نهایت افزایش فرزندآوری در این کشور هستند .اما احتمال دارد این اقدامات مانند
اقدامات برای تشویق به فرزندآوری ،با نفرت عمومی مواجه شود.

بخش خدمات هواپیمایی در آمریکا اعالم کردهاست که همه کارکنان در این صنعت،
باید واکســینه شوند و مدارک واکسیناسیون خود را ارائه کنند .حدودا  ۶۷هزار نفر از
جمعیت آمریکا را کارکنان بخش خدمات هوایی و هواپیمایی تشکیل میدهند .این
افراد تا  ۲۵اکتبر فرصت دارند که مدارک خود را در زمینه تزریق واکسن کرونا به اداره
هواپیمایی در آمریکا ارائه کنند .به این ترتیب برای نخستین بار ،واکسیناسیون در یک
صنعت در ســطح گسترده ،در یکی از کشورهای جهان اجباری و الزامی میشود .این
افراد باید یکی از واکسنهای فایزر ،مدرنا یا جانسون و جانسون را تزریق کرده باشند تا
بتوانند به کار خود در این صنعت ادامه دهند.

۱۳۰

میلیارد دالر ،ارزش صنعت عروسی
در چین است که همچنان

در مسیر رشد قرار دارد

۶۷

هزار نفر از جمعیت آمریکا کارکنان
بخش خدمات هواییهستند
که باید واکسن بزنند

رویترز خبر داد

آمازونیها باید ماسک بزنند
شرکت آمازون در آمریکا اعالم کردهاست که همه کارکنان این شرکت باید ماسک بزنند .مسئوالن در این شرکت گفتهاند فرقی نمیکند کسی
واکسن زده باشد یا هنوز واکسینه نشده باشد ،به هر حال باید از لحظه ورود به این شرکت تا لحظه خروج ،با ماسک ،دهان و بینی خود را بپوشاند .به
گفته مسئوالن این شرکت ،این دستور به دلیل افزایش نگرانی در مورد گونه دلتا صادر شدهاست .آنها معتقدند گونه جهشیافته کرونا با عنوان دلتا،
به سرعت در آمریکا در حال شایع شدن است و به همین خاطر همه باید حتی در صورت واکسینه بودن ،ماسک بزنند .برخی از دیگر شرکتهای
آمریکایی هم اقداماتی سختگیرانه را در دستور کار خود قرار دادهاند.

سیانان بیزنس اعالم کرد

۳۵

میلیوننفر
از جمعیت آمریکا تا اواسط
تابستان،بهکرونا
مبتال شدهاند و آمار
دوباره در حال افزایش است

الجزیره خبر داد

صعود اشتغال در آمریکا

مرگ نماینده کارگران آمریکایی

اقتصاد آمریکا پس از یک ســال سخت ،باالخره توانست نرخ بیکاری را به  ۵.۴درصد
کاهش دهد .به این ترتیب ،نرخ بیکاری در بزرگترین اقتصاد جهان به ســطوح خود
پیش از شــیوع همهگیری کرونا نزدیک شــد .اقتصاد آمریکا از آگوست سال گذشته
تاکنون نتوانسته بود به تعداد کافی شغل ایجاد کند .اما در جوالی امسال ۹۴۳ ،هزار
شــغل جدید در آمریکا ایجاد شدهاست و به این ترتیب میتوان به آینده اقتصاد این
کشور امیدوار بود .چرا که این رقم ،نشاندهنده بازگشت به شرایط پیش از کرونا است.
آگوست سال گذشته هم آمریکا بیش از یک میلیون شغل جدید ایجاد کرده بود .به این
ترتیب اقتصاد آمریکا جانی دوباره گرفتهاست .تابستان برای اقتصاد آمریکا ،خوشیمن
و با بهبود همراه بودهاست.

ریچارد ترومکا ،رئیس فدراســیون کارگران آمریکایی در  ۷۲سالگی درگذشت .او در
حقیقت نماینده  ۱۲.۵میلیون نفر از کارگران آمریکایی بود .ترومکا به دلیل عارضه قلبی
از دنیا رفتهاست .او تالشهای بسیاری در راستای عدالت اجتماعی و اقتصادی در امریکا
داشــته و تالش کرده همه کارگران را به ســطحی از عدالت و رفاه برساند .جو بایدن،
رئیسجمهوری آمریکا هم از طرف کاخ ســفید ،بابت درگذشت این نماینده کارگران
آمریکایی ،پیام تســلیت دادهاست .ترومکا از نسل کارگران معدن در ایالت پنسیلوانیا
بود و خودش از  ۱۹ســالگی کار در معدن را آغاز کرده بود .او از سال  ۲۰۰۹به عنوان
نماینده کارگران در فدراسیون کارگران آمریکایی فعالیت داشت .او با جنشهایی که به
نفع کارگران به راه انداخت ،تالشهای بسیاری برای بهبود شرایط زندگی آنها کرد.

در آمریکا ایجاد شده که نشاندهنده بهبود اقتصاد
و بازگشت به دوران پیش از کرونا است

میلیون نفر از جمعیت کشور آمریکا
را کارگران تشکیل میدهند که ۵۵فدراسیون
برای حمایت از حقوق خود دارند

۹۴۳

هزار شغل جدید در جوالی امسال

۱۲.۵
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شاخص
اعالنـات

43.7

درصد
رشد قيمت مسكن در
در تير  1400نسبت
به تير 99

34.9

درصد
افزايش اجاره مسكن
در تهران در تير 1400
نسبت به تير99

قيمت مسكن ،همچنان به پيش

نشانههاي ركود تورمي در بازار ملك
بازار مسكن در تيرماه با افزايش قيمت همراه شد در حالي كه
تعداد معامالت همچنان رو به كاهش اســت .اين روند نشانههاي
ركود تورمي را در اين بازار نمايان ســاخته اســت .در تيرماه سال
 ،1400تعداد معامالت آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران به حدود
1.5هزار واحد مســکوني رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه
ســال قبل به ترتيب  0.6و  63.9درصد کاهش نشــان ميدهد.
بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معاملهشده در تيرماه سال
جاري در شــهر تهران به تفکيک عمر بنا حاکي از آن اســت که
واحدهاي تا  5سال ساخت با سهم  33.5درصد بيشترين سهم را
به خود اختصاص دادهاند.
در ماه مورد گزارش ،متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع

زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاههاي معامالت
ملکي شهر تهران  30ميليون تومان بود که نسبت به ماه قبل 1.3
درصد افزايش نشان ميدهد.
در ميان مناطق  22گانه شــهرداري تهران ،بيشترين متوسط
قيمت يک متر مربع زيربناي مســكوني معاملهشــده معادل 62
ميليــون تومان به منطقه  1و کمترين آن با  13.4ميليون تومان
به منطقه  18تعلق داشته است .اين ارقام نسبت به ماه مشابه سال
 1399به ترتيب  36.9و  39.6درصد افزايش نشان ميدهند.
همچنين در ماه مورد بررسي شاخص کرايه مسکن اجاري در
شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به
ترتيب معادل  34.9و 38.7درصد رشد نشان ميدهد.

وضعیت معامالت مسکن در شهر تهران -بانک مرکزی
مقطع زمانی
متوسط قيمت هر متر مربع (ميليون تومان)
تعداد معامالت (واحد مسكوني)

درصد تغيير

تير99

خرداد 1400

تير 1400

نسبت به ماه قبل

نسبت به ماه مشابه سال قبل

20.9

29.67

30

1.3

43.7

14047

5102

5071

-0.6

-63.9

تورم توليد معدن در اوج

افزايش چشمگير هزينههاي توليد معدني

154

درصد
نرخ تورم نقطه به
نقطه توليد معدني در
بهار 1400نسبت به
بهار 99

112

درصد
نرخ تورم ساالنه توليد
در بخش معدن منتهي
به بهار 1400

14

در فصل بهار  ١٤٠٠درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل يعني تورم فصلی به  38.7درصد رسید که در
مقایسه با همین اطالع در زمستان  ،١٣٩٩معادل  25.8واحد درصد افزایش دارد .تورم نقطه به نقطه توليد در بخش معدن طي فصل بهار ١٤٠٠
نسبت به فصل مشابه سال قبل به  154.1درصد رسید .به عبارتی ،میانگین قیمت دریافتی توسط فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش محصوالتشان
در داخل کشور ،در فصل بهار  ١٤٠٠نسبت به فصل بهار  154.1 ،١٣٩٩درصد افزایش دارد .تورم نقطه به نقطه بخش معدن در فصل زمستان سال
 ،١٣٩٩معادل  113.7درصد بوده است.
درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل بهار  ١٤٠٠نسبت به دوره مشابه در سال
قبل يعني تورم ساالنه به  112.3درصد رسید که نسبت به همین اطالع در فصل قبل  32.5واحد درصد افزایش نشان میدهد .در فصل مورد
بررسی ،تورم ساالنه مربوط به گروه استخراج زغال سنگ برابر با  99.4درصد ،استخراج كانههاي فلزي  120.1درصد و استخراج ساير معادن 61.7
درصد است.
ﺗﻮرم ﻓﺼﻠﻲ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن (درﺻﺪ)

40.4

50

38.7

32.7

40
30

24.4
14.0

7.4

اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻌﺎدن

اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻠﺰي

اﺳﺘﺨﺮاج زﻏﺎل ﺳﻨﮓ

ﻛﻞ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن

ﺗﻮرم ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن )درﺻﺪ(

200
154.1

121.3

0

زﻣﺴﺘﺎن 1399

166.2

77.1

10

2.5

ﺑﻬﺎر 1400
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12.9

20

126.5
95.9

113.7

150
100

افزايش نرخ تورم ماهانه و ساالنه

كاهش تورم نقطهاي

نرخ تورم ساالنه تیرماه  ١٤٠٠برای خانوارهای کشور به  44.2درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل 1.2 ،واحد درصد افزایش نشان میدهد .همچنین
نرخ تورم ساالنه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب  43.7درصد و  47.3درصد است که برای خانوارهای شهری  1.2واحد درصد افزایش و برای خانوارهای
روستایی  1.7واحد درصد افزایش داشته است .نرخ تورم نقطهای در تیرماه  ١٤٠٠به عدد  43.6درصد رسیده است یعنی خانوارها به طور میانگین  ٤٣.٦درصد بیشتر از
تیر  ١٣٩٩برای خرید یک «مجموعه کاالها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند .نرخ تورم نقطهای تیرماه  ١٤٠٠در مقایسه با ماه قبل  4واحد درصد کاهش یافته است.
نرخ تورم ماهانه تیر  ١٤٠٠به  3.5درصد رسیده که در مقایسه با همین اطالع در ماه قبل ،يك واحد درصد افزایش داشته است.
جزئیات نرخ تورم در کاالها و خدمات مختلف

تغيير تير  1400نسبت به تير 99

گرو ههای اصلی

تغيير تير  1400نسبت به خرداد 1400

یها
خوراکیها و آشامیدن 

3.2

57.4

دخانیات

1.4

37.8

پوشاک و کفش

3.4

55.4

مسکن ،آب ،برق و گاز و سایر سوختها

3.9

25

اثاث ،لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

2.3

59.6

بهداشت و درمان

6.3

44.2

حمل و نقل

4.2

46.4

ارتباطات

0.1

8

تفریح و امور فرهنگی

2.6

48.9

تحصیل

1.7

21.7

رستوران و هتل

6.8

62.3

کاالها و خدمات متفرقه

2

45.2

54.8
درصد
نرخ تورم بخش
خوراكيها و
آشاميدنيها در12
ماه منتهي به تير
1400

36.9

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

افزايش  94درصدي هزينه توليد صنعتي

كاهش تورم توليد صنعتي در بهار
در فصل بهار  ١٤٠٠درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل يعني تورم فصلی به  8.2درصد رسید که در مقایسه با همین
اطالع در فصل قبل  4واحد درصد کاهش دارد .تورم نقطه به نقطه توليد در بخش صنعت در فصل بهار  ١٤٠٠نسبت به فصل مشابه سال قبل به  94.7درصد رسید.
به عبارتی ،میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصوالت صنعتی به ازای تولید کاالهای خود در داخل کشور ،در فصل بهار  ١٤٠٠نسبت به فصل بهار
 ٩٤.٧ ،١٣٩٩درصد افزایش دارد .تورم نقطه به نقطه در فصل زمستان سال  ،١٣٩٩معادل  ٩٣.٦درصد بوده است .درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده
محصوالت صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل بهار  ١٤٠٠نسبت به مدت مشابه در سال قبل يعني تورم ساالنه به  78.5درصد رسید که نسبت
به همین اطالع در فصل قبل  ٢١.٧واحد درصد افزایش نشان میدهد .در فصل مورد بررسی ،در میان زیربخشهای مختلف صنعتی در کشور ،کمترین تورم ساالنه
مربوط به زیربخشهای «ساخت فراوردههاي توتون و تنباكو» با  ٢٠.٢درصد« ،ساخت ساير مصنوعات» با  ٣٦.١درصد و «ساخت محصوالت دارويي ،مواد شيميايي
مورد استفاده در داروسازي و محصوالت دارويي گياهي» با  ٣٦.٧درصد و بیشترین تورم ساالنه به ترتیب مربوط به زیربخشهای «ساخت ساير تجهیزات حمل و نقل»
با  ١٣٤.٧درصد و «ساخت مواد شیمیایی و فرآوردههای شیمیایی» با  ١٠٤.٨درصدبوده است.

78.5

درصد
تورم ساالنه توليد در
بخشصنعتمنتهي
به بهار 1400

تورم فصلی بخش صنعت (درصد)

20.2

درصد
كمترين تورم ساالنه
در بخش توليد
صنعتي مربوطبه
توتون و تنباكو
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کیوسک ماه
اعالنـات

دوباره کرونا ،اینبار دلتا

شیوع کرونای دلتا و بازگشت نسبی محدودیتهای اجتماعی دوباره رسانههای جهان را نگران کرده است

تایم :آینده کار

فورچون :رمزارز در برابر والاستریت

در آمریکا  9.2میلیون فرصت شغلی وجود دارد ،اما کسی سراغشان نمیرود

ارزهای دیجیتال بهتدریج به یک پدیده معمولی در افکار عمومی تبدیل میشوند

مجله تایم در آخرین نسخه خود که در  2اوت  2021منتشر شده طرح جلد خود را به
بازاندیشی به مقولهای به نام کار اختصاص داده است .طرح جلد آگهیهایی است که در
جاهای مختلف بهدنبال کســی هستند که کار را انجام بدهد و استخدامش کنند و این
آگهیها به تعداد خیلی زیاد در همهجا دیده میشود؛ پشت شیشه فروشگاهها و مغازهها و
کارگاهها و در رسانههای اجتماعی و همچنین در پیامرسانهای موبایلی .مسئله اینجاست
که روش کار و شــکل کارکردن در ســالهای اخیر بســیار تغییر کرده و خیلی از انواع
کارهای کالسیک دیگر خواهان ندارند .بنابراین بسیاری از فرصتهای شغلی خالی مانده و
هیچکس هم سراغشان نمیرود .مجله تایم در آخرین شماره خودش در پروندهای مفصل
به همین موضوع پرداخته است .در این پرونده دو مطلب مهم دیگر هم منتشر شده .یکی
درباره دفترهای کاری که شکلشــان بسیار دگرگون شده و خیلی از محلهای کار دیگر
به شکل سابق نیست .شاید نمونهاش را در عکسها و ویدیوهایی که از شرکتهایی مثل
گوگل بیرون آمده دیده باشیم .این دفاتر کار خیلی تالش میکنند که نیروی کار را در
خود نگه دارند و او را دلزده نکنند .برای همین دفترهای کار و کارگاهها سعی کردهاند با
نیروی کار همدلی داشته باشند .مطلب مهم دیگری که در این پرونده جلب توجه میکند
درباره طرز تفکر رئیسها در محلهای کار است .رئیسها در شرکتها و مؤسسات ـنهفقط
مدیران عامل بلکه رئیس در هر بخشیـ همچنان ذهنیتهای سابق خود را دارند و تصور
میکنند که نیروی کار به آنها خیلی وابسته است و هر طور که میخواهند میتوانند با
نیروی کار تا کنند .نکته دیگری که در جلد این شماره مجله تایم به چشم میآید ،لوگوی
یا همان نشان مجله تایم است که روی جلد آمده است .خیلی وقتها لوگوی مجله تایم
زیر چهرهای که روی جلد آمده میرود و مثل بخشــی از لوگو پشت سر شخصیتی که
عکسش روی جلد کار شده پنهان میشود .اما در این شماره ،اساساً لوگو بهشکلی خفیف
و بهصورتی نیمهمرئی روی طرح جلد شلوغی که درباره آگهیهای کار طراحی شده آمده
است .لوگوی مجله که مهمترین عنصری بصری جلد مجله است ،طوری مخفی شده که
بهزحمت میتوان آن را دید .این نشان از اعتماد به نفس مجلهای مثل تایم دارد.

شــماره جدید مجله فورچون رمزارزها و ارزهای دیجیتال و مجازی را روی جلد برده و
تیتر زده اســت« :رمزارزها در برابر والاســتریت» .از وقتی که بیتکوین به وجود آمد و
پشت سرش رمزهای دیجیتالی دیگری درست شدند ،وال استریت که بازار مالی جریان
اصلی آمریکا و کشورهای مهمی از جهان است آن را به رسمیت نشناخت .سالهای سال
رمزارزها در حاشیه بودند و هیچ کس دالر و پوند و یورو و ین و یوان را به آنها ترجیح
نداده بود .اما از وقتی که شرکتهای دره سیلیکون پا گرفتند و شرکتهای حوزه فناوری
جای شرکتهای کالسیک بزرگ آمریکا مثل جنرال موتورز و جنرال الکتریک را گرفتند
و حتی گوگل و اپل از اکسون موبیل و شرکتهای نفتی هم پیشی گرفتند ،چهره رمزارزها
س ایکس بهواسطه مدیرعاملشان ،یعنی
هم تغییر کرد .شرکتهایی مثل تسال و اسپی 
ایالن ماسک ،روی رمزارزها متمرکز شدهاند و کشوری مثل چین هم به استخراج رمزارز
اهمیت فوقالعادهای داده است .بنابراین ارزهای دیجیتال خیلی پررنگ رو آمدند و مورد
توجه جهانیان قرار گرفتند .اتفاقاً شیوع ویروس کرونا در دو سال اخیر هم باعث شد که
ارزهای دیجیتال خیلی سریع رشد کنند و حتی خبرگزاریها و سایتهای جریان اصلی
مالــی هم در کنار قیمت ارزها ،بهای ارزهای دیجیتال را هم منعکس کنند .حاال مجله
فورچون همه این ماجراها را درگزارشی آورده و گفته است که هیوالی رمزارزها میتواند
مقابل غول وال اســتریت عرض اندام کند .مطلب دیگری که در آخرین شماره فورچون
خواندنی است ،مطلبی است درباره خودروهای الکتریکی و هزینه شارژ باتریهای آنها.
حاال که این نوع خودروها رواج زیادی یافته ،مخارج خودروهای الکتریکی هم به موضوعی
کانونی تبدیل شده و میتوان گفت که هزینه شارژ این اتومبیلها چندان کم هم نیست.
در این شــماره مطلبی درباره خردهفروشــی در پاریس هم میتوان خواند که میگوید
خردهفروشی در این شهر ،از سنتهای فروشگاههای خود بهره گرفته است و سبک جالبی
را به وجود آورده است .مطلب جذاب دیگر این شماره با تغییر شعار معروف مارک زاکربرگ
شروع میشود .شعار زاکربرگ «سریع حرکت کن و چیزها را بشکن» است که منظورش
این است که در پیشرفت سریع ممکن است جزییاتی هم خراب شود .حاال فورچون این
مســئله را به اقتصاد مالیهگرا ربط داده و تیتر زده است« :سریع حرکت کن و چیزها را
تبدیل به بانک کن» .در این مطلب توضیح میدهد که چطور شرکتهای فناوری در امور
مالی وارد شدهاند و به رقیبی برای والاستریت تبدیل شدهاند.
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نیوزویک :سویه دلتا

اکونومیست :سراسربین برای مردم

سویه دلتای ویروس کرونا دوباره رسانههای غربی را نگران کرده است

بهجای اینکه سراسربین بر مردم باشد ،حاال برای مردم فراهم شده است

سویه دلتای ویروس کرونا از هندوستان به تمام جهان سرایت کرده است .حاال هرچند
که برخی خبر از سویههای دیگر هم میدهند اما فع ً
ال سویه دلتا دنیا را گرفتار کرده و ما
در خود ایران هم بهشدت گرفتار عوارض همین سویه از ویروس خطرناک کرونا هستیم.
باری ،مجله نیوزویک در آخرین شماره خود سویه دلتا را روی جلد آورده و تالش کرده
هرآنچه به این گونه از ویروس کرونا مربوط است را جمع کند و در قالب یک پرونده به
مخاطبان عرضه کند .گویی دوباره داستان ویروس کرونا به روی جلد مجالت بازگشته و
آن شکل میکروسکوپی با خارهای تاجدار ویروس رفتهرفته و مجددا ً روی جلد مجالت
ظاهر میشود .این سویه یا بهقول برخی از دانشمندان زیرسویه کرونا که اولین بار در
هند شناسایی شد ،جهشی در پروتئین شاخکی پیدا کرده است .این جهش در سویه بتا
هم که اولین بار در آفریقای جنوبی شناسایی شد رخ داده بود .آزارهای جنسی و نژادی
که کاماال هریس ،معاون رئیسجمهور آمریکا ،با آن مواجه است نیز از دیگر مطالب این
شماره نیوزویک است .بخش فرهنگی این شماره مطلبی درباره «اسکادران خودکشی»
دارد که یک سریال علمیتخیلی است .آتشسوزیها در جنگلهای کالیفرنیا نیز از دیگر
موضوعات این شماره نیوزویک است .میزان آتشسوزیها در جنگلهای کالیفرنیا امسال
خیلی زیاد بوده و بسیاری از افراد را از عواقب گرمایش جهانی نگران کرده است .میزان
آتشسوزیهای جنگلهای منطقه دیکسی در کالیفرنیا دو برابر وسعت شهر نیویورک
بوده اســت .تحقیقات بر سر منشــأ ویروس کرونا در چین و این احتمال که ویروس
کرونا یک ویروس آزمایشگاهی است که از آزمایشگاههای چین بیرون آمده ،چینیها را
بهشدت عصبانی کرده و مطلبی در نیوزویک در اینباره منتشر شده که هم به شایعات
میپردازد و هم واکنشهای طرف چینی را پوشش داده است .بحران افغانستان و حمله
طالبان به شهرهای مختلف این کشور و تصرف شهرهای متعدد افغانستان هم مطلب
دیگری در این زمینه اســت .گزارش دیگری هم در این شماره منتشر شده است که
میگوید میزان بدهیهای آمریکا از ابتدای سال  2020تاکنون به  5.2هزار میلیارد دالر
رسیده است که مبلغ خیلی باالیی است .سال گذشته ایاالت متحده درگیر همهگیری
ویروس کرونا بود و ناچار شــد به خیلی از کسبوکارها کمک مالی کند و این داستان
در کنار سایر مشکالت اقتصادی ناشی از رکود میزان بدهیهای مالی آمریکا را تا اندازه
قابلتوجهی افزایش داد.

«سراســربین» یک واژه در جامعهشناسی نظارت است که حاال اکونومیست در آخرین
شــماره خود از آن استفاده کرده است .ابتدا بگذارید ببینیم سراسربین چیست :ساختار
سراســربین در واقع گونه ویژهای از معماری بود که اواخر سده هجدهم توسط فیلسوف
فایدهگرای انگلیســی جرمی بنتام طراحی شــد تا به زندانبانها اجازه دهد که تمامی
زندانیها را زیر نظارت خود داشته باشند بدون اینکه آنها بتوانند مطمئن شوند که در
کدام لحظه تحت نظارتاند .این طرح شامل دو استوانه هممرکز بود که استوانه درونی ویژه
زندانبانها و استوانه بیرونی برای سلولها در نظر گرفته شده بود .دیواره داخلی استوانه
بیرونی تنها با میلههای فلزی طراحی شده بود بهطوری که تمامی سلول از سوی زندانبان
قابلرؤیت باشد .از طرفی استوانه درونی با شمار زیادی حفره ساخته میشد بهنحوی که
زندانی بههیچوجه نمیتواند متوجه شود که زندانبان در هرلحظه از کدام حفره در حال
زیر نظر گرفتن کدامیک از زندانیهاست .وقتی که شبکههای اجتماعی و بحث اینترنت
و فناوریهای نوین در شبکههای دوربینهای شهری رواج یافت ،این بحث پیش آمد که
سراسربین دیجیتالی برای کنترل شهروندان به کار گرفته شده است .حاال اکونومیست
میگوید که با انتشار دادههای عمومی در تمام حوزهها ،سراسربین معکوسی که در خدمت
مردم برای نظارت بر جهان باشد ـ و نه سراسربینی که برای کنترل شهروندان باشد ـ ایجاد
شده است و شهروندان میتوانند در تمام کنجهای دنیا نظر بیندازند و نظارت شهروندی
خود را انجام دهند .با اینکه موضوعی که اکونومیست مطرح میکند زیادی خوشبینانه
است اما به هر حال ،جای فکر و تأمل دارد .زیرسویه بتا از سویه دلتای ویروس کرونا در
اکونومیست این شماره نیز مطرح شده است و نویسنده این مطلب میگوید که همه جهان
را دوباره ترسانده است .انتخابات در زیمبابوه هم از دیگر مسائلی است که در این شماره
مطرح شده و گزارشی دربارهاش نوشته شده است .جالب اینجاست که در اکونومیست هم
مثل فورچون گزارشی از رمزارزها منتشر شده اما برعکس فورچون که گفته این ارزهای
دیجیتال رقیبی برای وال استریت به شمار میروند ،اکونومیست آنها را ارزهایی ناپایدار
خوانده اســت که زیاد نمیتوان به آنها اتکا کرد .سالگرد انفجار لبنان بهانهای برای این
مجله شده که به سراغ اقتصاد در حال فروپاشی لبنان هم برود و نشان بدهد که اوضاع این
کشور از همیشه خرابتر است .رابطه حزب جمهوریخواه با بایدن نیز از دیگر مضامین
این شماره است.
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قاب ماه

اینک آخرالزمان اثر رائول آریاس

سوغاتی اثر آندره کاریلیو

جهانبینی اثر ریکاردو گاسکو

دوئل اثر انجل بولیگان

آب همچون خون برای زندگی ،اثر ماکوتو ناکامورا

خطشکنان اثر دیمیتریس جورجو پالیس

بازنشر نکنید اثر مکس نیئن

پایه اثر پائول کوزینسکی
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 .............................ایــدههــا .............................
[ این صفحهها به مرور ایدههای ناب اقتصادی میپردازد] .

[  6ایــده بزرگ  .1اقتصاد و اجتماع ]

طبقات متخاصم

فرانسوا کنه هم از فرانسه قرن هجدهم مینالید
فرانســوا کنه یکــی از نامهای قدیمی و پراعتبــار در دوران
نسیم بنایی
نوظهوری علم اقتصاد است که وقوف بر آن نیازمند شناخت
دو مســئله موازی در کنار یکدیگر اســت :بافت اجتماعی و
دبیربخشایدهها
سیاسی قرن هجدهم میالدی و فیزیوکراتها که در ایران به
نام طبیعیون شناخته شدهاند .در ادامه برای بهتر آشنا شدن با اندیشه کنه بر اساس همین دو محور
و با تکیه بر دادههای موجود در کتاب «تاریخ عقاید اقتصادی» پیش میرویم .در قرن هجدهم با
زوال نظام اقتصادی سوداگری در اروپا ،مکتب طبيعيون در فرانسه بنیان نهاده شد .جامعه فرانسه
در قرن هجدهم با قرن هفدهم تفاوت چندانی نداشت .در این جامعه ،سه طبقه اجتماعی وجود
داشت :روحانیون ،نجبا و دهقانان .روحانیون و نجبا از پرداخت مالیات معاف بودند ولی دهقانان بار
سنگین مالیاتها را به دوش میکشیدند .از آنجا که قسمت اعظم اكتشافات و اختراعات صنعتی
در آن زمان به دست انگلیسیها در انگلستان انجام شده بود و از آنجا که در نیمه دوم قرن هفدهم
اقتصاد فرانسه مانند انگلستان هنوز صنعتی نشــده بود ،اصول اقتصادی سوداگران در انگلستان
بیشتر از کشور فرانسه مورد اعتراض قرار گرفت .تاریخ رواج مکتب طبیعیون از سال  ۱۷۵۶تا سال
 ۱۷۷۶میالدی بود .با وجود آنکه این مدت نسبتا کوتاه است ،ولی به عقیده اکثر متفکران اقتصادی،
نفوذ مکتب طبيعيون در عقاید مکاتب بعدی و به خصوص در اندیشههای آدام اسمیت در مکتب
کالسیک بسیار قابل توجه است .در قرن هجدهم ،با ظهور مکتب طبیعیون در فرانسه ،مبانی تفکر
اقتصادی تغییر یافت .مفهوم یکپارچگی در نظام اقتصادی به شکل گردش خون در بدن انسان ،در
کتاب جدول اقتصادی فرانسوا کنه ،بنیانگذار این مکتب ،تصویر شد .این مفهوم ،مطالعه اقتصادی
را با نهضت فلسفی آن زمان ،در مورد اعتقاد به سازمان طبیعی جهان ،در یک راستا قرار داد .تبیین
سازمان اقتصادی و عملکرد آن از طریق «قانون یا نظام طبیعی» توجیه شد و البته این نحوه نگرش
به اقتصاد ،مقررات و کنترل دولتی مورد نظر سوداگران را نفی میکرد .رها کردن نظام اقتصادی از
قید کنترل و محدودیت دولتی ،میدان عمل «نظام طبیعی» را وسعت میبخشید و «آزادی» تنها
حکم سازگار برای دستیابی به نظم طبیعی پدیدههای اقتصادی بود.
JJکنفوسیوس اروپا
فرانسوا کنه ،ملقب به کنفوسیوس اروپا و پزشک مخصوص مادام پامپادور و لویی پانزدهم در
ســال  ۱۶۹۴میالدی در دهکدهای نزدیک ورسای فرانسه به دنیا آمد .وی ظاهری ساده داشت ،تا

کتابشناسی
JJجدول اقتصادی
سال1758 :

کنه اعتقاد داشت که تجارت و صنعت عامل اصلی ثروت
نیســتند .او ادعا میکند که ارزشهای افزوده کشاورزی ،از
طریق جریان پیدا کردن در اقتصاد به شکل اجاره ،دستمزد
و خرید کاالها ،عامل اصلی تحرک اقتصادی است .کنه این
صورتبندی را در کتاب «جدول اقتصادی» ارائه دادهاست.
اگر میخواهید اطالعات دقیقی از شکل ظاهری نمودار اقتصادی او پیدا کنید بهتر
اســت که ســری به این کتاب و نمودارهایش بزنید« .جدول اقتصــادی» از اولین
کتابهایی است که صورتبندی اجتماعی اقتصاد را به شکلی تحلیلی ارائه کردهاست.

سن یازده سالگی خواندن و نوشتن نمیدانست و در سیزده
فرانسوا کنه
سالگی پدرش را از دست داد .در هفده سالگی تصمیم گرفت
جراح شــود و در بیست و سه ســالگی به آرزوی خود رسید
کنه در اواخر قرن هفدهم
و جراح ماهری شــد .کار اصلی او حجامت خون و همچنین
میالدی ( )1694در شهر مِر
فرانسه که نزدیکی ورسای
دندانپزشکی بود .در حرفه پزشکی درمان ساده و طبیعی را
است به دنیا آمد .پدر او یکی از
ترجیح میداد و تا اندازه زیادی از طبیعت یاری میجست.
مالکینخردهپاییبودکهبعدها
تاثیری زیادی در درک کنه از
رویداد مهمی که در زندگی او اتفاق افتاد این بود که بیست
اقتصاد گذاشت .او که در ابتدا
و پنج سال آخر زندگی خود را در کاخ ورسای اقامت گزید و در
قرار بود جراح شود ،تحصیالت
آنجا از قلمروی پزشکی و از طریق فلسفه وارد حوزه اقتصاد
خود را در رشته پزشکی آغاز
کرد و به پزشک لویی پانزدهم
شد .کنه در کاخ ورسای یک اتاق بزرگ ولی تاریک و پست و
تبدیل شد .او در سال1744
دو انباری در اختیار داشت و فقط شش ماه قبل از مرگ خود
فار غالتحصیلشدوبهخدمت
مجبور شد کاخ را ترک کند و این زمانی بود که لویی پانزدهم
شاه فرانسه رفت .لویی پانزدهم
احترام بسیار زیادی برای او قائل
درگذشته بود.
بود .او از سال  1750به این سو
اتاق بزرگ کنه محفل بزرگان و اندیشــمندان قرن شده
مطالعات اقتصادی خود را آغاز
بــود .در این اتاق بود که فرقه یا مکتب طرفدار او تشــکیل
کرد و پس از آشنایی با بسیاری
از اقتصاددانان جوان جهان ،از
شد .درحالی که در تاالر کاخ پیرامون جنگ و صلح ،انتخاب
جملهآداماسمیت،نوشتههای
ژنرالها و برکناری وزیران بحث میشــد ،افرادی که به فرقه
اقتصادی خود را آغاز کرد .کنه
کنه درآمده بودند دور او حلقه میزدند و در مورد کشاورزی و
نهایتا در 80سالگی و در ورسای
درگذشت.
برآورد «محصول خالص» صحبت میکردند.
مادام پامپادور که نمیتوانست این خیل فالسفه را به تاالر
کاخ بکشاند ،خود به دیدن آنها میرفت و با آنها به صحبت
میپرداخت .آدام اسمیت یکی از عالقهمندان کنه بود که در سال  ۱۷۶۶میالدی چند شبی را در
اقامتگاه کنه در کاخ گذراند و در جلسات فرقه کنه شرکت کرد .او بعدها از این فرقه در کتاب «ثروت
ملل» خود یاد کرد.
در ســال  ۱۷۵۶میالدی کنه اولین اثر علمی خــود را در مورد اقتصاد در دایرهالمعارف بزرگ
نوشت .با توجه به اینکه در قلمرو پزشکی از درمان ساده و طبیعی طرفداری میکرد ،اندیشههای
اجتماعی و اقتصادی او با خلق و خوی او سازگاری داشت .لویی پانزدهم نظر مساعدی به کنه داشت
و او را «متفکر من» میخواند و در سال  ۱۷۵۸میالدی با دست خود اولین نسخههای اثر معروف
کنه را با عنوان جدول اقتصادی با دستگاه چاپ دستی به چاپ رساند ،ولی کنه از لویی خوشش
نمیآمد و او را موجودی بیخاصیت و خطرناک میدانست.

مدل لوییس برای کشورهای به اصطالح جهان سوم تقریبا نیم قرن
پیش توسعه داده شدهاست .ارزش گفتن دارد که آغاز چنین فرایندی
در ایران از دهه  40کلید خورد.

ایـدههـا
[  6ایده بزرگ  .2اقتصاد و توســعه]

توسعه جهان سومی

آرتور لوییس و یک مدل رنگورورفته
آرتور لوییس
ویلیام آرتور لوییس اوایل سال
 1915میالدی در جزیره سنت
لوسیا که در آن زمان بخشی از
امپراتوری بریتانیا بود ،به دنیا
آمد .زمانی که بسیار کوچک
بود پدر خود را از دست داد
و همین مسئله باعث شد از
 14سالگی ،پس از به پایان
رساندن مدرسه به عنوان
صندوقدار مشغول به کار شود.
در آن زمان امتحان ورودی به
دانشگاه را داد و نهایتا توانست
علیرغم تمام تبعیضهایی که
به خاطر فقر و رنگ پوستش
تحمل میکرد از مدرسه
اقتصادی لندن فارغالتحصیل
شود .او که به سرعت توانست
نظر همه را به خود جلب
کند در سال  1979به شکلی
مشترک با تئودور شولتز نوبل
اقتصاد را دریافت کرد .او نهایتا
در سال  1991در سنت میشل
باربادوس درگذشت.

سِ ــر آرتور لوییس اولین سیاهپوستی است که
توانست به نوبل اقتصاد دست پیدا کند و به بسیاری
از مردم دنیا جدای از پیامهای علمی خود این پیام
را بدهد« :این دنیا علیرغــم نابرابریهای فراوانی
که دارد ،باز هم پیشــرفتهای فراوانی را نسبت به
گذشته خود از سر گذراندهاست ».برای اینک هبا ابعاد
نظری لوییس ،به ویژه در زمینه اقتصاد توسعه آشنا
شویم شاید بهتر باشــد ابتدا آغازگاه حرفهای او در
دنیای اقتصاد را از زبان خودش بخوانیم:
«من ب ه واسطه هایک به تاریخ اقتصاد عالقهمند
شدم .زمانی که او به عنوان رئیس دپارتمان اقتصاد
دانشگاه ا ِ لاِسای به من پیشنهاد تدریس درسی با
عنوان «بین دو جنگ (جهانی) چه گذشت» را داد به او جواب دادم در
این مورد چیزی نمیدانم و او به من پاسخ داد بهترین راه برای آموختن
بیشتر ،تدریس آن موضوع است.
بنابراین مشــغول تدریس در این موضوع برای چندین سال شدم ،و
کتابی دراینباره در ســال  1949به چاپ رساندم .از سوالهایی که این
کتاب به آن پاسخ نداد این بود که آیا رکود  1929برای یک بار اتفاق افتاد
یا به چرخههای تجاری بازمانده از قرن نوزدهم بازمیگشت .از این جهت
شروع به مطالعه برای پاسخگویی به این سوال کردم .دادههای قبل از سال
 1914بسیار پراکنده و غیرقابل اعتماد بودند و من نمیتوانستم دسترسی
سریع به دادههای اضافه شده داشته باشم ،همچنین برای بازنگری هم
نیاز به کســب اجازه بود با این حال بینســالهای  1952تا  1957به
مطالعه دقیق بر روی این آمار پرداختم و موفق به چاپ مجموعه مقاالتی
در مورد تولید جهانی ،قیمتها و تجارت بینسالهای  1870تا 1914
شدم هرچند که نتوانستم در آن مقطع کتاب را تکمیل کنم.
در ســال  1957در حالی که آماده بودم کار را ادامه دهم ،وارد یک
شغل دولتی به مدت شــش سال شدم و در این مدت هیچ کاری روی
موضوع انجام ندادم .پس از این دوره بازگشت من مصادف بود با پیشنهاد

کتابشناسی
JJنظریه رشد اقتصادی
سال1955 :

نشریه ابزرور میگوید که این کتاب یک بنای تاریخی در رویکرد معاصر به
علم اقتصاد اســت .تامیز میگوید «اهمیت این کتاب در حد ثروت ملل آدام
اســمیت و صنعت و تجارت آلفرد مارشال است ».لوییس در این کتاب ابتدا
مشــکالتی را طرح کرد که باید حل شوند ،اگر قرار است بشریت از شر فقر
رهایی یابد .در این کتاب با ترکیبی پیچیده از اقتصاد ،تاریخ ،جامعهشناسی،
سیاســت ،مردمشناسی و مطالب دیگری روبهرو میشــویم .این کتاب که بیشتر بر خروجی و رشد
متمرکز است (تا بر توزیع و مصرف) نهادها ،دانش ،سرمایه ،جمعیت و دولت ،و نقش هریک از اینها را
در رشد اقتصادی تحلیل میکند.
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جایگاه استادی در دانشگاه پرینستون؛ در اینجا بود
کــه دریافتم موضوعی که من و شــاید چهار ،پنج
نفر دیگر روی آن در سال  1952کار میکردیم به
موضوع پرطرفداری تبدیل شده است .من مشغول
بهبود و ارتقای دادهها شدم و آماده چاپ کتابم بودم
تا اینکه جهت راهاندازی بانک توســعه کارائیب به
باربادوس رفتم و چهار سال در آنجا ماندم .در سال
 1974به پرینستون بازگشتم و چهار سال بعد در
ســال  1978کتاب خود را که درباره محاسباتم در
مورد رشد و نوسانات در اقتصاد جهانی بینسالهای
 1870تا  1914بود به چاپ رساندم .سخنرانی نوبل
من از این بخش از عالیق فکریام ریشه میگرفت».
JJحرکت از زمین به کارخانه
لوییس نظریه توســعه خود را بر حرکت نیــروی کار از یک بخش
سنتی (کشاورزی) به یک بخش مدرن (تولید صنعتی) استوار میکرد.
در نگاه ویژه لوییس بخش سنتی نوعی بخش معیشتی در نظر گرفته
میشد و بخش تولید صنعتی هم در چهارچوب اقتصادی سرمایهداری
صورتبندی میشــد .البته همانطور که از این ترکیب واضح است این
مدل برای کشورهای به اصطالح جهان سوم تقریبا نیم قرن پیش توسعه
داده شدهاست ،اما به هر صورت آن را در ادامه دقیقتر مطالعه میکنیم.
پیشاپیش ارزش گفتن دارد که آغاز چنین فرایندی در ایران از دهه 40
کلید خورد.
ارتباط ابتدایی بین دو بخش زمانی است که بخش صنعتی رشد پیدا
کرده و بزرگتر میشــود .این باعث میشود که نیروی کار را از بخش
ســنتی جذب کند .این انتقال باعث میشود تولید سرانه نیروی کاری
که از بخش سنتی به بخش صنعتی منتقل میشود ،افزایش یابد .مدل
لوییس این فرض را دارد که بخش ســنتی با مــازاد نیروی کار زیادی
مواجه است و در نتیجه عرضه نیروی کار بدون مهارت از بخش سنتی
به بخش صنعتی نامحدود است .این فرض باعث میشود که امکان ایجاد
بخشهای صنعتی جدید و رشــد و گسترش بخشهای موجود بدون
افزایش سطح دستمزدهای واقعی میسر باشد.
بخش کشــاورزی زمینهای محدودی را جهت کشت در اختیار
دارد .بر اساس قانون بازدهی نزولی ،تولید نهایی کارگران اضافی صفر
در نظر گرفته میشود در نتیجهبخش کشاورزی دارای حجم عظیمی
از نیروی کار اســت که عمال در تولید نقشــی ندارند به خاطر آنکه
تولید نهایی آنها صفر است .این گروه از کارگران میتوانند به بخش
دیگر اقتصاد منتقل شوند بدون آنکه کاهشی در میزان تولید بخش
کشاورزی ایجاد شود .در نهایت به علت تفاوت دستمزدی که در بخش
سنتی و صنعتی وجود دارد کارگران تمایل دارند از بخش کشاورزی به
بخش تولید منتقل شوند تا از اضافه دستمزد بخش صنعتی بهرهمند
شوند.

ویدار کریستینسن در سال 2007در ویژهنامهای از نشریه «فاینانس عمومی و مالیات بینالمللی» که قرار بود به
طور ویژه تاثیر دومین گزینه برتر در اقتصاد عمومی را بررسی کند ،اعالم کرد که نظریه دومین گزینه برتر رویکرد
اصلی برای تحلیل در اقتصاد نرماتیو و هنجاری است.

[  6ایــده بزرگ .3اقتصاد و تجارت ]

مدافع تجارت آزاد بین آمریکا و کانادا
ریچارد لیپسی گنجینهای اقتصادی برای اروپا و آمریکای شمالی است

ریچارد لیپسی در سابقه طوالنی خود تقریبا درباره
تمام زمینههــای علم اقتصاد چیزی نوشــته و تاثیر
شگفتآوری بر تمام این وجوه گذاشته است ،البته به
استثنایاقتصادسنجینظری.لیپسیتاثیریشگفتآور
هم بر سیاســتگذاری اقتصادی کانادا گذاشتهاست و
ردپــای او را میتوان بر آموزش اقتصاد در تمام جهان
مشاهده کرد .با بررسی سوابق مدیریتی و کاری لیپسی
متوجه میشــویم که او هرآنچه از دستش برمیآمده
انجام دادهاست.
برای رصد کارنامه نظری لیپسی ابتدا باید به سال
 1956بازگردیم یعنی زمانی که او همراه با لنکســتر
مقاله مشــهور «نظریه عمومی دومین گزینه برتر» را
نوشت .این مقاله هنوز هم تاثیر علمی زیادی دارد و به شدت مورد ارجاع قرار
میگیرد .برای مثال ویدار کریستینسن در سال  2007در ویژهنامهای از نشریه
«فاینانس عمومی و مالیات بینالمللی» که قرار بود به طور ویژه تاثیر دومین
گزینه برتر در اقتصاد عمومی را بررسی کند ،اعالم کرد که نظریه دومین گزینه
برتر رویکرد اصلی برای تحلیل در اقتصاد نرماتیو و هنجاری است.
پس از این مقاله نوبت به پایاننامه دکتری لیپسی میرسد یعنی جایی
که او درباره «نظریه اتحادیههای گمرکی :تحلیلی بر اساس تعادل عمومی»
نوشت .لیپسی با نوشــتن این پایاننام تبدیل شد به یکی از معماران اولیه
نظریه نئوکالسیک اتحادیههای گمرکی .نوشته دیگر او که با عنوان «پیمایش
عمومــی» به همین نظریه پرداختهبود ،برای دههها یکی از منابع مطالعاتی
ضروری برای دانشــجویانی بود که میخواستند به صورت جدی در زمینه
اقتصادبینالملل مطالعهکنند.
همانطور که میدانید عامل اصلی مشــهوریت لیپسی نوشتن مقالهای
دربــاره منحنی فیلیپس بود با عنــوان «رابطه بین بیــکاری و نرخ تغییر
دستمزدهای پولی در بریتانیا بین ســالهای  1862و  »1957که توانست
تاثیری بسیار بیشتر از خود آثار فیلیپس بگذارد .دوید الیدلر درباره این مقاله
به شکلی مختصر و مفید میگوید این مقاله یکی از اولین نوشتههایی بود که
در زمینه پژوهش نظری درباره بیکاری اولین سنگبناها را گذاشت.
در سال  ،1979لیپسی با همکاری کورتیس ایتون ،چیزی را راهانداخت
که بعدها به نام «سازماندهی صنعتی» مشهور شد .ریچارد هریس در مقاله
«نظریه حق شفعه بازار» که توسط این دو اقتصاددان نوشته شد« ،ایدههای
زیادی را که بعدها وارد این حیطه اقتصاد میشد ،پیشبینی کردهبود ».ایندو
اقتصاددان درباره جغرافیای اقتصادی هم مطلبی با عنوان «نظریه اقتصادی
مکانهای مرکزی» در ســال  1962نوشــته بودند که تاثیری شگفتآور بر
یدا نهایاقتصادیگذاشتهبود.
جغراف 
در زمینه بررسی کارنامه سابق لیپسی شاید آخرین نکتهای که میتواند
مورد اشــاره قرار بگیرد نوشتن اثری با عنوان «بنیادهای نظریه درآمد ملی»
توســط او در سال  1972اســت که در آن لیپسی بعضی از سردرگمیهای
مربــوط به نقش هویتهای تعریفکننده و معــادالت رفتاری در مدلهای
اقتصاد کالن را از نو مرتب کرد .به نظر خود لیپسی این سردرگمیها از زمان

کینز به این سو وجود داشتهاند.
JJتاریخخوان و تاریخساز
تاریخــی اقتصاددان
جــدای از ایــن فعالیتهای
ِ
کهنسالی چون لیپسی بد نیست نگاهی به فعالیتهای
قرن بیستویکمی او هم بیندازیم .لیپسی اخیرا بیشتر بر
مطالعه داللتهای اقتصادی تغییرات فنآوری متمرکز
بودهاست .توماس کورهنس میگوید این مطالعات اخیر
لیپســی «جذابترین بخش فعالیتهای او هستند».
لیپسی از اولین افرادی است که به خوبی متوجه تاثیرات
دگرگونکننده انقالبی از فناوری شد که طی چند دهه
اخیر از سر بشر گذشتهاست .او در کتاب مشهوری به نام
«دگرگونیهای اقتصادی» که همراه با کلیفورد بکر و کنت کارال ،نوشتهاست،
بسیاری از مطالعاتی را که در این زمینه داشته دور هم جمع میکند .این کتاب
برجسته موفق به بردن جایزه شومپتر در سال  2006شد.
در پایان بد نیست با تاثیر لیپسی بر اقتصاد عملی و مسئله سیاستگذاری
هم بیشتر آشنا شویم .لیپســی در دهه  60میالدی تاثیری شگفتانگیز بر
سیاستگذاری اقتصادی بریتانیا داشت و زمانی که در سال  1969به کانادا
بازگشت بیشترین تاثیر را بر سیاستهای اقتصادی این کشور نسبت به هر
فرد غیردولتی دیگری گذاشت .برای مثال او یکی از اولین اقتصاددانهایی بود
که عنوان کرد کشور کانادا باید دسترسی خود به بازار آمریکا را ایمن کند .او
در این زمینه نوشتهای همراه با موری اسمیت دارد که همین مسئله با انتشار
عمومی مورد بحث دقیق سیاسی قرار گرفت و باعث شد مفهوم تجارت آزاد
بــا ایاالت متحده به عنوان موضوعی قابل احترام در اتاوا جا بیفتد .او پس از
این نوشته در مقاالت پرشماری نهتنها جنبههای مختلف این مسئله را برای
عموم مردم شرح داد بلکه بندهای مختلف توافق تجاری با آمریکا را هم که
بعدها حاصل شد با دقت برای همه تحلیل کرد .همین مسئله باعث شدهاست
که لیپسی به جایگاه باالی یکی از تاثیرگذارترین اقتصاددانهای تاریخ کانادا
برسد.

ریچارد لیپسی
لیپسی در تابستان 1928در
ایالتغربیکانادایعنیبریتیش
کلمبیابهدنیاآمد.دانشگاه
بریتیشکلمبیاکهازهمان
زمانیکیازشناختهشدهترین
دانشگاههای کانادا بود ،میزبان
لیپسیدرمقطعکارشناسیبود.
بااینحاللیپسینتوانستدر
بریتیشکلمبیایخوشآب
و هوا بماند و مجبور شد برای
کارشناسی ارشد خود ابتدا به
تورنتو برود و در نهایت برای اخذ
دکتری اقتصاد خود به دانشگاه
مشهورمدرسهاقتصادیلندن
برود .لیپسی طی بیش از نیم قرن
فعالیتعلمیدرزمینهاقتصاد،
امروز یکی از قابل احترامترین
اقتصاددانهای جهان به حساب
میآید.

کتابشناسی
JJمقدمهای بر اقتصاد اثباتی
سال1963 :
به عنوان یک دانشجوی اقتصاد یا کسی که به این علم عالقهمند است اگر
میخواهید با یک کتاب بازه گســتردهای از مباحث ابتدایی و ساده نظری تا
مفاهیم و کارکردهای عمیق را به خوبی بشناسید ،یکی از بهترین گزینههای
پیش روی شما این اثر نسبتا قدیمی و جاافتاده ریچارد لیپسی است .در این
کتاب به شکلی مفصل و مبسوط با بعضی از مفاهیم اقتصادی ابتدایی آشنا
میشــوید و از این طریق بنیادی قوی در اختیار شما قرار میگیرد که با کمک آن میتوانید در علم
اقتصاد تخصص بیشتری پیدا کنید.
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نظریه RBCبرعکس تاثیر گستردهای که بر فضایآکادمیک گذاشت ،تقریبا هیچاثری برفرآیند تصمیمگیری بانکهای
مرکزی و نهادهای سیاستگذاری نداشت .عمدهترین دلیل این بود که بر اساس پیشبینی این نظریه پول و عوامل
پولی به طور کلی خنثی هستند و هیج اثر حقیقی ندارند.

ایـدههـا
[  6ایــده بزرگ  .4اقتصاد و بحران ]

تناسب راهحل و مشکل

ادوارد پرسکات نظریهای مهم اما دور از واقعیت ارائه کرد
ادوارد پرسکات به اتفاق همکارش فین کیدلند
با مقالهای که در ســال  1982منتشر کردند شیوه
تحلیل جدیدی در اقتصاد کالن بنیان گذاشتند که
به نظریه «دور تجاری حقیقی» یا « »RBCمعروف
شــد .دور تجاری در ادبیات اقتصادی به نوســانات
متغیرهای کالن اقتصــادی (مانند تولید ناخالص
داخلی ،اشــتغال ،تورم و )...حول روند بلندمدتشان
گفته میشــود .نظریه اقتصادی مرســوم قبل از
 RBCمدعــی بود فــارغ از اینکه این چرخهها چه
منشئی داشته باشند میتوان با اعمال سیاستهای
ثباتدهنده (به ویژه سیاست پولی) با آنها مقابله
کرد .در مقابل نظریه دور تجاری حقیقی با این ادعا
مطرح (و حتی نامگذاری) شــد که دورهای تجاری منشا حقیقی (مانند
تغییرات تکنولــوژی ،تغییر ذائقه مردم و )...دارند و با سیاســتهایی که
متغیرهای اســمی (مانند حجم پول ،نرخ بهره و )...را هدف قرار میدهند
قابل رفع و رجوع نیستند .البته این ادعا در فضایی مطرح میشد که بحران
اقتصادی دهه  70غرب و ناتوانی سیاستهای دولتها در فرونشاندن آن
نظریه اقتصادی مرسوم را به سختی به چالش کشیده بود و زمینه برای طرح
نظریهای نو کامال مهیا بود.
این نظریه در مدت کوتاهی به هسته نظریه اقتصاد کالن بدل شد و تا
چندین سال پس از انتشار برای تحلیل نوسانات اقتصادی چهارچوب مرجع
بود .انقالب  RBCبه لحاظ مفهومی بر سه ادعای جدید متکی بود:
اول :کارایی دورهای تجاری :تا پیش از این نظریه باور مرسوم اقتصاددانان بر
این بود که دورهایی تجاری به دلیل وجود برخی ناکاراییها در اقتصاد بروز
میکنند و بنابراین برای تضمین یکنواختی در حرکت متغیرهای اقتصادی
ضروری است با آنها به مقابله پرداخت .نظریه  RBCدر مقابل ادعا کرد که
دورهای تجاری در واقع واکنشهای کارا به تغییرات حقیقی در بدنهاقتصاد
(به طور عمده تغییر در تکنولوژی) هستند .به عنوان نمونه در همان مقاله
اولیه نشان داده شد که میتوان تا  70درصد نوسانات اقتصاد آمریکا را با ارجاع
به تغییرات تکنولوژی توضیح داد .وقتی شوکی به بدنه اقتصاد اصابت میکند،

ادوارد پرسکات
ادوارد کریستین پرسکات در
آخرین روزهای 1940در
نیویورک به دنیا آمد .سال
 1962مدرک کارشناسی خود
را در رشته ریاضی دریافت
کرد و پس از آن برای دریافت
کارشناسی ارشد خود به دانشگاه
کیس وسترن ریزرو رفت و
توانست طی یک سال در رشته
«تحقیقدرعملیات»مدرک
خود را دریافت کند .سپس به
دانشگاه کارنیج ملون رفت و در
سال 1967دکتری اقتصاد خود
را گرفت .پرسکات که به لحاظ
مکتبیبهاقتصادنئوکالسیک
نزدیکتر است در سال2004
بههمراهفینکیدلندموفقبه
دریافت نوبل اقتصاد شد.

کتابشناسی
JJبحرانهای بزرگ قرن بیستم
سال2007 :

بحــران یا رکود بزرگ دهه  1930میالدی که تقریبا تمام جهان را در بر
گرفتهبود ،منبعی بسیار قدرتمند برای تغییرات بزرگ در عرصه اقتصاد بود.
این تغییرات خود را هم در چهارچوب اندیشه اقتصادی نشان میدادند ،هم
در زمینه سیاستگذاریهای اقتصادی .این بحران منجر به پا گرفتن این باور
شد که اقتصادهای مبتنی بر بازار به لحاظ ذاتی بیثبات هستند و از پی آن
نظریههای جان مینارد کینز به شکلی انقالبی در صدر قرار گرفت .اگر قرار باشد  16بحران دیگر قرن
بیستم را با همین ساختار بررسی کنیم ،حتما خواندن این کتاب واجب است.
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متغیرهای اقتصادی که در واقع حاصل تصمیم عقالنی
آحاد اقتصادی هستند به گونهای بازآرایی میشوند که
جامعه حداکثر بهره را از این شوک به دست خواهد آورد.
در این صورت سیاستهای ثبات دهنده کارایی را کاهش
خواهند داد و بنابراین نابهینه خواهند بود.

دوم :اهمیت تکنولوژی به عنوان منبع اصلی نوسانات

اقتصادی :شــیوه جدید مدلســازی که  RBCمعرفی
کرد ،یعنی مدلســازی به شیوه تعادل عمومی پویای
تصادفی ( )DSGEتوانســت نشان دهد که حتی وقتی
تکنولوژی تنها منبعی اســت که به مدل شــوکهای
بــرونزا وارد میکند ،اقتصاد تا چه حد زیادی میتواند
به نوسان بیفتد .این در حالی است که بر اساس نظریه
مرسوم پیش از  RBCتغییرات تکنولوژی تنها منبع رشد بلندمدت است و
کوچکترین تاثیری بر دورهای تجاری ندارد.
ســوم :نقش محدود عوامل پولی :نظریه دور تجاری حقیقی بدون آنکه به
عوامل پولی (حجم پول و نقدینگی ،نرخهای بهره و نقش سیاستگذار پولی)
ارجاع دهد توانست توضیحی برای نوسانات اقتصادی ارائه دهد .این در حالی
بود که در نظریه مرسوم قبل از  ،RBCناهماهنگی این عوامل با بخش حقیقی
اقتصاد به عنوان مهمترین عامل بروز نوسانات اقتصادی معرفی میشد.
JJواقعیت سخت بیاحساس
اختــاف رخداد بیــن عرصه دانشــگاه و عرصه سیاســتگذاری و
تصمیمگیری ،یا همان اختالف سنتی کاغذ و واقعیت و حتی حرف و عمل،
گریبان نظریه  RBCرا هم گرفت .نظریه  RBCبرعکس تاثیر گستردهای
که بر فضای آکادمیک گذاشت ،تقریبا هیچ اثری بر فرآیند تصمیمگیری
بانکهای مرکزی و نهادهای سیاستگذاری نداشت .عمدهترین دلیل این بود
که بر اساس پیشبینی این نظریه پول و عوامل پولی به طور کلی خنثی
هستند و هیج اثر حقیقی ندارند .این یافته با باور عمومی بانکهای مرکزی
و سیاستگذاران در تواناییهای سیاست پولی در اثرگذاری بر رشد تولید
و اشــتغال (حداقل در کوتاه مــدت) در تضاد جدی بود .مطالعات تجربی
بسیاری (چه موافق نظریه مرسوم پیشین و چه مخالف آن) ادعای اثرگذاری
متغیرهای اسمی بر متغیرهای حقیقی را تایید میکردند .این تضاد بین
شواهد و پیشبینیهای نظریه ،همچنین بین توصیههای سیاستی نظریه و
آنچه در عمل در حال دنبال شدن بود ،نشاندهنده این بود که برخی عناصر
مهم اقتصاد حقیقی در این نظریه در نظر گرفته نشدهاست.
با وجود این کاستیها ،نظریه  RBCنقش بسیار مهمی در شکل
دادن به اقتصاد مدرن داشــته است .در واقع رویکرد نوکینزی که در
حال حاضر مقبولیت گستردهای بین اقتصاددانان و سیاستگذاران
دارد ،از چارچوب کلی این نظریه (به اســتثنای چند فرض اساسی)
و به ویژه مدلســازی نوآورانه آن بهره گرفته است .پس جای تعجب
ندارد که آکادمی نوبل در سال  2004جایزه اقتصادی خود را به این
دو اقتصاددان اهدا کرد.

اگر عاملها برای رسیدن به تصمیماتی که فضای فعلی کل اقتصاد را ساخته است از تمام اطالعات موجود بهره برده باشند ،از این پس هم قصد
دولت برای اعمال سیاست اقتصادی را در تصمیمگیریهای خود لحاظ خواهند کرد و این سیاست (به طور مشخص دستکاری متغیرهای اسمی از
جملهحجمپول)فرصتیبرایتغییرمتغیرهایحقیقینخواهدداشت.

[  6ایده بزرگ  .5اقتصاد و سیاســتگذاری ]

دولت کینزی خوشخیال است

به قول توماس سارجنت ،بازیگران اقتصادی تغییرات را پیشخور میکنند

توماس ســارجنت یکی از پیشگامان جریانی در
اقتصاد مرسوم است که امروزه با نام «انقالب انتظارات
عقالیی» میشناسیم .هسته اصلی این انقالب ،یعنی
نظریه «انتظارات عقالیــی» اولین بار در دهه 1960
توسط جان میوت مطرح شد .تا پیش از این در اقتصاد
مرســوم انتظارات به وسیله نظریه انتظارات تطبیقی
مدل میشــد .مطابق این نظریه عامالن اقتصادی در
هر دوره با مشاهده اطالعات جدید از محیط اقتصادی
و تطبیق آن با اطالعات قبلی خودشــان ،متوجه کل
اختالف احتمالی میشــوند ،اما در آن دوره مشخص
تنها بخشــی از این اختالف را تصحیح میکنند .به
این ترتیب در صورت بروز تغییر در محیط اقتصادی،
عامالن اقتصادی با چند دوره تاخیر همه اطالعات درست را در محاسبات و
تصمیمگیری خود لحاظ خواهند کرد؛ به عبارت دیگر عامالن اقتصادی در
تصمیمگیری به طور نظاممند مرتکب خطا میشوند.
اساس نظریه انتظارات تطبیقی را میتوان مفهوم توهم پولی کینز دانست.
بر اساس این مفهوم -که کینز برای توضیح چرایی عدم تصفیه بازار کار از
آن بهره گرفت -با کاهش قیمتها کارگران تا چند دوره حاضر به کاهش
دستمزد اسمی به سطحی که همان قدرت خرید پیش از افت قیمتها را
داشته باشد نخواهند بود .از این رو در پی یک شوک منفی به تقاضای کل،
بازار کار هم با افت تقاضا مواجه خواهد شد و بیکاری افزایش خواهد یافت .به
دنبال افزایش بیکاری تقاضای کل دوباره افت خواهد کرد و این روند موجب
بروز بحران رو به گسترش در اقتصاد خواهد شد .بر این اساس (توسط خود
کینز و تا مدتها پس از او) ادعا میشد که این دور ویرانگر فقط با دخالت
دولت و اعمال سیاستهای تحریککننده تقاضا پایان مییابد.
برعکس این ،نظریه انتظارات عقالیی مدعی است که عامالن اقتصادی
وقتی به اطالعات جدید دســت پیدا میکنند در همان دوره رفتارشان را
در جهت رفع خطای آشــکار شده تغییر خواهند داد و همه این اطالعات
جدید را در تصمیمگیری دخیل خواهند نمود .این ادعا به این معنی نیست
که عامالن خطا نخواهند داشــت -اطالعات ناقص یا نادرســت میتواند
تصمیمگیری عامل را با خطا همراه کند؛ بلکه ادعا این اســت که عامل از
تمام اطالعات موجود (پیش از مشخص شدن صحتشان) بهره خواهد برد
و تصحیح خطا را بــه دورههای بعد موکول نخواهد کرد .آحاد اقتصادی از
خطاهای خود میآموزند و میتوانند بر اساس آنچه در اطرافشان میگذرد
در مورد آینده استنتاج معقول انجام دهند .همچنین انتظارات در بین همه
یکسان نیست ،چرا که هر فرد ممکن است از اطالعات متفاوتی بهره ببرد.
اما وقتی همه این انتظــارات کنار هم قرار میگیرند ،خطاها به صفر میل
میکنند و میتوان گفت یک دید کلی در مورد آینده شکل خواهد گرفت
که بازتابدهنده همه اطالعات موجود است.
بر اساس این ادعا سارجنت (به همراه نیل واالس) در سال  1975نظریه
«عدم تاثیر سیاســت اقتصادی» را مطرح کردند :اگر عاملها برای رسیدن
به تصمیماتی که فضای فعلی کل اقتصاد را ساخته است از تمام اطالعات

موجود بهره برده باشــند ،از این پس هم قصد دولت
برای اعمال سیاست اقتصادی را در تصمیمگیریهای
خــود لحاظ خواهنــد کرد و این سیاســت (به طور
مشخص دستکاری متغیرهای اسمی از جمله حجم
پول) فرصتی برای تغییر متغیرهای حقیقی نخواهد
داشت .اثرگذاری سیاست تنها در صورت عدم اطالع
قبلی (سورپرایز شــدن) عاملها و آن هم تنها برای
یک دوره ممکن خواهد بود .این نتیجه با توصیههای
سیاستی اقتصاد کینزی برای تحریک تقاضا در منافات
کامل قرار داشت.
JJنقدهای بسیار مهم
در مقابل این نظریه نقدهای بســیاری نیز مطرح شــد .از جمله اینکه
ساختار بازارها به گونهای است که عامالن اقتصادی حتی در صورت اطالع
کامل از سیاستها نمیتوانند تصمیم بهینه را اعمال کنند .مثال حتی اگر
کارگران انتظاراتشــان را به صورت عقالیی شکل دهند ،قراردادهای کاری
مدتدار (یک تا چند ساله) مانع از آن خواهد شد که بتوانند تصمیم بهینه
پس از اجرای یک سیاست اقتصادی را در هر برهه از زمان به اجرا دربیاورند.
به این ترتیب سیاســتهای دولت در هر صورت اثرگذاری خواهند داشت.
خود ســارجنت نیز این نقدها را پذیرفت و اقتصاد مرســوم نیز به آن سو
رفــت تا این نقدها را لحاظ کنــد و محدودیتهای انتظارات عقالیی را در
مدلسازیهای خود بگنجاند.
در سال  2011ســارجنت برای «تحقیقات تجربی روی علت و اثر در
اقتصاد کالن» برنده جایزه نوبل اقتصاد شد .این جایزه را باید دومین جایزه به
کارهای او دانست ،چرا که اولین آن را همکار او ،رابرت لوکاس برای «توسعه
و کاربست فرضیه انتظارات عقالیی »...به عنوان نتیجه کارهای هردوی آنها
بهدست آورده بود.

توماس سارجنت
سارجنت در تابستان1943
در شهر پاسادنا به دنیا آمد.
کارشناسی خود را در سال
 1964از دانشگاه برکلی گرفت
و توانست دانشجوی ممتاز دوره
خود شود .همین مسئله راه
او را برای دکتری به دانشگاه
هاروارد باز کرد و او نهایتا
توانست زیر نظر جان مایر در
سال 1968دکتری خود را
دریافت کند .پس از گذراندن
دوران خدمت نظامی برای
تدریس به دانشگاههایی چون
شیکاگو،استنفوردوپرینستون
رفت و در حال حاضر استاد
دانشگاه نیویورک است.
سارجنت توانست در سال
 2011با همکالسی قدیمی خود
کریستوفرسیمز،نوبلاقتصادرا
دریافت کند.

کتابشناسی
JJانتظارات عقالنی و روشهای اقتصادسنجی
سال1981 :

فرضیاتی درباره این مســئله که انتظارات مردم درباره آینده هرنوع مدل
اقتصادی دینامیکی را به شکل و شــمایلی خاص دربیاورد در این کتاب به
شکلی روشن بحث شــدهاند .برای گرفتن تصمیمات اقتصادی در شرایطی
نامطمئن مردم معموال متغیرهایی نظیر نرخ تورم آتی ،نرخ مالیات و یارانهها و
برنامههای حمایتی دولتی را پیشبینی میکنند و پس از آن تصمیم میگیرند.
این کتاب مطرح میکند که آموزه انتظارات عقالنی از روشهای اقتصادی استاندارد برای توضیح دادن
چگونگی شکلگیری آن انتظارات اقتصادی به کار میآیند .این کتاب جریانی خالف نگاه گذشتهنگر
درباره انتظارات اقتصادی که تحت عنوان انتظار تطبیقپذیر مطرح میشد به راه انداخت که البته ریشه
آن در مقالههای قدیمیتر سارجنت نهفته است.
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روبینی 99:درصد از فضای کریپتو ،یک کوین مزخرف است که با یک کوین
مزخرف دیگر معامله میشود و میانگین شکست و از دست دادن این کوینها
در سال گذشته  ۹۰درصد بودهاست.

ایـدههـا
[  6ایده بزرگ  .6اقتصاد و فســاد ]

مانیفستی برای امروز
نوریل روبینی علیه سرمایهداری مد روز
نوریل روبینی
نوریل روبینی بهار  1958در
استانبول ترکیه به دنیا آمد.
پدر و مادرش از یهودیهای
ایرانی بودند که به ترکیه
مهاجرت کردهبودند .زمانی که
بسیار کوچک بود خانوادهاش
به شکلی بسیار کوتاه در ایران
و فلسطین اشغالی ساکن شدند
و پس از آن به ایتالیا رفتند.
روبینی در ایتالیا کارشناسی
خود را در اقتصاد گرفت و در
نهایت در سال  1988موفق
شد دکتری خود را در رشته
اقتصاد بینالملل از دانشگاه
هاروارد دریافت کند و
استادش کسی نبود مگر جفری
ساکس .او که در حال حاضر
شهروند آمریکاست میتواند
به پنج زبان انگلیسی ،فارسی،
ایتالیایی ،عبری و فرانسوی
صحبت کند.

کتابشناسی

نوریل روبینی اقتصاددانی است که از یک سو به دلیل
چپرویهای ضد ســرمایهداریاش طی دو دهه اخیر
بســیار مورد توجه قرار گرفته است و از سوی دیگر به
دلیل درگیری با پدیدههای بهروز جهان ،مانند رمزارزها
هم دائما مورد توجه قرار میگیرد .بنابراین کافی است
در ادامــه ابتدا با نظر او راجع به ســرمایهداری امروزی
جهان بیشتر آشنا شویم و در بخش بعد هم سراغ نظر
او پیرامون رمزارزها میرویم .برای اینک هبفهمیم روبینی
چه نگاهی به ســرمایهداری دارد ،باید نگاهی به یکی از
یادداشتهای مانیفستگونه او بیندازیم:
«تظاهرات تود های که در پی کشــته شدن جورج
فلوید به دستِ افســ ِر پلیس مینیاپولیس به راه افتاد در کنا ِر نژادپرستی و
بیرحمی پلیس در ایاالت متحده آمریکا ،موضوعات بیشتری را هدف گرفته
است .آنهایی که در بیش از  ۱۰۰شهر آمریکا به خیابانها آمدهاند ،چیزی را
مورد انتقاد قرار میدهند که فراتر از پرزیدنت دونالد ترامپ است و آن چیزی
که او نمایندگی میکند .طبقه محرومانی که هر روز بدهکارتر شده و تحرک
اجتماعیاش را از دست میدهد؛ سیاهپوستان ،التینتباران ،و تعداد فزایندهای
از سفیدپوستان ،به شورش علیه سیستمی برخاستهاند که آنها را به دست
فراموشیسپرد هاست.
البته این پدیده محدود به ایاالت متحده نیســت .فقط در ســال ۲۰۱۹
تظاهرات تودهای عظیمی بولیوی ،شــیلی ،کلمبیا ،فرانســه ،هنگکنگ،
هندوســتان ،عراق ،لبنان ،مالزی ،پاکستان و کشورهای دیگری را فراگرفت.
گرچه هرکدام از این موارد دالیل متفاوتی داشتند ،ناخشنودی از رکود ،فساد،
و نبود فرصتهای اقتصادی در همه آنها نمود داشت».
در اینجا روبینی به طبقهای جدید اشــاره میکند که در واقع به دلیل
نامنظمی در حفظ اشتغال خود به طور کامل نه از کار ،بلکه از خود اشتغال
بیگانه شدهاند و قطعا صحنه سیاســی را مورد اعتراض خود قرار میدهند:
«بخشی از این طبقه جدید جوانانی هستند ،کمتر تحصیلکرده ،مذهبی و
محافظهکار ،در شــهرهای کوچک و مناطق نیمهروستایی که در  ۲۰۱۶به
ترامپ رای دادند ،و امیدوار بودند که برای مقابله با قتل عا ِم اقتصادی که در

JJاقتصاد بحران

سال2011 :

این کتاب قرار اســت هر نوع اســطوره و افســانهای راجع به نظام جاری
اقتصادی را از بین ببرد .روبینی که بابت پیشبینی بحران اقتصادی به شهرت
رسیدهبود در این کتاب روشهایی را معرفی میکند که با استفاده از آنها او
توانستهبود بحران را پیشبینی کند .با استفاده از این روشها میتوان وضعیت
کنونی را به خوبی تحلیل کرد و برای آینده آماده شد .در این اثر که با مخلوطی
از تحلیلهای تاریخی و دانشی فوقالعاده از اقتصاد جهانی است ،با وقایعی بسیار جالب روبهرو میشویم
که نهتنها قابل پیشبینی ،بلکه قابل پیشگیری و با رویکردی صحیح قابل درمان هم هستند.
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مراسم سوگن ِد ریاست جمهوری از آن یاد کرد ،اقدامی به
عمل آورد .به رغ ِم تبلیغات پوپولیستی ،ترامپ مثل یک
ثروتمند حکمرانی کرد ،مالیات ثروتمندان را کاهش داد،
به کارگران و اتحادیهها تاخت ،طرح درمانی اوباما برای
بیمههای مقرون به صرفه را تضعیف کرد و از روشهای
گوناگون سیاستهایی را در پیش گرفت که به بسیاری
از رایدهندگانش آسیب رساند».
JJکلکل رمزارزی
برای اینک هکلیت نظر نوریل روبینی راجع به رمزارزها
را بدانید تنها کافی اســت به این درگیری توییتری او و
ویتالیک بوترین ،خالق رمزارز اتریوم نگاهی بیندازید .پیش از اینک هوارد این
دعوای توییتری شوید الزم است توضیح دهیم که دلیل اصلی شهرت امروزی
روبینی ،پیشبینی بحران مالی  2008است .در ادامه این دعوای توییتری را
میخوانیم.
بوترین« :رسما پیشبینی میکنم که از امسال تا سال  ،۲۰۲۱یک بحران
مالی رخ دهد .این پیشبینی به دلیل این نیســت که دانش خاصی دارم یا
حتی فکر کنم که چنین دانشی دارم .بلکه  ۲۵درصد احتمال دارد پیشبینی
من درســت باشد و بعدها به عنوان کســی شناخته شوم که بحران مالی را
پیشبینی کرده بود».
روبینی« :ویتالیک بهتر اســت فقط در مورد چیزهایی صحبت کنی که
دانشی از آنها داری .تو از سال  ۲۰۱۳قول گواه اثبات سهام دادی و ما هنوز
منتظر یک سیستم مقیاسپذیر ،غیر متمرکز و ایمن هستیم .اما از آنجا که
قاعده سهگانه بیثبات شما اثبات میکند ،این امر غیرممکن است».
بوترین« :به نظرم این توصیفات عادالنه نیست .اگر به فرآیند نظارت اتریوم
بیشتر دقت کنید متوجه خواهید شد در صورت حضور یک نخبه فنی ،حضور
من از چیزی که به نظر میآید محوریت کمتری خواهد داشت».
روبینــی ۹۹« :درصــد از فضای کریپتو ،یک کوین مزخرف اســت که
با یک کوین مزخرف دیگر معامله میشــود .و میانگین شکست و از دست
دادن این کوینها در سال گذشــته  ۹۰درصد بودهاست .بنابراین سرزمین
کریپتو ،سرزمین چرندیات است ،گندابی است که در آن دیوانگانی با عقدههای
فرویدی  ۲۴ساعت شبانهروز و  ۷روز هفته در آن شنا میکنند».
همانطور که از این چند توییت روشن است ،روبینی گرچه ایراداتی فنی را
به کلیت فضای تجارت رمزارز وارد میداند که حتی بعضی از آنها از دید خود
بوترین هم قابل قبول است .با اینحال نحوه مواجهه روبینی با ادامه بحث نشان
میدهد که او به هیچوجه مجموعهای از ایرادات و اشکاالت فنی را در زمینه
این رمزارزها در ذهن ندارد .بلکه آنها را یک بازار مالی خطرناک دیگر میداند
که میتوانند بحران را تسریع و تشدید کنند .البته روبینی انتشار و صدور ارز
دیجیتال زیر نظر و در چهارچوب قوانین بانک مرکزی یک کشور را اقدامی
ضــروری با توجه به نیازهای زمانــه میداند و پیشبینی میکند که چنین
ارزهایی اگر مقیاسپذیر و ارزان باشــند بهراحتی میتوانند جای رمزارزهای
کنونی موجود در بازار را بگیرند.

 .............................آکــادمـی .............................
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تصویب پیشنهاد برخی نمایندگان مجلس برای بررسی طرح
«حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»
در چارچوب اصل  ۸۵قانون اساسی باعث نگرانی بسیاری از مردم
شــده است .البته هنوز این طرح تا تصویب نهایی راه زیادی دارد
و باید ابتدا در کمیســیون مشترکی که با حضور نمایندگان سه
کمیسیون فرهنگی ،صنایع و امنیت ملی مجلس ایجاد میشود
بررسی و تصویب شود .سپس دوره آزمایشی اجرای آن در صحن
علنی مطرح و تصویب شود و درنهایت به تصویب شورای نگهبان
برسد .اما نفس طرح آن در مجلس و تصویب اصل هشتاد و پنجی
شــدن آن بهقدر کافی عجیب و ناامیدکننده هست که از نگرانی
جامعه تعجب نکرد.
در آخرین نســخه موجود از این طرح که در تاریخ  ۲۶تیرماه
ســال جاری منتشرشده محدودیتهای جدی برای خدمات پایه
کاربردی اثرگذار خارجی تعریفشــده است .در ماده  ۱طرح ،به
پیامرسان و شبکه اجتماعی ،زیستبوم جویشگر ،مدیریت هویت
معتبر ،خدمات نام و نشانگذاری ،خدمات پایه مکانی و نقشه و نیز
خدمات میزبانی داده بهعنوان مصادیق این خدمات اشارهشده اما
تأکید شده شمول این طرح محدود به این مصادیق نخواهد بود.
هر سرویس خارجی مشمول تعریف فوق که کاربران آن بیشتر
از  ۱درصد کاربران فضای مجــازی در ایران یعنی چیزی حدود
 ۵۰۰هزار کاربر باشــد یا بیشتر از  ۵درصد پهنای باند بینالملل
کشــور را بهطور متوســط مصرف کند مکلف به رعایت الزامات
این طرح اســت .از این تعریف میشود نتیجه گرفت که گوگل،
واتسآپ ،اینستاگرام ،توییتر ،تلگرام ،لینکدین ،ویز و بسیاری از
سرویسهای دیگر خارجی مشمول این طرح خواهند بود.
در مــواد  ۱۲و  ۲۵و  ۲۶طــرح تکالیف متعــددی برای این
سرویسها مشخصشده که اگر همه آنها را رعایت نکنند طبق
مــاده  ۲۸با مجازاتهایی نظیر محدودیت در پهنای باند و فیلتر
شدن روبهرو خواهند شــد .معرفی نماینده در ایران ،درخواست
مجوز فعالیت از دولت ،نگهداری همه دادههای کاربران ایرانی در
داخل کشور ،اجرای مصوبات کارگروه فیلترینگ ظرف  ۱۲ساعت
و موارد متعدد دیگری که در طرح ذکرشــده از تکالیفی هستند
که این شــرکتها برای اخذ مجوز فعالیت در ایران باید بپذیرند.
واضح است که تدوینکنندگان طرح سنگهای بزرگی پیش پای
ســرویسدهندگان خارجی انداختهاند تــا به بهانه عدم تمکین،
زمینه قانونی برای بستن آنها فراهم شود.
البتــه در طرح یــک فرصت چهارماهه به این کســبوکارها
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دادهشــده تا برای دریافت مجوز اقــدام کنند .البته اگر این چهار
ماه به پایان برســد اما سرویس بومی مشابه آنها در کشور وجود
نداشــته باشــد یک فرصت هشــتماهه دیگر هم به آنها داده
میشــود تا دولت فرصت داشته باشد سرویس بومی مشابهی را
ایجاد کند .اما درهرصورت پس از گذشت دوازده ماه از الزماالجرا
شدن طرح چه سرویس مشابه بومی وجود داشته باشد چه نداشته
باشد سرویسهای خارجی که مجوز نگرفتهاند فیلتر خواهند شد.
در مــواد  ۱۴و  ۲۸این طرح هم از محــل یکی از ردیفهای
درآمدی دولت اعتباری در اختیار دولت و مرکز فضای مجازی قرار
دادهشــده که صرف حمایت از خدمات و محتوای بومی شود .اگر
قانون بودجه سال  ۱۴۰۰را مبنای محاسبه قرار دهیم این اعتبار
روی کاغذ حدود سه هزار میلیارد تومان خواهد بود.
در طرح هیچ روشــی برای سنجش مشابهت نمونه داخلی با
سرویس خارجی ارائه نشده اما واضح است که شباهت قابلیتها
و کیفیت سرویسها را نمیشود به این سادگی سنجید .مث ً
ال اگر
کســی همان ظاهر و قابلیتهای اینستاگرام را عیناً کپی کند اما
امنیت و سرعت و هوشمندی آن را نداشته باشد مشابه خواهد بود
یا خیر؟ پراید و پورشه هردو قابلیتهای پایهای یک خودرو را دارند
اما آنچه آنها را متفاوت میکند انتظارات ســطح باالتر مشتری
است .ضمن اینکه اساساً مهمترین مزیت یک شبکه اجتماعی یا
پلتفرم چندســویه ،تعداد کاربران آن است .آدمها اینستاگرام را
استفاده میکنند چون میدانند میلیونها نفر دیگر هم اینستاگرام
را دارند .حاال اگر یک اپلیکیشــن پیدا شود و قابلیتهایی شبیه
اینستاگرام داشته باشد اما تعداد کاربران آن چند هزار نفر باشد،
عم ً
ال مهمترین مزیت اینستاگرام را که همان امکان دسترسی به
یک میلیارد کاربر است ندارد .آیا اینها را میتوان مشابه دانست؟
نکته مهم دیگر این است که برخالف ادعای تدوینکنندگان،
این طرح نهتنها به رشد سرویسهای بومی کمک نمیکند بلکه
به آنها لطمه هم میزند .بسیاری از کسبوکارهای آنالین ایرانی
و نهادهای صنفی این صنعت هم رســماً اعالم کردهاند که با این
طرح مخالف هستند و معتقدند رشد سرویسهای بومی در فضایی
رقابتی و باز معنا دارد .سرنوشت صنعت خودرو و بسیاری صنایع
دیگر که در فضای بســته و با حمایتهــای دولتی کار کردهاند
پیش روی ماست .هیچ رشدی در فضای بسته رخ نمیدهد .رشد
کسبوکارهای آنالین در ده ســال اخیر در ایران مرهون اعتماد
کاربران به این فضا و امیدواری متخصصان و کارشناسان به آینده
این صنعت بوده است که این طرح به هردو آسیب میزند.

سرنوشت صنعت خودرو و بسیاری صنایع دیگر که در فضای بسته و با حمایتهای دولتی کار کردهاند پیش روی ماست .هیچ
رشدی در فضای بسته رخ نمیدهد .رشد کسبوکارهای آنالین در ده سال اخیر در ایران مرهون اعتماد کاربران به این فضا و
امیدواری متخصصان و کارشناسان به آینده این صنعت بوده است که این طرح به هردو آسیب میزند.

بخش مهمی از کسبوکارهای ایرانی در ساختن محصوالت و
کسبوکارهای خود از سرویسهای زیرساختی خارجی استفاده
میکنند .انبوهی از ابزارهای مختلف خارجی مشمول این طرح در
حوزههایی مانند تحلیل داده ،بازاریابی ،تبلیغات ،طراحی ،امنیت،
شبکه و ...هستند که کسبوکارهای بومی برای سرویس دادن به
آنها نیاز دارند .دنیای دیجیتال دنیایی بههمپیوسته است .هزاران
ســرویس و APIبهمثابه حلقههای اتصال کسبوکارهای آنالین
باهم عمل میکنند .اینها را قرار اســت چه کنیم؟ اساساً تصور
داشتن یک زیســتبوم دیجیتال که با دنیا ارتباط نداشته باشد
ازنظر فنی شدنی نیست.
مشکل دیگر این طرح ،اجحاف در حق شهروندان است .فارغ از
اینکه بسیاری از این محدودیتها با حقوق اساسی ملت در تعارض
است حتی با تدبیر سیاستگذاری هم تضاد دارند .برآوردها نشان
میدهد حدود یک تا دو میلیون کســبوکار کوچک و متوسط
ایرانی روی اینستاگرام فعال هستند .بسیاری از این کسبوکارها
تنها کانال فروش و ارتباطی که با مشتری دارند همین اینستاگرام
است .از طرف دیگر  ۷۰درصد ترافیک اینترنت اپراتورهای موبایل
صرف سه سرویس اینستاگرام ،واتسآپ و تلگرام میشود ،یعنی
بخــش عمده تجربه کاربری روزمره شــهروندان روی این ســه
سرویس است.
جالب اینجاســت که حتی فیلتر شدن تلگرام هم باعث نشد
یک سرویس داخلی جایگزین آن شود و سرویس خارجی دیگری
(واتسآپ) جای آن را گرفت .دلیل این موضوع واضح است .بازار
داخلی برای ایجاد اثر شبکه ( )Network Effectکوچک است و
رشد مقیاسپذیر چنین سرویسهایی در بازارهایی رخ میدهد که
باالی یک میلیارد کاربر بالقوه وجود داشته باشد .به همین دلیل
شاید تنها کشور دنیا که بتواند چنین هدفگذاریای داشته باشد،
چین است که حدود یک میلیارد کاربر بالقوه دارد نه کشوری که
تعداد کاربران فعالش حدود  ۴۰میلیون نفر است.
واضح اســت که این طرح به رشد اقتصاد دیجیتال در کشور
لطمه جــدی میزند .اقتصاد دیجیتال را میتوان در دو ســطح
تعریف کرد .یک سطح شــرکتها و کسبوکارهایی هستند که
هم محصول و هم مدل کســبوکار آنها کام ً
ال فناورانه اســت.
ال شــرکتهای تولید نرمافزار یا اپراتورهای تلفن همراه اساساً
مث ً
در فضای فناوری است که کسبوکارشان معنا مییابد .برآوردها
نشــان میدهد سهم این دسته از کسبوکارها که هسته اقتصاد
دیجیتال را میسازند از  GDPکشور کمی کمتر از  ۳درصد است.
اما بنــا بر تعاریــف بینالمللی اقتصاد دیجیتــال محدود به
این هســته مرکزی نیســت و در ســطح دوم اقتصاد دیجیتال،
کسبوکارهایی قرار دارند که محصول یا سرویس نهایی آنها از
جنس فناوری نیست اما مدل کسبوکار آنها بدون فناوری معنا
پیدا نمیکند .مث ً
ال فروشگاههای آنالین ،تاکسیهای اینترنتی یا
پلتفرمهای آنالین پخش فیلم در این دسته قرار میگیرند.
در این سطح دوم ،چند میلیون کسبوکار کوچک و متوسطی
که از طریق اینستاگرام محصوالت و خدمات خود را میفروشند
هم قــرار میگیرند .از صیادی که در جزیره قشــم ماهی تازه را
روی اینستاگرام میفروشد تا سفالگر اللجینی که روی اینستاگرام
مشتریان خارجی پیدا میکند تا نقاشی که تنها فضای فروش آثار
و تبلیغ کالسهایش اینســتاگرام و تلگرام است همه اینها برای

تداوم کسبوکار خود به سرویسهایی نیاز دارند که طرح حمایت
از حقوق کاربران قصد محدود کردن آنها را دارد.
برای درک بزرگی اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشور بد نیست
بدانیم که ســهم کلیت اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی
کشور تا پایان امســال از  ۷درصد هم فراتر میرود .این در حالی
اســت که این نسبت هشت ســال پیشبین  ۱تا  ۲درصد بود.
در سالهایی که رشــد اقتصادی کشور منفی یا نزدیک به صفر
بوده تنها بخش اقتصاد کشور که رشد قابل قبولی داشته صنعت
دیجیتال است .در پنج سال اخیر رشد اقتصادی این بخش همواره
دورقمی بوده است.
همه اینها نشان میدهد تدوینکنندگان این طرح انگیزههای
دیگــری دارند که آنها را بر اولویتهای اقتصاد کشــور ترجیح
دادهانــد .اثرات منفی اقتصادی این طــرح و صدمه بزرگی که به
کسبوکارهای آنالین و نیز معیشت میلیونها کسبوکار کوچک
میزند خیلی واضح و روشــن است .باید از تدوینکنندگان طرح
سؤال کرد هدف غایی و اصلی این طرح چیست که حتی از اقتصاد
و معیشــت مردم هم مهمتر اســت .البته و شوربختانه این اتفاق
جدیدی نیســت .سالهاســت که اقتصاد اولویت اصلی و واقعی
سیاســتگذاران کشــور نبوده و همواره انگیزهها و اولویتهای
دیگری در اداره کشــور وجود داشته که بر رشد اقتصادی پایدار
ترجیح دادهشدهاند.

تدوینکنندگان این
طرح انگیزههای
دیگری دارند
که آنها را بر
اولویتهای
اقتصاد کشور
ترجیح دادهاند.
اثرات منفی
اقتصادی این طرح
و صدمه بزرگی که
به کسبوکارهای
آنالین و نیز
معیشتمیلیونها
کسبوکار کوچک
میزندخیلی
واضح و روشن
است

نکتههایی که باید بدانید
[برخالف ادعای تدوینکنندگان ،طرح صیانت نهتنها به رشد سرویسهای بومی کمک
نمیکند بلکه به آنها لطمه هم میزند.
[بسیاری از کسبوکارهای آنالین ایرانی و نهادهای صنفی این صنعت رسم ًا اعالم کردهاند
که با این طرح مخالف هستند و معتقدند رشد سرویسهای بومی در فضایی رقابتی و باز معنا
دارد.
[سالهاست که اقتصاد اولویت اصلی و واقعی سیاستگذاران کشور نبوده و همواره انگیزهها
و اولویتهای دیگری در اداره کشور وجود داشته که بر رشد اقتصادی پایدار ترجیح
داد هشد هاند.
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آکــادمـی

آموزش خصوصی در چین ممنوع شد
را ه و روش جدید اژدها برای سالهای آینده

بـهـانـه

دولت چین در اوایل مردادماه اعالم کرد که برای «کاهش هزینههای زندگی» و ترغیب فرزندآوری در این کشــور ،آموزش خصوصی و «انتفاعی» را در این کشــور ممنوع کرده؛
تبعات این سیاست چه خواهد بود؟

خردادماه ســال جاری سرشــماری سراسری نفوس چین
انجام شد و نتایج منتشره بالفاصله بر بسیاری از تصمیمات
و سیاستهای ملی این کشور تأثیر گذاشت .در اولین اقدام
و در پاســخ به نرخ کاهنده رشد جمعیت ،و روند پیر شدن
جامعه چین ،حق داشــتن ســه فرزند سریعا در این کشور
قانونی اعالم شــد .در فاصله کوتاهی و در پی ارزیابی دالیل
و ریشــههای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی عدم تمایل به
محمدحسین عمادی
فرزنــدآوری در زوجهای جوان سیاســتهای جدیدی در
توسعه،
دکتری سیستمها و
تمامی حوزههای اقتصادی و اجتماعی توسط دولت مرکزی
مشاور و مدرس نوآوری در
اتخاذ شد.
مراکز تحقیقاتی چین
در حــوزه مســکن ،در بخش مســاعدتهای مالی و
چرا باید خواند:
اخذ وام و کلیه مــواردی که میتواند بر کاهش هزینههای
اگر به سیاستهای
فرزندآوری تأثیر مثبت داشته باشد تصمیمات و سیاستهای
چین در اقتصاد عالقه
جدیدی اتخاذ شد .اما کمتر کسی انتظار داشت که در حوزه
دارید ،خواندن این
آموزشوپرورش این کشــور تصمیمــات رادیکال و انقالبی
مقاله به شما توصیه
اتخاذ شود به حدی که نهتنها خانوادههای چینی بلکه بازار
یشود.
م 
بورس را نیز با بزرگترین شوک تاریخی خود روبهرو ساخت.
دولت چیــن در اوایل مردادماه اعالم کرد که برای «کاهش
هزینههــای زندگی» و ترغیب فرزندآوری در این کشــور،
آموزش خصوصی و «انتفاعی» را در این کشور ممنوع کرده است.
براساس قوانین جدید ،تمامی مؤسسات آموزشی خصوصی از این پس باید بهعنوان سازمانهای
«غیرانتفاعی» فعال و ثبت شوند و هیچ مجوز جدیدی برای مؤسسات خصوصی صادر نخواهد شد.
تغییر این قوانین نهتنها بخش خصوصی آموزشی این کشور را شوکه کرده بلکه والدین چینی
نیز نمیدانند این ممنوعیت چگونه آینده فرزندانشان را در سیستم رقابتی تحصیلی تحت تأثیر
قرار خواهد داد .در سالهای اخیر و با پیشبینی افزایش تقاضا برای آموزش خصوصی در کشور
پرجمعیت چین ،سرمایهگذاریهای عظیمی توسط بخش خصوصی آموزشی صورت گرفت و
هماکنون سرنوشت میلیاردها دالر سرمایه به مخاطره افتاده است.
عــدم صدور مجوزهای جدید برای مؤسســات آموزش خصوصــی دروس اصلی مدارس و
غیرانتفاعی شدن فعالیت آنان در چین به نگرانیها دامن زده و ارزش سهام مؤسسات آموزشی
خصوصی این کشــور (در بازارهای بورس هنگکنگ و نیویورک) با افت شدیدی تا  ۵۰درصد
مواجه شده است .شاخص کل «صنعت آموزشی چین» ظرف چند روز با  ۱۴درصد افت روبهرو
شده است.
البته این تحوالت راهبردی در سیستم آموزشی چین دالیل و ابعاد دیگری هم داشته است که
میتوان به بخشی از آن به شرح زیر اشاره کرد:
 -۱تعمیم اصول سوسیالیســم و اعمال عدالت آموزشی از دلنگرانیهای اصلی مردم و دولت
چین در دو دهه گذشته نسبت به کیفیت و روند تحوالت سیستم آموزشی چین است .ظهور
سریع مؤسسات عظیم خصوصی ،که بسیار سودآور نیز بودهاند ،موتور محرکهای جهت اختالف
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ســطح آموزشی و شــکاف روزافزون بین خانوادههای تکفرزند چینی شده است .بهنحویکه
ثروتمندان چینی با تکیه بر ثروت خویش و تکنولوژی پیشرفته آموزشی در مؤسسات آموزشی
خصوصی ،علیرغم سیاستهای تعدیلی دولت در نظام آموزشی ،توانستهاند فرزندان خود را در
مراکز آموزش عالی برتر و رشتههای پولساز این کشور وارد کنند .همین امر کمکم طبقه برتری
را در چین ایجاد کرده که برتری مالی خود را از طریق سیستم آموزشی به نسل بعد منتقل و
اصول سوسیالیسم و عدالت اجتماعی و زمینه رقابت استعدادها را با چالش جدی روبهرو ساخته
است.
 -۲دلیل دیگر نگرانی از فشار تدریس و رقابتهای جانفرسا در بین دانشآموزان این کشور است
که باعث عوارض متعدد روانی و تربیتی شــدیدی در بین جوانان این کشور شده به حدی که
هرساله به خودکشی دهها دانشآموز در آستانه آزمون کنکور سراسری چین (موسوم به گوکا) و
ورود به دانشگاه در این کشور منتهی میشود.
 -۳وابستگی بیشازحد دانشآموزان (متوسطه و ابتدایی) چینی به فضای مجازی و اختصاص
درصد فراوانی از اوقات روزانه خود به این امر باعث شده مهارتهای اجتماعی و تعامل با جهان
حقیقی و تجربی بهشدت کاهشیافته و برای خانوادههای چینی و دولت این کشور ایجاد نگرانی
کند .موضوعی که توسط مؤسسات خصوصی تبلیغ و ترویج میشود.
 -۴هزینههای بسیار گزاف مؤسسات آموزش خصوصی خانوارهای طبقه متوسط چینی را هم از
پرداخت آن ناتوان ساخته است .پایین آوردن هزینههای طاقتفرسای آموزش در مراکز خصوصی
و تســهیل روند فرزندآوری در بین خانوارهای فقیر و متوسط کماکان انگیزه اصلی این تصمیم
رادیکال تلقی میشود.
البته نظام آموزشی چین دستخوش تغییرات دیگری هم قرار گرفته است .مواردی چون طرح
وزارت آموزشوپرورش چین برای رونق تعامل اجتماعی ،تقویت پشتکار در بین دانشآموزان و
افزایش ویژگیهای «مردانه» در بین پسران جوان و همچنین محدود ساختن موبایل در مدارس
از دیگر موارد قابلذکر است.
این تحوالت حتی بهنظام آموزش عالی در این کشور نیز تعمیمیافته تا نقش حساس این
مراکــز را در صحنه رقابتهای تکنولوژیک جهانی ارتقا بخشــد .تأکید و توجه جدی بر عنصر
نوآوری و خالقیت در رقابت فشــرده بینالمللی بهمنظور دستیابی فناوریهای برتر بهخصوص
هوش مصنوعی دولت چین را بر آن داشته که مصرانه از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بخواهد
تا بهصورت جدی در این رابطه فعال شوند بهنحویکه این موضوع توسط رئیسجمهوری چین
بارها مورد تأکید قرار گرفته است.
نکته قابلتأمل و درسآموز برای سیاستگذاران کشورمان میزان عملگرایی و سرعت مواجهه
با واقعیتهای اجتماعی منعکسشده در نظام آمار و اطالعات این کشور است .توجه به واقعیتهای
میدانی و دیدگاه مردم عادی در کنار تعهد به عدالت اجتماعی در حوزه آموزشوپرورش (عدالت
آموزشی) نشانگر اهمیت و نقش نظام آموزشی در فرآیند توسعه ملی و رقابتهای بینالمللی است.
تصمیمات منسجم ،دشوار و پرهزینه همیشه شرط تأمین منافع ملی بلندمدت هر کشور است و
پرهیز از تبلیغات با اتکا به شناخت واقعیتها بهعنوان مرجع هدفگذاری و تأکید بر برنامهریزی
جهت تحول در واقعیتها بهدور از شــعارهای ایدئولوژیک در یک کشور کمونیستی نیز شایان
توجه است.

ً
اندیشکدهها کار خود را صرفا رساندن پیام به گوش تصمیمگیران نمیدانند بلکه گفتوگو ،چانهزنی ،اقناع ،مستندسازی
و شبکهسازی را بخشی از فعالیت خود قلمداد میکنند و پس از تکمیل محتوا به سراغ فعالیت برای جار یسازی و پیاده
کردن ایدهها میروند.

اندیشکدهها ،محلی برای گفتوگو
مقایسه اندیشکده و مرکز پژوهشی

بـهـانـه

چقدر اندیشکدهها میتوانند خأل موجود در سیاستگذاری را برطرف کنند؟
خود اندیشکدهها چه وضعیتی دارند؟ این مقاله را بخوانید.

اخیرا ً نخستین جایزه ملی سیاستگذاری برگزار شد
که در آن  17اندیشکده به مرحله دوم راه یافتند .در حال
حاضر اقبال به ایجاد و تقویت اندیشــکدهها رو به افزایش
است و ظاهرا ً خلئی در عرصه سیاستگذاری وجود دارد
که مراکز پژوهشی نتوانستهاند آن را پر کنند و قرار است
اندیشــکدهها آن را جبران کنند .واقعیت آن است که در
گذشته تصور میشــد دانشگاهها فعالیت پژوهشی انجام
علی سرزعیم
میدهنــد و در خدمت بخش اجرا خواهند بود .به همین
اقتصاددان
دلیل مراکز پیوند صنعت و دانشگاه در هر دانشگاه ایجاد
شد و در این زمینه تالشهای مختلفی صورت گرفت .پس
چرا باید خواند:
از مدتی این ایده جا افتاد که دانشگاه شاید ظرفیت انجام
اگر دوست دارید
این کار را نداشــته باشد زیرا استادان غیر از پژوهشهای
درباره وظایف
مورد نیاز برای بخش اجرا ،وظایف ســنگین آموزشــی و
اندیشکدهها و نقش
پژوهشی دارند و نمیتوانند تماموقت در خدمت برآوردن
آن در سیاستگذاری
نیازهای بخش اجرا باشند .عالوه بر آن بخشی از استادان
بخوانید ،این مقاله به
تمایلــی نیز به فعالیتهای مرتبط با امور روزمره ندارند و
شما توصیه میشود.
به پژوهشهای بنیادیــن راغباند .به همین دلیل مراکز
پژوهشی ایجاد شدند با این امید که در آنجا پژوهشهای
کاربردی انجام شــود و پژوهشهای بنیادین به دانشگاه
منحصر شود .انتظار اولیه این بود که در این مراکز پژوهشی
که معموالً به دســتگاههای اجرایی مرتبــط بودند افراد
تماموقتی حضور داشته باشند که بتوانند روی مسائل و موضوعات عملی و کاربردی فعالیت
کنند .این مراکز پژوهشی میتوانستند حلقه واسطی بین دانشگاه و دستگاه اجرایی باشند و
آنها را به هم مرتبط کنند.
در عمل مشاهده شد که بین مراکز پژوهشی و دستگاههای اجرایی کماکان فاصله زیادی
وجود دارد و مراکز پژوهشی نمیتوانند نیازهای مطالعاتی و پژوهشی دستگاههای اجرایی را
برآورده کنند .برخی از مراکز پژوهشی از خصوصیت منفی دستگاههای اداری آسیب دیدند
و دچار همان پیامدها مثل روزمرگی شــدند .برخی از آنها به سمت فعالیتهای پژوهشی
غیرکاربردی کشیده شدند و برخی پژوهشهای انجامشده راهحلهایی عرضه میکرد که با
مالحظات اجرایی سازگاری نداشت .در میان تعارضی که پیوسته میان بخش اجرا و بخشهای
پژوهشی برقرار بود بهتدریج موجودیت جدیدی سر برآورد که ویژگیهای متفاوتی را نشان
یدهد.
م 
ویژگی اول اندیشکدهها چابکی است چراکه این اندیشکدهها معموالً خصوصی هستند و
فضای کارمندی در آنها حاکم نیست .افراد باانگیزهای اقدام به ایجاد اندیشکده میکنند و مایل
نیستند حال و هوای اداری در آن ایجاد شود.
ویژگی دوم اندیشکدهها این است که سیاستپژوهی را در دستور کار قرار میدهند و بیشتر
از آنکه بخواهند عمق تحلیلی زیادی داشته باشند تمایل دارند که سابقه یک مسئله ،مسیر

طیشده در اجرا ،موانع و مالحظات عملی شدن و نهایتاً اقتصاد سیاسی مربوطه را مرور کنند.
ویژگی سوم اندیشکدهها این است که بهشدت مشتریگرا هستند یعنی تالش میکنند
که محصولی عرضه کنند که سیاستسازپســند و تصمیمگیرپسند باشد .به همین دلیل از
گزارشهــای مفصل پرهیز میکنند و گزارشهای خالصه را ترجیح میدهند .این در حالی
است که پژوهشگران مراکز تحقیقاتی معموالً الزامی ندارند که محصول فعالیت آنها خوانده
و استفاده شود.
ویژگی چهارم اندیشکدهها این است که افراد را سوق میدهد بهجای تعمیق دانش تحلیلی،
مهارتهای عملی مرتبط با سیاستپژوهی و تصمیمسازی را تقویت کنند .فعاالن اندیشکدهها
بهجای اینکه بر روشهای پیچیده کمی مســلط شوند ،مهارتهایی چون البیگری ،اقناع و
تبلیغ ،ائتالفسازی و مهارتهای ارائه را در خود تقویت میکنند .دقیقاً به همین دلیل بیش
از آنکه گزارشهای خشک و بیروح خلق کنند ،گزارشهای مصور و رنگی تولید میکنند.
ویژگی پنجم اندیشکدهها این است که کار خود را صرفاً رساندن پیام به گوش تصمیمگیران
نمیدانند بلکه گفتوگو ،چانهزنی ،اقناع ،مستندسازی و شبکهسازی را بخشی از فعالیت خود
قلمداد میکنند و پس از تکمیل محتوا به سراغ فعالیت برای جاریسازی و پیاده کردن ایدهها
میروند .لذا تیپ کسانی که در اندیشکدهها جمع میشود صرفاً افرادی با تمایالت نظری نیست
بلکه افرادی هســتند که ماهیت بینابینی دارند یعنی از یکسو دل در گرو نظریه و فعالیت
پژوهشی دارند و از سوی دیگر اهل گفتوگو با افراد اجرایی و فعالیت عملی برای محقق کردن
ایدههاهستند.
این تفاوتها نشــان میدهد که وجود اندیشکدهها واقعاً الزم است و آنها میتوانند پازل
فعالیت جمعی برای حکمرانی بهتر را تکمیل کنند و خألهای موجود را مرتفع سازند.

نکتههایی که باید بدانید
[اندیشکدهها معموالً خصوصی هستند و فضای کارمندی در آنها حاکم
نیست .افراد باانگیزهای اقدام به ایجاد اندیشکده میکنند و مایل نیستند
حال و هوای اداری در آن ایجاد شود.
[اندیشکدهها سیاستپژوهی را در دستور کار قرار میدهند و بیشتر از
آنکه بخواهند عمق تحلیلی زیادی داشته باشند تمایل دارند که سابقه
یک مسئله ،مسیر طیشده در اجرا ،موانع و مالحظات عملی شدن و نهایت ًا
اقتصاد سیاسی مربوطه را مرور کنند.
[وجود اندیشکدهها واقع ًا الزم است و آنها میتوانند پازل فعالیت جمعی
برای حکمرانی بهتر را تکمیل کنند و خألهای موجود را مرتفع سازند.
[اندیشکدهها بهشدت مشتریگرا هستند یعنی تالش میکنند که
محصولی عرضه کنند که سیاستسازپسند و تصمیمگیرپسند باشد .به
همین دلیل از گزارشهای مفصل پرهیز میکنند و گزارشهای خالصه را
ترجیح میدهند.
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آکــادمـی

پیدا و پنهان برق
آینده صنعت برق در ایران

بـهـانـه

صنعت برق در ایران روزهای دشواری را میگذراند؛ از سویی درگیر خاموشیهای پیدرپی است و از سویی سرمایهگذاری در این صنعت به حداقل رسیده است.
در این مقاله مشکالت و راهکار حل آن بررسی شده است.

آنچه برای همه ما مسلم است توجه به این مطلب بسیار
مهم است که در دهههای اخیر و با عنایت به تحوالت
مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فناورانه ،مانند افزایش
شهرنشینی در الگوی مصرف و میزان مصرفگرایی و
افزایش نفوذ و بهرهگیری از فناوریهای نوین زندگی
بشر با چالشها و مســائل جدیدی در سبک زندگی
و محیطزیست مواجه شــده است .پدیدههایی مانند
رضا پدیدار
چاقی و پیری جامعه ،کمبود منابع آبی پایدار ،تغییرات
آبوهوایــی ،آلودگی هوا ،ایمنــی و امنیت غذایی و
رئیس کمیسیون انرژی و
محیطزیست اتاق تهران
پســماند در دهههای اخیر بهویژه در حوزه انرژی به
مسائلی کلیدی برای بشــر تبدیلشدهاند که آینده و
چرا باید خواند:
بقای ما را تحت تأثیر خود قرار میدهند.
صنعت برق گرفتار
بااینوجــود ایــن چالشها در نوع خــود پارادایم
مشکالتی است؛ دالیل
جدیدی از زندگی را رقمزده است که مملو از فرصتها
و چرایی آن را در
و الگوهای نوین بهویــژه در بخشهای انرژی روزمره
این مقاله میتوانید
همانند برق و توجه به تابآوری و آینده آن در کشور
بخوانید.
و نیز جهان پیرامون ماســت .اما زودتر از آنچه تصور
میشــد بحران حوزه انرژی و بهویژه بحران مضاعف
در صنعت برق به پدیدهای سیاســی و امنیتی تبدیل
شــد .منتقدان دولت گزارشهای کارشناسی وزارت
نیرو درباره مصرف  2هزار مگاوات برق برای اســتخراج رمزارزها و ابهامآمیز بودن آن
را بهنوعی رد کردند .اکنون منتقدان دولت آدرس جدیدی برای خاموشــیها معرفی
کردهاند .ازنظر آنان سرمایهگذاری نکردن دولت در ساخت نیروگاههای جدید و اصالح
نکردن خطوط انتقال و توزیع برق دلیل خاموشــیهای اخیر است .وزارت نیرو هم که
با شدیدترین انتقادها مواجه شده در گزارشی از دولت خواست به برخی وزارتخانهها
ازجمله وزارت کشــور و اطالعات مأموریت داده شود تا بحران را بررسی کنند .اینکه
وزارت نیرو از دو وزارتخانه امنیتی و سیاســی یعنی وزارت اطالعات و کشور کمک
خواسته میتواند بهروشنی نشاندهنده نشانی اماکنی باشد که بهصورت غیرمجاز اما
به شکل گسترده رمزارز تولید میکنند؛ مراکزی که هزینه برق مصرفی آنها یا رایگان
اســت یا ارزان .به نظر میرسد دست وزارت نیرو برای برخورد با استخراج رمزارزها در
برخی مراکز چندان باز نیست و به همین دلیل از دولت خواسته تا مسئولیت این کار
را به وزارتخانههای اطالعات و کشور واگذار کند .آنگونه که رسانهها گزارش دادهاند
همزمان با کارزارهای تبلیغاتی حول محور قطع برق ،منتقدان در طی چندماهه گذشته
در شــبکههای اجتماعی تالش کردهاند خاموشیهای اخیر و بحران صنعت برق را به
موافقت اولیه ایران برای پیوستن به معاهده آبوهوای پاریس ربط دهند ،که کشورها
متعهد شدهاند از میزان مصرف سوخت فسیلی کم کنند .البته مخالفان دولت را به باد
انتقاد گرفتهاند که چرا به گفته آنها زیر بار این تعهدات رفته است .قطع گاز و خاموشی
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برق در زمستان سال گذشته و تکرار خاموشیها در روزهای خرداد  1400تنها نشانهای
از به خطر افتادن امنیت انرژی در ایران است .کاهش سرمایهگذاریها در صنعت آب و
برق بهویژه پس از تحریمها باعث آسیبپذیری فرآیند تأمین مطمئن انرژی در کشور
شده است .افزون بر این ،مداخله دولت در قیمتگذاریها هم انگیزه سرمایهگذاری در
فرآیند تولید انرژی ،توزیع و انتقال آن و همچنین بهینهسازی و افزایش بهرهوری انرژی
را از بین برده و بر وخامت اوضاع افزوده اســت .در صورت تجدید ساختار صنعت برق،
فرآیند جایگزینی سیستمهای انحصاری با شرایط رقابتی میتواند به تکتک مشتریان
اجازه انتخاب عرضهکنندگان برق را داده و پیکربندی مجددی را شــاملشود .بدین
ترتیب تجدید ساختار صنعت برق به معنای شکست انحصار عمودی دولت بر صنعت
از طریق جداســازی زنجیره یکپارچه عمــودی و درهمتنیده تأمین برق و تفکیک در
قالب بخشهای رقابتپذیر و رقابتناپذیر اســت .توجه داشته باشیم که فرآیند تولید
برق برای مصرفکنندگان عموماً شامل چهار رکن اصلی ،یعنی تولید ،انتقال ،توزیع و
بازار خردهفروشی است که با تجدید ساختار در آن تولیدکنندگان تمام مراحل تولید
و انتقــــال و توزیع را انجـــــام میدهند .در این فرآیند ایجاد یک بازار رقابتی برق
(عمدهفروشــی) از اولین بخشهایی است که موردتوجه برنامهریزان و سیاستگذاران
ساختار جدید قرار میگیرد.
بخــش دیگری که به دنبال بخش تولیــد امکان ایجاد رقابــت در آن وجود دارد
بخش فروش اســت .بهاینترتیب با تجدید ساختار ،رقابت در بخشهای عمدهفروشی
و خردهفروشی برق واردشده و بازارهای عمدهفروشی به شکلی سازماندهی میشوند
که چندین شــرکت تولید برق برای فروش بــرق در تولید متمرکز برق و یا از طریق
قراردادهــای دوجانبه با خریداران به رقابت بپردازد .در این حالت انتقال و توزیع هنوز
هم انحصار طبیعی تلقی میشوند که نیازمند تنظیم هستند تا از دسترسی آزاد و بدون
تبعیض تمام شرکتکنندگان بازار به شبکه انتقال اطمینان حاصل شود .در این حالت
میباید اهداف اصلی از تجدید ســاختار صنعت برق را ایجاد رقابت در بازار بومی این
صنعت دانست و میتوان به موارد زیر برای روشن کردن افکار عمومی اشاره داشت:
نیاز به تغییر قوانین تنظیمی و نظارتی
ضرورت تحقق سیاست خصوصیسازی جامع
توجه بهپیشبینی کاهش هزینهها با مشارکت بخش خصوصی
بیانگیزگی در نوآوری و ابداع در محیطهای تنظیمی و نظارتی
بهبود توجه به مشتریان با افزایش رقابت.
جهت دستیابی به اهداف مذکور ،سیاستهایی نیز پیشنهادشده است که برخی از
آنها عبارتاند از:
الــف  -افزایش نفــوذ بخش خصوصی از طریق کاهش مشــارکت دولت در اقتصاد و
قانونزدایی بازار
ب  -افزایش بهرهوری از طریق کاهش هزینههای تولید و بهبود کارایی
ج  -ارتقای بهرهوری خارجی بهوسیله بهبود ساختار اجتماعی و اقتصادی.

تبدیلشدن بازار برق ایران به یک بازار رقابتی و فراهم کردن زمینه ورود و فعالیت بخش خصوصی در صنعت برق بیشک
مستلزم همکاری همهجانبه دولت با دستاندرکاران و سیاستگذاران صنعت برق و برنامهریزی و تدوین استراتژیهای
دقیق در این زمینه است و این اقدامات اولیه هزینه چندانی را بر دولت و صنعت تحمیل نخواهد کرد.

شــایان ذکر است که اصالحات و تجدید ســاختار صنعت برق آثار اجتماعی
متعددی را نیز به همراه دارد که از آن جمله میتوان به بهبود شــرایط اجتماعی
و کاهش فقر ،نظاممند شــدن بخشهای رقابتی صنعت برق ازلحاظ سازگاری با
محیطزیست و حفاظت از مصرفکننده و کاهش آلودگی هوا اشاره کرد .درمجموع
سیاســتگذاران و محققان پس از مطالعات میدانی و در نظر گرفتن تابآوری و
نیز توجه به آیندهنگری صنعت برق ایران الزامات و نیازمندیهای تجدید ساختار
صنعت برق را به مراحل زیر مورد تأکید قرار دادهاند:
جداسازی سازمانی و اجرایی
مقرراتزدایی در تمام سطوح مدیریتی و اجرایی
ایجاد فضای رقابتی تمامعیار
خصوصیسازی به مفهوم کامل آن.
در ایــن صــورت و بهمنظور اجرای یک بازار برق رقابتی میبایســت نهادهای
تشــکیلدهنده صنعت برق از یکدیگر مجزا شده و هریک در صورت امکان بهطور
جداگانه در حیطه وظایف خود رقابت داشته باشند .به تعبیر دیگر بایستی به تفکیک
ساختاری ارکان صنعت برق و ســپس جداسازی مدیریت و مالکیت این ارکان و
تفکیک افقی شــامل بخشهای رقابتپذیر صنعت بــرق اقدام کرد .در این رابطه
بحث تجدید ساختار و خصوصیسازی دو مقوله متفاوت از هم هستند که درواقع
تجدید ساختار میتواند زمینههای خصوصیسازی صحیح را فراهم کند ،اما لزوماً
موجد خصوصیسازی نیست ،درحالیکه خصوصیسازی اجبارا ً به دلیل قرار گرفتن
صنعت برق در مســیری متفاوت باعث تجدید ساختار خواهد شد .بهعبارتدیگر
خصوصیســازی به مجموعهای از اقدامات گفته میشود که در قالب آن ،سطوح
و زمینههای گوناگون کنترل ،مالکیت و یا مدیریت از دســت بخش دولتی خارج
و به دست بخش خصوصی سپرده میشود .خصوصیسازی همواره در پی تسریع
حرکت به سمت اقتصادهای آزاد ،ترویج رقابت ،افزایش کارایی اقتصادی ،بهبود در
ت ب ه شرکتهای
ارائه و تحول خدمات عمومی و کاهش میزان وامهای اعطایی دول 
ورشکسته و زیاندیده است .با توجه به شرایط موجود و نیز آینده صنعت برق ایران
باید گفت که تجدید ساختار در صنعت برق منافع بلندمدت چشمگیری را به همراه
دارد .اگرچه جداسازی عمودی ارکان صنعت برق در رویکرد اصالحات صنعت برق
در ایران کمرنگ است اما انتظار میرود که این جداسازی در آینده منجر به توسعه
اقتصادی صنعت برق ،تمرکز مدیریتی بیشتر ،ارتقای بهرهوری و کاهش هزینههای
توزیع و قیمت برق برای مشترکان نهایی شود .تداوم تجدید ساختار نیازمند اعمال
تغییرات تکنولوژیکی عمیقی در صنعت برق ایران است .بررسیهای بهعملآمده
حاکی از آن است که تجهیزات بهکاررفته در بخشهای تولید ،توزیع و انتقال برق
ایران عمدتاً فرســوده بوده و همگام با فناوریهــای روز دنیا در این عرصه پیش
ک سو منجر به افزایش تلفات در بخشهای تولید ،توزیع و
نمیرود و این امر از ی 
انتقال برق میشــود و از سوی دیگر نمیتواند انتظارات مسئوالن را مبنی بر ادامه
روند تجدید ساختار این صنعت برآورد سازد .ازاینرو اعمال تغییرات تکنولوژیکی
عمیــق در صنعت برق ایران الزم به نظر میرســد .ضمناً بســترهای الزم جهت
ســرمایهگذاری بخش خصوصی در بخشهای مختلف صنعت برق ایران به وجود
نیامده است .همانطوری که گفته شد ،با وجود اقدامات گوناگونی که در راستای
توسعه مشارکت بخش خصوصی در صنعت برق ایران صورت گرفته ،متأسفانه بازار
سرمایه در کشور بهاندازه کافی توسعهنیافته است که بتواند نیازهای سرمایهگذاری
صنعت برق را تأمین کند .بنابراین درمجموع میتوان گفت که بسترهای الزم جهت
ســرمایهگذاری بخش خصوصی در بخشهای مختلف صنعت برق ایران به وجود
نیامده است .بهطور خالصه میتوان گفت:
تبدیلشدن بازار برق به یک بازار رقابتی چندان هزینهزا نیست.
بسترســازی جهت مشــارکت بخشخصوصی در تعیین قیمت برق ،چندان
هزین هزا نیست.

تبدیلشــدن بازار برق ایران به یک بازار رقابتی و فراهم کردن زمینه ورود و
فعالیت بخش خصوصی در صنعت برق بیشک مستلزم همکاری همهجانبه دولت
با دستاندرکاران و سیاستگذاران صنعت برق و برنامهریزی و تدوین استراتژیهای
دقیق در این زمینه است و این اقدامات اولیه هزینه چندانی را بر دولت و صنعت
تحمیل نخواهد کرد.
درمجموع ،منافع بلندمدت حاصل از تجدید ســاختار صنعت برق ایران بسیار
چشــمگیر است .منافع حاصل از تجدید ساختار صنعت برق بر هیچیک از فعاالن
این صنعت پوشــیده نیست و میتوان گفت که منافع بلندمدت حاصل از تجدید
ساختار صنعت برق ایران نیز بسیار چشمگیر خواهد بود اما اینکه این منافع دقیقاً
تا چند سال آینده کسب خواهد شد چندان مشخص نیست.
بهطورکلی نتایج بهدســتآمده حاکی از این اســت که اگرچه فرآیند تجدید
ســاختار صنعت برق ایران از ســالهای قبل آغاز شده و بهبودهایی را نیز از نظر
ارتقای کیفیت خدمات ارائهشــده به مشترکان و تعدیل تعرفههای فروش برق به
همراه داشــته است ،اما نتوانســته آنچنانکه باید این صنعت را متحول سازد و
وضعیت کنونی صنعت برق نیز گواه این مطلب اســت .همچنین یافتهها نشــان
میدهد که بهمنظور بهبود این وضعیت بایستی بسترسازی الزم جهت مشارکت
بخش خصوصی در تعیین قیمت برق و اقدام در جهت ایجاد یک بازار برق رقابتی
صورت پذیرد (خوشبختانه چنین اموری چندان هزینهزا نیست) ،به عالوه نیاز است
که تغییرات تکنولوژیکی عمیقی در صنعت برق ایران اعمال شود.
متکی شــدن صنعت برق ایران برای توسعه این صنعت به درآمدهای داخلی
خود بهجای بودجه عمومی نیز فرآیندی بلندمدت و هزینهزا است که باید چارهای
برای این امر اندیشید .باوجود تمامی موارد ذکرشده ،خبرگان روند تجدید ساختار
صنعت برق ایران را مثبت ارزیابی میکنند و تداوم استراتژیهای تجدید ساختار
صنعــت برق را الزم و ضروری میداننــد .همچنین معتقدند که منافع بلندمدت
حاصل از تجدید ساختار صنعت برق ایران بسیار چشمگیر بوده و جداسازی عمودی
ارکان نیز منافع بلندمدت فراوانی برای صنعت برق ایران به همراه خواهد داشت و
میتوان با همکاری کلیه مسئوالن ،متخصصان و فعاالن این صنعت مادر ،تدوین
استراتژیهای عملی و برنامههای دقیقتر و شفافسازیهای بیشتر در این زمینه،
این فرآیند را تحقق بخشــید .در پایان پیشــنهاد میشود که پژوهشگران آتی به
بررســی و تعیین موانع موجود در مسیر تجدید ساختار صنعت برق ایران و ارائه
راهکارهایی برای رفع آنها و نیز تعیین و اولویتبندی اقدامات اســتراتژیک برای
ادامه تابآوری و روند تجدید ساختار صنعت برق در ایران بپردازند.

نکتههایی که باید بدانید
[زودتر از آنچه تصور میشد بحران حوزه انرژی و بهویژه بحران مضاعف
در صنعت برق به پدیدهای سیاسی و امنیتی تبدیل شد .منتقدان دولت
گزارشهای کارشناسی وزارت نیرو درباره مصرف  2هزار مگاوات برق برای
استخراج رمزارزها و ابهامآمیز بودن آن را بهنوعی رد کردند.
[با وجود اقدامات گوناگونی که در راستای توسعه مشارکت بخش
خصوصی در صنعت برق ایران صورت گرفته ،متأسفانه بازار سرمایه در
کشور بهاندازه کافی توسعهنیافته است که بتواند نیازهای سرمایهگذاری
صنعت برق را تأمین کند.
[با تجدید ساختار ،رقابت در بخشهای عمدهفروشی و خردهفروشی
برق واردشده و بازارهای عمدهفروشی به شکلی سازماندهی میشوند
که چندین شرکت تولید برق برای فروش برق در تولید متمرکز برق و یا از
طریق قراردادهای دوجانبه با خریداران به رقابت بپردازد.
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آکــادمـی

پادزهر پوپولیسم
سیاست اجتماعی ،راهی به سمت توسعه اقتصادی

بـهـانـه

هنوز هم پوپولیسم یک خطر است؛ خطری جدی که بنیانها را نشانه میرود .هنوز چند ماهی از وعدههای پوپولیستی بر اقتصاد نگذشته است که بخشی از مردم به آن رای مثبت
دادند .باید علل پوپولیسم مورد واکاوی قرار گیرد :پوپولیسم اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی؛ این مقاله را بخوانید.

محمدکریم آسایش
پژوهشگر اجتماعی

چرا باید خواند:
پوپولیسم اقتصاد و
سیاست را با هم نشانه
میگیرد؛ گاهی در قالب
شعارهایی اقتصادی و
گاه در زمان روگردانی
سیاستمداران از
اجماع نخبگان و گاه
در صورت غیبت
نهادهای مدنی-
اجتماعی و سیاسی.
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در گفتار رایج از پوپولیســم ،همواره چهره پوپولیســم اقتصادی با
وعدههــای کمکهای اقتصادی بــه مردم نمایانده میشــود ،و در
اصطالح به «اقتصاد صدقهای» شــهره دارد .اما کمتر از بســترهای
عینــی شــکلگیریآن و علت اقبال بــه آن و همچنین چهرههای
دیگر پوپولیسم صحبت میشود .کما اینکه این بسترها ،علل اقبال و
چهرههای دیگر پوپولیسم به هم مرتبطاند و نمیتوان برای چارهیابی
پوپولیسم اقتصادی صرفاً به بررسی پدیده آن و ارائه نسخههای موقت
و انتخاباتی اکتفا کرد.
JJپوپولیسم اقتصادی :واکنش اجتماعی به سلطه اقتصاد
کارل پوالنی در اثر درخشان خود «دگرگونی بزرگ؛ خاستگاههای
اقتصادی و سیاســی روزگار ما» به این بحث میپردازد که جامعه در
شرایطی که اقتصاد نسبت به سلطه به عرصههای غیر کاالیی زندگی
یعنی طبیعت ،کار و پول اقدام میکند ،واکنش نشــان میدهد .این
روند سلطه اقتصاد بر جامعه در ایران طی سالیان از طریق روندهای
«مقرراتزدایی» (در عرصه مناسبات کار ،محیطزیست ،نظاممالی)
ی دولت» (خدمــات اجتماعی اعم از
و «ســلب نقشهای حاکمیت 
آموزشوپرورش ،تربیتبدنی ،بهداشــت و مسکن کمدرآمدها ،یعنی
مسکن کارگران و روستاییان) جریان داشته است .همراه با این روند
نقشهای تصدیگری دولت و درکل حاکمیت نهتنها کاســته نشده
است که با تضعیف طبقه متوسط ،بخش خصوصی مستقل و بخش
ملی ســرمایه نیز نحیف شدهاند .در چنین شرایطی با پدیده «دولت
قوی ،جامعه ضعیف» مواجه هســتیم و واکنش جامعه به روندهای
ســلطه اقتصادی نه از جایگاه واکنش «جامعه فعال» که از جایگاه
واکنش جامعه ضعیف است ،بهویژه که از اواسط دهه  ،80زنگ هشدار
فروپاشی اجتماعی نیز نواخته شده است .تحلیلگران قبال گفته بودند
که جامعه ایران تواناســت و برای همین در سالهای  88و  92و 96
واکنش درخور ،فعال و هوشــمندانهای به پوپولیسم اقتصادی نشان
دادنــد اما این مقاومت به دلیل عدم توجــه پایدار و توانا باقی نماند.
آمار جمعیت بیکاران در شــهر تهران یــک نمونه گویا و زنگ خطر
برای آینده است و بایستی توجه داشت که روندهای سلطه اقتصادی،
اقشاری را در جامعه تولید و بازتولید میکند که وعدههای پوپولیسم
اقتصادی نهفقط برایشان جذاب که مرهم زخمهای فوری زندگیشان
است .اقشاری که درآمد یارانه در زندگی آنها مؤثر است ،هر شکلی
از مالکیت سرپناه یک موفقیت بزرگ اجتماعی و اقتصادی برایشان
محسوب میشود ،بهرهمندی از هرگونه وام کوچک یا اوراق اعتباری
آنها را وارد چرخه رسمیتیابی در نظام بانکی میکند و. ...
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JJپوپولیسم اقتصادی :صندوق صدقات در برابر رفاه
اجتماعی
یکی از علل اقبال به پوپولیسم اقتصادی ،ارائه یکراهحل هرچند
نامناسب و موقت برای اقشاری است که در نیاز روزمره و فوری به سر
میبرند و به حداقلی از دریافت خدمات ،نقدینگی و اعتبار مالی-بانکی
دست مییابند .اقتصاد صدقهای در شرایطی مورد اقبال است که ضعف
سیاست اجتماعی مشهود باشد و دولت در سیاستگذاری اجتماعی
برای حاشیهدیدگان اجتماعی (کمدرآمدها ،معلوالن ،سالمندان ،زنان-
بهویژه زنان سرپرست خانوار -و )...ناکارآمد باشد (حال به سبب ضعف
سیاستگذاری یا اجرایی یا فقدان اراده).
JJپوپولیسم اقتصادی :اقتصاد قطرهچکانی ،آن روی سکه
اقتصاد صدق های
یکی از فروض اقتصاد نئوکالسیک/نئولیبرال در طی سالها ،فرض
ارتقای درآمد ســرانه و کاهش ضریب جینی (نابرابری) براثر رشــد
اقتصادی بوده اســت .در این فرض کــه اصطالحاً از آن تحت عنوان
«سرریز اقتصادی» یاد میشود ،چنین فرض میشد که مزایای رشد
اقتصادی به طبقات پایینی سرریز میشود و درنتیجه زندگی آنها را
بهبود میبخشد .اکنون حتی صندوق بینالمللی پول نیز این فرض را
مورد تشکیک قرار داده است .این وعده اقتصاد سرریزی/قطرهچکانی
خود شکلی از وعده پوپولیستی در اقتصاد بوده است که بر شکلگیری
اقبال به پوپولیسم اقتصادی در شکل اقتصاد صدقهای مؤثر بوده است.
JJپوپولیسم سیاسی :نقش احزاب و سازمانهای
مرد منهاد
یک چهره دیگر پوپولیسم ،پوپولیسم سیاسی است که هم صورتی
از پوپولیسم است و هم آنکه بر شکلگیری آن مؤثر است.
JJتقابل مقبولیت عوام و اجماع نخبگان
یکی از مشخصههای پوپولیســم تکیه آن بر مقبولیت عوام و رد
اهمیت دیدگاه نخبگان اســت .قب ً
ال شاهد این نگاه در دولت مشهور
به «پوپولیسم به ســبک ایرانی» بودهایم که بهواسطه رأی و کسب
مقبولیت عمومی خود را بینیاز از جلب نظر نخبگان میدید ،بهطور
دائم بر تقابل نظر عوام و نظر نخبگان تأکید میکرد و بدین واســطه
نظر نخبگان را تحقیر مینمود .اکنون این گرایش در اصالحطلبان نیز
ظهور یافته است که از انتخابات  94مجلس تا انتخابات  96شورا ،نظر
نخبگان را به «مقبولیت عمومی» و رأی احاله میدهند .در این شرایط

وعده اقتصاد سرریزی/قطرهچکانی خود شکلی از وعده پوپولیستی در
اقتصاد بوده است که بر شکلگیری اقبال به پوپولیسم اقتصادی در شکل
اقتصاد صدقهای مؤثر بوده است.

بین نخبگان جامعه مدنی و نخبگان سیاسی اصالحطلب گسیختگی
ایجادشده و موجبات بروز پوپولیسم را فراهم میسازد.
یسازی سیاست
JJشخص 
یکی از مشخصههای پوپولیسم ،تکیه آن به جذابیتهای شخصی
اســت .توانایی رئیسجمهور «دولت پوپولیسم» صرفاً در وعدههای
پوپولیســتی نبود ،آنچه وی را از کاندیداهای پوپولیســت این دوره
ریاست جمهوری متمایز میکرد ،شخصیت پوپولیستی وی بود .این
شخصیسازی سیاســت در اردوگاه اصالحات نیز در حال بروز است
و سیاســتورزی اصالحطلبان ،بهویژه سیاستورزی انتخاباتی آنها
هرچه بیشتر وابســته به شخصیسازی سیاست میگردد ،امری که
به نحیفسازی نهادگرایی سیاسی و نقش نهادهای مدنی (احزاب و
سمنها) در سیاست میانجامد.
JJانتخابات ب همثاب ه سیاست
تقلیل سیاستورزی از امر مستمر به امر انتخاباتی امری است که
مجال
فضا را برای بروز پوپولیسم میگشاید .سیاست موقت بهترین
ِ
وعدههای موقت است .در شرایط موقتی شدن سیاست ،فضایی برای
پادزهرسازی علیه پوپولیسم نیز وجود ندارد.
تزده سیاست
JJتقلیل سیاس 
در حقوق بشر سه دسته حقوق وجود دارد :حقوق سیاسی -مدنی،
حقوق اجتماعی-اقتصادی و حقوق جمعی .حق سیاسی و مدنی حقوق
فردی اســت .به لحاظ طبقاتی ابتنای اصلیاش بر طبقات متوسط و
بورژوازی است زیرا یکی از اصول اساسی حقوق مدنی حقوق مالکیت
و حقوق وابسته است .حقوق اجتماعی-اقتصادی ،حقوق جامعه است
که از طرف دولت تضمین میشود نظیر حق بیمه ،حق مسکن ،حق
کار .این حقوق به لحاظ طبقاتی ابتنای اصلیاش طبقات کارگری است
و دسته سوم نظیر حق بر شهر ،حق به محیطزیست حقوق جمعی
است که توسط جامعه تضمین میشود .گفتاری که توسط اصالحات
دنبال شد صرفاً بر بخش سیاسی حقوق سیاسی-مدنی تکیه داشت
و درنتیجه از کسب حمایتهای طبقاتی طبقات مختلف محروم ماند
و ارتباطش با آن گســیخته گشت .همین مسئله را در نقاط تمرکز
جنبشهای اجتماعی و سازمانهای مردمنهاد در ایران نیز میتوان
شاهد بود و فقدان شکلگیری یک بلوک طبقاتی تحولخواه را شاهد
ی رساند.
بود .فقدان این بلوک به یارگیریهای پوپولیسم اقتصادی یار 
JJجمعبندی :پادزهرهای پوپولیسم :دولت و جامعه مدنی
برای آنکه بتوان بر پوپولیســم فائق شــد تنها نمیتوان نزدیک
انتخابات به این اکتفا کرد که به تعبیر حمیدرضا جالئیپور« :طبقه
متوســط مدنی غیرت مدنی کنند و بروند اقشار فرودست را راضی
کنند که بهگزینه اصالحات/اعتدال رأی دهند» ،طبقه متوسط مدنی
که رابطهاش هم با نخبگان اصالحات/اعتدال و هم اقشــار فرودست
گســیخته اســت توان چنین معجزتی را ندارد و ادلهاش در شرایط
نابسامان زندگی و معیشت تهیدســتان قادر به رقابت با وعدههای
نقدی/جنسی پوپولیسم اقتصادی نیست .بدین
همراه با پرداختهای
ِ
مقصود الزم است که نقشه راهی چندالیه برای دولت ،احزاب سیاسی
و سازمانهای مردمنهاد و جنبشهای اجتماعی در پیش داشت:
 -1تغییر ریل سیاستهای اقتصادی توسط دولت مبتنی بر اهمیت

تأمین برابری و فراگیری اجتماعی :بــدون این اقدام دولت ،اقدامات
یاریرسان سازمانهای مردمنهاد توانایی مقابله با رانش اجتماعی به
سمت پوپولیسم را نخواهد داشت.
 -2اولویــت و اهمیت سیاســت اجتماعی در دولــت  -دولت رفاه
مشــارکتی :در شرایطی میتوان بهطور پایداری نسبت به پوپولیسم
واکسینه شد که نهتنها سیاستهای رفاهی توسط دولت تنظیم شود،
که این سیاســتها صرفاً حمایتی نبوده و مشارکتی نیز باشد .این
نقطهای اســت که شراکت دولت و جامعه مدنی برای واکسیناسیون
پوپولیســم صورت میپذیرد و جامعه در فرایند سمزدایی مشارکت
میکند .سیاست رفاهی که مشارکتی و مبتنی بر پذیرش تنوع و تکثر
نباشد ،ناپایدار و محکو م به شکست است.
 -3سیاســت جامعهمحــور :احزاب بخش مؤثــری از جامعه مدنی
هســتند که واســط جامعه مدنی و جامعه سیاسی عمل میکنند.
در صورتی میتوان جامعه را نســبت به مخاطره پوپولیســم فعال
نگه داشــت و فضاهایی برای دفع مخاطــرات آن بهطور تدریجی و
مستمر گشود که احزاب سیاســت جامعهمحور اتخاذ کنند .یعنی
نخست صرفاً سیاســتورزی انتخاباتی نکنند ،به جامعه مدنی برای
فعالیت اجتماعی رجوع کنند ،سازمانهای اجتماعی (یا بنابر ادبیات
کالسیک سازمانهای دموکراتیک) خود را ایجاد کنند و توسعه دهند،
سازوکارهای دموکراتیک برای اعمالنظر فعاالن مدنی و متخصصان در
کارزارهای انتخاباتی فراهم سازند ،دوم آنکه به وجوه سهگانه حقوق
بشــر و بلوکبندی طبقاتی توجه و سیاست را عرصه مفصلبندی
اجتماعی قلمداد کنند.
 -4سازمانهای مردمنهاد به امر کنشگری مدنی-سیاسی توجه کنند و
با جامعه سیاسی در گفتوگو و مداخله باشند .بین خود و جنبشهای
اجتماعی مفصلبنــدیکنند و در عرصه حکمرانی شــهری برای
تغییرهای مدنی جهت شکلگیری «جامعه فعال» مشارکت ،شراکت
و مشورت کنند .به امر تقویت همبودیها ،باهمستانها و اجتماعات
محلی بهعنوان هسته پایه فعالیت مدنی اهتمام داشته باشند.
 -5جنبشهــای اجتماعی به مفصلبنــدی اجتماعی ،بلوکبندی
طبقاتی و همپیوندی با جامعه سیاسی بپردازند.
 -6ســازمانهای مردمنهاد ،جنبشهای اجتماعی و احزاب سیاسی،
رفاه مشارکتی را در دستور کار خود قرار دهند و با دولت برای پیشبرد
برنامههای آن تعامل و همکاری کنند.

روند سلطه
اقتصاد بر
جامعه در ایران
طی سالیان از
طریق روندهای
«مقرراتزدایی»
(در عرصه
مناسبات کار،
محیطزیست،
نظاممالی) و
«سلب نقشهای
حاکمیتی
دولت» (خدمات
اجتماعی اعم از
آموزشوپرورش،
تربیتبدنی،
بهداشت،مسکن
کمدرآمدها ،یعنی
مسکن کارگران
و روستاییان)
جریان داشته است

نکتههایی که باید بدانید
[جامعه در شرایطی که اقتصاد نسبت به سلطه به عرصههای غیرکاالیی زندگی یعنی طبیعت،
کار و پول اقدام میکند ،واکنش نشان میدهد.
[اقتصاد صدق های در شرایطی مورد اقبال است که ضعف سیاست اجتماعی مشهود باشد و
دولت در سیاستگذاری اجتماعی برای حاشیهدیدگان اجتماعی ناکارآمد باشد.
[اصطالح «سرریز اقتصادی» یعنی مزایای رشد اقتصادی به طبقات پایینی سرریز میشود و
درنتیجه زندگی آنها را بهبود میبخشد .اکنون حتی صندوق بینالمللی پول نیز این فرض را
مورد تشکیک قرار داده است.
[سازمانهای مرد منهاد ،جنبشهای اجتماعی و احزاب سیاسی ،رفاه مشارکتی را در دستور
کار خود قرار داده و با دولت برای پیشبرد برنامههای آن تعامل و همکاری کنند.
[در شرایطی میتوان بهطور پایداری نسبت به پوپولیسم واکسینه شد که نهتنها سیاستهای
رفاهی توسط دولت تنظیم شود ،که این سیاستها صرف ًا حمایتی نبوده و مشارکتی نیز باشد.
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آکــادمـی

راهی برای توسعه پایدار
مسیر کدام است؟

بـهـانـه

بارها میشنویم که باید راه رسیدن به توسعه پایدار را هموار کنیم ،و این بار از خود باید بپرسیم این راه چگونه هموار میشود؟ به این بهانه به سراغ حسین ساسانی میرویم تا
قطبنمای توسعه پایدار را در مسیر ما قرار دهد و مختصات این مسیر را نمایان کند.

حسین ساسانی
تحلیلگر توسعه پایدار

چرا باید خواند:
چگونه میتوانیم به
توسعه پایدار دست
یابیم؟ آیا شما هم
میخواهید بدانید
راه رسیدن به توسعه
پایدار همان گمشده
مسیرماچیست؟
این مقاله را حتما
بخوانید.

34

بر پایه میزان پایبندی عملی مردم و مسئوالن جامعه به ارزشهای
اجتماعی-انسانی و اصول بنیادین توسعه پایدار شکل میگیرد و تا زمانی
که ارزشها در الیههای درونی جامعه و باور انســانها نهادینه نشــده
باشــد ،نمیتوان امیدوار شد که یک جامعه به سمت توسعه پایدار در
حرکت باشــد .ارزشهای محوری ،فارغ از نوع آنها ،نیازمند پایبندی
عملی افراد به آنهاســت .ارزشهای ملی و اجتماعی را زمانی میتوان
در یک جامعه توسعهیافته مشاهده کرد که مبنای تصمیمگیری ،رفتار
و عملکرد راهبران ،مدیران جامعه و عموم مردم باشــد آنان پایبندی
خودشان را باید در عمل بدانها نشان دهند .یادمان باشد همواره صدای
عمل از صدای سخن بلندتر است .دستیابی به جامعه مبتنی بر توسعه
پایدار متضمن توجه و تمرکز به مختصات آن جامعه است ،مختصاتی
که بایستی آنها را کسب و در الیههای مختلف جامعه نهادینه کرد .با
تجدید ساختار ،رقابت در بخشهای عمدهفروشی و خردهفروشی برق
واردشــده و بازارهای عمدهفروشی به شکلی سازماندهی میشوند که
چندین شــرکت تولید برق برای فروش برق در تولید متمرکز برق و یا
از طریق قراردادهای دوجانبه با خریداران به رقابت بپردازد .آنچه در پی
میآید اشارهای به برخی از این مختصات است.
JJارزشهای مشترک ،قطبنمای حرکت جامعه
ارزشها و اصول بنیادین یک جامعه توسعهیافته ،فاکتورهای اعتقادی
هستند که رفتار اعضای یک جامعه را هدایت کرده و به چگونگی زندگی
و کار آنان جهت میبخشــند .یک جامعه توســعهیافته ،در واکنش به
تغییرات شرایط مختلف ،ارزشهای بنیادی خود را تغییر نمیدهد ،بلکه
در صورت لزوم ،باید شــرایط را تغییر دهد تا بتواند ارزشهای بنیادی
خود را حفظ کند .ارزشهای بنیادین ،مبانی و اصولی هستند که رفتار
افراد یک جامعه را با یکدیگر و با دیگر ملل پایهگذاری میکند .هریک
از افراد یک جامعه ،از نظر فرهنگ ،استعداد ،زبان ،نژاد ،عقاید و باورها،
با هم تفاوت دارند .ارزشهای بنیادین و اصول محوری مشــترک آنها
سبب میشود که به جای ایجاد تضادها و تردیدها ،این تفاوتها تبدیل به
قدرت شوند .این مجموعه ارزشها موجب میشوند که افراد بدون هراس
از انتقامجویی ،با صراحت و اعتمــاد به یکدیگر ،زندگی کنند و بدون
نگرانی از بابت سوءتعبیر از نظراتشان ،بهآسانی نظرات خود را ابراز کنند.
به طور خالصه ،در سایه ارزشهای بنیادین ،میتوان فضای همدلی
توأم با مشارکت ،همکاری و اثربخشــی را در جامعه به وجود آورد که
همه افراد در این فضا از شکوفایی استعدادهای خالقشان و رسیدن به
رویاهایشان بهرهمند شوند ،اما برای ایجاد فضایی با این ویژگی ،نیازمند
داشــتن یک قطبنما هستیم .همانطور که میدانید وظیفه قطبنما
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نشــان دادن جهت اســت و بهرغم اینکه هرکدام از ما از نظر فرهنگ،
استعداد ،زبان ،نژاد ،عقاید و باورها ،با هم تفاوت داریم ،ولی این قطبنما
در قالب اصول و ارزشهای بنیادین مشــترک در ســطح ملی سبب
میشــود که بهجای ایجاد تضادهــا و تردیدها ،این تفاوتها تبدیل به
توانمندی شــده و در راه دستیابی به چشمانداز مشترک ملی و اهداف
اصلی با همت ،باور ،زبان و نگاه مشترک مورد استفاده قرار گیرد.
JJامید و اشتیاق
توسعه پایدار ،زمانی در یک سرزمین تبلور مییابد که وقتی به آنجا
گام مینهیم ،تحت تأثیر انرژی ،اشتیاق و اعتماد مردم عادی به آینده
کشورشــان قرار گیریم .این باور که فردا میتواند بهتر از امروز باشــد،
بایســتی در جامعه توســعهیافته موج بزند ،ضمن آنکه هرکسی برای
ســاختن آیندهای بهتر خود را مسئول بداند و هر کاری که از دستش
برمیآید انجام دهد .طبیعی اســت که این روح تأثیرگذار ،موتور اصلی
تحرک و پویایی سیاست ،اقتصاد ،صنعت ،تکنولوژی و.. .است و جامعه
توسعهیافته در یک چرخه مارپیچ ارزشی به سمت تعالی حرکت میکند.
همچنین ،در یک جامعه توسعهیافته ،ارزشهای بنیادی و باورهای
اخالقی مشــترک جامعه ،در رگ و پی جمع عظیمی از مردم نهادینه
اســت .ارزشهایی چون نو بودن و نو شــدن در کلیه ســطوح جامعه
پیریزی میشــود و ایده «نو شــدن» ،عامل اصلی آفرینش فرهنگ و
توسعه پایدار تلقی میشود.
 JJارزشبخشی به ثروت مشروع
در یک جامعه توســعهیافته ،داشــتن ثروت ،به شرطی که حاصل
تالش انسانی باشد ،یک ارزش تلقی میشود .به عبارت دیگر در چنین
جامعهای ،ثروت نماد ارزش است و معنای این جمله آن است که داشتن
ســرمایه و مال و اموال ناپسند نیست و ضرورتی ندارد که کسی ثروت
خود را پنهان کند .در اینگونه جوامع ،بیشتر ثروت مردم ،بهجای اینکه
موروثی باشد ،حاصل کار و کوشش آنهاست و همین جامعه قادر است
که ثروتهای نامرئی فعالیتهای اقتصادی غیررسمی و غیرقانونی را به
دارایی قانونی تبدیل کند و شاید بتوان گفت که یکی از قوانین جامعه
مورد نظر این است که «ثروت» تاریخ مصرف دارد و اگر مدت طوالنی
بیمصرف بماند ،بوی تعفن آن بلند میشود.
بنابراین اگر جامعه توسعهیافته میخواهیم ،باید ثروتمندان را تحمل
کنیم .فرد ثروتمند در این جامعه ،به جای تحمل ،مورد ســتایش قرار
میگیرد؛ البته به شــرطی که ثروت او بــهدور از رانتخواری از راهی
آبرومندانه و شرافتمندانه بهدست آمده باشد .اعتقاد به افزایش طبیعی

یک جامعه توسعهیافته ،در واکنش به تغییرات شرایط مختلف ،ارزشهای
بنیادی خود را تغییر نمیدهد ،بلکه در صورت لزوم ،باید شرایط را تغییر
دهد تا بتواند ارزشهای بنیادی خود را حفظ کند.

ثروت ،رفاه و نعمت برای این جامعه به این معناست که زندگی روز به
روز به ســبب افزایش ثروت برای همه بهتر میشود .جهان روز به روز
ثروتمندتر میشود ،نشانههای فقر ناپدید خواهد شد و سرانجام جامعه
جهانی در اندیشه متعالی شدن نسبت به گذشته ،گامهای استواری را
همراه خود خواهد داشــت .به این ترتیب ،در یک جامعه توسعهیافته،
وظیفه مسئوالن و سطوح باالی مدیریت اجرایی ،تدارک دیدن انرژی
و فراهم ســاختن منابع و امکانات نیست ،بلکه وظیفه آنان آزاد کردن
انرژی جامعه و افراد آن در راستای دستیابی به خواستهها و آمال بشری
اســت .تنها در این صورت اســت که افراد جامعه میتوانند خود را با
پیچیدگیهای جامعه و با تغییرات روزافزون جامعه جهانی انطباق دهند.
JJخودآگاهی و اعتماد به نفس اعضای جامعه توسعهیافته
مردمان یک جامعه مبتنی بر توسعه پایدار ،دارای خودآگاهی هستند؛
یعنی توانایی درک حاالت روحی ،احساسات و عواطف و انگیزههای خود
و نیــز تأثیر آن بر دیگران ،از طریق افزایش اعتمادبهنفس ،خودارزیابی
واقعگرایانه و خودانتقادی .به عالوه دارای خودنظمی هســتند ،به این
معنی که توانایی کنترل یا تغییر مســیر تمناها ،خواستهها و حاالت
روحی غریب ،تأمل در داوری و تفکر قبل از اقدام را ،از طریق احساس
ارزشمندی و اصالت و آمادگی برای تغییر ،دارا هستند.
برای افراد چنین جامعهای ،اشــتیاق و دلبســتگی به کار ،دالیلی
فراسوی مسائل مالی و موفقیت شغلی دارد .افرادی که در چنین فضایی
نفس میکشند ،به ســبب تعهد باالی انسانی و ملی ،تمایل شدیدی
به پیگیری اهداف همراه با انرژی و پشــتکار از طریق انگیزه قوی برای
دستیافتن به موقعیت مناسب دارند و در مسیر دستیابی به این اهداف،
حتی به هنگام رویارویی با شکست از نوعی خوشبینی ذاتی برخوردارند.
دارای همدلی هستند به این معنی که از توانایی درک حاالت عاطفی
دیگران و نیز مهارت رفتار با دیگران بر اساس واکنشهای عاطفی آنها
برخوردارند .در نهایت اینکه مردم اینگونه جوامع ،مردمی هستند که
از اعماق وجود میخواهند از گذشــته بگسلند و همه امید خود را به
آیند های نو ببندند.
در یک جامعه توســعهیافته ،چهار عامل «اطالعــات»« ،انگیزه»،
«ســرمایهگذاری» و «نوآوری» با یکدیگر در هم آمیخته میشود و راه
بر پیشــرفت بشریت هموار میگردد و جالب اینکه این چهار عامل در
سراســر تاریخ رمز ترقی و پیشرفت بودهاند .تلفیق این عوامل معموالً
حاصل نمیشود ،مگر اینکه بستری مناسب در باورها و اعتقادات مردم
در حوزههایی که مورد بحث قرارگرفته ،به وجود آید.
بوکار
عدوستی صاحبان کس 
JJنو 
نوعدوستی اشخاص ،به رغم نیتهای خیری که در آن هست ،برای
آسایش مردم و ثروتمند کردن جامعه انسانی در اولویت اول و برای دنیای
بشریت در نگاه کالنتر ،کافی نیست .آنچه که اشخاص با کمال مباهات
انجام میدهند ،باید سرمشق همه افراد جامعه ،بنگاههای بزرگ اقتصادی
و دولت قرار گیرد؛ یعنی نهادهایی که باید به نفع بقیه ،فراتر از مرزها و
نسلهای خود حرکت کنند .در این صورت و فقط در این صورت است
که میتوان گفت دارای یک جامعه با توسعه پایدار هستیم که همه افراد
حقیقی و حقوقی به مسئولیتهای اجتماعی خود واقف بودهاند و بدان
عمل میکنند .همه ما صاحبان کسبوکار ،بنا به مسئولیتی که در قبال
جامعه خود داریم ،ناگزیریم که فقیران را ثروتمند کنیم تا خود ثروتمندتر
شویم و این یعنی اینکه تکلیفمان بیشتر از این است که فقط مالیات خود

را بپردازیم .معنای این ســخن این است که باید برای توسعه یکپارچه
مناطق توسعهنیافته داخلی و خارجی سرمایهگذاری کنیم .همچنین در
تکنولوژیهایی سرمایهگذاری کنیم که به طبیعت و محیطزیست آسیب
کمتری میرسانند ،گو اینکه چنین سرمایهگذاریهایی ممکن است در
کوتاهمدت بازدهی اقتصادی نداشته باشند .ما و بنگاههای اقتصادیمان
بایــد یاد بگیریم فقط تا نوک بینی خود را نبینیم تا نوادگان ما بتوانند
در فضایی زندگی کنند که تالش و کار مایه اصلی حیات آنها باشد.
JJاعتماد بیشتر ،صراحت بیشتر ،همگرایی بیشتر
در اجتماع توســعه پایدار ،همه افراد آگاهانه خود را در موفقیت و
شکستها سهیم میدانند .از اینرو در چنین فضایی ،همکاری ،نوآوری و
یادگیری مستمر ،رونق مییابد .بنابراین با شناسایی و پایبندی به اصول
توسعه پایدار ،احساس امنیت و ثبات در نزد تکتک مردم بیشتر شده
و زیربنایی شفاف و مستحکم فراهم میشود تا آینده کشور و خود را با
آن بنا کنند .راهبری و مدیریت کشور بر مبنای ارزشها و اصول جامعه
توسعهیافته ،موجب میشود افراد بدون هراس از بداندیشی و کارشکنی،
با صراحت و اعتماد با یکدیگر تعامل کنند و نگران سوءتعبیر از نظرات
و عقایدشان نباشند.
خالصه اینکه ،در صورت پایبندی عملی و تعهد واقعی به اصول جوامع
توسعهیافته ،همگرایی و سینرژی فزایندهای برای تحقق اهداف متعالی
فراهم میشــود .توجه عمیق و قلبی به انسانهای جامعه و سرنوشت
آنان در نزد تکتک افراد در جهت بهبود مســتمر کیفیت زندگی آنان
خواهد بود .تصمیمگیری و عمل بر پایه ارزشها و اصول توسعه پایدار و
حاکم کردن این اصول بر رفتارهای فردی و جمعی در جامعه ،موجب
خواهد شــد تا بیش از پیش حکمت و فرزانگی را شالوده فهم پدیدهها
و واقعیتهــای زندگی خود قرار دهیم .حاکمیت چنین فضایی ،باعث
میشود که در زمینه توسعه کشور هم ،اندیشههای نوینی تکوین یابد تا
احساس مسئولیت بیشتر در قبال سرنوشت و کیفیت زندگی انسانها
ایجاد شود .کاهش نامالیمات ملی و اجتماعی از راه پایبندی به ارزشها
و اخالقیات انســانی با هدف سالمسازی رفتارهای فردی و اجتماعی و
حرکت به سمت توسعه پایدار کشور تسریع مییابد .کسب مهمترین
مهارت مورد نیاز انسان امروزین یعنی همدلی متعالی ،هموارتر میشود
و عشق به انسانهای دیگر ،برای تکتک افراد جامعه تبلور پیدا میکند.
تنها در چنین فضایی اســت که اصول توسعه پایدار در نزد مردم یک
کشــور به ارزش غایی تبدیل و قطبنمایی میشود برای پیمودن راه
دشوار ولی زیبایی که ترسیم میشود.

اگر جامعه
توسعهیافته
میخواهیم ،باید
ثروتمندان را
تحملکنیم.فرد
ثروتمند در این
جامعه ،به جای
تحمل ،مورد
ستایش قرار
میگیرد؛ به شرطی
که ثروت او بهدور
از رانتخواری ،از
راهی آبرومندانه
و شرافتمندانه
بهدست آمده باشد

نکتههایی که باید بدانید
[دستیابی به جامعه مبتنی بر توسعه پایدار متضمن توجه و تمرکز به مختصات آن جامعه
است ،مختصاتی که بایستی آنها را کسب و در الیههای مختلف جامعه نهادینه کرد.
[ارزشهای بنیادین ،مبانی و اصولی هستند که رفتار افراد یک جامعه را با یکدیگر و با دیگر
یکنند.
مللپایهگذاریم 
[ارزشهایی چون نو بودن و نو شدن در کلیه سطوح جامعه پیریزی میشود و ایده «نو
شدن» ،عامل اصلی آفرینش فرهنگ و توسعه پایدار تلقی میشود.
[مردمان جامعه توسعهیافته دارای خودنظمی هستند ،توانایی کنترل یا تغییر مسیر
خواستهها و تأمل در داوری و تفکر قبل از اقدام را دارا هستند.
[باید برای توسعه یکپارچه مناطق توسعهنیافته داخلی و خارجی سرمایهگذاری کنیم.
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آکــادمـی

خشکسالی ،فقر و استارتآپها
چگونه فناوریهای نوین به توسعه پایدار کشاورزی کمک میکند؟

بـهـانـه

جایگاه استارتآپها در حوزه کشاورزی کجاست؟ چقدر در این حوزه از استارتآپها استفاده میشود و در چه حوزههایی فعال هستند؟
استارتآپها در زمینه فقر و خشکسالی چه میتوانند بکنند؟ پاسخ را در این مقاله بخوانید.

فاطمه پاسبان
عضو هیئت علمی موسسه
پژوهشهای برنامهریزی و
اقتصاد کشاورزی

چرا باید خواند:
اگر میخواهید
درباره استارتآپها
و سرمایهگذاری در
وجوه مختلف آن
در حوزه کشاورزی
بدانید ،خواندن این
مقاله به شما توصیه
میشود.
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«آب و غذا» هرکدام به تنهایی چالشی برای دنیای کنونی است و جمع این
دو فراچالشهایی را برای امنیت غذایی و رها شــدن از گرسنگی به همراه
دارد .آب مایه حیات است :برای امنیت غذایی و تغذیه ضروری است چرا که
برای تولید مواد غذایی (شیالت ،محصوالت کشاورزی و دام) ،فرآوری مواد
غذایی ،تبدیل و تهیه آن ضروری است ،منبع حیات اکوسیستمه ا از جمله
جنگلها ،دریاچهها و تاالبها است ،آب برای آشامیدن و بهداشت و سالمت
الزم است ،آب برای انرژی،صنعت و سایر بخشهای اقتصادی نیز مهم است
و در یک کالم میتوان گفت توسعه پایدار اتفاق نمیافتد مگر آب و دسترسی
به آب وجود داشته باشد.
در این میان به دالیل مختلف و از جمع تغییرات اقلیم که خود معلول
علتهای گوناگونی است ،خشکسالی جهان را از منظر امنیت غذایی و فقر
تهدید میکند و در برخی کشورها مانند ایران که در منطقه نیمه خشک
و خشک قرار دارند آثار و پیامدهای آن آشکارا به چشم میخورد به نوعی
که دیگر هیچ مسئولی نمیتواند منکر خشکسالی و آثار تغییرات اقلیم در
کشورمان باشد.
براساس تعریف  IPCCتغییر اقلیم عبارت است از :تغییر برگشتناپذیر
در متوســط شرایط آب و هوایی یک منطقه نسبت به رفتاری که در طول
یک افق زمانی بلندمدت از اطالعاتِ مشاهده یا ثبتشده در آن منطقه مورد
انتظار است .کنوانسیون چارچوب تغییر اقلیمی سازمان ملل ()UNFCCC
تغییــر اقلیــم را بهصورت تغییــرات آب و هوایی که بهطور مســتقیم یا
غیرمستقیم با فعالیتهای انسانی نســبت دارند و ساختار اتمسفر زمین
را در سراسر جهان تغییر میدهند ،تعریف میکند .تغییر اقلیم به معنای
تغییر میانگینها در بلندمدت است .تغییرات کوتاهمدت به معنای نوسانات
آب و هوایی اســت .براساس مطالعات صورتگرفته در جهان که ایران نیز
جزئی از آن است ،پدیدهای به نام گرمایش جهانی وجود دارد و کسی منکر
گرم شدن هوا نیست .بارش باران ناگهانی و سیلآسا ،بارش سنگین برف،
هوای بسیار سرد ،بارش برف در نقاط گرم و خشک ،کاهش باران در نقاط
مرطوب و کوهستانی ،و افزایش متوسط دمای برخی شهرها در سالهای
اخیر را میتوان نمونههایی از تغییرات محسوس در آب و هوای ایران دانست.
عامل اصلی تغییرات اقلیمی فعالیتهای انسانی است که به انباشت گازهای
گلخانهای با قدرت ماندگاری طوالنیمدت در جو (دیاکسیدکربن ،متان،
اکسید نیتروژن و هالوکربنها) منجر میشود .امروزه از تغییر اقلیم بهعنوان
یکی از مهمترین چالشهای زیستمحیطی قرن بیست و یکم یاد میشود
که پیامدهای جدی اقتصادی دارد (ریدسما و همکاران.)۲۰۰۹ ،
ی
خشکسالی به تنهایی ساالنه حدود  55میلیون نفر را تحت تأثیر قرار م 
دهد و این شوک صنعت کشاورزی -منبع اصلی تأمین غذا و درآمد بسیاری
از مردم کشورهای در حال توسعه -را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد .بین
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ســالهای  2008و 2018،بیش از  80درصد خسارت خشکسالی توسط
کشــاورزی در کشــورهای با درآمد کم و پایینتر از درآمد متوسط جذب
شده است .به طوری که نسبت خسارات اقتصادی به تولید ناخالص داخلی
نشــان از آن دارد که در کشــورهای با درآمد کم در حــدود  1.8درصد و
کشــورهای با درآمد باال در حدود  0.4درصد است .یعنی افرادی که سطح
درآمدی کمتری داشــته زیان و درآمد از دست رفته به دلیل خشکسالی
بیشتر نصیبشان شده است.
در میان  10مورد از بدترین بالیای طبیعی از نظر اقتصادی (بیشترین
زیان اقتصادی را دارند) 8 ،مورد از آنها در کشورهای کمدرآمد و متوسط
اتفاق افتاده است .تحقیقات جدید تخمین میزند که تغییرات آب و هوایی
تا سال  2030حدود  68تا  132میلیون نفر را به فقر سوق دهد .تغییرات
اقلیمی تهدیدی جدی برای کشــورهای جنوب صحرای آفریقا و آسیای
جنوبی اســت -مناطقی که اکثر فقیران جهان در آن متمرکز هستند .در
تعدادی از کشورها ،سهم بزرگی از فقرا در مناطقی زندگی میکنند که هم
درگیر جنگ هستند و هم در معرض شوکهای اقلیمی.
بــر اســاس مطالعــهای کــه دفتــر کاهــش خطــر بالیــای
نملل( )United Nations Office for Disaster Risk Reduction /UNDRR
سازما 
در ســال  2020انجام داده است بالیای مربوط به تغییرات آب و هوایی در
ســال  2020در حدود  98.4میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده که 18.2
( 18.5درصد) میلیون نفر از خشکسالی صدمه دیدهاند .خسارت اقتصادی
بالیای مورد نظر ســال  2020در حدود  171.3میلیارد دالر برآورد شده
است که برای خشکســالی در حدود  4.4( 7.5درصد سهم) میلیارد دالر
است .نتایج نشان میدهد که آسیب و زیانهای اقتصادی ساالنه از بالیای
مربوط به تغییرات آب و هوایی (سیل ،طوفان ،خشکسالی و )...در جهان طی
دوره  2000تا  2019میانگین حدود  151.6میلیارد دالر بوده که فقط  سال
 2020در حدود  1.1برابر شده است .برای خشکسالی .طی دوره  2000تا
 2019میانگین خســارت در حدود  6.5میلیارد دالر بوده که فقط  ســال
 2020در حدود  0.9درصد  بیشتر شده است.
این ارقام نشان میدهد که تغییر اقلیم میتواند به دلیل زیان و آسیبی
که وارد میکند تهدیدی برای امنیت غذایی و اشتغال و درآمد کسب و کارها
بوده و از طرف دیگر به گسترش فقر کمک کند .اگرچه بخشهای مختلف
اقتصادی اعم از کشــاورزی ،جنگلداری ،آب ،صنعت ،گردشگری ،انرژی و
حتی بازارهای مالی و بیمه از تغییرات اقلیم متاثرند ،اما در این میان ،بخش
کشاورزی وابستهترین بخش به اقلیم است و بر درآمد کسب و کارهای آن 
و فقر تاثیرگذار است.
فقر پدیدهای چندبعدی است که به دلیل عوامل مختلف سطح درآمدی
افراد کاهش مییابد و قدرت خرید آنها کم میشــود .خشکسالی یکی از

خشکسالی جهان را از منظر امنیت غذایی و فقر تهدید میکند و در برخی کشورها مانند ایران که در منطقه نیمهخشک و
خشک قرار دارند آثار و پیامدهای آن آشکارا به چشم میخورد به نوعی که دیگر هیچ مسئولی نمیتواند منکر خشکسالی و
آثار تغییرات اقلیم در کشورمان باشد .

این عوامل است که بر فقر تاثیر دارد .اثرگذاری خشکسالی بر کاهش درآمد
کشــاورزان (از طریق کاهش عملکرد و سطح زیرکشت) و کسب وکارهای
مرتبط خالصه نمیشود چرا که با کاهش تولید ،کاهش عرضه مواد غذایی
اتفاق میافتد که باعث افزایش قیمت محصوالت کشاورزی و غذا شده که
خانوارهای شــهری و روستایی را هم تحت تاثیر قرار میدهد از این منظر
که برای خرید غذا بایســتی هزینه بیشتری پرداخت کنند و این به منزله
تخصیص بیشتری از درآمد خانوار به هزینه غذا و کاهش پسانداز و افزایش
بدهی است.
اطالعات و آمار جهانی نشان میدهد که ســال  ، 2020 9.2درصد از
مــردم جهان با درآمــد  1.90دالر در روز یا کمتر زندگی میکردند .بانک
جهانی تخمین زده بود که  88میلیون تا  115میلیون نفر دیگر در ســال
 2020به دلیل کووید 19-به فقر شدید دچار شوند ،در حالی که تعداد کل
آنها تا سال  2021به  150میلیون نفر میرسد.
در ایران نیز بنابر گزارش سازمان تامین اجتماعی ،متوسط خط فقر در
سال  1400حدود  7میلیون تومان در ماه است .با این حال به نظر میرسد
این رقم برای شهرهای بزرگ حتی بیش از این و در حدود  9میلیون تومان
باشــد .افزایش تعداد فقرا در ایران هم اتفاق افتاده است .حال با شوکهای
اقلیمی و تهدیدات دیگری همچون کووید 19-چگونه باید روند افزایشــی
تعداد فقرا و شدت فقر را مدیریت کرد؟
در این میان استارتآپها هم در زمینه فقر و هم خشکسالی میتوانند
کمک موثری کنند .اما اســتارتآپها چه ارتباطی با فقر جهانی دارند؟ در
حالیکه بسیاری از مشاغل ،از جمله بیشتر استارتآپها ،به دنبال تأمین
تقاضای مشتریانی هستند که به اندازه کافی درآمد برای صاحبان و کارمندان
خود فراهم میکنند ،برخی از مشاغل به دنبال پاسخگویی به تقاضای متفاوت
هستند؛ استارتآپهای انتفاعی که از طرحهای تجاری خود برای کمک به
رفع فقر استفاده میکنند و در جهت بهبود زندگی دیگران کار میکنند و
این کار را به روشهای کام ً
ال متفاوتی انجام میدهند.
بــه عنوان مثال نــورو ( )Nuruراهحلهای فقر مبتنــی بر آموزش را
برای رهبران محلی در جوامع فقیر ارائه میدهد .برنامههای راهبری آنها
برای ایجاد مشــاغل سودآوری است که توسط کارآفرینان محلی مدیریت
میشوند .کارکنان نورو تیمهای محلی همتای خود را آموزش میدهند و
تجهیز میکنند و در ازای آن بخشی از سود آن به نورو بازگردانده میشود
و در آنجا بین ســهامداران توزیع میشود و در ســایر پروژههای توسعه
سرمایهگذاری مجدد میشود Give Directly .استارتآپ و یک سازمان
یو
غیرانتفاعی مستقر در آفریقای شرقی اســت که افراد فقیر را شناسای 
برای آنها پول ارسال میکند .اهداکنندگان میتوانند بازخورد مداوم هزاران
دریافتکننده کمک را مشاهده کنند و این بازخورد مستقیم و فیلترنشده
اســت .دریافتکنندگان کمک مالی، داســتان خود را در مورد چگونگی
اثرگذاری کمکهای مالی بر روی زندگیشان ،به اشتراک میگذارند.
 M-Pesaیک پلتفرم پول موبایل در کنیا است که به مردم امکان انتقال
پول در میان خانواده و دوستان را از طریق تلفنهای همراه خود میدهد و
به طور فزایندهای برای خدمات مالی پیچیده مانند بیمه و پسانداز استفاده
میشود .امروز ،معامالت را حداقل یک فرد در  96درصد از خانوارهای کشور
پردازش میکند -که اکثریت قریببه اتفاق خانوارهایی را که در فقر شدید
زندگی میکنند ،شامل میشود ،Kiva .یک شبکه وامدهی است و از طریق
پروژههای ارسالشــده توسط کارآفرینان در هرجای جهان ،از مردم در هر
نقطه از جهان بودجه تأمین میکند .وامدهنده هیچ گونه سود وام دریافت
نمیکند اما میتواند روند پروژه را دنبال و احساس رضایت را دریافت کند.
یا استارتآپهایی که چالشه ا را فهرست میکند و کارآفرینان جوان را به

خود جلب میکند و آنها را با مدلهای تجاری فعالیتهای بخش کشاورزی
آشنا و بر مسئله خشکسالی و تأثیر آن بر فعالیتها تمرکز میکند و ایدههای
جدیدی برای فعالیت پایدار در این شرایط ارائه میدهد .یا استارتآپهایی
که شرایط بارندگی و تغییرات اقلمیی را پیشبینی و ارائه داده و برای مقابله
با آثار نامطلوب در هر منطقه و فعالیت راهکار میدهند .در این میان برخی
شرکتهای نوپای استارتآپی با استفاده از سنسورها و دستگاههای تجزیه و
تحلیل پیشرفته و اینترنت اشیا ( )IoTپیشرفته ،اندازهگیری دقیق تغییرات
در وضعیت زمین را برای پیشبینی خشکسالی انجام میدهند .استارتآپ
 Hydrosatمســتقر در ایاالت متحده خشکسالیها را با استفاده از یک
بستر تجزیه و تحلیل زمینی برای امکان تصمیمگیری آگاهانهتر پیشبینی
یکند.
م 
بررسی جایگاه اســتارتآپها در کاهش فقر و مدیریت خشکسالی به
منظور کاهش مخاطرات تولید و درآمدی و محیط زیســتی یکی از نکات
برجســته نقش استارتآپها در توسعه پایدار است .اینکه چگونه میتوان
با راهبری مدبرانه و هوشــمند فعالیتهای استارتآپی را هدایت کرد تا بر
جنبههای دیگر توسعه پایدار (بهجز بازار فروش کاال و خدمات) متمرکز شود
نیاز به سیاستها ،قوانین و مشوقهای مناسب برای توسعه این نوع فعالیتها
دارد .آنچه مسلم است با شوکهای مختلف تغییرات اقلیمی و مخاطرات
جدیدی که اندازه و وسعت و چگونگی اثرگذاری آن د ر هالهای از ابهام است
دولتها به تنهایی نمیتوانند مخاطرات را مدیریت کنند و بخش غیردولتی،
خصوصی و مردم الزم است با ابتکار و خالقیت در مسیر کاهش چالشهای
موجود و آینده قدم بردارند.
درباره ایران مدیران و سیاستگذاران کشور بایستی به این نکته توجه
کنند که خسارات اقتصادی ناشی از تغییرات اقلیم و خشکسالی که به منطقه
و استان و کشور وارد میشود مشخص نیست چه اندازه و میزان است (نیاز
به مدلســازی و بانک دادهها برای برآورد اســت) و در چه بازه زمانی قابل
جبران هست یا نه و چه پیامدی بر فقر دارد؟ در این میان مدیریت عادالنه و
هوشمند فقرزدایی آن است که سهم هر ایرانی از توسعه و درآمدهای نفتی
به او داده شود به گونهای که منطقه زندگی او کمخطر ،محیط زیست بهرهور،
رفاه و درآمد نسبی استاندارد و بیکاری در حداقل باشد و کیفیت و شادی
زندگی به حد مطلوب برسد .حمایت منطقی از توسعه استارتآپهایی که
به کاهش فقر و مدیریت بالیای تغییرات اقلیم از جمله خشکسالی کمک
میکند،میتواند کمکحال باشد .به شرطی که تدوین راهبرد و نقشه راه با
رویکرد حکمرانی خوب برای استارتآپها در ابتدای کار بایستی مورد توجه
جدی قرار گیرد که دستیابی به اهداف مورد نظر محقق شود.
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جهانینشان
میدهد که سال
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درصد از مردم
جهان با درآمد
 1.90دالر در روز
یا کمتر زندگی
میکردند .بانک
جهانیتخمین
زده بود که 88
میلیون تا115
میلیوننفردیگر
در سال  2020به
دلیل کووید19-
بهفقر شدید دچار
شوند،در حالی
که تعداد کل آنها
تا سال  2021به
 150میلیون نفر
میرسد

نکتههایی که باید بدانید
[مدیریت عادالنه و هوشمند فقرزدایی آن است که سهم هر ایرانی از توسعه و درآمدهای
نفتی به او داده شود به گونهای که منطقه زندگی او کم خطر ،محیط زیست بهرهور ،رفاه و
درآمد نسبی استاندارد و بیکاری در حداقل باشد و کیفیت و شادی زندگی به حد مطلوب
برسد.
[ M-Pesaیک پلتفرم پول موبایل در کنیا است که به مردم امکان انتقال پول در میان
خانواده و دوستان را از طریق تلفنهای همراه خود میدهد و به طور فزایندهای برای خدمات
مالی پیچیده مانند بیمه و پسانداز استفاده میشود.
[ Kivaیک شبکه وامدهی است و از طریق پروژههای ارسالشده توسط کارآفرینان در
هرجای جهان ،از مردم در هر نقطه از جهان بودجه تأمین میکند .وامدهنده هیچگونه سود
وام دریافت نمیکند اما میتواند روند پروژه را دنبال کند و احساس رضایت را دریافت کند.
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آکــادمـی

تولید بدون کارخانه
استراتژی مطمئن برای صنعت
ِ

بـهـانـه

تولید بدون کارخانه چیست؛ الزامات آن کدام است و دنیا درباره تولید بدون کارخانه چگونه رفتار میکند؟ چه فرصتهایی برای اقتصاد کشور خواهد داشت؟
پاسخ این پرسشها را در مقاله پیشرو بخوانید.

نسیم توکل
کارآفرین

چرا باید خواند:
اگر میخواهید درباره
مفهوم تولید بدون
کارخانه و الزامات آن
بدانید ،خواندن این
مقاله به شما توصیه
میشود.

باالخرهپس از سالهای متمادی انتظار ،چندیپیش دستورالعمل
مجوز تولید بدون کارخانه صادر شــد .با نگاهی به آمار درمییابیم
که تقاضای اجرای این برنامه از زمان حضور اســحاق جهانگیری
در وزارت صنعــت روی میز بوده اما دالیل مختلف مانع از تصویب
آن در دورههای مختلف شده است .انگار اینطور میپنداشتند که
چالشهای زیادی خواهد داشــت و به حدی نکات مبهم دارد که
بسیاری از وزرا و مسئوالن سعی میکردند با محافظهکاری نقشی در
اجرای آن نداشته باشند.
در دهههای گذشــته استراتژی تولید در به ویژه بخش صنعت
معطوف به قاعده عمومی بود .به این معنا که برای انجام یک فعالیت
تولیدی حتماً نیاز به واردات ماشــینآالت ،تجهیزات ،خرید سوله
و بهکارگیری نیروی انســانی بود .تا اینکه از سوی اتاق بازرگانی و
دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی پیشنهادی به
وزارت صنعت ،معدن و تجارت مبنی بر صدور مجوز «تولید بدون
کارخانه» ارائه شد.
از معنای این طرح این چنین استنباط میشود که دیگر الزامی
نیست شــرکتهای بزرگ تجاری ،ادارات دولتی ،بیمارستانها و
دانشگاههای بزرگ به تشکیالتی بدل شوند که تعداد زیادی افراد
را در استخدام خود داشته باشند.
JJتولید بدون کارخانه از دیروز
بد نیســت بدانیم ،استراتژی تولید بدون کارخانه پس از جنگ
جهانی دوم در اروپا و آمریکا شــکل گرفته اســت و همین نشان
میدهد که ما چندین سال از علم روز عقب افتادهایم .تولید بدون
کارخانه مزایای بسیاری دارد که در سطح جهانی به آن رسیدهاند و
در بعد داخلی امتیازات خاصی با توجه به شرایط کشور ما دارد .از
مزایای جهانی موجود در این استراتژی میتوان به تمرکز بر تحقیق
و توسعه ،توسعه بازار ،حرکت از کارخانهداری به سوی صنعتداری
اشــاره کرد تا کشورهای مختلف با تمرکز بر تحقیق و توسعه و به
دســت آوردن فناوری بتوانند از طریق دانش ثروت آفرینی کنند.
در آن حالت بر پایه زنجیره تأمین و قیمت تمامشده برای به دست
آوردن بازار جهانی تولید خود را به کشورهای دیگر با هزینه پایینتر
یکردند.
نسپاریم 
برو 
با بهکارگیــری این برنامه ظرفیتهای بالقوه ســایر واحدهای
تولیدی که مغفول مانده مورد استفاده قرار میگیرد و بدون ایجاد
كارخانه با انجام پژوهشهای مطالعه بازار ،تحقیق و توسعه میتوان
به امر تولید مبادرت ورزید .به عبارت دیگر ،تولیدات بدون كارخانه
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به تولیداتی گفته میشود كه با استفاده از ظرفیتهای خالی سایر
تولیدكنندگان و صرف هزینههای ثابت و سربار جانبی اندك ایجاد
یشود.
م 
واژههایی مثل  OEMو  ODMاز همین مفاهیم شکل گرفتهاند.
بنابراین این یکی از مهمترین دالیلی است که صنایع روز جهان از
آن استفاده میکنند .با این حال ،در ایران و شرایط فعلی تولید بدون
کارخانه مزایایی برای اقتصاد کشــور دارد که به صورت مختصر به
یپردازم.
آن م 
JJمزایای این استراتژی مهم
اوالً زمینه اشتغالزایی را فراهم میکند و ظرفیت خالی بسیاری
از کارخانهها را پر میکند .در این حالت بســیاری از کارخانهها به
سوی جذب نیروی اضافه برای پر کردن شیفتهای خالی حرکت
میکنند .با توجه به شرایطی که کشور برای صدور پروانه بهرهبرداری
و معنای تولید داشــته است که افراد باید در شهرکهای صنعتی
سوله و تجهیزات میداشتند تا بتوانند پروانه بهرهبرداری و مزایای
تولیدکننده بودن را دریافت کنند .این مسئله سبب شده که واردات
بیرویه تجهیزات در کشــور داشته باشیم و میزان بسیار زیادی در
سطح شهرکهای صنعتی انباشته شوند که اکنون واحدهای فراوانی
با ظرفیت خالی روبهرو هستند .سپس هر تولیدکننده جدید باید
دوباره ارز از کشور خارج کرده و تجهیزات مشابه را وارد کند.
در حالت «تولید بدون کارخانه» از همین ظرفیتها اســتفاده
خواهد شــد و از همه مهمتر بسیاری از کارخانهداران که به توسعه
ت خالی کارخانجات مشابه در
محصوالت نیاز دارند میتوانند از ظرفی 
صنعت استفاده کنند .یکی از دیگر مزایای این طرح البته در سطح
جهانی مربوط به تولید تجهیزات فناوری باال (هایتک) و پیشرفته
است.
محصوالت فراوانی در این دسته به ویژه در کشورهای صنعتی
داخل محیطهای اداری و درون شهری تولید میشوند .به این دلیل
که آلودگیهای محیطزیستی ندارند و به نیروی انسانی متخصص
و نخبــه نیاز دارند که عمدتاً به شــهرکهای صنعتی نمیروند یا
دستگاههای پیشــرفته به تعداد بســیار محدودی در سال تولید
میشود که آنها نیاز به خرید سوله و محیط بزرگ ندارند .بنابراین
بهخوبی میتوان با تمرکز بر برونسپاری این کار را انجام داد.
روندی که برای این مسیر اتخاذ شده ،کامال الکترونیکی و آنالین
بوده به همین دلیل تسهیل این شیوه از تولید طبق ادعای وزارت
صمت ممکن است .دریافت برخی مجوزها از نهادهایی نظیر سازمان

تولید بدون کارخانه پس از جنگ جهانی دوم در اروپا و آمریکا شکل گرفته است و همین نشان میدهد که ما چندین سال
از علم روز عقب افتادهایم .تولید بدون کارخانه مزایای بسیاری دارد که در سطح جهانی به آن رسیدهاند و در بعد داخلی
امتیازات خاصی با توجه به شرایط کشور ما دارد.

حفاظت محیطزیست نیز از سوی این دستورالعمل غیرضرور اعالم
شده که به معنی حذف بخشی از ضوابط اداری مخل در مسیر تولید
اســت .به این ترتیب فرصت خوبی برای رشد تولید بدون کارخانه
در ســال  ۱۴۰۰مهیا خواهد شد که مستقیما به استفاده بیشتر از
ظرفیتهای خالی در سطح صنعت منجر میشود
با طرح این اســتراتژی در داخل ،بزرگترین مخالفان و منتقدان
این برنامه تولیدکنندگان بودند .استدالل این بود که آنها سرمایه
فراوانی را صرف ساخت سوله و خرید تجهیزات ،ایجاد فرآیند تولید،
مدیریت منابع انسانی و زنجیره تأمین کردهایم .چرا باید کسی که
هیچکدام از این فاکتورها را ندارد و حتی قرار است از ظرفیت خالی
ما اســتفاده کند و به ما ســفارش دهد ،نام تولیدکننده را بر خود
داشته باشد؟
در پاســخ بــه منتقدان همواره بیان میشــد کــه اگر مزیت
تولیدکنندگان در مدیریت فرآیندهای تولید هســت ،بسیاری از
شرکتهای فنی مهندسی ،دانشبنیان و فناوریمحور سرمایههای
خود را بر تحقیق و توســعه گذاشتهاند و مزیت آنها در به دست
آوردن دانش است و هزینههایی که بابت بومیسازی فناوری ،منابع
انسانی نخبه و تعمیق تولید صرف کردهاند دستکمی از سرمایههای
کارخانهداران ندارد .بنابراین اگر این شــرکتها وارد فضای تولید
شوند توانمندی الزم را ندارند و بهتر است هرکس بر روی کاری که
توانمندی الزم را دارد تمرکز کند .در مقابل بسیاری از کارخانجات
میتوانند از ظرفیتهای تحقیق و توسعه شرکتهای دانشبنیان
استفاده کنند ،اگر آن شرکتها به خوبی بتوانند خدمات خود را ارائه
دهند ،مجوزهای الزم را دریافت و فعالیت استانداردی داشته باشند.
JJنقدهایی بر دستورالعمل کنونی
در ابتدا ،این دستورالعمل بسیار کلی است .در متن اصلی آمده
است که یک شرکت ثبت شده با آدرس مشخصی باید با کارخانه
قرارداد یک ســاله ببند .با این حال ،در تعریفی که برای کسی که
مجوز بدون کارخانه دریافت میکند ارائه شده هم موضوع تحقیق و
توسعه مطرح شده و هم مسئله برند سازی .یعنی اگر شرکت برند
ثبت شــدهای دارد میتواند همان محصول کارخانجات مختلف را
سفارش دهد.
بیشتر دستورالعمل بر این اساس است که کارخانهای محصولی
دارد و افرادی که دارای برند ثبت شــده هســتند میتوانند همان
محصول یا محصول متفاوتی را براساس خواسته خود به آن کارخانه
سفارش میدهند .یعنی در اینجا فقط صاحب برند هستند و توسعه
بازار انجام میدهند .همچنین هیچ امتیازی به تولیدکننده دارای
مجوز «تولید بدون کارخانه» نمیدهد ولی احتماالً مزایای مربوط به
واردات مواد اولیه را به آنها اختصاص خواهد داد که در عمل واردات
آن تجهیزات ممنوع شود.
در واقع ،این دســتورالعمل به شــکلی تنظیم شــده است که
کمترین ریســک را برای امضاء کنندگان داشته باشد و با حداقل
شکایت روبهرو شود .همانطور که اشاره کردم بسیار محافظهکارانه
ارائه شــده و به نفع مخالفان این طرح به نظر میرسد .با این حال،
با بیان نکات مثبت و منفی این طرح بــه مرور زمان و بازخوردی
که بخش خصوصی ،تولیدکنندگان و شرکتهای تحقیق و توسعه
ارائه میدهند این طرح باید از چند صفحه مختصر به سر و شکل
کاملتری برسد و تمام شرایط در آن دیده شود.

مســئله دیگــر ،در دنیای امروز و بســیاری صنایــع از جمله
الکترونیک ،مخابرات و ...ما با یک محصول تمام شده در یک کارخانه
روبهرو نیستیم بلکه یک نفر صاحب محصول یا شرکت ممکن است
یک محصول را به دهها سابسیستم تبدیل کند و هر قسمت را به
یک شرکت یا کارخانه متفاوت تحویل دهد .آن شرکتهای تحویل
گیرنده هم ممکن است که تمام فرآیند را انجام ندهند و بخشهایی
را برونسپاری کنند .بنابراین محصول در چندین شرکت براساس
مزایای هر گروه تولید میشــود .در ایــن طرح تکلیف این حالت
مشخصنیست.
JJحرف آخر...
در این دستورالعمل بیشتر به نقش برند پرداخته شده و به تحقیق
و توسعه ،فناوری و برونســپاری توجه الزم صورت نگرفته است.
مشخص نیست که اگر شرکتی صاحب تحقیق و توسعه هست و به
دنبال برونسپاری و تولید در جای دیگری میگردد مرجع تشخیص
این فناوری کجاســت .یعنی اگر فناوری وارداتی باشد هیچ سودی
برای شــرکت ندارد و واردات به صورت دیگری صورت میگیرد و
در شکل قراردادهای صوری برای ورود مواد اولیه نمود پیدا میکند.
بنابراین به نظر میرسد در نوشتن چنین دستورالعمل مهمی
دوباره نقــش معاونت علمی ریاســت جمهوری و شــرکتهای
دانشبنیان نادیده گرفته شــده و نظرخواهی از آن سمت صورت
نگرفته اســت .بدون شــک اگر نظر تخصصی این واحدها وجود
داشت حتماً در جایی از متن میدیدیم که برای تجهیزات فناوری
باال (هایتک) و پیشــرفته تولید بدون کارخانه به چه معنا است و
شرکتهای تحقیق و توسعه چه نیازمندیهایی برای برونسپاری
سابسیستمهای خود برای تولید دارند و چه نیازهایی برای ادامه راه
دارند .در واقع ،بسیاری از این شرکتها باید مورد حمایت قرار گیرند
تا به سوی کارخانهداری و سولهداری تمایل پیدا نکنند تا منابع مالی
کشورتضییع نشده و تمرکز بر به دست آوردن فناوری و تعمیق تولید
از بین نرود که متأسفانه در طرح فعلی دیده نشده است.

بسیاری از این
شرکتها باید
مورد حمایت قرار
گیرند تا به سوی
کارخانهداری و
سولهداری تمایل
پیدانکنندتامنابع
مالیکشورتضییع
نشده و تمرکز بر
به دست آوردن
فناوری و تعمیق
تولید از بین نرود
که متأسفانه در
طرح فعلی دیده
نشده است

نکتههایی که باید بدانید
یمحور سرمایههای خود را بر
[بسیاری از شرکتهای فنی مهندسی ،دانشبنیان و فناور 
تحقیق و توسعه گذاشتهاند و مزیت آنها در به دست آوردن دانش است و هزینههایی که بابت
بومیسازی فناوری ،منابع انسانی نخبه و تعمیق تولید صرف کردهاند دستکمی از سرمایههای
کارخانهداران ندارد.
[بسیاری از کارخانجات میتوانند از ظرفیتهای تحقیق و توسعه شرکتهای دانشبنیان
استفاده کنند ،اگر آن شرکتها به خوبی بتوانند خدمات خود را ارائه دهند ،مجوزهای الزم را
دریافت و فعالیت استانداردی داشته باشند.
[با توجه به شرایطی که کشور برای صدور پروانه بهرهبرداری و معنای تولید داشته است که
افراد باید در شهرکهای صنعتی سوله و تجهیزات میداشتند تا بتوانند پروانه بهرهبرداری و
مزایای تولیدکننده بودن را دریافت کنند .این مسئله سبب شده که واردات بیرویه تجهیزات
در کشور داشته باشیم.
[تولید بدون کارخانه مزایای بسیاری دارد که در سطح جهانی به آن رسیدهاند و در بعد
داخلی امتیازات خاصی با توجه به شرایط کشور ما دارد.
[مهمترین مزایای جهانی تولید بدون کارخانه تمرکز بر تحقیق و توسعه ،توسعه بازار ،حرکت
از کارخانهداری به سوی صنعتداری است تا کشورهای مختلف با تمرکز بر تحقیق و توسعه و به
دست آوردن فناوری بتوانند از طریق دانش ثروتآفرینی کنند.
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آکــادمـی

روستاییان سیاسی شدهاند
الگوی کنش سیاسی روستاییان چگونه است؟

بـهـانـه

آیا روستاییان نیز سیاسی شدهاند و کنش سیاسی آنان باید متفاوت از گذشته و کلیشههای رایج تفسیر شود؟
پاسخ به این سؤال دشوار است .پاسخ به این سوال را در مقاله پیشرو بخوانید.

عموماً در انتخابات ریاســتجمهوری و
شوراها عمده اخبار و اظهارنظرها معطوف
به شهرها و کالنشهرها و میزان رایآوری
کاندیداهای ریاســتجمهوری و لیســتهای شورای
شــهرها است .تحلیلها و دیدگاهها و پیشبینیها نیز
معطــوف به کیفیت رأی و میــزان اقبال یا عدم اقبال
رایدهندگان به یک کاندیدای ریاستجمهوری میشود.
درخصوص کنش سیاسی روستاییان و تفسیر و تبیین
رأی آنان در دورههای مختلف انتخابات ریاستجمهوری
کمتر گفته و نوشته شــده است .احتماالً ناشناختگی
مناطق روستایی و فقدان دادههای دقیق و با جزئیات از
نتایج انتخابات در روستاها و عدم انعکاس اخبار مربوط
به آن ،هرگونه قضاوت و ارزیابی درباره رفتار سیاســی
روســتاییان را دشوار میکند .این کمتوجهی به کنش
سیاسی روستاییان در رویدادهای سیاسی ،انقالبها و
انتخابات و ...در شــرایطی اســت که در تاریخ معاصر،
موضوع انقالبهای دهقانی و تأثیر آن بر جوامع همواره
مورد توجه محققین بوده است.

1

محمدمهدی ضیاءنوشین
دکترای جغرافیا و برنامهریزی
روستایی

چرا باید خواند:
اگر میخواهید درباره
کنش و الگوی سیاسی
روستاییان بدانید،
خواندن این مقاله به
شما توصیه میشود.

مروری بر ادبیات انقالبهای دهقانی و ناآرامیها و شورشهای دهقانی در
قرن  19و  20در کشورهایی نظیر کوبا ،روسیه ،چین ،یوگسالوی ،الجزایر،
ویتنام و مکزیک بیانگر تاثیرگذاری دهقانان در انقالبهای آنان است .در این
زمینه مطالعات اریک ولف ،حمزه علوی ،برینگتون مور ،تدا اســکاچپول ،هانتینگتون و
جوئل میگدال بر شورشهای دهقانی و تبیین عوامل و دالیل آن در انقالبهای کشورهای
مختلف حایز اهمیت است .غالباً در فضای آکادمیک و دانشگاهی کشور ،به نقش و کنش
سیاسی دهقانان ایران چندان اهمیت داده نشده است .اینکه به هرحال روستاییان در تاریخ
معاصر ایران چه جایگاه سیاسیای داشتهاند و به عنوان مثال در انقالب اسالمی ایران چه
موضعی و با چه کمیت و کیفیتی (فارغ از حضور یا عدم حضور) اتخاذ کردهاند .هرچند
اظهارنظرها و دیدگاههای برخی از صاحبنظران همچون احمد اشرف ،یرواند آبراهامیان،
باقر مؤمنی ،فرهاد کاظمی ،حسین بشیریه ،مک دانیل ،جرالد گرین ،اریک هوگالند ،مری
هوگالند و آلن بیل حاوی اشاراتی در باب نقش دهقانان در تاریخ معاصر و بعضاً انقالب
اسالمی است.
به طور کلی سه دیدگاه اصلی در خصوص کنش سیاسی روستاییان در انقالب اسالمی
ایران وجود دارد -1 :موضع منفعالنه ،بیطرفانه و محتاطانه روستاییان نسبت به انقالب
اسالمی که در ماهها و روزهای منتهی به انقالب این موضع تغییر یافته و صفوف مخالفین
رژیم پهلوی بیشتر میشــود؛  -2نقشآفرینی مهاجران روستایی ساکن شهرها که در
نتیجه اصالحات ارضی به شهرها سرازیر شدند و به عنوان نیروی پیادهنظام انقالب اسالمی
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تاثیرگذاری (با شدت و ضعف) داشتند؛ و  -3دیدگاهی که نهتنها به طرفداری روستاییان
از انقالب اسالمی  57قایل نیست بلکه بر موضع سراسر منفعالنه و بیتفاوت روستاییان
و نظارهگر بودن آنان در رویداد انقالب و بعضاً طرفداری روستاییان از شاه تاکید میکند.
طرفداران هریک از این دیدگاهها شواهد و قراینی دارند که در جای خود ارزشمند و البته
قابل بررســی و نقد است .نکته مهم آن است که این دیدگاهها بیانگر همه واقعیتها و
جزئیات کنش سیاسی روستاییان با آنهمه تنوع و گوناگونی محیطی ،اقتصادی ،فرهنگی
و اجتماعی که از روستاها سراغ داریم ،نیست و طبیعتاً نمیتوان نسخه واحد و یکسانی
برای همه مناطق روستایی ایران در جریان انقالب اسالمی ،پیچید.
در خصوص انتخابات ریاستجمهوری دوره سیزدهم آمارهایی با جزئیات در
خصوص میزان مشارکت روستاییان و رأی آنان به کاندیداها ارائه نشده است
یا با چنین اطالعاتی که در دسترس همگان باشد برخورد نکردیم .مهمترین
اطالعاتی که با انتخابات این دوره در روستاها مرتبط بود در نظر گرفتن  41هزار صندوق
رأی برای انتخابات شوراهای اسالمی روستا و درصد مشارکت انتخابات شوراهای اسالمی
و ریاست جمهوری (شهر و روستا) به تفکیک استانهای کشور بوده است .استانهای ایالم،
خراسان جنوبی ،خراسان شمالی ،گلستان و مازندران به ترتیب با درصد مشارکت ،74 ،63
 62 ،63و  60جزو استانهای با درصد مشارکت باالی  60درصد در انتخابات شوراهای
اســامی شهر و روستا بود .بهجز خراســان جنوبی ،این استانها جزو مناطقی از کشور
هستند که جمعیت روستانشین باال و یا روستاشهرها یا شهرهای کوچک بسیاری دارند.
این در حالی اســت که در جریان انتخابات سال  1396اطالعات و جزئیات بیشتری در
خصوص رأی روستاییان منعکس شد.

3

طبق اظهارات مسئوالن ستاد انتخابات کشور با ثبتنام بیش از  240هزار
نفر رکورد ثبتنام شوراهای روستا در این دوره شکسته شد .در دوره چهارم
حــدود  ۲۲۰هزار نفر و در دوره پنجم حدود  ۲۳۴هزار نفر ثبت نام کرده
بودند .این امر نشاندهنده آمادگی بیشتر داوطلبان برای رقابت در این عرصه از انتخابات
در روستاهای کشور با مقاصد و انگیزههای گوناگون است .بر طبق آمار اعالمشده تا پایان
روز ششم ثبتنام داوطلبان انتخابات شوراهای اسالمی روستا ۹۳ ،درصد ثبتنا مکنندگان
انتخابات شوراهای اسالمی روستا ،مرد و  ۷درصد زن بودهاند ۹ .درصد ثبتنا مکنندگان
انتخابات شوراهای اسالمی روســتا دارای سابقه ایثارگری و  ۲۷درصد سابقه عضویت
در شوراها را دارند .بیشترین گروه سنی ثبتنامکنندگان تا پایان روز ششم مربوط به گروه
ت نام نیز  4درصد با استفاده از تلفن همراه8 ،
ســنی  ۳۶تا  ۴۵سال بوده است .نوع ثب 
درصد رایانه شــخصی ۱۷ ،درصد از طریق دفاتر پیشــخوان و  ۷۱درصد با مراجعه به
بخشداریها بوده است .این اطالعات اولیه از ثبتنامکنندگان نکته مهمی را نشان میدهد
و آن اینکه زنان و دختران روستایی مشارکت اندکی در رقابت شورای روستاها دارند .در
مباحث توسعه موضوع جنسیت بسیار مهم است و جامعه محلی برای بهبود اوضاع زیست
و معیشت و آینده خود نیازمند حضور آحاد مردم از جمله زنان و دختران روستایی است.

4

همانگونه که رأی به معیشت و یارانه و وام منجر به اقبال روستاییان نسبت به احمدینژاد شد  8سال بعد در سال 1396
رأی روستاییان به بهبود اوضاع اقتصادی ناشی از اجرای برجام ،تعامل با دنیا ،اعتدال و ...منجر به رایآوری روحانی در
ً
روستاها شد .اساسا تغییری در نگرشها و خواستههای روستاییان اتفاق افتاد که شاهد چنین چرخشی بودیم؟

به نظر میرسد هنوز باورها و عرف و سنت در جامعه روستایی غلبه دارد و زنان و دختران
روستایی از سوی جامعه محلی پذیرش الزم را ندارند که از چارچوب نقشهای خانوادگی
به در آیند و در عرصههای دیگر حضور فعاالنهتری داشــته باشند .چه خوب است که
مشخص میشد که تعداد ثبتنام تحصیلکردگان روستایی ،میزان تحصیالت آنان ،تعداد
افراد باتجربه و اســتخوان خُ ردکرده ،انگیزههای اصلی ثبتنامکنندگان شــورا ،تعداد
روســتاهایی که در دوره فعلی به دلیل به حد نصاب نرسیدن از وجود شورای روستایی
بیبهرهاند یا تعداد روســتاهای بیدهیار یا دهیار موقت و ...نیز اعالم شود تا شناخت و
آگاهی از شوراهای روستا بیشتر شــود .این دادههای اولیه که در یکی ،دو ماه پیش از
برگزاری انتخابات در  28خرداد عنوان شد بیانگر وجود سطحی از حساسیت در انتخابات
شوراهای روستایی (فارغ از فضای کلی انتخابات در کشور) و تاثیرگذاری آن بر مشارکت
روســتاییان در انتخابات شوراها و ریاست جمهوری است .البته مؤلفههای تاثیرگذار در
انتخابات ریاست جمهوری چندگانه بوده و قواعد خاص خودش را دارد اما در خصوص
انتخابات شــوراها در روســتاها میتوان به اهمیت آن در بخشی از روستاها اشاره کرد.
انتخابات شوراهای اسالمی روستا به دالیل مختلف از جنبوجوش و تب و تاب بیشتری
برخوردار بوده و مشارکتکنندگان روستایی در انتخابات با انگیزههای گوناگون حضور
دارند .اتفاقاً در شورای اسالمی روستاها بعضاً فعالیتهای انتخاباتی جدی است و رنگ و
بوی رقابتی و طایفهای و قومی نیز پیدا میکند .در مقیاس محلی ،در بسیاری از روستاها،
گروهها و افراد به دنبال رقابت برای انتخاب شــدن هســتند .به ویژه آنکه روســتاهای
سرزمینمان از تنوع و گوناگونی قومی ،زبانی ،فرهنگی بسیاری برخوردار است و همین
انگیزههای مضاعفی برای حضور و ثبتنام در انتخابات شوراهای روستا و به حاشیه راندن
رقبای محلی و یارکشیها دستکم در برخی از روستاهای کشورمان -که این تنوع و تضاد
به اوج خود میرسد -دارد.
جدای از انتخاب شوراهای اسالمی روستاها که بعضاً در بسیاری از مناطق
روستایی اهمیت ویژهای پیدا میکند میتوان به انتخابات مجلس و کنش
سیاسی روستاییان نسبت به این انتخابات و نمایندگان مجلس نیز اشاره
کرد .در انتخابات شوراها و مجلس شاهد رقابت و تاثیرگذاری روستاییان در روند انتخابات
هستیم .رأی روستاییان در اینکه چه نماینده مجلسی در سطح شهرستان به بهارستان
برود ،بعضاً تعیینکننده است .انتخابات مجلس (غیر از کالنشهرها و شهرهای بزرگ) نیز
تا حدود زیادی از قواعد انتخابات شوراها در روستاها پیروی میکند .یعنی مناسبات محلی،
زبانــی ،فرهنگی و قومی در رأیگیری و انتخاب نماینده مجلس تعیینکننده بوده و در
بسیاری موارد رأی روستاییان برنده انتخابات مجلس را مشخص میکند .به غیر نواحی
کالنشهری و شهرهای بزرگ در مابقی شهرستانها ،جمعیت روستایی سهم باالیی دارد.
به ویژه در استانهای غربی و شمال غربی و در استانهایی نظیر کهگیلویه و بویراحمد،
چهارمحال و بختیاری ،ایالم ،کرمانشاه ،کردستان ،همدان ،آذربایجانهای غربی و شرقی،
اردبیل و استانهای شمالی تاثیرگذاری روستاییان در تعیین نمایندگان مجلس انکارناپذیر
است .ضمن آنکه در بسیاری از شهرهای کوچک زیر  25هزار نفر که تعداد آنها در کشور
کم نیستند و در تقسیمات اداری -سیاسی به شهر تبدیل شدهاند ،در واقع رأی روستایی
جماعت دیروز و جماعت شهرنشین امروز است .به عبارتی رأی این دسته از شهرها در
انتخابات مجلس را باید به پای رأی روســتاییان نوشت .چراکه مناسبات و ساختارهای
اقتصادی ،اجتماعی و محیطی این مناطق همانند روستاها است تا شهرها .به دلیل همین
اهمیت و جایگاه رأی روستاییان است که در انتخابات مجلس ،وعدهها و توجه به مطالبات
روستاییان برای نمایندگان مجلس مهم میشود.
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در انتخابات مجلس و ریاســت جمهوری وعدهها و شــعارهای مرتبط با
روستاییان بیشتر به گوش میرسد .در واقع نمایندگان و نامزدهای ریاست
جمهوری نگاه و توجهشــان به رأی روســتاییان نیز هست .از این حیث
موضوعاتی همچون اعطای یارانه به روستاییان ،افزایش درآمد روستاییان ،کمک به تولید،
بیمه کشاورزان ،توجه به زنان خانهدار و موضوعات رفاهی و بعضاً وعدههای پوپولیستی نیز
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داده میشود .تاثیرگذاری رأی روستاییان به ویژه در انتخابات ریاست جمهوری دهم -دور
دوم انتخابات ریاست جمهوری احمدینژاد -مشهود بود .به عبارتی بخشی از پایگاه رأی
احمدینژاد در آن سالها به دلیل گفتمان عدالت (فارغ از واقعی یا واهی بودن) ،ارائه وامها
با بهره کم ،تشدید اعطای وام مسکن روستایی ،سفرهای استانی و اجرای برخی از طرحها
در مناطق روســتایی ،به روســتاها برمیگشــت .در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست
جمهوری در ســال  1396که با پیروزی حسن روحانی همراه بود شاهد یک چرخش و
تغییر رأی در روستاییان بودیم که حکایت از تغییر نگرش و خواستههایی بود که در نتیجه
عوامل مختلف در روستا به وجود آمد .نتایج انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری
نشان داد در آن دوره از انتخابات تشابه معناداری بین رأی روستاییان و قشرهای شهری
در انتخاب نامزد ریاســت جمهوری وجود داشت .این معنادار بودن زمانی بیشتر نمود
مییابد که برخالف تصور برخی کارشناسان سیاسی در این دوره از انتخابات مالک انتخاب
روستاییان معیشت نبود.
آیا روســتاییان نیز سیاسی شدهاند و کنش سیاسی آنان را باید متفاوت از
گذشته و کلیشههای رایج تفســیر کرد؟ پاسخ به این سؤال دشوار است.
همانگونه که رأی به معیشت و یارانه و وام منجر به اقبال روستاییان نسبت
به احمدینژاد شد  8سال بعد در سال  1396رأی روستاییان به بهبود اوضاع اقتصادی
ناشی از اجرای برجام ،تعامل با دنیا ،اعتدال و ...منجر به رایآوری روحانی در روستاها شد.
اساساً تغییری در نگرشها و خواستههای روستاییان اتفاق افتاد که شاهد چنین چرخشی
بودیم؟ یا اینکه سرشــت سینوسی و خاکستری بودن رأی در روستاها نیز وجود دارد و
روستاییان در هر دوره بسته به شرایط و خواستههای خود دست به انتخاب میزنند؟ نباید
ماهیت ســیال و خاکستری بودن رأی بخشــی از روستاییان را نادیده گرفت که در هر
دورهای با توجه به شــرایط و انتظارات و توقعات خود دســت به انتخاب گزینه ریاست
جمهوری میزنند .در چند انتخابات گذشــته روستاییان نسبت به رایشان حساسیت
بیشــتری پیدا کردهاند .اینکه این رأی دادنها جنســش اقتصادی است یا متغیرهای
غیراقتصادی در آن تاثیرگذار اســت ،قابل تفســیر است .اینترنت و شبکههای مجازی،
مهاجرتهای فصلی و دائمی جوانان روستایی ،ارتباطات گسترده بین شهرها و روستاها،
حضور جوانان روستایی در دانشگاهها و آموزش عالی ،بازگشت برخی از شهرنشینان به
مناطق روستایی و عواملی دیگر منجر شده تا بخشی از روستاییان ناگزیر به کنش سیاسی
در انتخابات باشند.
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نکتههایی که باید بدانید
[اینترنت و شبکههای مجازی ،مهاجرتهای فصلی و دائمی جوانان
روستایی ،ارتباطات گسترده بین شهرها و روستاها ،حضور جوانان
روستایی در دانشگاهها و آموزش عالی ،بازگشت برخی از شهرنشینان به
مناطق روستایی و عواملی دیگر منجر شده تا بخشی از روستاییان ناگزیر به
کنش سیاسی در انتخابات باشند.
[نباید ماهیت سیال و خاکستری بودن رأی بخشی از روستاییان را نادیده
گرفت که در هر دورهای باتوجه به شرایط و انتظارات و توقعات خود دست
به انتخاب گزینه ریاست جمهوری میزنند.
[در چند انتخابات گذشته روستاییان نسبت به رایشان حساسیت
بیشتری پیدا کردهاند .اینکه این رأی دادنها جنسش اقتصادی است یا
متغیرهای غیراقتصادی در آن تاثیرگذار است ،قابل تفسیر است.
[در استانهای غربی و شمال غربی تاثیرگذاری روستاییان در تعیین
نمایندگان مجلس انکارناپذیر است .به دلیل مناسبات و ساختارهای
اقتصادی ،اجتماعی و محیطی این مناطق در انتخابات مجلس ،وعدهها و
توجه به مطالبات روستاییان برای نمایندگان مجلس مهم میشود.
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آکــادمـی

زنان و نقش آنها در رشد اقتصاد
آیا تبعیض جنسیتی عامل بازدارنده رشد اقتصادی کشورهاست؟

بـهـانـه

نقش و جایگاه زنان در اقتصاد کشور و رشد  GDPچقدر است؟
برای رفع تبعیض علیه زنان چگونه باید سیاستگذاری شود؟ این مقاله را بخوانید.

فرهنگی و مذهبی نسبت به اشتغال زنان ،قوانین کار به نفع زنان ،متوسط درآمد زنان و مردان ،و
جمعیت مردان در سن کار ،شاغل و جویای کار.
در ایران مشــارکت اقتصادی زنان عموماً روند کاهشــی داشــته و آن افزایش اندکی که در
شــرکتهای خصوصی کوچک یا اشتغال در بخشهای غیررســمی در چند سال اخیر رخ داد با
همهگیری کرونا خنثیشده است .در این نوشتار ابتدا به واکاوی برخی شاخصهای مقایسهای میزان
مشارکت زنان در اقتصاد در ایران ،سپس به آسیبهای بحران همهگیری کرونا برای زنان و تبعات
خروج زنان از بازار کار پرداخته میشود .در انتها نیز توصیههایی ارائهشده است.

توسعه ،بهویژه درزمینه اقتصادی از چالشهای اساسی پیش
روی اغلب جوامع اســت .توجه بیشــتر به وضعیت اشتغال
زنان و هدایت آنها به بازار کار میتواند ســبب استفاده بهتر
جامعه از این نیروی بالقوه و دستیابی سریعتر به توسعه شود.
ویژگیهای اقتصادی -اجتماعی عصر کنونی ازجمله کوچک
شــدن خانواده ،افزایش سطح دانش ،بهبود وضع بهداشت و
گسترش مباحث آزادی و ارتقای حقوق زنان ،زمینهساز تمرکز
سپیده کاوه
بر مشارکت هرچه بیشتر زنان در اقتصاد بوده است.
اتفاقی که در دهههای اخیر در بازار کار ایران افتاده است
اقتصاددان
این است که عمدتاً زنان با ناامیدی از یافتن شغل مناسب و
دیگر علل نهادی ،ساختاری و سنتی از ورود به بازار کار امتناع
چرا باید خواند:
ورزیدهاند و به اشــتغال به تحصیل یا خانهداری پرداختهاند.
اگر به موضوعهای
این امر بهرغم کم شدن درصد شاغالن زن در جمعیت زنان
اقتصادی و مسائل
سبب کم شــدن درصد بیکاری هم شده است .اما زنانی که
زنان در اقتصاد
به اشتغال به تحصیل و کسب مدارک دانشگاهی پرداختهاند
عالقهمندهستید،
پس از اتمام تحصیل ،خواســتار ورود به بازار کار میشــوند.
خواندن این مقاله به
طبق پژوهش منتشرشده موسسه عالی آموزش و پژوهش در
شما توصیه میشود.
یتوانند
مدیریت و برنامهریزی ،زنان با احتمال  75درصد نم 
شغل موردنظر خود را پیدا کنند .این احتمال برای مردان 50
درصد محاسبهشــده است .این یکی از دالیل است که سبب
تغییر ساختار بازار کار در  5سال اخیر و افزایش مشاغل خویشفرما ،غیررسمی و غیراستخدامی
برای زنان شده است.
عوامل فراوانی هســتند که در میزان اشتغال و مشارکت اقتصادی زنان مؤثرند ازجمله :وجود
انگیزه کافی برای شــاغل شدن و احســاس نیاز به شغل ،احتمال موفقیت ،احتمال یافتن شغل،
سطح متوسط شایستگیهای زنان برای کار ،تجربه کاری ،سطح تحصیالت ،زمان تخصیصیافته به
تحصیل ،زمان صرفشده برای کار بدون مزد در منزل ،دسترسی به وسایل صرفهجوییکننده در
کارهای خانه ،درآمد جاری خانوار ،درآمد مطلوب خانوار ،نیاز مالی فرد ،نیاز به استقالل مالی ،نیاز
اجتماعی ،زمان در دسترس برای کار ،سرانه هزینه زندگی ،هزینه نیروی کار زن ،باورهای اجتماعی،

JJبررسی وضعیت مشارکت زنان در بازار کار
ابتدا آمارهای  15ساله اخیر درزمینه اشتغال زنان و سهم آنان از بازار کار با شاخصهای «نسبت
زنان به مردان در بازار کار» و «درصد حضور زنان در بازار کار به نســبت جمعیت زنان  15ساله و
بیشتر» در جدول  ۱ارائهشده است.
طی این ســالها تقریباً تعداد شــغل ثابت بوده و به علت ورود به پنجره جوان جمعیتی ۷-۶
میلیون به جمعیت در ســن کار افزودهشده اســت و در این بین دیده میشود که مردان شانس
بیشــتری برای پیدا کردن شغل داشتهاند و این امر ســبب کاهش دو شاخص مذکور برای زنان
شده است.
بهصورت کلی نرخ مشارکت اقتصادی در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان پایینتر است.
درحالیکه بهطور میانگین در جهان از هر  ۱۰۰نفر ۶۱ ،نفر شاغل یا در جستوجوی کارند ،این
تعداد در ایران  ۴۴نفر است .در این میان ،نرخ مشارکت اقتصادی زنان ،با نرخ در حدود  17درصد
تنها از تعداد انگشتشماری از کشورها وضعیت بهتری دارد .عرضه نیروی کار زنان در سطح استانها
نیز بسیار متفاوت است تا جایی که در برخی استانها کمتر از  ۱۰درصد زنان به لحاظ اقتصادی
فعالاند .شــاخص «سهم مشارکت زنان در کل نیروی کار در ایران» به نسبت اعداد جهانی و نیز
کشورهای آسیای میانه ،در تمامی سالها نیز در وضعیت مناسبی قرار نداشته است .در نمودار ،۱
اطالعات مقایسهای ایران و این دو مجموعه کشور نشان دادهشده است.
JJبحران همهگیری کرونا و آسیبهای بیشتر برای زنان
بحران همهگیری کرونا بر زندگی و معیشــت افراد در سراسر جهان تأثیرگذار بوده ولی
نحوه اثرگذاری آن بر زنان بهاینعلت که سبب گسترش نابرابریهای جنسیتی شده ،نیاز

جدول  -۱شاخصهای مبین میزان حضور زنان در بازار کار ایران
شاخص

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

نسبت زنان به مردان در
بازار کار

26.09

25.17

24.32

21.83

22.91

22.45

21.61

20.82

20.08

19.39

21.21

23.53

25.03

24.66

24.31

درصد حضور زنان در بازار
کار به نسبت جمعیت
زنان  15ساله و بیشتر

19.45

18.49

17.62

15.37

16.20

15.69

15.06

14.46

13.90

13.36

14.78

16.66

17.89

17.72

17.61
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نگاهی به آمارهای اخیر افزایش بیسابقه میلیاردرها در ایران ،شاهدی است بر این ماجرا که جامعهای که روزانه در آن بیش
از صد نفر فقط براثر کرونا جان میدهند ،آنروی سکه جامعهای است که در اوج بحرانهای جهانی کرونا و رکود اقتصادی
جهان ،باالتری میزان میلیاردرهای جدید را دارد.

نمودار  -۱نمودار مقایسهای سهم مشارکت زنان در کل نیروی کار در ایران و جهان و خاورمیانه
45
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سهم مشارکت زنان در کل نیروی کار در ایران
سهم مشارکت زنان در کل نیروی کار در جهان
سهم مشارکت زنان در کل نیروی کار در خاورمیانه

به مطالعه ،سیاستگذاری و توجه ویژه دارد .همهگیری سبب تعمیق نابرابریهای موجود،
همچنین آسیبپذیرتر کردن سیستمهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی شده که این خود
میتواند تشدیدکننده اثرات نامناسب اولیه همهگیری باشد و دور باطل به وجود آید.
آخرین آمارهای مرکز آمار ایران نیز نشــان میدهد که در آخرین سال آماری (از پاییز
 1398تا پاییز  1/5 )1399میلیون از بازار کار خارجشدهاند که از این میان  1/02میلیون زن
بودهاند .بحران کرونا و تجربه قرنطینه خانگی و رعایت پروتکلهای بهداشتی سبب افزایش
حجم کارهای خانگی ازجمله نظافت و تهیه غذا و ...عالوه بر وظایف فرزندپروری شده است.
زنان بهصورت سنتی به علت تقسیمبندی کار جنسیتی مسئول انجام این وظایف شناخته
میشــوند .بسیاری از خدمات ازجمله نگهداری کودک و آموزش کودکان در منزل و از راه
دور همه به محیط خانه و عمدتاً بر دوش زنان منتقلشده و سبب شده که زنان خواسته یا
ناخواسته به نقشهای سنتی خود برگردند.
در حوزههای گوناگون از بهداشــت تا اقتصاد ،امنیت و حمایتهای اجتماعی تأثیرات
کوویدـ 19بر روی زنان و دختران به علت جنسیت آنها بیشتر است .بر زنان و دختران که
عمدتاً دارای درآمد کمتر ،پسانداز کمتر و امنیت شغلی کمتر هستند و بیشتر در معرض فقر
و زندگی در فقر قرار دارند ،اثرات پیچیده اقتصادی تحمیلشده است .زنان به علت اشتغال
بیشتر در بخشهای غیررسمی ،دسترسی کمتری به حمایتهای اجتماعی دارند و درصد
بیشتری از خانوارهای تکوالدی را نیز تشکیل میدهند .همچنین چون وظایف مراقبتی و
نگهداری بیشتر توسط زنان صورت میگیرد ،بیشتر در معرض ترک کار اختیاری هستند.
همه این عوامل سبب میشود که ظرفیت جذب شوکهای اقتصادی توسط زنان از مردان
کمتر باشد.
در ادامه ،به جنبههای گوناگون آســیبهای واردشده بر زنان به علت همهگیری کرونا
یشود.
پرداخته م 
 آسیبهای اقتصادی ناشی از بحران بیکاری و از دست دادن شغل
 افزایش شکاف جنسیتی در مشارکت در نیروی کار
 افزایش تبعیض جنسیتی در دستمزد
 افزایش میزان اشتغال در بخش غیررسمی اقتصاد
 افزایش احتمال زندگی در فقر با توجه به جنسیت
 کاهش کیفیت و کمیت ارائه خدمات بهداشتی به زنان و افزایش آسیبها
 افزایشخشونتهایجنسیتی
 آسیبهای ناشی از تعاریف سنتی کارهای مراقبتی و افزایش وظایف خانهداری و بچهداری
زنان
 آسیبهای ناشی از تعطیلی محیطهای آموزشی برای دختران و مادران.
عالوه بر اثرات منفی مهمی که در چند دستهبندی در باال ذکر شدند ،برخی هنجارهای اجتماعی
هم در خطر تهدید قرار دارند و باید به آنها نیز در امر فرهنگسازی و اشاعه رفتار درست به جامعه
پرداخته شــود .خدمات اجتماعی فراگیر برای افرادی که بیشازحد توان خود مشــغول به انجام
کارهای بدون دستمزد شــدهاند باید گسترش یابد .مردان وظایف مراقبتی و پدرانه خود را نباید
با حضور زنان شاغل در خانه به علت دورکاری آنها به ورطه فراموشی یا کمرنگ شدن بسپارند.

JJتبعات جبرانناپذیر کاهش مشارکت زنان در بازار کار
مهمترین ضربه را کشور از کاهش سرمایه انسانی خواهد خورد .منابع انسانی پایه اصلی ثروت
ملتها را تشکیل میدهد .کشوری که نتواند مهارتها ،دانش و ادراک مردم را گسترش دهد و از آن
در اقتصاد به نحو مؤثر استفاده کند ،قادر به توسعه نخواهد بود .زنان بیش از نیمی از فارغالتحصیالن
دانشگاهی کشور را در دهه اخیر به خود اختصاص دادهاند .این سرمایه انسانی عظیم میتواند در
باال بردن سطح تولید و بهرهوری و رشد و توسعه کشور نقش داشته باشد .سرمایههای ملی کشور
در آموزش عالی برای توســعه سرمایه انسانی کشور بهکار گرفته میشود .اگر این انباشت سرمایه
انسانی قابلاستفاده مفید و مثمر ثمر در اقتصاد کشور نباشد ،همانا با دور ریختن منابع مالی کشور
در آموزش عالی مواجه هستیم .بنابراین هدررفت سرمایه ملی که جهت آموزش دانشگاهی دختران
مصرفشده اولین ضرر مشهود برای اقتصاد است.
زنانی که ناامید از یافتن شــغل مناســب و افزایش رفاه و درآمد خانوار ،تحصیالت و
تواناییهای خود را بهاجبار به فراموشــی میسپرند و فقط به وظایف خانهداری سنتی
و احیاناً فرزندپروری میپردازند ،شــاد نیستند .یکی از عوامل مؤثر در میزان شادکامی
افراد ،داشتن رضایت از همه جوانب زندگی است و زندگی حرفهای موفق بسیار در سطح
شادی پایه افراد اثرگذار است .مادران و همسران ناشاد ،با گسترش روحیه منفی در خانوار
بهصورت ناخواسته سبب کاهش بهرهوری مجموعه خانوار و درنهایت مجموع نیروی کار
کشور خواهند شد .مطالعات نشان میدهند که کاهش شادکامی با کاهش بهرهوری توامان
است .این کاهش بهرهوری کارایی اقتصاد را بهصورت مستقیم تحت تأثیر قرار میدهد.
در سایر کشورهای عمدتاً توسعهیافته امروزه مشوقهای استخدامی و قوانین حاکم و نیز
پیشرفت تکنولوژی سبب سهولت کار زنان و کاهش مسئولیتهای سنتی آنان شده است
و بدین طریق از هدررفت سرمایه انسانی کشور جلوگیری میشود.
یکی دیگر از مضرات اقتصادی کاهش زنان در نیروی کار افزایش میزان مهاجرت نخبگان دختر
از کشور است .آمارها حکایت از افزایش چشمگیر مهاجرت زنان تحصیلکرده در دهه اخیر دارد و
این سبب کاهش سرمایه انسانی و درنهایت کوچکتر شدن ظرف اقتصادی کشور میشود.
JJچه باید کرد؟
با توجه به وضعیت شکننده زنان در جامعه ،هر سیاستی که در زمان بحران و بعد از آن طراحی
و اجرا میشود باید با توجه به هدف ایجاد اقتصاد فراگیرتر و پایدارتر باشد و باید به اصالح ریشههای
پیدایش مشــکل بپردازد .زنان جهت افزایش نرخ مشــارکت خود نیاز به دیدن تغییرات ملموس
و قابلســنجش در بازار کار دارند .سیاســت تبعیض مثبت یا الزام کارفرمایان به استخدام درصد
فزایندهای از زنان ،اگرچه مشــکالت خاص خودش را دارد ولی در مقاطعی و برای برخی مناطق
توصیه میشود.
در طراحی و اجرای سیاســتهای اقتصادی کوتاهمدت جدید باید هدفگیری خاص بر روی
زنان که آسیبپذیری بیشتری داشتهاند ،صورت گیرد .بهعنوانمثال پرداختهای نقدی بهصورت
هدفمند در بخشهایی که زنان بیشتر مشغول بهکار هستند ،تخصیص یابد و صنایع و حِرفی که
شاغالن زن بیشتری دارند ،باید دسترسی بیشتری به وام و اعتبارات و کمکهای بالعوض داشته
باشــند .همچنین مشاغل غیررسمی ،نیمهوقت و فصلی که اکثرا ً توسط زنان انجام میشوند باید
بهعنوان هدف برای دریافت کمکهای نقدی شناسایی و تأمین مالی شوند .دسترسی به مزایایی
مانند بیمه درمانی ،مرخصی اســتعالجی و مرخصی زایمان با حقوق و حقوق بیکاری باید برای
اینگونه مشاغل نیز بهگونهای مناسب تعریف شود .موفقیت سیستمهای حمایت اجتماعی جاری به
میزان توجه آنها به ساختار اقتصاد غیررسمی کشورها بستگی دارد.
با اجرای سیاستهای مذکور شــاید از خیلی بدتر شدن اوضاع برای زنان جلوگیری به عمل
آید ،ولی به هر صورت به دالیل پیشتر ذکرشده ،زنان آسیب بیشتری نسبت به مردان داشتهاند
و تبعیض جنســیتی در خالل بحران کرونا عمیقتر شده اســت .فراتر از مداخالتی که بهصورت
کوتاهمدت تعریف میشوند باید مداخالتی نیز با بازه زمانی بلندمدت از سوی سیاستگذاران تعریف
و اجرا شوند .این مداخالت بلندمدت باید مشارکت کلی زنان در اقتصاد ،برابری دستمزد ،برابری
فرصتها و برابری کلی طرحهای حمایت اجتماعی را هدفگذاری کنند و در این بین تأمین مالی
مناسب برای زنان کارآفرین و سازوکارهایی برای افزایش میزان خوداشتغالی زنان با هدف مشارکت
هرچه بیشتر در اقتصاد نباید فراموش شود.
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آکــادمـی

در نگرش عدم تعهد منفی ،وظیفه ایران نفی هژمونی مستقر در نظم بینالمللی به عنوان استکبار جهانی است و البته
سازمانهای بینالمللی به عنوان نماد استکبار غربی تعریف میشود.بر این اساس سازمان ملل متحد و ارکان آن نوکر
غرباند و شورای امنیت نماد شیطان بزرگ است.

یتیاف موضوعی حقوقی است
افا 
چیستی نظم بینالمللی ،حقوق بینالمللی

بـهـانـه

ی تفاوت وجود دارد؟
ی و حقوق عمومی بینالملل 
آیا میان نظم بینالملل 
د .
پاسخ این سوال را در مقاله زیر بخوانی 

پس از انقالب سیاســت خارجی ایران براساس موازنه منفی
(عدم تعهد منفی) بنا ش د  .شعار نه شرقی ،نه غربی تبلور این
سیاست در قانون اساسی بود و بر سردر ساختمان شماره یک
وزارتخانه نیز به عنوان نماد دســتگاه دیپلماسی درج ش د .
 اندکی پس از انقالب در زمان دولت موقت سیاست خارجی
ایران در قالب موازنه مثبت با اولویت ایران تعریف میشد اما
این روش با اشغال سفارتخانه ایاالت متحده در تهران پایان
ت  .مجریان سیاست خارجی بعد از انقالب (به غیر از دوران
یاف 
احسان شمس
دولت اصالحات و دولــت اول روحانی) در تفکر عدم متعهد
استاد دانشگاه
منفی رادیکالتر شدن د  .در این تفکر کارکرد سیاست خارجی
ی ناشی از فضای بعد از جنگ
در نفی نظم مستقر و بینالملل 
چرا باید خواند:
جهانی دوم تعریف میشود؛ که البته اتفاقاتی مانند سقوط دیوار
اگر به مقالههای حوزه
برلین و فروپاشی شوروی این نظم را استوارتر کرد و هژمونی
حقوقبینالمللی
غرب را به رهبــری ایاالت متحده در جمیع جهات (نظامی،
عالقه دارید ،خواندن
اقتصادی ،فرهنگی ،علمی) در جهان تضمین کر د  .در نگرش
این مقاله به شما
عدم تعهد منفی ،وظیفه ایران نفی هژمونی مســتقر در نظم
توصیه میشود.
بینالمللی به عنوان استکبار جهانی است و البته سازمانهای
بینالمللی به عنوان نماد استکبار غربی تعریف میشو د  .بر این اساس سازمان ملل متحد و ارکان
آن نوکر غرباند؛ شورای امنیت نماد شیطان بزرگ است؛ آژانس انرژی اتمی جاسوس غرب است؛
ن  .در این دیدگاه تفاوتی بین
افایتیاف میخواهد پشــت ناموس ما را ببیند و تفکرات مانند ای 
نظم بینالمللی و حقوق بینالمللی وجود ندارد و هردو عنصر اســتکبار جهانیان د  .جمالتی مانند
اینکه «اینقدر قطعنامه صادر کنند تا قطعنامهدانشان پاره شود» یا «ما میخواهیم کدخدای جهان
باشیم» ،یا اینکه «تحریمه ا هیچ اثری ندارد» یا نزاع بر سر اینکه ارتباط استراتژیک با روسیه یا چین
خوب یا بد است ،همگی ریشه در این اختالط معنایی دار د  .پس قدم اول برای اینکه بدانیم موضوع
ی و تجارت خارجی در سیاست خارجی ایران چه نقشی و جایگاهی دارد ،ابتدا باید
اقتصاد بینالملل 
به این سوال کلیدی پاسخ داد که آیا در سیاست خارجی ایران درکی از تفاوت نظم بینالمللی و
حقوق بینالمللی وجود دارد و اینکه آیا ایندو گزاره با هم متفاوتاند؟
 JJالف) نظم بینالمللی چیست؟
ی ســاختار قدرت در عرصه بینالمللی بر اساس مولفههای سیاسی ،اجتماعی،
نظم بینالملل 
ی تعریف میشود و با
ی توسط ارکان قدرت بینالملل 
ت  .نظم بینالملل 
اقتصادی ،علمی ،نظامی اس 
ت
ی تولیدکننده هژمون منطقهای یا جهانی اس 
ی تغییر مییاب د  .نظم بینالملل 
گسستهای بینالملل 
 در قبل از جنگ جهانی اول بریتانیا و عثمانی و روسها هژمون تلقی میشدن د  .جنگ جهانی اول
عثمانی و جنگ جهانی دوم بریتانیا را از این عناوین خلع کرد و نظم جدید ایاالت متحده را به عنوان
رقیب روسه ا درآور د  .فروپاشی شوروی این عنوان را به صورت انحصاری در اختیار ایاالت متحده
قرار دا د  .ایاالت متحده نیز این عنوان را بدون گسست جدیدی (جنگ جهانی یا فروپاشی درونی)
یکند و
ت  .هژمون بر اساس نظم بینالمللی بازی م 
به قدرت جدیدی (مانند چین) وانخواهد گذاش 
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دایماً صفحه شطرنج بازی خود را تغییر میدهد و با توسل به عناصر قدرت خود حداکثر منافع ملی،
یکن د .
ی جذب م 
سیاسی خود را در عرصه بینالملل 
JJب) آیا میان نظم بینالمللی و حقوق عمومی بینالمللی تفاوت وجود دارد؟
تفاوتهای بنیادین میان این دو مفهوم وجود دار د  .عناصر سازنده و بازیگران این دو با هم متفاوتاند
و عرصه یکسانی ندارن د  .در نظم بینالمللی عنصر قدرت بازیگر اصلی است و صاحبان قدرت بدون توجه
به عدالت زمین بازی را به نفع خود تغییر میدهن د  .بر این اساس ایاالت متحده بر اساس دروغ به عراق
حمله میکند و یا افغانستان را به راحتی به طالبان وامینهد؛ ایران را تحریم میکند ،ناتو را به مرزهای
روسیه میکشد ،عرصه را در دریای چین جنوبی تنگ میکند؛ تعیینکننده اصلی عرصه انرژی و قیمت
ت  .ایران در الهه بر انگلستان بر سر
ی عمومی عنصر حق بازیگر اس 
ت  .در مقابل در حقوق بینالملل 
آن اس 
ی علیه ایاالت متحده اقامه دعوا میکند و
دعوای نفت پیروز میشود؛ ایران در دیوان دادگستری بینالملل 
ن  .در اینکه نظم بینالمللی و حقوق بینالمللی عمومی در هم تاثیر و تاثر متقابل دارند،
بسیاری مانند ای 
شکی وجود ندار د  .اما این تاثیرپذیری از هم نباید منجر به این برداشت شود که این دو یک چیز بوده و
ت  .در ابتدای انقالب
دو روی یک سکهاند؛  .اشتباهی که بعد از انقالب در موارد بسیاری از ما سرزده اس 
و بعد از دولت موقت ،به کرات این ســخن شنیده میشد که از آنجا که سازمانهای بینالمللی نوکر
استکبار جهانیاند ،ما آنها را به رسمیت نمیشناسیم و یا از حضور در جلسات خودداری میکنیم و
ت
بهتبع از ظرفیتهای این سازمانه ا استفاده نمیشو د  .در بحث اقتصادی هم همین گزینه روی میز اس 
 .خود را از سازمانهای بینالمللی محروم کردهایم و در بحث مهم افایتیاف موضوع را به اشتباه به
ت  .همین معنا در رعایت مقررات پولی و بانکی
نظم بینالمللی گره زدهایم ،در حالی که امر حقوقی اس 
ت  .در دولت اصالحات موازنهای میان حقوق بینالمللی
ی و بسیاری مانند این هم صادق اس 
بینالملل 
ی در سیاســت خارجی ایران به وجود آمد که در دولت آقای احمدینژاد به ســرعت
و نظم بینالملل 
ت  .تا زمانی که در سیاست خارجی تعریف واقعبینانه از نظم بینالمللی موجود
دستاوردهای آن از بین رف 
صورت نگیرد و تحلیل منطبق بر واقع بحرانه ا و فرصته ا و تفکیک آن با حقوق عمومی بینالمللی
نشود ،در روی همین پاشنه خواهد چرخی د  .به عنوان یک عضو جامعه جهانی در عرصه حقوق نمیتوان
ی در جهت تخریب آن
مدعی نابودی اســرائیل شــد؛ هرچند میتوان در خفا در عرصه نظم بینالملل 
حکومت کوشی د  .شورای امنیت را نمیتوان نادیده گرفت ،اما میتوان با تحلیل درست و گرهزنی منافع،
رای شــورا را به ســوی خود چرخان د  .برای برخورداری از وامهای بینالمللی باید عضو بانک جهانی یا
ی بود ،اما برای دریافت امکانات باید رایزنی سیاسی کرد ؛ قواعدی که در زمان پهلوی
صندو ق بینالملل 
ی و حضور در نظم جدید
دوم به شدت رعایت میشد .حکومت وقت سعی میکرد میان حقوق بینالملل 
بینالمللی موازنه برقرار کن د  .مروری بر خاطرات پرویز راجی ،سفیر وقت ایران در لندن به خوبی گواه این
ت  .هرچند رابطه سیاسی با لندن و واشنگتن در بهترین صورت ممکن بود ،اما سعی در نفوذ
مسائل اس 
در سازمانهای بینالمللی مانند عفو بینالملل میش د  .وجود تفکرات رادیکال در صحنه سیاست خارجی
و سعی در حل و فصل مسائل از دید ایدئولوژیک نمیتواند ایران را در نظم بینالملل نوین پرتوان سازد؛
از سوی دیگر این نگاه ایران را هرچه بیشتر از صحنه سازمانهای بینالمللی دور خواهد کر د  .برای فشار
بر مذاکرات سیاسی نمیتوان آژانس را تحت فشار قرار داد ،بلکه باید از ابزارهای متفاوت سیاسی دیگر
در عرصه نظم بینالمللی استفاده کر د  .با ادامه روند فعلی نه تنها اقتصاد بلکه سیاستورزی هم در صحنه
ت .
خارجی ایران جایی نخواهد داش 

 ................................روایـت ................................
گزارش آیندهنگر از وضعیتی که این روزها در صنعت برق میگذرد

برق از صنعت برق پرید

صنعت برق ایران در سال  1400آن هم درست در ماههای پایانی دولت دوازدهم روزهای پر از خاموشی را سپری
کرد؛ روزهایی که البته بسیاری از کارشناسان و خبرگان این صنعت ،آن را از دو سال قبل پیشبینی کرده بودند؛
چراکه نهتنها دولت ســرمایهگذاری جدی در زمینه احداث نیروگاهها صورت نداده بود ،بلکه تعمیرات اساسی
نیروگاهها بهموقع انجام نشد و شبح خاموشی را بر سر بسیاری از صنایع گستراند.

عکس :رضا معطریان
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سایه سنگین خاموشیهای گسترده بر سر بخش صنعتی ،قرار تولید را برده است
محبوبه فکوری
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صنعت برق ایران روزهای عجیبی را گذراند که هنوز هم تبعات
آن هر چند کمرنگتر از ماههای گذشته ،پابرجا است و بسیاری از
بخشهای خانگی و صنعتی همچنان با خاموشیهای پراکنده و گاه
گسترده ،دست و پنجه نرم میکنند.
هفتههای متوالی است که با برنامه یا بدون برنامه ،برق بسیاری
از مناطق شــهری و البته صنعتی خاموش میشــود و مردم را در
سختیهای بســیاری قرار میدهد که حداقل کسی انتظار نداشت
در سال اول قرن جدید ،کشور به دلیل کمبود برق با مشکل مواجه
شود.
البته بســیاری از نخبگان و صنعتگران این حوزه ،خاموشیهای
گســترده را از سالها قبل برنامهریزی کرده بودند و دلیل آنها هم
مجموعه اتفاقاتی بود که خواسته و ناخواسته در این صنعت رخ داد
و ثمره آن ،در خاموشیهای گسترده به چشم خورد .حال این وزارت
نیرو اســت که باید تبعات عدم برنامهریزی دقیق و تامین بهموقع
منابع را بپذیرد و انگشت اتهامی را که به سمتش اشاره گرفته شده با
تمام وجود قبول کند؛ چراکه در سالهای گذشته نتوانسته اقدامات
موثری را در این حوزه انجام دهد و امور را به نحوی مدیریت کند که
بتواند در نهایت پاسخگوی افزایش تقاضا باشد.
نگاهی گذرا به آنچه طی سالهای گذشته بر صنعت برق کشور
گذشته است هم روایتی بهحق از ناکارآمدی و عدم برنامهریزی دقیق
در این صنعت را نمایان میسازد و شرایط را به گونهای پیش میبرد
که انتهایش همین روزهایی باشــد که اکنون بسیاری از صنایع و
خانوارهای ایرانی آن را مشاهده میکنند .در واقع ،وزارت نیرو باید
عالوه بر برنامهریزی دقیق برای احداث طیف متنوعی از نیروگاهها
ش خصوصی
به منظور تامین برق مورد نیاز کشــور ،از ظرفیت بخ 
و سرمایههایی هم اســتفاده کند که بسیاری از واحدهای تولیدی
به دلیل سیاســتگذاری غلط این وزارتخانه ،روانه میدان نکردند
و نیروگاهی هم احداث نشــد که اکنون بتواند پاسخگوی نیاز مردم
و کشور باشد.
در واقع ،دولت باید عالوه بر ســاخت نیروگاههای مقیاس بزرگ
که عمدتا در بخش حرارتی و سیکل ترکیبی متمرکز هستند ،رو به
احداث نیروگاههای مقیاس کوچک و پراکنده یا همان سی.اچ.پیها
بیاورد تا بلکه بتواند باری از دوش شبکه برق کشور بردارد؛ اما نهتنها
این ســرمایهگذاریها طی سنوات گذشــته از سوی دولت صورت
نگرفت ،بلکه بستر و فضای مناســب هم برای سرمایهگذاریهای
بخش خصوصی فراهم نشد و حتی آن دسته از تولیدکنندگانی که
نسبت به تامین برق مورد نیاز کارخانجات و واحدهای تولیدی خود
اقدام کردند هم نتوانستند در دوران بیبرقی ،ثمره این سرمایهگذاری
را ببینند و دیگر با خاموشــی مواجه نشود تا حداقل ترغیب شوند
سرمایهگذاری دوبارهای در این عرصه انجام دهند.
در واقــع ،وزارت نیــرو حتــی اجــازه نــداد که آن دســته از
تولیدکنندگانی که از سالهای قبل با پیشبینی وضعیت این روزها
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اقدام به احداث نیروگاههایی در کنار واحدهای تولیدی برای تامین
بــرق مورد نیاز خود کرده بودند هم از برق تولیدی خود اســتفاده
کنند؛ به این معنا که آنها باید برق خود را با قیمت اعالمی وزارت
نیرو به شبکه سراسری تحویل داده و در مقابل ،وقتی میخواستند
همین میزان برق را از شــبکه سراسری دریافت کنند ،باید قیمت
باالتری بابــت آن میپرداختند و این امر ،به مــرور انگیزه را برای
احداث نیروگاهها و سرمایهگذاری در این عرصه کاهش داد؛ چراکه
نهتنها مابهالتفاوت بهای برق باید به دولت پرداخت میشــد ،بلکه
عمال در شرایط بیبرقی و کمبود برق در کشور ،برق وارده به شبکه
سراســری دیگر متعلق به واحد تولیدی نبود و تضمینی هم برای
ارائه آن به تولیدکنندگان وجود نداشت؛ چراکه عمدتا بخش خانگی
به دلیــل تبعات و بحرانهای احتمالی سیاســی ،همواره در صدر
اولویتهــای وزارت نیرو برای تامین بــرق قرار دارد و این امر نکته
اصلی است که باید مدنظر سیاستگذاران در آینده برای این صنعت
قرار گیرد.
صحبت با تولیدکنندگان و صنعتگران به خوبی نشــان میدهد
که ســرمایهگذاری در این حوزه با مخاطرات جدی مواجه است و
اگر قرار بر این باشــد که دولت این روش و شــیوه را برای برخورد
با ســرمایهگذاران در صنعــت برق به ویــژه در بخش صنعتی در
پیش بگیرد ،به مرور باید شــاهد صفر شــدن سرمایهگذاریها در
این حوزه بــود و همین امر باز هم مخاطرات صنعت را بیشــتر و
احتمال خاموشیهای گســتردهتر را باالتر میبرد؛ چراکه دولت به
دلیل تحریمهای ظالمانه سالهای گذشته و به صفر رسیدن فروش
نفت ،به طــور قطع منابع مالی الزم را در اختیــار ندارد تا در این
حوزه سرمایهگذاری کند؛ به خصوص اینکه سرمایهگذاری در احداث
نیروگاههای بزرگمقیاس بســیار باال است و به منابع خیلی زیادی
نیاز دارد .از ســوی دیگر ،به دلیل تحریمهای گســترده از یک سو
و عدم دسترســی به تکنولوژیها و دانش فنی روز دنیا در احداث
نیروگاههــای بزرگمقیاس ،توربینها و تجهیــزات مورد نیاز برای
ن تامین خواهند
احداث یک نیروگاه با هزینه بســیار باالیــی امکا 
داشــت و همین امر هم شرایط را برای دولت بسیار سخت خواهد
کرد؛ چراکه با کسری بودجهای که هماکنون با آن دست و پنجه نرم
میکند ،به طور قطع منابع الزم را در اختیار نخواهد داشت که بتواند
در این مسیر سرمایهگذاری کند.
موضوع دیگری که باید در نظر داشــت ،عدم برنامهریزی دولت
برای تعمیرات اساسی نیروگاهها است که ظرف سالهای گذشته به
دلیل تحریم و کمبود منابع مالی ،بسیاری از نیروگاهها در زمان خود
اورهال نشــدند تا بتوانند تازهنفس به مدار تولید برگردند؛ بنابراین
اســتفاده از ظرفیتهای موجود هم ،خود با مشکل مواجه است و
بخشی از ظرفیتهای تامین برق را از دسترس خارج میکند.
سال گذشته بود که در تابســتان ،کشور پیک  58هزار و 500
مگاواتی در تابســتان را تجربه کرد و امسال انتظار آن میرفت که

حتی آن دسته از تولیدکنندگانی که نسبت به تامین برق مورد نیاز کارخانجات و واحدهای تولیدی خود
اقدام کردند هم نتوانستند در دوران بیبرقی ،ثمره این سرمایهگذاری را ببینند و دیگر با خاموشی مواجه
نشوند تا حداقل ترغیب شوند سرمایهگذاری دوبارهای در این عرصه انجام دهند.

با گســتردهتر شدن استفاده از شــبکه برق برای تامین ماینرهای
تولیدکننده ارزهای دیجیتال کــه امروز به یکی از معضالت اصلی
اقتصاد ایران از زوایای گوناگون تبدیل شــده است ،میزان نیاز برق
بسیار باالتر از این رقم باشد و تابستان با کسریهای بسیار به دلیل
عدم ســرمایهگذاری و تعمیرات اساسی سپری شــود .نکته حائز
اهمیتی که باید به این مخاطرات اضافه کرد ،کمبود سوختی بود که
نیروگاهها در زمستان سال گذشته با آن مواجه شدند و همین امر،
باز هم بخشی از تولید برق کشور را با مشکل مواجه ساخت.
در این بین ،شاخصهای عملکردی صنعت برق در سال  ۹۹نشان
میدهــد ظرفیت منصوبه برق در حالی به حــدود  ۸۵هزار مگاوات
رسیده که پیک بار برای اولین بار طی یک دهه اخیر در همین سال،
با  ۵۸۲۰۰مگاوات در شــب اتفاق افتاده و همین امر ،پیشبینیها را
معطوف به این میکرد که فروش برق تقریبا تا پایان ســال به ۲۹۰
ت ساعت برســد؛ ضمن اینکه به موازات ،تعداد
هزار میلیون کیلووا 
مشترکین جدید نیز در سال گذشته ،به حدود یک میلیون و ۲۵۰هزار
مشترک رســید و اگرچه  1200کیلومتر شبک ه جدید فوق توزیع و
انتقالی هم وارد مدار شد ،اما یارای پاسخگویی به نیازی را نداشت که
در سال گذشته و البته سال جاری از شبکه برق کشور تقاضا میشد.
البته وزارت نیــرو اعالم کرده بود که عالوه بر ظرفیتی که وارد مدار
شده ،ظرفیت اضافهشده به پستهای فوق توزیع و انتقال نیز در سال
گذشته ،به  ۸هزار مگاولت آمپر رسیده بوده و طول شبکههای توزیع
اضافهشده نیز حدود ۱۵هزار کیلومتر برآورد شده بود.
در این میان بسیاری از کارشناسان صنعت برق بر این باور بودند
کــه دولت باید به موازات ســرمایهگذاریهای بزرگی که باید برای
احداث نیروگاههای برق حرارتی و ســیکلترکیبی انجام دهد؛ باید
رو به اســتفاده از انرژیهای تجدیدپذیر هم میآورد تا بلکه بتواند
با ســرمایهگذاریهای کوچک و پراکندهای که در این حوزه انجام
میدهد ،بخشــی از بار وارده به شــبکه را بکاهد؛ اما متاسفانه باز
هم آمارها نشــان داد که در بخش توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و
بهرهوری انرژی نیز ،در ســال  99در بر روی همان پاشنه سالهای
ی کلی نشــان میداد که
قبل چرخیــده؛ به همین دلیــل ،ارزیاب 
شاخصهای عملکردی صنعت برق با اندکی تغییرات طی یک دهه
اخیر به جز در بخش صادرات برق ثابت بوده و از رشــد یکنواختی
پیروی کرده اســت؛ در حالی که غول تقاضا هر روز بزرگتر شده و
با ورود ماینرها و طلبی که به صورت مجاز و غیرمجاز از شبکه برق
کشور میکردند ،این حرکت یکنواخت و بدون رشد را برنمیتابید.
در ایــن میان اگــر بخواهیــم نیمنگاهی به دیگر مشــکالت
بهوجودآورنده وضعیت کنونی در صنعت برق کشور داشته باشیم،
باید به این نکته اشــاره کنیم که عدم توجــه دولت و وزارت نیرو
به ایجاد جذابیتهای الزم قیمتی برای خرید هر کیلووات ســاعت
ش خصوصی اســت کــه انگیزه الزم را از
برق از تولیدکنندگان بخ 
ســرمایهگذاران ربوده اســت؛ اگرچه وزارت نیــرو در یک حرکت
دیرهنگام قیمت خرید تضمینی بــرق از منابع مختلف تولید برق
را در هفتههای پایانی عمر دولت اصالح کرد ،اما به هر حال هشت
سال در صنعت برق کشــور ،سرمایهگذاری جدی به عمل نیامد و
ِ
ســرعت رشد
نیروگاههای َق َدری به مدار تولید اضافه نشــدند تا به
تقاضا پاسخ دهند؛ در حالی که به هر حال ،کشور رو به رشد است و
برخی طرحهای توسعهای را کلید زده است که اولین پیششرط آن
تامین بهموقع و پایدار برق است.

نکته حائز اهمیتی که باید به آن اشاره داشت ،بیتوجهی غیرقابل
اغماض وزارت نیرو نسبت به موضوع «جهش تولید» است که بارها
و بارها از ســوی مقامات ارشــد نظام جمهوری اسالمی ایران مورد
تاکید قرار گرفته اســت؛ به این معنا که یکی از پیششــرطهای
اصلی این موضوع ،تامین برق پایدار اســت که متاســفانه صورت
نگرفت و بســیاری از تولیدکنندگان را با چالش در خطوط تولیدی
و عدم ایفای بهموقع تعهدات تولیدی خود مواجه ســاخت .به این
معنا که عدم تامین بهموقع برق ،منجر به این شــد که برنامههای
بسیاری از واحدهای تولیدی بهموقع محقق نشود .حاال بسیاری از
تولیدکنندگان میگویند که اگر پرونده خاموشــیها در مردادماه و
هفته اول و دوم شهریورماه بسته شود ،شاید بتوانند کمبود تولید این
روزها را جبران کند؛ اما اگر قرار به این باشد که خاموشیها ادامهدار
شده و در مقابل ،در زمستان نیز با کمبود سوخت نیروگاهها و کاهش
تولید برق ،باز هم تولیدکنندگان صنعتی و معدنی با چالش مواجه
شوند ،به طور قطع خاموشیهای گسترده امسال ،اثر منفی بسزایی
در حوزه تولید به جای خواهد گذاشت و عدم تامین بهموقع برق ،به
متهم ردیف اول عدم تحقق شعار «جهش تولید» تبدیل خواهد شد.
در ایــن میان این نکته را هم نباید فراموش کرد که ســالهای
متوالی است صنعت برق کشور از عدم بهرهوری مناسب رنج میبرد
و وزارت نیــرو هم تالش نکرده تا بهموقــع برنامهریزیهای الزم را
برای افزایش سطح راندمان نیروگاههای موجود کشور صورت دهد و
همین امر هم منجر به تشدید خاموشیها شده است؛ چراکه گاهی
خبرها حکایت از آن دارد که راندمان بسیاری از نیروگاهها ،حتی به
کمتر از  40درصد هم میرســد کــه این موضوع به هر حال امری
نگرانکننده برای آینده صنعت برق کشور است.
به هر حال به نظر میرســد که کســری اعتبار و نقدینگی در
صنعت برق طی یک دهه اخیر تقریبا عادی شــده است؛ به نحوی
کــه گزارشها حکایت از آن دارد کــه با وجود اینکه اکثر بازیگران
ایــن صنعت ،به نحوه بازی در این شــرایط عــادت کردهاند اما به
علت سختتر شدن این نوع بازی ،به تدریج بازیکنان ،زمین بازی،
تجهیزات و تکنولوژی دچار فرســودگی و آســیبدیدگی و حتی
فروپاشــی میشوند و با پدیدههایی از قبیل خاموشیهای زمستان
و تابستان مواجه خواهیم شد که بهشدت صنعت برق و کشور را با
چالش مواجه میکند.
هم اکنون پیشبینیها حکایت از به مدار آمدن حداقل ۵۰۰
مگاوات ظرفیت جدید در بخش انرژیهای نو دارد ولی در مقابل،
کماکان شدت مصرف انرژی افزایش خواهد یافت؛ ضمن اینکه با
توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور بعید به نظر میرسد
معجزه خاصی در شرایط مالی و اقتصادی صنعت برق ایجاد شود؛
ضمن اینکه اگر نرخ متوســط فروش برق با حداکثر  ۲۰درصد
رشد مواجه شود ،کماکان کسری بودجه ۱۵هزار میلیارد تومانی
صنعت برق قابل پیشبینی اســت .از سوی دیگر با فرض عدم
سرمایهگذاری مستقیم صنعت برق در بخش تولید ،با توجه به
ضرورت حداقل  ۸هزار تا ۱۰هزار میلیارد تومانی سرمایهگذاری
مورد نیاز در بخش توزیع ،فوق توزیع و انتقال و درآمدهای ناشی
از فروش انشــعاب ،این بخش از صنعت برق نیز با کسری تا ۵۰
درصدی نقدینگی طبق روال ســنوات اخیر مواجه خواهد بود؛
بنابراین باید خیلی دقیق و ســنجیده برای این صنعت حرکت
کرد.

تولیدکنندگان
باید برق خود را
با قیمت اعالمی
وزارت نیرو به
شبکه سراسری
تحویل داده و
در مقابل ،وقتی
میخواستند
همینمیزان
برق را از شبکه
سراسری دریافت
کنند؛بایدقیمت
باالتری بابت آن
میپرداختند و
این امر ،به مرور
انگیزه را برای
احداث نیروگاهها
و سرمایهگذاری
در این عرصه
کاهش داد
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روایت
معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران
ب واحدهای تولیدی از بیبرنامگی وزارت نیرو در تامین پایدار برق میگوید
از آسی 

در انتظار روشنایی
بیبرقی همه را کالفه کرده است .روزهای متمادی است که کشور به دلیل
کمبود برق و چالشهایی که این صنعت در سالهای گذشته بدون پاسخ
گذاشته است ،سختیهای خاص خود را تجربه میکند .از بیمارستانهایی که
به دلیل قطعی برق در استفاده از تجهیزات خود دچار مشکل هستند و برق
اضطراری آنها دیگر جواب نمیدهد تا صنایعی که چراغهای خود را خاموش
کردهاند و به انتظار شرایط پایدار برق شبکه نشستهاند؛ چراکه دیگر یارای
خرابیها و خسارتهای عمده را ندارند و منابع مالی آنها برای بازسازی و
نوسازی ناشی از قطع برق بسیار محدود است .اکنون هم که خبرها از گوشه
و کنار حکایت از آن دارد که در زمستان هم همین وضعیت برای صنایع چه در حوزه صنعت برق و چه در حوزه
یهای بیبرنامه و ضعف وزارت نیرو در
تامین گاز و انرژی مشاهده خواهد شد .بماند که به دلیل همین خاموش 
اطالعرسانی دقیق به تولیدکنندگان و صنعتگران ،مواد اولیه بسیاری از تولیدکنندگان خراب شده و معضل
تعطیلیهای طوالنیمدت خطوط تولیدی پابرجا است .حاال بررسیهای دقیق و تحلیلی در مورد نحوه خسارت
خاموشیها به صنعت برق کشور حکایت از آن دارد که آسیبهای تولیدکنندگان و صنعتگران از قطعیهای مکرر
برق جدی است و باید برای آن چارهاندیشی کرد .هومن حاجیپور ،معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران از
وضعیت اسفبار برخی از واحدهای تولیدی به سبب قطعیهای مکرر برق میگوید.

بررسیهای ما
نشانگر آن است
که از مجموع
 450بنگاه
مشارکتکننده
در این بررسی،
 291بنگاه به
واسطه قطعی برق
آسیبهای جدی
را در دستگاهها و
تجهیزاتتولید
خود دیده بودند؛
اما این همه ماجرا
نیست؛ چراکه
مواد اولیه تولید
 180بنگاه به
واسطه قطعی برق
از بین رفته است
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این روزها قطعیهای مکرر برق بسیاری از مردم در بخش خانگی
و البته صنعتگران و تولیدکنندگان را در بخش صنعتی دچار مشکل
کرده است .واقعیت آن است که در سالی که جهش تولید نام گرفته،
بسیاری از کارخانجات تولیدی بر سر خاموشیها و قطعیهای مکرر
برق ،دچار مشکالت بســیاری شدهاند که حل و فصل آن هم دیگر
شاید دردی از آنها دوا نکند .شما این فضا را چطور تحلیل میکنید؟

خاموشــیهای مکرر برق اگرچه از سوی وزارت نیرو با انتشار جداول
خاموشیها همراه بود ،اما واقعیت آن است که بسیاری از واحدهای تولیدی
حتی از این جداول هم بیخبر هستند و بررسیها هم به خوبی نشان از
ضعف وزارت نیرو در مدیریت این وضعیت دارد و به همین خاطر ،بسیاری
از تولیدکنندگان با مشکالت جدی در تولید خود مواجه هستند .در این
میان ،اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران با درک صحیح از
وضعیت پیشآمده و به منظور آسیبشناسی و اطالع از میزان اثرپذیری
واحدهای تولیدی نسبت به خسارتهای پیشآمده ناشی از خاموشیها،
اقدام به بررسی خسارات ناشی از قطع برق به بنگاههای صنعتی کرد که
در قالب آن ،نتایج نشان میدهد که از مجموع  500تماس برقرارشده با
تولیدکنندگان و واحدهای صنعتی 450،بنگاه به ارائه اطالعات پرداختهاند
که این امر حکایت از نرخ مشارکت  90درصدی واحدهای تولیدی در این
بررسی داشــته و آن را قابل اتکا میکند .همانطور که میدانید وزارت
نیرو برای برنامهریزی واحدهای تولیدی نسبت به زمان خاموشیها اقدام
به انتشار جداول خاموشی میکرد تا واحدهای تولیدی نوبت زمانبندی
قطعی برق خود را بدانند و نسبت به اندیشیدن تمهیدات الزم اقدام کنند؛
اما نکته حائز اهمیتی که در این بررسی به چشم میخورد ،آن است که
نرخ رضایت بنگاههای مورد ارزیابی از جدول اعالمی وزارت نیرو مبنی بر
زمان خاموشــیها بسیار کم بوده و این نشان میدهد که بالطبع ،میزان
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خسارات نیز به دلیل همین اطالعرسانی پایین ،باال میرود .از سوی دیگر،
بررســیها حکایت از آن دارد که  82درصد از بنگاههای اقتصادی ،فاقد
زیرســاخت الزم برای جایگزینی انرژی بودهاند که خود این هم باز جای
تاسف دارد؛ چراکه اگر واحدهای تولیدی از این زیرساخت بهرهمند نباشند،
به طور قطع در زمان خاموشیها امکان ادامه کار خطوط تولیدی خود را
ندارند و همین امر ،تهدیدی برای میزان تولید آنها و ایفای تعهداتشان در
بازار به شمار میرود .به هر حال وضعیتی که خاموشیهای گسترده اخیر
برای بنگاههای تولیدی و صنعتی به وجود آورده ،وضعیت بسیار نامناسبی
است که انتظار میرود وزارت نیرو و دولت جدید ،برای آن فکری بکنند؛ به
خصوص اینکه این اتفاق درست در مقاطعی رخ میدهد که شعار جهش
تولید ،نقشــه راه بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی را تغییر داده و
آنها به ســمت افزایش میزان تولیدات خود حرکت کردهاند؛ اما با این
وضعیت خاموشیها در تابستان و در واقع ،در هفتههایی از فصل بهار از
یک سو و احتمال قطعی گاز و عدم سوخترسانی به واحدهای تولیدی از
سوی دیگر ،معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار بخش تولید خواهد بود.
شما اشــاره به وضعیت کلی واحدهای تولیدی به دلیل کمبود
برق و خسارات ناشــی از خاموشیهای گسترده در بخش صنعت و
شهرکهای صنعتی کردید؛ چه تبعاتی واحدهای تولیدی را بیش از
هرچیز دیگری تهدید میکند؟

من فکر میکنم که در کنار آسیبهایی که خطوط تولیدی و میزان
تولید میبینند و ممکن است کاهش تولید را داشته باشند و به تعهدات
خود در بازار نتوانند بهموقع عمل کنند؛ نکته حائز اهمیت اشــتغال این
بخش است؛ به نحوی که اتفاقا بررسیها در این بخش حکایت از آن دارد
که از حیث تبعات قطعی برق ،موارد بیکاری نیروی انســانی در ساعات
کاری و کاهش بهرهوری و معیوب شــدن دستگاهها و تجهیزات تولید
بسیار مشهود است؛ ضمن اینکه تاخیر در امورات دولتی و اداری همچون
پرداخت مالیاتها و ارائه اظهارنامههای مالیاتی را هم باید اضافه کرد؛ اما
نکته اصلی این است که تاثیرگذارترین عواقب این بحران را باید به نیروی
انسانی و اشتغال نســبت داد .در واقع ،طبق نظرسنجیهای انجامشده،
میزان کلی خسارت وارده به بنگاههای مورد ارزیابی حداقل  100میلیون
و در حالت متوسط  500میلیون تومان است.
به هر حال با توجه به شرایط کنونی مالی بنگاههای اقتصادی همین
رقم خســارت هم برای بســیاری از واحدهای تولیدی غیرقابل جبران
است .اما اینکه واحدهای تولیدی نیز تمهیدی برای جبران خاموشیها
نداشتهاند ،موضوع حائز اهمیتی است که باید برای آن چارهاندیشی کرد.
دقیقا همینطور است .بررسیهای ما نشان میدهد که از مجموع 450
بنگاهی که در بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران مورد پایش قرار
گرفتهاند ،تعداد  370بنگاه روش جایگزین برای تامین برق نداشتهاند و
همان  80بنگاهی هم که این روشها را به کار میگیرند نمیتوان گفت که
زیرساخت کامال تضمینشدهای دارند .بر اساس این بررسیها ،از مجموع
 80بنگاهی که دارای روش جایگزین بودهاند ،تعداد  53بنگاه از ژنراتور،
 18بنگاه از موتور برق و  9بنگاه از یوپیاس استفاده میکنند.

اتاق تهران  500بنگاه صنعتی را پایش کرده که
از این تعداد 291 ،بنگاه به واسطه قطعی برق
آسیبهای جدی دیده بودند.

رقم خسارت اعالمی برای بنگاههای تولیدی را اعالم کردید .آیا
تفکیکی از این خسارتها دارید که بیشتر در کدام بخش متمرکز بوده
است؟

بررسیهای ما نشانگر آن است که از مجموع 450بنگاه مشارکتکننده
در این بررسی 291 ،بنگاه به واسطه قطعی برق آسیبهای جدی را در
دستگاهها و تجهیزات تولید خود دیده بودند؛ اما این همه ماجرا نیست؛
چراکه مواد اولیه تولید  180بنگاه به واسطه قطعی برق از بین رفته است و
خب در شرایط کنونی ،جبران این مواد اولیه با توجه به کمبود منابع مالی
داخلی از یک سو و نبود ارز مورد نیاز برای واردات از سوی دیگر ،اتفاقی
بسیار ناگوار برای واحدهای تولیدی است؛ به خصوص اینکه در یکی ،دو
ســال اخیر ،بانک مرکزی خطاهای بسیاری را در تامین و تخصیص ارز
مورد نیاز واحدهای تولیدی برای تامین مواد اولیه و تجهیزات و قطعات
تولید داشته است و بنابراین از بین رفتن مواد اولیه آسیب خیلی جدی به
خطوط تولیدی آنها وارد خواهد آورد .اما این تنها بخشی از ماجرا است؛
چراکه میزان کیفیت و بهداشــت محصول نهایی  194بنگاه به واسطه
قطعی برق کاهش یافته است و این را از اظهارات و نتایج بررسیهای این
تحقیق بهخوبی میتوان دریافت.
خب یکی از مواردی که به نظر میرســد با کاهش میزان تولید
و توقف خطوط تولیدی مشهود است بیکاری نیروی انسانی است.
به هر حال برخی از کارخانجات سه شیفت در حال تولید بودند و یا
نیروی انسانی آنها به صورت مستمر در خطوط تولیدی مشغول به
کار هستند؛ حاال با قطعی برق ،حتی اگر جدول خاموشیها هم اعالم
شود ،باز هم برای برخی از کارخانجات نمیصرفد که دستگاههای خود
را مدام خاموش و روشن کنند یا خطوط تولیدی خود را متوقف کرده
و مجدد به مدار برگردانند .از این بابت چه خساراتی را میتوان متوجه
بخش صنعت و تولید کشور در اثر خاموشیها دانست؟

اتفاقا این هم یکی از نکاتی اســت که در این بررسی مورد توجه قرار
گرفته است .واقعیت آن است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران و با توجه
به معضالتی که براثر بیکاری و عدم اشتغال افراد در ردههای مختلف سنی
و تحصیالتی گریبانگیر کشور است ،نهتنها باید اجازه نداد که نیروی شاغل
فعلی از کار بیکار شود ،بلکه باید تالش کرد تا با برنامهریزیهای مشخص،
افراد بیشــتری را جذب بازار کار و برای آنها اشتغالزایی کرد .متاسفانه
نتایج بررســیهای ما نشانگر آن است که متاسفانه  327بنگاه از مجموع
تعداد بنگاههای مورد بررسی ،با مشکل بیکاری نیروی انسانی در ساعات
کاری و کاهش بهرهوری مواجه بودهاند که خب آمار هم به خوبی روایت
از وضعیت ناگوار خاموشیها برای صنعت برق کشور دارد؛ ضمن اینکه به
موازات این اتفاقات یعنی بیکاری و کاهش میزان تولید 274 ،بنگاه هم با
مشکل تاخیر در تحویل سفارشات مواجه شدهاند که همین بدعهدی آینده
کسب و کار و بازار آنها را به خصوص در کشورهای هدف صادراتی دچار
مشکل میکند .هرچند اثرات مخرب آن در بازار داخلی را هم نباید نادیده
گرفت؛ به این معنا که عدم عرضه بهموقع کاالها به بازار در مقابل تقاضایی
که برای آنها وجود دارد ،منجر به برهم خوردن عرضه و تقاضا خواهد شد
که خود آثار مخربی را در حوزه تولید و قیمت و حتی شــکلگیری بازار
سیاه به جای خواهد گذاشت .در کنار این ،واحدهای تولیدی نیز با مشکل
تاخیر در امورات اداری و دولتی اعم از تکمیل بهموقع اظهارنامه مالیاتی و
ارائه لیست حق بیمه مواجه شدهاند که در بررسیهای بین بنگاهی اتاق
بازرگانی تهران کامال مشهود است .به هر حال ،خسارات زیادی به واحدهای
تولیدی ناشی از کمبود برق و خاموشیهای مکرر وارد آمده که متوسط
آنهــا همانطور که عرض کردم 500 ،میلیون تومان اســت .نکته حائز

اهمیت این است که فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان ،مواردی همچون
عدم اطالعرسانی دقیق و جامع از زمانبندی قطعی برق به منظور کاهش
صدمات و خسارات وارده را پاشنه آشیل خاموشیها میدانند؛ ضمن اینکه
بر این باورند که فرسودگی و معیوب شدن دستگاهها و ماشینآالت تولید و
خروج آنها از خطوط تولیدی مشکالت را بسیار کرده است؛ به نحوی که
ی کورههای صنعتی و صدمات و خسارات راهاندازی مجدد آنها،
خاموش 
نمونه صدمات بسیار گسترده به این خطوط تولیدی است .از سوی دیگر،
کاهش تولید و به تبع آن افزایش قیمت تمامشده محصوالت ،از بین رفتن
مواد اولیه تولید به دلیل خاموش شــدن دستگاهها و تجهیزات تولید به
واســطه قطعی برق نیز از جمله مواردی است که فعاالن اقتصادی به آن
اشاره دارند .همچنین کاهش کیفیت و بهداشت محصول نهایی به ویژه در
صنایع غذایی ،از بین رفتن محصوالت کشاورزی کشتشده در گلخانهها،
قطع آب به دلیل از کار افتادن پمپهای انتقال آب ،تاخیر در پروسه تولید
و به تبع آن تاخیر در تحویل سفارشات و ایجاد نارضایتی برای مشتریان،
بیکاری منابع انسانی در ساعات کاری و در نتیجه کاهش بهرهوری آنها و
مشکالت ناشی از عدم تکمیل بهموقع اظهارنامههای مالیاتی و ارائه لیست
حق بیمه از جمله مهمترین موارد و یافتههای این بررســی کارشناسانه
است .به هر حال به نظر میرسد که وزارت نیرو باید برای سالهای آینده
فکری کرده و نسبت به تامین بهموقع و پایدار برق اقدامات الزم را انجام
دهد ،چراکه مخاطرات کاهش تولید و کمبود پیشآمده در حوزه تامین
برق بسیار باال خواهد بود و سال به سال هم بیشتر خواهد شد .به همین
دلیل است که باید برای آن چارهاندیشی و زمینه را برای حضور حداکثری
فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان بخش خصوصی صنعت برق فراهم کرد.
ش خصوصی در کنار واحدهای تولیدی اقدام
به خصوص اینکه اکنون بخ 
به ایجاد نیروگاههای اختصاصــی برق کرده و دولت باید کاری به فروش
این برق نداشته باشد و اجازه دهد که تولیدکننده و مصرفکننده در یک
حرکت تعاملی نسبت به چند و چون آن به نتیجه و جمعبندی برسند .به
هر حال امسال تابستان ،تولید تحتالشعاع قرار گرفت ،اما بیم آن هم وجود
دارد که همچون سال گذشته که کمبود سوخت منجر به کاهش تولید
برق شد و باز هم صنایع را با خاموشیهایی مواجه کرد ،زمستان امسال باز
هم دولت نسبت به خاموشیها اقدام کند و همین امر باز هم تولید را یک
پله عقبتر خواهد راند.

میزان کلی
خسارت وارده به
بنگاههای مورد
ارزیابی بین 100
تا 500میلیون
تومان برآورد
میشود
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روایت

متهمان ردیف اول خاموشیها

خاموشیهای اخیر عمدتا به دلیل نبود نگاه توسعهای در صنعت برق از سوی وزرای نیرو بوده که در سالهای
گذشته ،سرمایهگذاری در صنعت را با وقفه مواجه کرده است

خاموشــیها آن هم در اولین ســال از قرن جدید در کشوری رو به توسعه که البته
سرعتی الکپشتی دارد ،موضوعی بود که بسیاری از مردم و صنعتگران را غافلگیر کرد؛
به خصوص اینکه شرایط اقتصادی کشور ،تجهیزات و ماشینآالت بسیاری از بنگاههای
اقتصادی را به دلیل کمبود منابع مالی ریالی و ارزی از یک سو و تشدید تحریمها از سوی
دیگر ،آسیبپذیر کرده است .حاال چشم نگران واحدهای تولیدی به جداول خاموشیهای
وزارت نیرو است و بیم از قطعیهای برق یکباره و بدون برنامه ،همواره ذهن و فکر آنها
را تهدید میکند؛ تا جایی که برخی ترجیح دادهاند که به طور کلی یا تعطیالت تابستانی
اعالم کرده و کارگران خود را در چنین شــرایطی خــارج از محیط کار نگاه دارند یا به
تعمیرات اساسی دستگاهها و تجهیزات بپردازند تا شاید خاموشیها رو به پایان گذارد و باز
هم رونق به خطوط تولیدی آنها برگردد؛ به هر حال چراغ بسیاری از واحدهای تولیدی
این روزها خاموش است.
در میان عوامل کوتاهمدت قطعا میتوان ســهمی را به استخراج رمزارزها اختصاص
داد اما میزان این ســهم بسیار محدود است .بر اســاس اعالم توانیر میزان بار مصرفی
استخراجکنندگان رمزارز عددی بین  ۵۰۰تا  ۶۰۰مگاوات است که بخشی از آن را مجازها
و بخشی را غیرمجازها تشکیل میدهند .حتی اگر اینطور محاسبه کنیم که برخی ماینرها
کشف نشده و مثال مصرف آنها به  ۱۰۰۰مگاوات نیز میرسد ،باز هم در مقایسه با کمبود
 ۹۰۰۰مگاواتی در شبکه نمیتوان سهم اصلی را به آنها داد .اگرچه وزارت نیرو اعالم کرده
که فعالیت ماینرهای مجاز را متوقف کرده است اما با این وجود کمبودها جبران نمیشود
و از این رو باید به آنها سهمی داد اما نباید در این سهم اغراق کرد .نکته حائز اهمیت آن
است که بر اساس برنامه ششم توسعه باید ساالنه  ۵۰۰۰مگاوات ظرفیت جدید به شبکه
برق اضافه میشــد و عدد نهایی ظرفیت به  ۱۰۰هزار مگاوات میرسید اما در عمل این
اتفاق نیفتاد و امروز ظرفیت کلی چیزی بیش از  ۸۰هزار مگاوات تخمین زده میشود؛
این در حالی است که به نظر میرسد امکان فعال کردن تمام آن نیز وجود ندارد .از سوی
دیگر باید بخشی از این افزایش ظرفیت به انرژیهای تجدیدپذیر اختصاص مییافت که
تنها بخش محدودی از آن اجرایی شده و سهم انرژیهای تجدیدپذیر در صنعت برق ما
شاید کمتر از یک درصد باشد .این عدد یک نگرانی جدی در سیاستهای کالن و بهروز
در این حوزه به شمار میرود.
در این میان بخش خصوصی معتقد است که از سالها قبل ،با ادبیات متفاوتی به دولت
در مورد این روزها هشدار داده بوده و دولت این بار هم مثل همیشه ،به توصیههای فعاالن
اقتصادی و سرمایهگذاران در صنعت برق بیتفاوت بوده است .البته این موضوع تنها به
دولتهای یازدهم و دوازدهم برنمیگردد؛ بلکه به نظر میرسد که روند سرمایهگذاری در
صنعت برق و آغاز احداث نیروگاههای جدید و قابل اتکا برای تامین برق کشور ،از دولت
نهم و دهم رسما متوقف شده بود ،اگرچه آن زمان اعالم میشد که بخش خصوصی باید
محور کار باشد ،اما آنگونه که فعاالن اقتصادی میگویند ،هیچگاه اجازه تصمیمگیری
برای احداث نیروگاهها و سرمایهگذاریهای جذاب در صنعت برق ،به این بخش داده نشد؛
چراکه دولت عمال نهتنها بر سر صدور مجوزهای مرتبط با سرمایهگذاری در صنعت برق
کشور همکاری الزم را با بخشخصوصی نداشت ،بلکه با نرخگذاریهایی هم که انجام داد،
عمال رغبت بخش غیردولتی برای حضور در عرصه سرمایهگذاری نیروگاهی را از بین برد.
همین مسیر هم ،مبنای حرکت دو دولت اخیر قرار گرفت و مسیر اشتباه گذشته در
ســنگاندازی برای ورود بخش خصوصی به سرمایهگذاری در صنعت برق تکرار شد؛ به
نحوی که امروز ،حتی کســانی که در صنعت برق برای احداث نیروگاهها سرمایهگذاری
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کردهاند هم ،با مشکالت بسیاری در مواجهه دولت با سرمایهگذاری آنها دست و پنجه نرم
میکنند و از سرمایهگذاری خود در این بخش از اقتصاد ایران پشیمان هستند .صحبت
با بخشخصوصی و ســرمایهگذاران در صنعت برق به خوبی نشــان میدهد که حتی
ش خصوصی علیرغم سرمایهگذاریهای کالنی که در این صنعت صورت داده ،اکنون
بخ 
قادر به دریافت پول برق فروختهشده به شبکه برق سراسری از دولت نیست و مطالبات
سرمایهگذاران و فروشندگان برق در این مسیر ،ماههای متمادی است که معوق شده است.
بنابراین با کنار هم قرار دادن این مسائل بهخوبی میتوان دریافت که صنعت برق ایران چرا
امروز با خاموشیهای اینچنینی مواجه شده است.
نکته دیگری که فعاالن صنعت برق در دالیل خاموشیهای اخیر به آن اشاره میکنند،
عدم تخصیص منابع ارزی از سوی صندوق توسعه است که سالهاست منابع قابل توجهی
برای سرمایهگذاری در حوزه ساخت و احداث نیروگاهها اختصاص نداده و در عین حال،
رویکرد حمایتگرایانهای نیز از این صندوق در اختصاص منابع مالی به بخش خصوصی
در احداث نیروگاهها دیده نمیشود.
ش خصوصی که عمال
نکته حائز اهمیت آن اســت که بسیاری از سرمایهگذاران بخ 
فروشــنده برق به شبکه برق سراسری و وزارت نیرو هســتند ،در حالی امکان دریافت
مطالبات خود بابت فروش برق را ندارند که از سوی دیگر ،خود بدهکار به سایر بخشهای
وزارت نیرو هستند .موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد ،این است که نیروگاهها برای
افزایش بهرهوری و به حداکثر رســاندن میزان تولیــد خود ،نیاز به زمان دارند و به طور
معمول اورهال یا همان تعمیر و نگهداری یک نیروگاه به حدود یک ماه زمان نیاز دارد؛ اما
در شرایطی که باید این نیروگاهها بهروزرسانی شوند و تعمیرات اساسی انجام دهند ،وزارت
نیرو اجازه این کار را به برخی از نیروگاهها به خصوص نیروگاههای بخش خصوصی نداده و
همین امر ،میزان راندمان و تولید برق آنها را در پیک مصرف و تابستان گرم و پرخاموشی
امسال ،به شدت کاهش داده است .این در شرایطی است که چنین موضوع مهمی باید
با برنامهریزیهای کالن صورت گرفته از سوی وزارت نیرو ،به خوبی تمهید شود تا بتوان
در زمانی که بار شبکه پایین است ،با اورهال ،نیروگاهها را در زمان اوج مصرف ،سرپا نگاه
داشــت؛ به این معنا که در زمان تعمیرات اساسی نیروگاهی ،بتوان با برنامهریزی وزارت
نیرو ،شرایطی را فراهم کرد که سایر نیروگاهها ،برق مورد نیاز را جبران کنند تا هر نیروگاه
بتواند ظرفیت خود را اورهال اساسی کرده و بار دیگر به شبکه بازگردد .اما متاسفانه ،به
گواه فعاالن صنعت برق کشور ،این فرصت از دست رفته و اکنون در اوج بار شبکه ،عمال
نیروگاهها زمان کافی برای به حداکثر رساندن ظرفیت تولید خود را ندارند.
کارشناســان و فعاالن صنعت برق کشور بر این باورند که با توجه به اینکه بسیاری
از نیروگاههای کشور برای تولید با حداکثر ظرفیت ،به ذخایر آبی احتیاج دارند ،کاهش
جدی میزان بارندگی یکی از عواملی است که میتوان آن را یکی از متهمان ردیف اول
پرونده خاموشیها در سال  1400دانست؛ نکتهای که به گواه کارشناسان ،یک تهدید
به شمار میآید و پیشبینی میشود که امسال از نظر میزان بارش باران شرایط بسیار
دشوار باشد و همین موضوع خود را در فعالیت نیروگاهها نشاندهد؛ به خصوص اینکه
گرمای هوا نیز امسال زودتر از سالهای گذشته خود را نشان داده و همین موضوع میزان
مصرف برق را باال برده است؛ تا جایی که میزان مصرف فعلی برق در مقایسه با سالهای
گذشته به شدت افزایش یافته؛ به نحوی که وزارت نیرو میگوید امروز میزان مصرف و
تقاضا برای برق حدودا  ۹۰۰۰مگاوات بیش از ظرفیت تولید اســت و از این رو شرایط
دشوار شده است.

واقعیت آن است که در سالهای گذشته ،فعاالن و دلسوزان در صنعت برق بارها و بارها نسبت به این
شرایط هشدار داده و با تحلیل دادههای ارائهشده در صنعت برق ،به این نتیجه رسیده بودند که روند
سرمایهگذاریهای جدید در اقتصاد ایران با افت قابل مالحظهای مواجه بوده.

بیتوجهی به هشدارها
دولت هیچگاه زمینه و بستر را برای فعالیت بخشخصوصی فراهم نکرد
خاموشیهای گسترده در بخش خانگی و تولیدی ،نهتنها صدماتی را
به بخشهای مختلف اقتصاد ایران وارد کرده ،بلکه این دغدغه و نگرانی را
هم برای تولیدکنندگان ایجاد کرده که سرنوشت تولید و برنامههای افزایش
تولیدی که برای خود طراحی کردهاند ،با کمبود برق چه میشود .اما فارغ
از اینکه وزارت نیرو در دولت جدید چگونه قرار است با خاموشیها مواجه
شود و برنامههای افزایش تولیدی که پیادهسازی و اجرا خواهد کرد ،با چه
کــم و کیفی پیش رود ،برای تحلیل آنچه که این روزها صنعت برق ایران
بعینه مشاهده و با آن دست و پنجه نرم کرده است ،باید به چند نکته اصلی
و اساســی توجه کرد .در واقع ،عوامل بلندمدتی که منجر به شکلگیری
بحران امروز صنعت برق شده ،به دولتهای گذشته برمیگردد و البته در
کوتاهمدت نیز بخشی از دالیل منتهی به شکلگیری این خاموشیها شده
است که ریشه آن به چند سال قبل برمیگردد که به طور قطع ،این عوامل
را باید در کنار هم تحلیل کرد.
واقعیت آن اســت که در ســالهای گذشــته ،فعاالن و دلسوزان در
صنعت برق بارها و بارها نســبت به این شرایط هشــدار داده و با تحلیل
دادههای ارائهشــده در صنعت برق ،به این نتیجه رســیده بودند که روند
سرمایهگذاریهای جدید در اقتصاد ایران با افت قابل مالحظهای مواجه بوده
که به تبع آن ،صنعت برق نیز از گزند آن در امان نبوده است؛ اما علیرغم
این هشدارها این روند هرگز اصالح نشد و در کنار تحریمهای ظالمانهای
که برعلیه اقتصاد ایران اعمال شد ،سرمایههای خارجی نیز از ورود به ایران
بازماندند و این امر با توجه به افت شدید سرمایهگذاری داخلی ،وقوع کمبود
در صنعت برق ایران را نسبت به تقاضاهای رو به رشد آن ،حتمی مینمود.
در این میان مجموعه شــرایطی که در سالهای اخیر بر صنعت برق
گذشــت در کنار ســوءمدیریتهایی که در مواجهه با بخشخصوصی و
ســرمایهگذاریهایی که در این حوزه انجام شده بود ،منجر به این شد که
حتی آن دســته از سرمایهگذاران در صنعت برق که در سالهای گذشته
وارد این عرصه شده بودند نیز ،با محدودیتها و چالشهایی مواجه شوند
کــه این امر ،منجر به کاهش ظرفیت تولید و عدم تامین بهموقع نیازهای
کشور در سال جاری شده است که البته ما نسبت به این موضوع ،بارها و
بارها هشدار داده بودیم.
نکته حائز اهمیت آن اســت که اگرچه دولت طی ادوار مختلف اعالم
کرده که قصد ندارد در حوزه ســرمایهگذاریهای نیروگاهی وارد شود ،اما
هیچگاه زمینه و بســتر را برای فعالیــت بخشخصوصی فراهم نکرد و با
قیمتگذاریهای دستوری و مجموعه برخوردهایی که با تولیدکنندگان
برق خصوصی داشته است ،حمایت الزم را از سرمایهگذاران صورت نداد و
در عین حال ،با توجه به افزایش روزافزون هزینههای تعمیرات و نگهداری و
حتی توسعهای ،دولت باز هم با قیمتگذاری نامناسب خود باعث دلسردی
سرمایهگذاران شد.
بر این اساس در شرایط کنونی ،سرمایهگذاران و تولیدکنندگان صنعت
برق که فعاالن بخش خصوصی هستند ،از یک سو با مطالبات سرسامآور
خود از دولت مواجه هستند و قادر به وصول آن نیستند و در مقابل ،باید

اقســاط وامهای ارزی و ریالی خود را بپردازنــد و بنابراین ،صنعت حتی
نتوانست از ظرفیت نصبشده خود نیز بهره بگیرد .نکته حائز اهمیت این
اســت که تعمیر و نگهداری نیروگاهها حداقل به یک ماه زمان نیاز دارد و
هزینههای مترتب بر آن نیز باید بهموقع تامین شوند؛ این در حالی است که
این تعمیر و نگهداری باید در زمانی صورت گیرد که بار شبکه پایین است،
اما وزارت نیرو این اجازه را به تولیدکنندگان نداد و متاسفانه این فرصت از
دست رفت و بنابراین ،نیروگاههای کشور عمال زمان کافی برای بازگشت
پرقدرت به مدار و به حداکثر رساندن ظرفیت خود را نداشتند .به هر حال
در نتیجه همه این سختیها و محدودیتهایی که پیش روی تولیدکنندگان
صنعت برق قرار داشــت ،صنعت برق نتوانست از پس افزایش تقاضا برآید
و بهموقع پاسخگوی نیازها باشد که البته در این رابطه باید خشکسالیها
و محدودیتهــا در ذخایر آبی و نیروگاههای برقآبی را نیز اضافه کرد که
بخشی از تولید شبکه را با نقیصه مواجه کرده است.
مروری بر برنامهریزیهای صورتگرفته در قالب اســناد باالدســتی
ب هخوبی نشان میدهد که بر اساس برنامه ششم توسعه باید ساالنه 500
مگاوات ظرفیت جدید به شبکه برق کشــور اضافه میشد تا عدد نهایی
ظرفیت به صدهزار مگاوات برسد ،اما اکنون کمتر از  80هزار مگاوات برق
تولید میشود؛ ضمن اینکه باید بخشی از این ظرفیت از طریق انرژیهای
تجدیدپذیر تامین میشد که متاسفانه این موضوع نیز با محدودیت مواجه
شده و محقق نشده است؛ بنابراین باید شرایط را به گونهای پیش برد که با
توجه به ظرفیتهای موجود ،استفاده حداکثری را از انرژیهای تجدیدپذیر
در تولید برق صورت داد.
به هر حال مشکالت عمیقی طی ســالهای گذشته در صنعت برق
کشور رخ داده که مجموعه آنها در کنار هم توانستهاند شرایط نامناسب
خاموشیها در سال جاری را رقم زنند که به طور قطع ،از آنجا که روند رو
به رشد تقاضا برای مصرف متوقف نخواهد شد ،دولت باید فکری به حال
ش خصوصی
کمبود ظرفیت تولیدی کشور با استفاده از ظرفیتهای بخ 
کند.

حمیدرضا صالحی
رئیس کمیسیون انرژی اتاق
بازرگانی تهران

سرمایهگذاران
وتولیدکنندگان
صنعت برق که
فعاالن بخش
خصوصی
هستند ،از یک
سو با مطالبات
سرسامآور خود
از دولت مواجه
هستند و قادر به
وصول آن نیستند
و در مقابل ،باید
اقساط وامهای
ارزی و ریالی
خود را بپردازند
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روایت

ورود ممنوع برای فعالیت تولیدکنندگان خصوصی برق
بخش خصوصی چقدر در خاموشیها مقصر بود؟

اســتفاده از انرژی برق به منظور توســعه پایدار هر
کشوری و نیز بهبود کیفیت زندگی در همه کشورها،
امری ضروری اســت؛ به گون های که امروز برق به یک
درونداد حیاتی مبدل شــده که طیف گســتردهای
از فعالیتهــای مربوط به تولید ،انتقــال و مصرف را
پشتیبانی میکند .بنابراین جایگاه و نقش این انرژی در
رشد اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه باعث شده
حسنعلی تقیزاده لنده
تا صنعت برق در برنامههای کالن توسعهای جهان از
اهمیت فوقالعاده برخوردار شود.
کارشناس صنعت برق
در ایران نیز اهمیت این بخش در توسعه اقتصادی،
بر هیچکس پوشیده نیست و بخش عمدهای از تحقق
برنامههای مرتبط با جهش تولید در کشــور ،بر پایه تامین پایــدار و بهموقع برق برای
واحدهای تولیدی و صنعتگران شکل گرفته است؛ اما متاسفانه علیرغم اهمیتی که این
صنعت در توسعه اقتصادی و تحقق شعارها و برنامههای تعیینشده برای رشد و توسعه
ایران دارد ،افول ســرمایهگذاریها در صنعت برق طی سالهای گذشته ،کامال مشهود
است و اقتصاد بیمار و ناکارآمد متمرکز در این صنعت ،توازن بین هزینهها و درآمدهای
آن را از بین برده و عمال فاصلهای عمیق بین منابع و مصارف در صنعت برق کشور ایجاد
کرده است؛ به همین دلیل است که طی سنوات گذشته ،سرمایهگذاریها در این حوزه
با مشکالت جدی مواجه بوده و در عین حال ،بیتوجهی وزارت نیرو به حل و فصل این
چالشها هم به بیانگیزگی فعاالن اقتصادی و ســرمایهگذاران در صنعت برق دامن زده
که نتیجه آن ،به طور قطع ،فاصله عمیق میان منابع و مصارف صنعت برق کشور است.
مروری بر آنچه طی ســنوات گذشــته در صنعت برق کشور رخ داده به خوبی نشان
میدهد که عدم تــوازن در منابع و مصارف این صنعت ،منجر به انباشــت بدهیهای
وزارت نیرو به بخشهای مختلف به ویژه تولیدکنندگان برق شده و آمار عجیب و غریب
در بدهیهای این صنعت را رقم زده اســت که عمال منجر به کاهش انگیزههای بخش
خصوصی برای سرمایهگذاری در این حوزه شده است.
واقعیت آن است که کشور ،ساالنه با افزایش میزان مصرف برق مواجه بوده و ناگزیر
است برای تامین این رشد مصرف ،زیرساختهای تولید ،انتقال و توزیع را نیز توسعه دهد؛
چراکه در غیر این صورت به طور قطع خاموشیها نهتنها طی سالهای آینده تکرار خواهند
شــد ،بلکه ابعادی گستردهتر و خساراتی غیرقابل جبرانتر خواهند داشت؛ ضمن اینکه
افزایش میزان مصرف برق در ایران به دلیل آنچه که برنامههای توسعهای نام گرفته و روند
رو به رشدی که ورود برخی مصرفکنندگان نو در این حوزه رقم زدهاند ،کامال مشهود و
قطعی است .بنابراین باید برای پاسخگویی به آن چارهاندیشی کرد؛ در حالی که بر هیچ
کس پوشیده نیست که برای پاسخگویی به این نیاز ،حتما و حتما باید سرمایهگذاریهایی
صورت گیرد که ثمره آن ،تولید برق مورد نیاز کشور و حتی در گامهای بعدی ،صادرات
و ارزآوری آن باشــد .اما اکنون نهتنها این اتفاق نیفتاده ،بلکه همان ظرفیتهای موجود
صنعت برق نیز به خوبی مورد استفاده قرار نمیگیرد؛ به این معنا که بخشخصوصی که
اکنون برخی به خاطر عدم ورود به حوزه سرمایهگذاری صنعت برق از آن گالیه میکنند
و معتقدنــد که باید نقش پررنگتری در این فضا ایفا کنــد ،دالیل خاص خود را برای
سرمایهگذاری و اورهال نیروگاههای خود دارد.
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فارغ از این ،باید به این نکته توجه داشــت که برای تامین این میزان مصرفِ نیازمن ِد
توســعه ســرمایهگذاریها در صنعت برق ،ایران به عنوان یک کشــور در حال توسعه،
هرســاله با افزایش جمعیت و تعداد مشترکین خانگی مواجه است؛ به خصوص اینکه با
افزایش تدریجی سطح رفاه عمومی ،باید در انتظار افزایش مصرف برق به عنوان یکی از
زیرساختهای رفاه اجتماعی بود؛ ضمن اینکه در کنار این بخش از مصرفکنندگان برق،
بخش تولید و صنعت نقشی تعیینکننده در میزان مصرف ساالنه برق کشور دارند؛ در
حالی که در طول چند سال اخیر به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور و بحرانهای فضای
کسب و کار ،بسیاری از آنها با ظرفیت محدود کار میکردند؛ اما در شرایط حاضر انتظار
میرود با بازگشت رونق به چرخه اقتصاد کشــور ،راهاندازی و بهرهبرداری از کارخانهها،
صنایع جدید و همچنین افزایش ظرفیت تولید شــرکتهای موجود ،با افزایش نسبی
مصرف مشترکین صنعتی هم مواجه شوند؛ چرا که اساسا زیربنای فعالیت همه صنایع
کشور برق است و به همین دلیل این کاالی استراتژیک را یکی از اساسیترین بنیانهای
توسعه پایدار کشورها میدانند.
نکته حائز اهمیت دیگری که باید به آن اشــاره کرد ،فرســودگی ساالنه و تدریجی
شبکههای انتقال و توزیع است که در شرایط حاضر ،نیاز اساسی به تعمیرات دارند ،چرا
که این سطح از فرسودگی به افزایش میزان تلفات و هدررفت منابع ملی منتهی شده و
فرسودگی این خطوط ،توان انتقال انرژی الکتریکی را کاهش داده و عمال میزان برق مورد
نیاز برای تامین برق کشور را افزایش داده است؛ ضمن اینکه این فرسودگی نشان میدهد
که ما نهتنها در سرمایهگذاریهای نیروگاهی توفیق چندانی نداشتهایم ،بلکه در اورهال،
بهینهسازی و بازسازی شبکههای انتقال و توزیع هم گام موثر چندانی برنداشتهایم.
در این میان یکی از دالیلی که بخشخصوصی را در ســاخت نیروگاهها طی سنوات
گذشــته دچار مشکل کرده است ،افزایش بیسابقه نرخ ارز در کنار انباشت مطالبههای
نیروگاهها از وزارت نیرو است که عمال دســت آنها را برای ورود به سرمایهگذاریهای
جدید و انجام تعمیرات اساسی بسته است .به خصوص تولیدکنندگان برق بیش از  ۲۵هزار
میلیارد تومان مطالبههای معوق از دولت دارند ،پس چطور میتوان انتظار داشت که توان و
ظرفیت کافی برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت انجام تعمیرات که عمدتا هزینههایی
ارزی در بر دارد ،داشته باشند.
به هر حال علیرغم تمامی این سختیها ،باید ساالنه معادل  ۵درصد از ظرفیت نامی
نیروگاههای موجود معادل بیش از  ۴هزار و  ۵۰۰مگاوات ظرفیت جدید ایجاد شــود تا
بتوانیم شبکه برق کشور را پایدار نگه داشته و از بروز خاموشیها جلوگیری کنیم.
نکته حائز اهمیت آن است که بر اساس آمار و برنامههای توسعه پنجساله باید ظرف
 ۵سال گذشته ،حدود  ۲۵هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید در کشور ایجاد میشد
اما اتفاقی که در واقعیت رخ داده ،افزوده شدن رقمی بیش از  ۱۲هزار مگاوات به شبکه
است که این تفاوت فاحش امسال در بطن خشکسالی ،کمبارشی و گرمای شدید خودش
را نشان داده و توسعه استخراج غیرقانونی رمزارزها هم تااندازهای به آن دامن زده است.
در نهایت اینکه ،برای دســتیابی به توســعه پایدار ،جایگاه و اهمیت صنعت برق را
نمیتوان نادیده گرفت و باید هرچه سریعتر نسبت به جبران عقبماندگیهای گذشته در
ش خصوصی مدد گرفت تا هرچه سریعتر وارد سرمایهگذاری
این مسیر اقدام کرد و از بخ 
در صنعت برق کشور شود و مسیر تامین پایدار برق برای بخشهای مختلف صنعتی و
خانگی را هموار کند.

 ................................راهربد ................................

باالبرهای دالر
آینده ارز چه خواهد شد؟

عکس :رضا معطریان

راهربد

ترس دالر از طالب و تحریم
سرنوشت دالر در هفتماه آینده چه خواهد شد؟
لیال ابراهیمیان
دبیر بخش راهبرد

چرا باید خواند:
اگر میخواهید درباره
آینده بازار ارز بدانید،
خواندن این پرونده به
شما توصیه میشود.

برخیتحلیلگران
معتقدند درصورت
شکست مذاکرات
و تداوم تحریمها،
قیمت ارز بهسرعت
افزایش خواهد
یافت .به باور
آنان در مقابل ،با
رفع تحریمها،
درآمدهای ارزی
دولت افزایش
مییابد و این
موضوع میتواند
مانع از رشد قیمت
دالر شود
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بیستممردادماه؛ قیمت دالر بار دیگر وارد کانال  26هزار تومان
شده و قیمت طال هم بهدنبال رشــد قیمت دالر با افزایش مواجه
است .در  10روز میانه مرداد ماه این دومینبار است که قیمت دالر
از این مرز فراتر میرود .از سویی اقتصاد ایران در حال تعلیق و انتظار
قرار دارد؛ هنوز ابهام درباره آینده مذاکرات هســتهای پابرجاست؛
اگرچه ابراهیم رئیســی گفته از هر مذاکــره دیپلماتیک برای حل
مسئله تحریمها استقبال خواهد کرد ،اما آنچه مشخص است اینکه
برداشــته شدن تحریم کار دشواری است و هنوز هیچ گام عملیاتی
در این مسیر برداشته نشده است .از طرفی برنامههای بانک مرکزی
درباره توســعه معامالت بازار متشکل ارزی نامشخص است .در این
شــرایط تنگناهای ارزی ادامه دارد و همین عوامل سبب شده که
قیمت ارز نزولی نباشد .اما شرایط در سویی دیگر بدتر هم شده است.
ویروس کرونای دلتانامیده در حال پیشــروی است و ناآرامیها در
افغانستان ادامه دارد؛ از حدود یک ماه پیش و به دنبال این ناآرامیها
در افغانستان ،مرزهای ایران و این کشور بسته شده و صادرات کاال
با دو مشکل شده اســت .بهگونهای که تجارت با افغانستان در این
مدت در برخی مرزها یا به سختی صورت میگیرد یا انجام نمیشود
و رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و افغانستان این وضعیت را
«تلخ و دشــوار» توصیف میکند .هر چند مسئوالن گمرک ایران
اعــام کردهاند که با وجود تمام مشــکالتی که در این مدت ایجاد
شــده ،همچنان تجارت با افغانستان ادامه دارد و از وضعیت نسبتاً
خوبی هم برخوردار است ،اما مرز میلک در افغانستان بسته است و
امــکان تبادل کاال در این روزها وجود ندارد ضمن آنکه طالبان هم
مدعی شــده که حمله به والیت فراه را در نزدیکی مرزهای با ایران
آغاز کرده و هماکنون درگیریها میان طالبان و نیروهای امنیتی در
نواحی مختلف شهر فراه ادامه دارد.
همه این عوامل باعث شده قیمت دالر در روزهای اخیر رشد کند.
در طول چند سال گذشته بهویژه از سال  1397تاکنون ،تحریمها از
کانال کاهش ذخایر ارزی ایران ،نقش پررنگی در افزایش تنگناهای
ارزی دولت و رشــد قیمت دالر داشتهاند .درآمدهای نفتی ایران با
تداوم تحریمها کاهش یافته در نتیجه آینده مذاکرات هستهای برای
بازار ارز اهمیت زیادی دارد؛ مذاکراتی که حاال به تأخیر افتاده است و
آینده آن چندان روشن نیست؛ حداقل در کوتاهمدت روشن نیست.
اما آنچه در این روزها باعث افزایش قیمت دالر شــده بود ،خأل
سیاســتگذاری در دوران انتقال دولت است .در روزهای اخیر در
ذهن معاملهگران ابهامهای زیادی درباره سیاســتهای اقتصادی
دولت آینده به وجود آمده بود .نااطمینانی نســبت به شرایط آتی
موجب شد که تا حدی تقاضای احتیاطی در بازار افزایش پیدا کند.
از طرفی عامل دوم اثرگذار و بنیادی در افزایش قیمت دالر ،رشــد
شــدید متغیرهای پولی و خصوصاً پایه پولی است که از استقراض
دولت از بانک مرکزی خبر میدهد .آمارهای کالن اقتصادی حاکی از
افزایش سهم پول از نقدینگی ،افزایش قابلتوجه پایه پولی و کاهش
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جذابیت اوراق اســت که حکایت از افزایش انتظارات تورمی دارند؛
اتفاقی که رئیس بانک مرکزی فعلی و رئیس بانک مرکزی ســابق
نسیت به آن هشدار دادهاند.
در هفتههای اخیر امیدواری نسبت به لغو تحریمها کاهش پیدا
کرده و این موضوع سمت و سوی انتظارات معاملهگران را تحت تأثیر
قرار داده است .حتی بازار اخباری را دریافت کرده که آمریکا ممکن
است تحریمهای بیشتری را علیه ایران اعمال کند .این عوامل دست
به دســت هم داده تا قیمت دالر به سطح قیمتی برسد که پس از
اعالم نتایج انتخابات آمریکا به ندرت نوسان در آن را تجربه کرده بود.
البته آنچه مشخص اســت اینکه همه دولتها رفع تحریمها را
هدف خود قرار میدهند .اما رفع تحریمها در اختیار آمریکا اســت
و چیزی که در اختیار ایران اســت رفع عواملی اســت که موجب
تحریمها شده است .از سوی دیگر مجلس شورای اسالمی شرایطی
را اعالم کرده اســت که اگر آمریکا خواهــان رفع تحریمهای ایران
اســت ،باید آن شرایط را بپذیرد که در رأس آن رفع کلیه تحریمها
قرار دارد .قدری عجیب به نظر میرســد .ایران در تحریم اســت و
جمهوری اسالمی برای آمریکا شرایطی تعیین میکند .در واقع معیار
دولتها در تصمیم گیری رعایت منافع و مصالح ملت خودشان است
و در شــرایطی که مردم ایران از تحریمها رنج میبرند و در واقع از
سوی آمریکا در گروگان تحریمها هستند ،باید دید شرایط آنها برای
رفع تحریمها و حل مســئله مردم ایران چیست و چرا به بنبست
میخورد و به کجا انجامیده و میتواند بینجامد.
در این شــرایط برخی تحلیلگران معتقدند درصورت شکست
مذاکرات و تداوم تحریمها ،قیمت ارز به سرعت افزایش خواهد یافت.
به باور آنان در مقابل ،با رفع تحریمها ،درآمدهای ارزی دولت افزایش
مییابد و این موضوع میتواند مانع از رشد قیمت دالر شود.
مذاکراتهستهایدروینبهدلیلبرگزاریانتخاباتریاستجمهوری
در ایران از خردادماه امسال متوقف شده است .قرار شده دور جدید
مذاکرات در دولت سیزدهم دنبال شود .حاال اما مشخص نیست آیا
مذاکرات هستهای در وین به احیای برجام منجر خواهد شد یا دور
تازه مذاکرات در مســیری متفاوت از دولت قبل دنبال خواهد شد.
رفع نشدن تحریمها و شکست مذاکرات هستهای میتواند به رشد
قیمت دالر و بهدنبال آن طال منجر شود .به باور برخی کارشناسان
اقتصادی ،بار روانی شکســت مذاکرات هستهای و چشمانداز تداوم
تحریمها اثر زیادی بر بــازار ارز دارد و اثر آن همانند خروج آمریکا
از برجــام خواهد بــود .در آن دوره قیمت هــر دالر آمریکا از 18
اردیبهشــت تا  4مهــر  97بیش از  200درصد رشــد کرد .از نظر
تکنیکــی نیز چنانچه قیمت هر دالر آمریــکا از محدوده  26هزارو
 800تومــان عبور کند ،میتواند تا مرز  32هزار تومان صعود کند.
طبق تجربه سالهای اخیر ،رشد قیمت دالر خود میتواند به رشد
قیمت مسکن ،بازار ســهام ،بازارهای کاال و خدمات و افزایش تورم
منجر شود.

در مجموع میتوان انتظار داشت که با توجه به شرایط پیش رو ،حداقل یکسوم بودجه یعنی
در حدود  400هزار میلیارد تومان ،از محلهای تعیینشده در قانون قابل تحقق نباشد .لذا دولت
چارهای جز چاپ پول برای تأمین این میزان کسری نخواهد داشت.

نرخ ارز در مسیر صعود
سرانجام برجام چه خواهد بود؟
برآورد وضعیت آتی تغییرات نــرخ ارز به دو عامل
 )1تغییرات عرضه و تقاضای ارز و  )2تغییرات ســطح
عمومی قیمتها وابسته اســت .مثل هر بازار دیگری
در بازار ارز نیز تحوالت عرضه و تقاضا قیمت را تعیین
میکند و سایر عوامل از طریق اثر بر عرضه و تقاضا بر
قیمت اثر میگذارند .لذا عامل دوم یعنی تغییرات سطح
عمومــی قیمتها نیز از طریق ایجاد تغییر در عرضه و
مهران بهنیا
تقاضای ارز بر قیمت آن اثر میگذارد ،اما چون این عامل
اقتصادی
کارشناس
اثــرات معناداری بر تحوالت نرخ ارز دارد به عنوان یک
عامل مجزا ذکر شد.
چرا باید خواند:
مهمترین مسیر عرضه ارز در اقتصاد ایران درآمدهای
نرخ ارز در سال
نفت خام و پس از آن صادرات مشــتقات ،فرآوردهها و
روندی
 1400چه
محصوالت زنجیره ارزش نفت است .بنابراین برای تحلیل
کرد؟
خواهد
را طی
وضعیت آتی نرخ ارز یک عامل کلیدی سرنوشت توافق
احتمالی
سناریوهای
برجام اســت که مشخص میکند آیا کشورهای طرف
چه خواهد بود؟
توافق و به خصوص آمریکا اجازه صادرات نفت را به ایران
میدهند یا خیر .البته اینکه به مرحلهای رسیدهایم که
دارنده بزرگترین ذخایر نفت و گاز دنیا و کشوری که از
اصلیترین موسسان اوپک بوده و در دورهای بزرگترین
تولیدکننده نفت این سازمان و اثرگذارترین تصمیمگیر آن بوده چشمانتظار تصمیم یک کشور
برای آن است که چه میزان نفت و به چه کشوری صادر شود ،به خودی خود نشان میدهد
تحوالت نرخ ارز در آینده تا حد زیادی به تحوالت سیاسی وابسته است تا اقتصادی .بنابراین
از این بُعد ،تصمیم سیاستمداران طی دو ،سه ماه آتی برای ادامه مذاکرات و تعیین اهداف
حاصله از مذاکرات میتواند تغییرات قابل توجهی در نرخ ارز ایجاد کند.
درباره نتیجه مذاکرات گمانهزنیهای بســیاری صورت میگیرد و واقعیت این است که
نمیتوان برآورد قابل اتکایی از آن داشت .اما آنچه مشخص است آن است که تشتت آرا و عدم
تصمیمگیری در سمت ایران وجود داشته است .با تغییر دولت در ایران و نزدیک شدن دیدگاه
نهادهای مختلف حاکمیت به یکدیگر انتظار میرود این تشتت آرا از بین برود و دولت کنونی
وضعیت مذاکرات را تعیین تکلیف کند .با توجه به شناختی که از نظرگاه دولتمردان کنونی
وجود دارد ،احتمال همگرا شــدن نظرات دو طرف مذاکرات و رسیدن به توافق پایین است.
اما از ســوی دیگر به مانند موضوع واردات واکسن که با تغییر دولت شاهد یک تغیر موضع
در خصوص آن بودیم ،ممکن است در شرایط فعلی و با یک دست شدن دیدگاهها و منافع
نهادهای حاکمیتی موانع کمتری برای پذیرش برخی شروط طرف مقابل و دستیابی به توافق
وجود داشته باشد .اینکه کدامیک از دو سمت ذکر شده مورد نظر تصمیمگیران کنونی در
کشور است طی چند ماه آتی مشخص خواهد شد.
البته باید توجه داشت که این مذاکرات و نتیجه آن صرفاً یک تغییر در سطح نرخ ارز در
کوتاهمدت ایجاد خواهد کرد و روند نرخ ارز در میانمدت و بلندمدت وابســته به متغیرهای
اقتصادی است .بدین معنی که با فرض اینکه توافقی حاصل شود یک تغییر قیمت نرخ ارز طی
یک دوره چند ماهه رخ خواهد داد ،اما تعیینکننده روند آن نخواهد بود .زیرا روند تغییرات
نرخ ارز به روند سایر متغیرهای اقتصادی متصل است .مهمترین متغیر اقتصادی اثرگذار بر
روند تغییرات نرخ ارز ســطح عمومی قیمتها اســت .با افزایش سطح عمومی قیمتها در
ایران ،قیمت کاالهای داخلی نسبت به کاالهای خارجی برای مصرفکنندگان افزایش یافته

و لــذا مصرفکنندگان به تدریج کاالهای خارجی را جایگزین کاالهای داخلی میکنند و از
ایــن طریق تقاضا بــرای واردات و به تبع آن تقاضا برای نرخ ارز افزایش مییابد .این فرآیند
سبب میشود نرخ ارز نیز متناسب به تغییرات سطح عمومی قیمتها تعدیل شود .بنابراین
در میانمدت و بلندمدت ،مهمترین عامل اثرگذار بر نرخ ارز (با فرض ثابت بودن سایر عوامل
مثل صادرات نفت) تغییرات تورم است .تغییرات تورم نیز به دلیل بحث سلطه مالی دولت
بر سیاستهای پولی وابسته به میزان کسری بودجه دولت و درجات تأمین پولی آن از بانک
مرکزی (چاپ پول) است .بنابراین کسری بودجه سال جاری تعیینکننده روند نرخ ارز طی
یک سال پیشرو خواهد بود.
بودجه سال  1400با رقم  1279هزار میلیارد تومان ابالغ شده است .در بخش درآمدهای
بودجه مقرر شده است که  455هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای عمومی (عمدتاً مالیات)
تأمین مالی شود 395 ،هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای نفتی و معادل  427هزار میلیارد
تومان از محل انتشار اوراق و فروش اموال و داراییهای دولت .بنابراین هرکدام از این بخشها
یکسوم بودجه را به خود اختصاص دادهاند.
تحقق یکسوم اول درآمدها که درآمدهای عمومی است کمچالشترین بخش است .اما
یکسوم دوم درآمدها یا همان درآمدهای نفتی کام ً
ال نامشخص است؛ در قانون ابالغی بودجه،
چنانچه نرخ ارز ترجیحی  4200حذف نشــود ،باید میانگین صادرات نفت در کل سال 2.3
میلیون بشــکه در روز باشد تا منابع حاصل از نفت تأمین شود .با توجه به اینکه در  4ماهه
ابتدایی این ارقام محقق نشــدهاند ،الزم اســت در  8ماه باقیمانده باید روزانه بیش از 3.5
میلیون بشکه نفت در روز صادر شود ،و مابهالتفاوت صادرات نفت و  8میلیارد ارز تخصیص
داده شده برای کاالهای اساسی ،در بازار به قیمت  25هزار تومان فروخته شود تا منابع نفتی
بودجه تأمین شود .در صورت حذف ارز ترجیحی این رقم با فروش  2.7میلیون بشکه در روز
قابل تحقق است اما مسئله این است که حتی در حال بازگشت کامل به برجام نیز این ارقام
صادرات نفت غیرقابل تحقق است.
واگذاری داراییهای مالی نیز در قانون بودجه معادل  427هزار میلیارد تومان لحاظ شده
که از این میزان  120.5همت انتشــار اوراق مالی 161 ،همت واگذاری سهام و  36.2همت
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است و باقی آن تا سقف  427همت نامشخص است.
تأمین مالی  161همت از طریق واگذاری ســهام با توجه به شــکنندگی شرایط فعلی بازار
سرمایه ،شیوه چندان قابل اتکایی نیست .فروش اوراق مالی اسالمی نیز اگر محدود به 120
هزار میلیارد تومان مشــخص شده باشد ،با توجه به تجربه سال  1399از قابل تحقق است.
اما اگر  110هزار میلیارد تومان منابع نامشخص این بخش نیز از طریق اوراق تأمین شود ،با
توجه به کندی فروش اوراق در چهار ماه ابتدایی سال و احتمال تداوم این روند تا انتهای نیمه
اول سال  ،1400فروش این حجم از اوراق در نیمه دوم سال تغییرات بزرگی در بازار پول و
نرخ بهره ایجاد خواهد کرد.
در مجموع میتوان انتظار داشت که با توجه به شرایط پیش رو ،حداقل یک سوم بودجه
یعنی در حدود  400هزار میلیارد تومان ،از محلهای تعیینشده در قانون قابل تحقق نباشد.
لذا دولت چارهای جز چاپ پول برای تأمین این میزان کسری نخواهد داشت و این به معنای
افزایش  55درصدی در پایه پولی ،فقط از این محل خواهد بود .در واقع حداقل رشد پایه پولی
در سال  1400معادل  55درصد خواهد بود .افزایش مورد انتظار در پایه پولی از اوج خود در
سال  1399که معادل  40درصد بود نیز باالتر است و انتظار میرود با تأخیر ،تورمی بیش از
تورم  99را نیز ایجاد کند .بنابراین نرخ ارز در ادامه سال جاری و اوایل سال بعد روند افزایشی
را طی خواهد کرد .حال باید دید نتیجه مذاکرات آیا میتواند این روند افزایشی را تعدیل کند
یا یک تکانه مثبت نیز به آن اعمال خواهد کرد!
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موضوعی که ذهنها را درگیر کرده تصرف چند ایالت در افغانستان از سوی طالبان است که باعث نااطمینانی در
منطقه شده و بیثباتی در افغانستان ممکن است روند تجارت ایران با این بازار بزرگ صادراتی را تحت تأثیر قرار دهد و
ورود ارز به کشور را کاهش دهد و درنتیجه بهصورت غیرمستقیم بازار ارز در ایران تحت تأثیر قرار گیرد.

راهربد

ترس دالر
شرایط منطقه و وضعیت ارز
نوســانات نرخ ارز تابع عوامل بیشماری است که
گاهی از کنترل بانک مرکزی نیز خارج میشود،
اساســاً رابطه علّی بین کاهش ارزش پول ملی و
افزایــش نرخ ارز از جانب پول ملی اســت اما در
بسیاری از موارد ارز تابع مسائل غیرعلّی و منطقهای
هم قرار میگیرد .توقف مذاکرات برجام باعث شد
این امر تا مقدار زیادی روی نرخ ارز تاثیرگذار باشد
محمود جامساز
و این را که این تأخیر در توافقات اثر روانی بر بازار
اقتصاددان
داشت نمیتوان نادیده گرفت به گونهای که نرخ
ارز از  ۲۵هزار و  ۵۰۰تومان هم باالتر رفته است.
چرا باید خواند:
با بیان اینکه معلوم نیســت که توافقات وین
دومین
افغانستان،
درنهایت انجام خواهد شد یا خیر ،موضوع دیگری
مقصد صادراتی ایران،
که ذهنهــا را درگیر کرده تصــرف چند ایالت
درگیر جنگ است؛ این
در افغانســتان از ســوی طالبان است که باعث
شرایط چه اثری بر
نااطمینانی در منطقه شده و بیثباتی در افغانستان
سرنوشت ارز خواهد
ممکن اســت روند تجارت ایران با این بازار بزرگ
داشت؟ این مقاله را
صادراتی را تحت تأثیر قرار دهد و ورود ارز به کشور
بخوانید
را کاهش دهد و درنتیجه بهصورت غیرمســتقیم
بازار ارز در ایران تحت تأثیر قرار گیرد.
افغانستان یکی از کشورهایی است که با ایران مراودات تجاری دارد و در سالهای
اخیر معموالً یکی از پنج کشور اصلی مقصد کاالهای صادراتی ایران بوده و حضور
طالبان در افغانســتان باعث کاهش این تجارت شده است و در گذشته نیز گاهی
قیمت دالر در ایران با نرخ دالر در هرات و دوبی مورد ارزیابی قرار میگرفت.
بهرغم نشستی که با حضور محمدجواد ظریف و نمایندگان دولت افغانستان و
طالبان با هدف مصالحه طرفین چندی پیــش در تهران صورت گرفت ،طالبان از
مواضع دگماتیستی خود کوتاه نیامد و جنگ دیرینه را از نو آغاز کرد .شگفت آنکه
طالبان که سالیان درازی اســت از آنان به عنوان نیروهای بسیار تندرو ،واپسگرا و
تروریســت یاد میشود توســط برخی مقامات جمهوری اسالمی و بخشی از ملت
افغانستان صاحب حق تلقی شده و مورد حمایت ضمنی قرار میگیرد که پیامد آن
مخالفتهای شدید بینالمللی بوده است .در حال حاضر تسلط طالبان در شهرهای
افغانســتان باعث کند شدن روند تجارت ایران با این کشور شده است و با توجه به
جنگ در افغانستان و پیشروی طالبان و گسترش دامنه آن در این کشور تا مناطق
شرقی ایران افزایش نرخ ارز را به دنبال داشته که هر روز هم که میگذرد این نرخ
باالتر میرود .گفتنی است که تعداد زیادی افغان به همراه سربازان دولت افغانستان
از مرز بلوچستان به ایران پناه آورده و پدیده پناهجویان دوباره در حال شکلگیری
است که معضالت خاص خود را در پی دارد.
درصورتیکه توافقی در ادامه گفتوگوهای برجامی حاصل نشود ،ایران در انزوای
سیاسی و اقتصادی تنگتری قرار میگیرد .ثبات سیاسی در ایران ،ثبات اقتصادی را
به دنبال دارد و این ثبات اقتصادی ثبات قیمتها را در پی خواهد داشت که منجر به
ثبات ارزش پول ملی میشود و درصورتیکه توافقی حاصل نشود و ایران در انزوای
سیاســی و اقتصادی قرار گیرد روزبهروز بیکاری رشــد کرده و ارزش پول ملیاش
تضعیف خواهد شد.
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امروز شــاهد آنیم که شیوع دور پنجم کرونا آغاز شده و تاکنون جان میلیونها
ایرانی به خطر افتاده اســت به گونهای که رسانهها مرگ روزانه افزون بر  ۵۰۰نفر
را اعالم میکنند .کمبود واکســن ،کیت و دســتکش و تجهیزات آزمایشگاهی و
بیمارستانی و ناتوانی دولت از حمایت و صیانت جان مردم ،سیاست ایمنی گلهای که
مفهوم دیگرش مرگ گلهای است را تداعی میکند ،به هر حال تصور میشود دولت
نه تنها قادر به تأمین هزینهها و خسارات اقتصادی ناشی از آن نخواهد بود ،بلکه با
کاسته شدن از درآمدهای ارزی و ریالی در تأمین سایر هزینهها نیز با چالش جدی
روبهرو است که با انتخاب سهلترین راه یعنی اخذ وام از بانک مرکزی از طریق نشر
اسکناس کسریهای خود را پوشش میدهد که به قیمت افزایش پایه پولی و به تبع
آن حجم نقدینگی و خلق پول توسط بانکها و تورم منتج میشود که نهایتاً فشار
طاقتفرسای آن بر دوش کثیری از آحاد آسیب دیده و فقیر و بخش عظیمی از طبقه
متوسط جامعه تحمیل میشود.
بدیهی اســت تورم همزاد کاهش ارزش پول ملی و افزایش بهای ارزهای معتبر
خارجی است .در این شرایط نباید در انتظار کاهش نرخ ارز بود ،با توجه به نابسامانی
و ناپایداری اقتصادی و بیثباتی قیمتها و شرایط جنگ در شرق ایران و عدم حل
مشــکالت با غرب که نتایج این مذاکرات مشخص نیست ،روند افزایشی نرخ ارز به
سبب انتظارات تورمی و پیشبینیناپذیری آینده و ناتوانی دولت در کنترل آن دور
از انتظار نیست .گفتنی است در سال گذشته سهم افغانستان از کل صادرات ایران
حدود  ۸درصد بوده که با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی ،سهم اینچنینی
در درآمدهای غیرنفتی به نظر میرسد برای بازار ارز ایران اهمیت قابلتوجهی داشته
باشــد .از کل  ۳۴میلیارد دالر صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته بیش از سه
میلیارد دالر سهم افغانستان بوده و از کل واردات در افغانستان  ۴۴درصد سهم ایران
است و برآوردها حاکی از آن است که در صورت تداوم ناآرامیها در افغانستان و توقف
صادرات ایران به این کشــور ،شوکی حدود  ۸درصد به صادرات غیرنفتی ایران وارد
خواهد شد که میتواند تأثیر قابلتوجهی بر قیمت دالر بگذارد.

نکتههایی که باید بدانید
[ثبات سیاسی در ایران ،ثبات اقتصادی را به دنبال دارد و این ثبات
اقتصادی ثبات قیمتها را در پی خواهد داشت که منجر به ثبات ارزش پول
ملی میشود و درصورتیکه توافقی حاصل نشود و ایران در انزوای سیاسی و
اقتصادی قرار گیرد روزبهروز بیکاری رشد کرده و ارزش پول ملیاش تضعیف
خواهد شد.
[نباید در انتظار کاهش نرخ ارز بود ،با توجه به نابسامانی و ناپایداری
اقتصادی و بیثباتی قیمتها و شرایط جنگ در شرق ایران و عدم حل
مشکالت با غرب که نتایج این مذاکرات مشخص نیست ،روند افزایشی نرخ
ارز به سبب انتظارات تورمی و پیشبین 
یناپذیری آینده و ناتوانی دولت در
کنترل آن دور از انتظار نیست.
[در سال گذشته سهم افغانستان از کل صادرات ایران حدود  ۸درصد بوده
که با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی ،سهم اینچنینی در درآمدهای
غیرنفتی به نظر میرسد برای بازار ارز ایران اهمیت قابلتوجهی داشته باشد.

چشمانداز تورم در سال  1400تابع رفتار دولت آینده با مقوله کسری بودجه است .درواقع
کسری بودجه  1400بهنوعی است که در صورت عدم افزایش معنادار درآمدهای نفتی دولت و
ادامه مسیر سیاستگذاری فعلی باید منتظر تورمهایی بیش از تورم سال  1399بود.

ارز در انتظار بهبود سیاست
سناریوی خوب ،سناریوی بد
به نظر میرســد رشــد اقتصاد ایران در سال 1400
همچنان متأثر از دو مســئله مهــم اقتصادی یعنی
وضعیــت تحریمها و تداوم ویروس کرونا خواهد بود.
درباره وضعیت تحریمها در سال  1400سه سناریو
پیش روی اقتصاد ایران خواهد بود:
 در ســناریوی اول فرض اساســی تداوم وضعیتتحریمی کشــور بهخصوص شرایط قبل از انتخابات
محسن جاللپور
ریاستجمهوری آمریکا در آبان  1399است.
رئیس سابق اتاق بازرگانی،
 در ســناریوی دوم فــرض اساســی رفــع بخشصنایع ،معادن و کشاورزی
قابلتوجهی از تحریمها در نیمه دوم ســال 1400
ایران
اســت .هرچند این فرض تا حد زیادی غیرممکن به
چرا باید خواند:
نظر میرســد بااینحال شواهدی از احیای برجام در
شرایط اقتصادی
دولت آقای رئیسی وجود دارد.
کشور مبهم است و
 در ســناریوی سوم فرض بر شــرایط نااطمینانیاین ابهامها تحلیل
نسبت به وضعیت مذاکرات و رفع احتمالی تحریمها
را دشوار میکند؛
و بهبیاندیگر مذاکرات بیسرانجام در نیمه دوم سال
اما براساس تجربه
 1400خواهد بود.
میتوان سناریوهای
درباره شــیوع ویروس کرونــا و آثار آن بر اقتصاد
بدبینانهوخوشبینانه
کشــور باید گفت با توجــه به چشــمانداز مثبت
طراحی کرد .این مقاله
شکلگرفته نسبت به واکسیناسیون عمومی در نیمه
را بخوانید.
دوم سال  ،1400به نظر میرسد اثر شوک شیوع این
بیماری در سال  1400بهاندازه سال  1399نخواهد
بود .بااینحال اقتصاددانان (خوشبین) درباره چشــمانداز رشد اقتصادی در سال 1400
معتقدند حتی با تداوم تحریمها به دلیل روندهای مثبت شــکلگرفته در سال 1399
در بخشهای صنعت ،نفت و ســاختمان رشد اقتصادی کشــور در سال  1400مثبت
میشود .بااینحال رفع تحریمها میتواند حداقل از منظر کمی رشد اقتصادی را به میزان
قابلتوجهی افزایش دهد .درواقع صرفاً از محل رشد صادرات نفت و رشد مقداری تولیدات
صنایع بزرگ ناشی از ظرفیتهای خالی موجود در این صنایع ،رشد اقتصادی به میزان
قابلتوجهی افزایش خواهد یافت .اما این یک واقعیت است که حتی با تحقق این رشد به
دلیل عدم تأثیرگذاری جدی بر اشتغال ،بهاحتمالزیاد وضعیت معیشتی خانوارها تغییر
چندانی نخواهد داشت .نرخ فقر در سال  1397و  1398به ترتیب  28و  32درصد بوده
که باعث شــده حدود  26میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار داشته باشند.
با توجه به تعداد مشاغل ازدسترفته در سال  1399و همچنین فشارهای تورمی ،بعید
است در سال  1399بهبودی در وضعیت معیشت خانوار رخ دهد .همچنین رشد مثبت
احتمالی در ســال  1400ازآنجاییکه انتظار نمیرود رشد همراه با اشتغال باشد ،تأثیر
بسزایی در بهبود وضعیت معیشت خانوار نخواهد داشت.
JJموانع پیش روی دولت سیزدهم
دولت سیزدهم موانع زیادی پیشرو دارد اما فرصتهایی هم پیش روی اقتصاد ایران
ش روی دولت رئیسی بیشتر از فرصتهایی است که روبهروی
قرار دارد .البته تهدیدهای پی 
او قرار دارد .طبیعتاً اگر مذاکرات وین به نتیجه مشخصی منتهی شود و ایران به وضعیتی
برسد که بتواند هم نفت و هم محصوالت غیرنفتی را بهراحتی صادر کند و مشکلی در

مبادالت نداشته باشد و از همه مهمتر از لیست سیاه  FATFخارج شود ،میتوان شرایط
بهتری را شاهد بود که به دلیل وجود ابرچالشهای اقتصاد در بلندمدت قابلدوام نیست.
اما اگر توافق با غرب حاصل نشود و جامعه احساس کند اقتصاد ایران قرار نیست از انزوا
خارج شــود ،بهطورقطع اقتصاد کشور با مشکالت زیادی مواجه میشود .بنابراین همه
سیاســتهای دولت ســیزدهم زیر ذرهبین آحاد اقتصادی قرار دارد و بازار خودش را با
سیاستها تطبیق خواهد داد.
در بازار قاعدهای به نام «حســن شهرت سیاســتمداران» مطرح است که میگوید
سیاســتمدار به هرچیز که شهرت داشته باشد ،انتظارات جامعه حول آن شکل خواهد
گرفت .بازاریان به تجربه آموختهاند که هر سیاستمداری سکان قدرت را در دست گیرد،
اقتصاد و جامعه را به همان ســمتی میبرد که به آن گرایــش دارد .اغلب گرایشهای
ت نشده اما گفتارها ،رفتارها و منشهای سیاستمداران در ذهنیت
سیاستمداران جایی ثب 
مردم ذخیر ه شده و شهرت آنهاست که انتظارات آینده جامعه را شکل میدهد .برخی از
سیاستمداران برای مردم ،هندوانه سربسته هستند اما درباره برخی ،بهوفور اطالعات وجود
دارد .نکته بسیار مهم درباره دولت سیزدهم این است که مجموعه افرادی که در این دولت
قرار است مسئولیت بر عهده گیرند ،به «هدایت نقدینگی» معروفاند .هدایت نقدینگی یا
عباراتی نظیر آن در اقتصاد ایران اسم رمز سیاستمدارانی است که به نقدینگی بهعنوان
ابزاری برای حل مسائل کشور نگاه میکنند .بنابراین اگر افزایش نقدینگی از  ۳۰درصد
بیشتر باشد نرخ ارز نیز رشد خواهد کرد .بخشی از این نرخ وابسته به ورود ارز در صورت
به ثمر رسیدن مذاکرات احیای برجام است.
با این توضیح ،برای بازار ارز میتوان چند سناریو نوشت:
سناریوی اول :اگر مذاکرات هستهای در کوتاهمدت به نتیجه خاصی نرسد یا طوالنی شود،
در این صورت باید منتظر افزایش طبیعی نرخ ارز باشیم.
سناریوی دوم :مذاکرات هستهای به نتیجه برسد و مسیر ورود و خروج ارز هموار شود .در
این صورت احتمال دارد در کوتاهمدت قیمت ارز از سطح فعلی پایینتر بیاید.
JJچشمانداز اقتصاد کالن
چشــمانداز تورم در سال  1400تابع رفتار دولت آینده با مقوله کسری بودجه است.
درواقع کسری بودجه  1400بهنوعی است که در صورت عدم افزایش معنادار درآمدهای
نفتی دولت و ادامه مسیر سیاستگذاری فعلی ،باید منتظر تورمهایی بیش از تورم سال
 1399بود .خطر بزرگتر این سناریو آن است که عم ً
ال اقتصاد ایران را در چرخهای قرار
میدهد که در آن میزان خلق نقدینگی ،کسری بودجه دولت و تورم بهصورت خودفزاینده
افزایش مییابد .درواقع اقتصاد ایران از ابتدای سال  1399وارد این چرخه شد و در حال
حاضر فقط تغییر انتظارات ناشــی از انتخابات آمریکا و ایران ادامه این چرخه را آنهم
بهصورت بسیار موقت متوقف کرده است .اما در صورت ادامه سیاستهای داخلی فعلی
و عدم گشایش بینالمللی این چرخه با سرعتی بیشازپیش به حرکت خود ادامه خواهد
داد .اگر دولت جدید در نیمه دوم سال با استفاده از تثبیت قیمت ارز و با استفاده از قیمت
ارز بهعنوان لنگر اسمی ،ثبات موقت را رقم بزند .ثباتی که البته با توجه به وضعیت بسیار
بد بودجه و ناترازیهای موجود در نظام بانکی پایداری آن بسیار کوتاهتر از گذشته خواهد
بود ،در این سناریو تمام مزیتهای رقابتی بخش تولید که در سالهای  98و  99به وجود
آمده بود ،از بین میرود .همچنین باید انتظار یک رکود نسبی در بازار داراییها و افزایش
شدید واردات در سالهای پیشرو را داشت .اما درنهایت پس از مدتزمانی بسیار کوتاه
احتماالً باید شاهد افزایش شدید قیمت ارز و بازگشت تورمهای باال باشیم.
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درصورتیکه روند تحریمها متوقف و تیغ تحریم کند شود،
میتوان به سرازیری قیمت دالر امیدوار شد و این رخداد با
خود تحوالت خوشایندی میآورد.

راهربد

سالی که بهارش نیکو نبود
سناریوهای بدبینانه و خوشبینانه کدام است؟

حسین سالحورزی
نایبرئیس اتاق ایران

چرا باید خواند:
سیاست داخلی
و سیاستهای
بینالمللیچهتاثیری
بر روند قیمت ارز
دارد؟ سناریوهای
خوشبینانهوبدبینانه
را بخوانید.

ضربالمثــل ایرانیها که میگویند «ســالی که
نکوســت از بهارش پیداســت» را اگر برای سال
 1400به کار ببریم ،بدون چونوچرا باید با تلخی
بپذیریم نهتنها بهار نکویی نداشتهایم بلکه تابستان
بدتری را نیز دیده و با این روزگار ،پاییز و زمستان
خوشسرانجامی را نمیتوان پیش چشم دید .برای
نشــان دادن اینکه بهار نکویی درایران ندیدهایم و
بهویــژه در میدان اقتصاد تنها باید به واقعیتهای
رخداده و آنچه باید میشــده اما نشده است خوب
نگاه کرد و شــاید نیاز به تحلیلهای پیچیده برای
اثبــات این داوری نباشــد .اقتصاد ایران در ســه
ســطح خانواده ،بنگاه و نیز در سطح اقتصاد کالن
با ناکامیهای پرشــمار در پنج ماه نخست امسال
روبهرو شــده است و چشــماندازی که با بررسی
رخدادهای ریز و درشت در حوزه سیاست داخلی و
نیز سیاست خارجی و در رفتار متغیرهای اقتصادی
این دوره سپریشــده میشــود تصویر کرد سالی
سختتر را نشان میدهد.

JJسه تنگنای غیرقابلانکار
بیشتر اقتصاددانان باور دارند اقتصاد ایران در سال  1400که حاال پنج ماه نخست
آن را ســپری کردهایم ســه گره بزرگ پیش رو داشــت که تا امروز نهتنها باز نشده
اســت بلکه سفتتر و کورتر شده اســت .گره بزرگ و سترگ و کور و سفت نخست
ادامه بیثباتی اقتصادی در ســطح کالن بود و هست .درصورتیکه بودجه ساالنه را
معیار سنجش برای خوب یا بد بودن حال اقتصاد قرار دهیم و پیامد اصلی بیثباتی
اقتصادی را بیمهار شــدن نرخ تورم بدانیم که بنیاد اقتصاد خانواده ،بنگاه و دولت را
ویران میکند سال  1400یکی از بدترین سالهاست .پیشبینیهای اقتصاددانان و
نیز تجربه چند ماه سپریشده نشان میدهد نرخ تورم امسال رکورد تاریخ معاصر را
پشت سر میگذارد .نرخ تورم تا پایان تیرماه امسال بسیار فزاینده بوده است .این تنگنا
از کجا سرچشمه میگیرد؟ واقعیت این است که درآمدهای الیحه بودجه  1400بر
روی آب بنا شــد و تا نیمه نخست مردادماه از درآمد رؤیایی صادرات نفت هیچ خبر
قابلاعتماد و رسمی منتشرنشده و این کسری بودجه با دستاندازی دولت به منابع
بانک مرکزی پوشش دادهشده است .اما چرا درآمد ارزی جامه عمل نپوشید؟ واقعیت
این است که گفتوگوهایی که در وین شروع و امیدهایی ایجاد کرده بود به کما رفت
و چشــماندازی هم برای برطرف شدن تحریم دیده نمیشود و کسری بودجه و تورم
ادامهدار خواهد بود.
تنگنا و گره بزرگ دیگر سرمایهگذاری کاهنده در بخشهای گوناگون است که به
رشد ناکافی اقتصاد ایران در سال  1400منتهی خواهد شد .سرمایهگذاری از سه مسیر
پسانداز داخلی یا قدرت ســرمایهگذاران داخلی ،سرمایهگذاری از مسیر هزینههای
عمرانی دولت و ســرمایهگذاری مستقیم یا اعتبارات و فاینانسهای خارجی صورت
میپذیرد که متأســفانه هر سه راه بسته بوده و چشمانداز روشنی برای باز شدن راه
دیده نمیشود .در صورت ادامه این وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی نیز با شرایط
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بدی به پایان میرســد .نبود انگیزه و توانایی سرمایهگذاری از سوی بخش خصوصی
دراینباره بسیار خوب به چشم میآید.
گره ســوم اما کاهش فزاینده تأمین اجتماعی و قدرت خرید شــهروندان ایرانی
اســت .نرخ تورم فزاینده ونیز چشمانداز رشــد کم و داستان تلخ کرونا ایرانیان را در
بدترین وضعیت ازنظر تأمین اجتماعی قرار داده است و این مسئله عالوه بر پیامدهای
کسبوکار و معیشتی پیامدهای ناشناس هم خواهد داشت.
JJدالر و سرنوشت اقتصاد ایران
واقعیت تلخ و ناراحتکننده برای مدیریت کشــور این است که بهرغم غربستیزی
و مبــارزه روزانه با هرآنچــه بو و رنگ و مزه آمریکایی میدهد در عمل اما اقتصاد ایران
در چنگ و دندان تحوالت دالر اسیرشــده است .روند فزاینده نرخ تبدیل دالر به ریال
ایران در سال  1400نشان میدهد به دلیل عرضه ناکافی دالر به بازار و باوجود نیازهای
اساسی برای خرید نهادههای دام و طیور و نیز برخی کاالهای اساسی و نیازهای دفاعی
و همچنین تهیه مواد اولیه و کاالهای واســطهای برای ادامه تولید صنعتی قیمت دالر
روند فزایندهای را تجربه کرده و در دهه سوم مرداد امسال به مرز هر دالر  27هزار تومان
نزدیک میشود .این روند فزاینده نرخ دالر بهسرعت در بازار سایر کاالها و نیز سایر بازارها
خود را نشان داده و شمار قابلاعتنایی از تولیدات صنعتی که برای تولید آنها باید ارز
مصرف شود بهسرعت باال میروند و نیز سایر کاالها خود را با آن سازگار میکنند.
چرا دالر افزایش قیمت را تجربه کرده است؟ دلیل اصلی آن ادامه تحریم اقتصادی
و ناکامی ایران در به دست آوردن درآمد ارزی پیشبینیشده در الیحه بودجه است.
امیدواریها برای آزاد شــدن منابع ارزی ایران در چین و هند و کره جنوبی و ژاپن
و عراق با بیراهه رفتن در مســیر گفتوگوهای وین جامه عمل نپوشید .پیشبینی
میشود در صورت ادامه وضعیت موجود در سیاست خارجی و نیز رخدادهای دور و
پیرامون ایران بهویژه احتمال مسدود شدن بازار صادرات به افغانستان با ظهور دوباره
طالبان و نیز سردی بیشتر مناسبات تجاری با عراق و ترکیه و حتی چین ،عرضه ارز به
بازار رونقی نداشته باشد و روند فزاینده قیمت دالر ادامه یابد .در این صورت بازار کاالها
نیز تحتفشار این روند با تورمهای باال روبهرو شده و با توجه به اینکه بنگاهها توانایی
کافی برای افزایش مزد و حقوق شاغالن را ندارند قدرت خرید شهروندان کاهشیافته
و رکود در سرمایهگذاری نیز به دلیل همین ضعف و نیز چشمانداز کاهش پسانداز
ملی به رکود منجر شده و سال سخت رکود تورمی را دوباره میبینیم.
JJخوشبینانه و بدبینانه
برخی شاید امیدوار باشند رخدادهایی مثل تغییر دولت و آمدن دولت تازه و نیز
بهبود مناسبات خارجی بهویژه حرکت در مسیر صلح هستهای به تغییر اساسی ریل
اقتصاد منجر شده و با رفع تحریم اقتصاد ایران از بحران و دره مرگ عبور میکند .این
دیدگاه باور دارد درصورتیکه روند تحریمها متوقف و تیغ تحریم کند شود میتوان
به سرازیری قیمت دالر امیدوار شد و این رخداد با خود تحوالت خوشایندی میآورد.
اقتصاددانان میگویند اگر ایران انعطاف نشان دهد و سایه گسترده تحریمها را از باالی
سر کسبوکار و معیشت ایرانیان دور کند ،دستکم برای بسیار کوتاهمدت امیدواری
وجود دارد .دیدگاه بدبینانه اما با بررســی تجربه پنج ماه نخست امسال و هماهنگی
مجلس انقالبی و دولت انقالبی سیزدهم امیدوار نیست و روند سپریشده در پنج ماه
نخست سال را ادامهدار میبیند.

 ................................توسعه ................................
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«کتابی علیه فراموشــی»؛ این عبارتی اســت که رمان «زمین
سوخته» احمد محمود را با آن توصیف میکنند .او خود میدانست
اثری که آفریده 10 ،یا  20سال دیگر برای مردم معنا پیدا میکند.
به همین دلیل شــاید کتاب خود را اثری علیه فراموشی میدانست.
خودش گفت« :میدانم که بعدها بیشــتر شناخته میشود .میدانم
که این کتاب  10تا  20سال دیگر معنای دیگری پیدا خواهد کرد».
اما چه معنایی؟
رمــان «زمین ســوخته» ،اثری درباره جنگ اســت .جنگی در
خوزستان .زمانی که خبری از هیچ دم و دستگاه حکومتی برای تولید
آثار فرهنگی درباره هشت سال جنگ تحمیلی نبود ،احمد محمود،
نویســنده اهوازی ،تجربه از دست دادن برادرش در سه ماه نخست
جنگ را در قالب داستانی به یادگار گذاشت .تجربهای که نویسنده
میخواست در دل داالنهای تاریک تاریخ فراموش نشود .تاریخی که
مرکزنشینان مینویسند و مردم پیرامون ،کجای کار آناند؟
احمد محمود در مصاحبهای گفت« :وقتی برگشتم [به تهران]،
واقعا دلم تلنبار شــده بود .برادرم هم کشــته شــده بود .دیدم چه
مصیبتــی را دارم تحمل میکنم و مردم چــه تحملی دارند و چه
آراماند مردم دیگر شــهرها .چون تهران تا موشک نخورد ،جنگ را
حس نکرد .درد من این بیحســی و بیتفاوتی مناطق دور از جنگ
بود .دلم میخواســت الاقل مناطق دیگر مملکت ما بفهمند که چه
اتفاقی افتاده است .همین فکر وادارم کرد که بنشینم “زمین سوخته”
را بنویسم».
اکنون چهــار دهــه از آن روزها میگذرد .روزهایــی که وقایع
«زمین سوخته» در آن رقم خورده است .اما خوزستان و رنجهایش
و زخمهایــی که از جنگ و بیتدبیریها به تــن دارد ،هنوز در دام
فراموشــی مرکزنشینان اســیر است .به نظر میرســد معنایی که
نویسنده «زمین سوخته» از آن میگفت ،هنوز یافت نشده است.
این روزها ،بیآبی مردم خوزســتان را به خیابانها کشــانده و
مشتهایشــان را گره کرده اســت .فریاد اعتراض مردم در ماههای
گذشــته بلند شده است اما «آب» بخش کوچکی از کوه یخی است
که از مشکالت خوزستان میبینیم .خوزستان زخمهای بیشماری
بــر تن دارد .آمار و ارقام ،گوشــهای از این رنجه ا در تاریخ و حال را
روایت میکند.
در جریان جنگ تحمیلی  16استان ایران و جمعیتی بالغ بر 26
میلیون نفر در معرض بمباران عراق قرار گرفت .براســاس گزارش
ســازمان ملل در جریــان جنگ عراق و ایــران ،در اثر بمباران کور
بعثیها 130 ،هزار خانه در ایران تخریب شــد و  190هزار خانه به
طور عمده خســارت دید .بالغ بر  127شهر عالوه بر جزایر جنوبی
ایران مورد تهاجم عراق قرار گرفت .اما این شهر آبادان بود که با بیش
از یک هزار و  17بار تهاجم ،بیش از دیگر شــهرها رنج جنگ را به
جان خرید .اهواز  316بار مورد حمله عراق قرار گرفت و پس از آن،
دزفول با  241تهاجم ،سومین شهری است که بیش از دیگر شهرها
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مورد هجوم نیروهای نظامی عراق بوده است.
شاید بتوان بهترین راوی معضالت خوزستان را مردمانی دانست
کــه جنگ به کوچ اجبــاری آنها انجامید و اکنون به خوزســتان
بازگشتهاند .روایت آنها به خوبی نشان میدهد بر خوزستان در این
ســالها چه گذشته است .یک بررســی دانشگاهی در سال  ،96که
براســاس گفتوگو با مهاجران بازگشته به خوزستان انجام شده ،از
عمق مشــکالت این استان در سالهای گذشته میگوید« .با وجود
گذشت سالها از جنگ ،شاهدان میگویند آرایش شهری شهرهای
خوزستان بســیار متفاوت از یکدیگر است .گویی هرکدام از شهرها
مدیریت متفاوتی با شــهر دیگر دارد و مدیریت جامعی بر شــهرها
و روســتاهای خوزســتان وجود ندارد .تفاوت سطح توسعهیافتگی
شــهرهای خوزستان مشهود اســت .برای مثال زیبایی و آراستگی
دزفــول را نمیتوان با سوســنگرد یا حمیدیه مقایســه کرد .حتی
بیتوازنی در بهرهمنــدی از منابع زمینی هم بیداد میکند .امیدیه
به عنوان صادرکننده گاز شــناخته میشــود درحالیکه برخی از
روستاهای این شهر فاقد بهرهمندی از گاز شهری است».
جنگ باعث شد تنها در سال  ،1360بین  2.5تا  3میلیون نفر از
مردم مجبور به مهاجرت از شهرها و روستاهای خود شوند .بعضی از
مردم ِمهاجر خوزســتان که تنها برای فرار از شرایط سخت جنگ و
بدون هیچ هدف خاصی به شهرهای دیگر مهاجرت کردند ،به عنوان
آوارگان جنگی و بیگانگان تازه از راه رســیده شناخته میشدند .در
سالهای جنگ تحمیلی بیش از  5میلیون نفر خانه و کاشانه خود
را از دســت دادند و بیشــتر از همه خوزستانیها .براساس آمارهای
بنیــاد امور مهاجران جنگ تحمیلی ،یک میلیون و  200هزار نفر از
مهاجران به طور مستقیم در  360اردوگاه در  27استان ایران ساکن
شــدند و نزدیک به یک میلیون نفر هــم در محلهای امن دیگر با
کمک آشنایان و خویشاوندان خود جای گرفتند.
از سال  1355تا  ،1365به دلیل وقوع جنگ تحمیلی تعداد 349
هزار نفر از مردم خوزستان به سایر استانهای کشور مهاجرت کردند.
اما در ســالهای بعد ،تعداد مهاجرانی که به خوزســتان بازگشتند
 278.3هزار نفر گزارش شــده است .مهاجرانی که هرچند از تعداد
آنها کاسته شده اما هنوز به کار ،رفاه ،آب و مسکن نیازمندند.
بیشترین مهاجران بازگشتی به خوزستان بیکاری را اصلیترین
معضل زندگی خود دانستند ،چراکه بخش عمدهای از زیرساختهای
این اســتان در جریان جنگ نابود شــده بود .آمارها نشان میدهد
نرخ بیکاری شــهرهای آبادان و خرمشهر در سال  1355به ترتیب
 12.2و  6.7درصــد بــود اما این ارقام در ســال  85به  25.3و 20
رسیده است .اما امروز آمار و ارقام از وضعیت خوزستان چه میگوید؟
آیا هنوز رنج جنگ است که خوزستان را میآزارد؟ سهم خوزستان
از دورههایــی که دولت پولهای نفت را پــارو میکرد ،از این منابع
خوزستانی جویای کار و
خدادادی چقدر اســت؟ آیا فضا برای جوان
ِ
مشتاق کسبوکاری راه انداختن ،فراهم است؟

مدیران استانی از اجرای مصوبات برای حل مشکالت مختلف در شهرهای خوزستان میگویند اما با آغاز کار
دولت سیزدهم و تغییر احتمالی مدیران استانی ،مشخص نیست که طرحه ا و برنامهه ا براساس روال سابق در
خوزستان اجرا شود.

[  .1تورم و درآمد سرانه ]

ثبت باالترین تورم روستایی

خوزستان ،یازدهمین استان پُر تورم کشور

آخرین اظهارنظرهای مسئوالن ،موید تنشهای آبی ،کشاورزی و دامپروری در استان
خوزستان است اما استاندار بازار تامین اقالم مورد نیاز و اساسی را آرام توصیف کرده است.
براساس آنچه سلیمانی دشتکی ،استاندار خوزستان اعالم کرده ،مشکالت در خوزستان زیاد
است و تامین آب شرب و کشاورزی یکی از آنهاست .مشکالتی که اگر حل و فصل نشود،
نهتنها تورم در اســتان خوزستان بلکه در همه کشور را به دلیل وزن باالی این استان در
تامین اقالم کشاورزی در ایران ،متاثر میکند .مدیران استانی از اجرای مصوبات برای حل
مشکالت مختلف در شهرهای خوزستان میگویند اما حاال با آغاز کار دولت سیزدهم و تغییر
احتمالی مدیران استانی در خوزستان ،مشخص نیست که طرحها و برنامهها براساس روال
سابق در خوزستان اجرا شود .

آخرین گزارشهای رســمی از میزان تورم در مناطق روستایی و شهری کشور نشان
میدهد شــاخص کل قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشــور در استان
خوزســتان در تیرماه سال جاری  333.7بوده است .تورم ماهانه این استان در تیرماه 4.5
درصد ،تورم نقطهای  46.7درصد و نرخ تورم  12ماهه 46.1 ،درصد گزارش شده است.
گزارش مرکز آمار از شــاخص قیمت مصرفکننده به تفکیک استانهای کشور نشان
میدهد باالترین تورم ماهانه خانوارهای روستایی در استان خوزستان ثبت شده است و در
تورم  12ماهه برای خانوارهای شهری ،خوزستان یازدهمین استان کشور است.
براســاس این گزارش در نخســتین ماه از تابســتان ســال  ،1400تورم دوازدهماهه
خانوارهای شهری در استان خوزستان به  46.3درصد رسیده است .این درحالی است که
تورم دوازدهماهه خانوارهای شهری در کل کشور  43.7درصد است .در این شاخص ،استان
خوزســتان ،یازدهمین استان در رتبهبندی تورمهای دوازدهماهه است و استان کردستان
با  49.9درصد تورم دوازدهماهه برای خانوارهای شــهری ،بیشترین تورم شهری را تجربه
میکند .فاصله اســتان خوزستان در تورم دوازدهماهه با استان کردستان  3.6درصد است
و فاصله این استان از استان قم با کمترین میزان تورم دوازدهماهه برای خانوارهای شهری
 6.1درصد است.
همچنین در مناطق روستایی ،بیشترین نرخ تورم ماهانه در استان خوزستان ثبت شده
است .در تیرماه سال  ،1400عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی به  347.0رسید
که نســبت به ماه خرداد 3.2 ،درصد رشــد را ثبت کرده است .در این بین بیشترین نرخ
تورم ماهانه خانوارهای روستایی در استان خوزستان ثبت شده که  5.2درصد بوده است و
کمترین نرخ هم مربوط به استان گیالن است که  1.4درصد گزارش شده است .به طور کلی
تورم دوازدهماهه خانوارهای روستایی در استان خوزستان  45.1درصد گزارش شده است.
شاخص بهای کاالهای خوراکی ،آشامیدنیها و دخانیات در خوزستان  411.7بوده است.
تورم ماهانه این گروه از اقالم مصرفی در سبد خانوار استان خوزستان 4.7 ،درصد گزارش
شده است و تورم نقطهای آن  53.6درصد و تورم دوازدهماهه هم  51.5درصد گزارش شده
است .در گروه کاالهای غیرخوراکی و خدمات رقم شاخص به  294.7درصد رسیده است.
تورم ماهانه در گروه کاالهای غیرخوراکی و خدمــات در تیرماه  4.4 ،1400درصد ،تورم
نقطهای 42.2 ،درصد و تورم دوازدهماهه 42.7 ،درصد گزارش شده است.

JJدرآمد سرانه
براساس محاسبه روزنامه فرهیختگان ،خوزستان از نظر درآمد سرانه باالتر از میانگین
کشوری اســت .این روزنامه در محاسبه درآمد سرانه استانها مینویسد براساس آمارها،
میانگین درآمد سرانه کل کشور با احتساب جمعیتی  83.5میلیون نفری در سال  ،98در
حدود  39میلیون خواهد بود .در بررسیهای به عمل آمده مشخص است  24استان دارای
درآمد سرانهای پایینتر از میانگین کشوری است و  7استان تهران ،یزد ،بوشهر ،کهگیلویهو
بویراحمد ،ایالم ،خوزستان و مرکزی از درآمد سرانهای باالتر از میانگین کشوری برخوردار
است .بهطور دقیقتر بوشهر با درآمد سرانهای  162میلیونی ،خوزستان با  100میلیون و
کهگیلویهو بویراحمد با  97میلیون تومان در رتبههای اول تا سوم درآمد سرانه است و ایالم
با  67میلیون ،تهران با  53میلیون ،یزد با  49میلیون و مرکزی با  44میلیون تومان درآمد
سرانه در رتبههای بعدی قرار دارند.
این درحالی اســت که وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در رتبهبندی استانه ا از نظر
درآمد سرانه بدون نفت ،استان خوزستان را در دسته چهارم قرار داده یعنی استانهایی که
درآمد ســرانه آنها  121تا  240میلیون ریال است و برای بهبود کیفیت زندگی مردم به
برنامهریزی دولت نیاز دارند .همچنین در این گزارش متوسط درآمد سرانه سال  90تا 95
برای اســتان خوزستان  143میلیون ریال و برای سال  136 ،95میلیون ریال اعالم شده
است.

تورم خوزستان ،تیرماه (1400درصد)
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توسعه
[  .2بیکاری ،اشتغال ،مشارکت اقتصادی و فقر ]

بیکاریهای دورقمی

نرخ بیکاری خوزستانیه ا بیش از اعداد اعالمی است
در بهار سال  ،1400نرخ بیکاری کل کشور  9.8درصد اعالم شده
است .گزارش مرکز آمار نشان میدهد نرخ بیکاری در استان خوزستان
در بهار ســال جاری  12.4درصد بوده و به این ترتیب خوزستان در
جمع  15استانی در کشور قرار دارد که نرخ بیکاری دورقمی را تجربه
میکنند .در  16ســال گذشته ،تنها در ســال  ،93نرخ بیکاری در
خوزســتان تکرقمی شده است .از سال  84تا  ،1400بیشترین نرخ
بیکاری در ســال  97در این استان ثبت شده است .بیکاری در سال
ل 98
 97با رسیدن به رقم  15.7درصد رکورد زد و پس از این ،در سا 
به  14.5درصد و در ســال  99به  13.9درصد و در بهار سال 1400
به  12.4درصد رســیده است .همچنین در سال  ،89نرخ بیکاری در
استان خوزستان  14.9درصد گزارش شده است.
براساس گزارشی که وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی در سال 99
از وضعیت شاخصهای اقتصادی استانها منتشر کرده ،نرخ مشارکت
اقتصادی اســتان خوزستان در سال  39.3 ،98درصد بوده است .این
استان از نظر مشارکت اقتصادی ،هجدهمین استان کشور در سال 98
بوده و در فاصله ســالهای  95تا  ،98بیستمین استان کشور از نظر
مشارکت اقتصادی است .محاسبات نشان میدهد نسبت اشتغال در
اســتان خوزستان در سال  33.6 ،98درصد بوده و این استان در این
سال ،رتبه  21کشور را در نسبت اشتغال کسب کرده است .همچنین
در بازه زمانی  95تا  98نسبت اشتغال در استان خوزستان به 33.55
درصد رسیده و جایگاه این استان در بین استانهای کشور  22بوده
اســت .این گزارش میگوید از سالهای  95تا  ،98استان خوزستان،
شانزدهمین استانی است که بیشترین نرخ اشتغال ناقص را ثبت کرده

بنا براعالم
استاندار
خوزستان ،نرخ
بیکاری برخی
مناطق این استان
در سال جاری
به بیش از  40تا
 45درصد رسیده
است

است .نرخی که در این دوره  4.55درصد گزارش شده است .همچنین
نرخ اشتغال ناقص در این استان در سال  4.6 ،98درصد بوده است.
گزارشها نشــان میدهد در ســال  ۱۳۹۸براساس نتایج طرح
آمارگیری از نیروی کار  ۴۳درصد جمعیت  ۱۵ساله و بیشتر در استان
خوزستان از نظر اقتصادی فعال محسوب شده و نسبت اشتغال یعنی
تعداد شــاغالن در هر  ۱۰۰نفر جمعیت  ۳۷.۴درصد بوده که ۳۰.۳
درصد شــاغالن در بخش صنعت ۱۶.۷ ،درصد در بخش کشاورزی و
 ۵۳درصد هم در بخش خدمات فعالیت داشــته و تعداد فرصتهای
شــغلی ایجادشده در سال  ۹۸هم  ۶هزار و  ۲۲۷نفر بوده که نسبت
به سال قبل آن  ۱۰درصد رشد داشته است .همچنین متوسط نرخ
بیکاری در استان خوزستان از سالهای  95تا  14.4 ،98درصد بوده
است.
بنا بر اعالم استاندار خوزستان ،نرخ بیکاری برخی مناطق این استان
در ســال جاری به بیش از  40تا  45درصد رســیده است .سلیمانی
دشــتکی گفت« :معموال نرخ بیکاری که اعالم میشود ،نرخ بیکاری
واقعی نیســت .نرخ بیکاری خوزستان  ۱۴.۵درصد اعالم میشود اما
اگر در استان بگردید میبینید که قطعا این نرخ باالتر است .بر اساس
معیارها اگر کسی در هفته دو ساعت شاغل باشد ،جزو آمار نرخ بیکاری
حساب نمیشود اما این اصال معنادار نیست و در بسیاری از مناطق
استان خوزستان نرخ بیکاری باالتر از  ۴۰تا  ۴۵درصد است .آمار نرخ
بیکاری بســیاری از واقعیتهای خوزستان را در بحث اشتغال نشان
نمیدهد ».به گفته استاندار خوزستان بسیاری از واحدهای کارگاهی
در این استان تعطیل و راکد است و با ظرفیت کمی فعالیت میکند.

مقایسه نرخ بیکاری خوزستان و ایران در دهه90
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حضور  94هزار فارغالتحصیل بیکار در خوزستان
زنگهای خطر را بلندتر از همیشه برای مسئوالن در این
استان به صدا درآورده است.

همچنین بسیاری از این واحدها به تملک بانکها درآمده و بازگشت
آن به چرخه تولید به طی فرایند اداری و تصمیم سیاستگذاران پولی
وابسته است.
غیــر از این ،حضور  94هزار فارغالتحصیل بیکار در خوزســتان
زنگهای خطر را بلندتر از همیشــه برای مسئوالن در این استان به
صدا درآورده اســت .به گفته مهرداد نیکو ،رئیس سازمان مدیریت و
برنامهریزی خوزســتان ۹۴ ،هزار فارغالتحصیل بیکار در خوزستان
نشاندهنده لشکر بیکاران در استان است که باید برای ایجاد اشتغال
در این بخش تمرکز کرد .به گفته نیکو« ،بر اساس آخرین آمار ،نرخ
بیکاری در خوزســتان  ۱۴.۵درصد اســت که معادل  ۲۱۹هزار نفر
جمعیت بیکار است .برابر آخرین آمار مرکز آمار ایران ،در خوزستان
 ۲۱۹هزار نفر جمعیت بیکار داریم که  ۸۵درصد از این جمعیت در
نقاط شهری و  ۱۴.۹درصد در مناطق روستایی قرار دارند».
به گفته رئیس ســازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان۶۸« ،
درصد از جمعیت بیکاران در خوزستان معادل  ۱۴۹هزار نفر ،مرد و
 ۳۲درصد یعنی جمعیتی معادل حدود  ۷۰هزار نفر زن هستند .بر
اساس آمار ،یک میلیون و  ۸۵هزار مرد و  ۲۳۰هزار زن در خوزستان
شاغل هســتند .نرخ بیکاری جوانان در خوزســتان  ۳۳.۲درصد و
معادل  ۷۲هزار نفر است .نرخ بیکاران دارای تحصیالت دانشگاهی و
باسواد استان خوزستان نیز  ۴۳.۶درصد و معادل  ۹۴هزار نفر است».
همچنین هفت شهرستان آغاجاری ،اندیکا ،مسجدسلیمان ،آبادان،
ایذه ،اندیمشک و هفتکل در خوزستان باالترین نرخ بیکاری را دارند.
با توجه به نرخ تورمی که در روستاهای استان خوزستان در بهار
ســال جاری گزارش شــده ،یعنی تورم  42.9درصدی در بهار سال
 ،1400پیشبینی میشود نرخ فالکت که مجموع نرخ بیکاری و تورم
است ،در پایان بهار سال جاری به  56.7درصد در این استان رسیده
باشد.
بررســیها نشان میدهد از ســال  80تا  90خط فقر در مناطق
شهری و روستایی خوزستان روند افزایشی داشته است .به طوری که
در مناطق شهری استان در سال  ،1380خط فقر به میزان 76083

ریال و در سال  ،85به  916714ریال رسیده و این یعنی خط فقر در
این مدت 12 ،برابر شده است .در مناطق روستایی استان خوزستان
هــم خط فقر در ســال  83116 ،80ریال بوده که در ســال  ،89به
 387696ریال رســیده اســت؛ یعنی در  10سال ،خط فقر مناطق
روستایی این اســتان 4.7 ،برابر شده است .در این سالها بیشترین
میزان رشد خط فقر در مناطق شهری در استان خوزستان در سال 80
نسبت به سال  79گزارش شده که رشد  74درصدی را نشان میدهد
و کمترین میزان رشد خط فقر هم مربوط به سال  82بوده که نسبت
به ســال گذشته  2درصد رشد کرده است .عالوه بر این در سال ،89
یعنی ســال پایانی این دوره ،خط فقر  41درصد رشد کرده است .در
مناطق روستایی استان خوزستان در سالهای  87 ،82و  ،88خط فقر
به طور منفی تغییر کرده است .همچنین بیشترین میزان نوسان خط
فقر در مناطق روستایی این استان در سال  83ثبت شده که بالغ بر
 79درصد بوده است.
آمار بیکاران خوزستان به تفکیک جنسیت (نفر)
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توسعه
[  .3شاخصهای عمومی کسبوکار ]

مینهای ضد کار

محیط کسبوکار خوزستان آماده نیست
یکی از مهم ترین شــاخصه ا برای تبیین وضعیت اقتصادی
استانها شــاخص مرکب محیط عمومی کسب وکار است که از
 28معیار به دســت میآید .از مهمترین شاخصهای مد نظر در
این شاخص تامین مالی است که نشان میدهد تا چه اندازه منابع
به بانکها آمده و در قالب تسهیالت به متقاضیان تخصیص داده
شــده است .در محاسبه این شــاخص ،یک رقم بین صفر تا 10
به دســت میآید و هرچه این رقم به صفر نزدیک شــود فضای
کســب وکار در استان بهتر است .نکته قابل توجه اینکه شاخص
شاخص استانی کسب وکار ،خوزستان (بدترین نمره 10است)
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خوزستان

تهران

5.2

محیط عمومی کسب وکار در ارتباط با نرخ بیکاری باال در اغلب
استانهاست .به این معنا که در واقع محیط نامناسب کسب وکار
مانع اصلی گسترش تولید و اشتغال در این استانهاست .با توجه
به دورقمی بودن نرخ بیکاری استان خوزستان در  15سال گذشته
جز سال  ،93میتوان گفت محیط کسب وکار در این استان چه
وضعیتی دارد.
گــزارش وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی از شــاخصهای
محیط عمومی کســب وکار و همچنین نرخ تسهیالت به سپرده
نشان میدهد استان خوزستان با وجود همه ظرفیتهای صنعتی
و کشــاورزی در بین  10اســتان اول در این زمینه قرار ندارد .در
شــاخصهای محیط عمومی کسب و کار ،در سالهای  95تا 98
خوزستان با متوســط نمره  ،6.08هجدهمین استان کشور بوده
است و در سال  ،98با متوســط امتیاز  ،6.09در جایگاه نوزدهم
ایستاده است.
گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران از وضعیت محیط کسب
وکار اســتانها ،شمایی دقیقتر از فضای کسب وکار خوزستان را
منعکس میکند .بررســیها در این گزارش که در بهار سال 99
منتشر شده نشــان میدهد از سال  96تا بهار سال  ،99شاخص
استانی کسب وکار در خوزستان روند نزولی را طی کرده و بهمراتب
بدتر شده است .در سال  ،96این شاخص نمره  5.74را داشت اما
از سال  ،97نمره شاخص استانی کسب وکار در خوزستان همواره
باالتر از عدد  6بوده و در بهار سال  99به  6.13رسیده است.
(اظهارات فعاالن بخشخصوصی از وضعیت نامطلوب مولفههای
کسب وکار در این سالها در خوزستان حکایت دارد تا جایی که
میتــوان گفت از بین  28مولفه ،تنها  10مولفه در این اســتان
عملیاتی شده است.
دریافت تســهیالت از بانکها ،رویههــای ناعادالنه ممیزی و
دریافت مالیات ،غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد
اولیه و محصوالت ،فســاد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت
اداری در دستگاههای اجرایی و حکومتی ،تولید و عرضه نسبتاً آزاد
کاالهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار ،موانع در فرآیندهای اداری
و اخذ مجوزهای کســب و کار در دستگاههای اجرایی ،بیثباتی
سیاســتها ،قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسب و
کار ،وجود انحصار ،امتیاز یا هر نوع رانت برای یک یا تعدادی از رقبا
در بازار ،تمایل عمومی مردم به خرید کاالی خارجی و بیرغبتی
به خرید کاالی ایرانی و همچنین ضعف دادگاهها در رســیدگی
به شــکایت و پیگرد موثر متجاوزان بــه حقوق دیگران ،از جمله
مولفههایی اســت که در پایش فضای کســب و کار برای فعاالن
بخش خصوصی مورد بررسی قرار میگیرد و از عمده مواردی است
که استان خوزستان در آن رتبههای خوبی کسب نکرده است.
همچنین یکــی از مهمترین مولفههای نامطلوب در اســتان
خوزســتان شاخص نسبت مانده تسهیالت جاری و غیرجاری به

در حوزه رشد اقتصادی در بخش کشاورزی ،استان خوزستان در رتبه سوم است .براساس
برآوردهای مرکز آمار ،استان مازندرانبیشترین سهم را در محصول ناخالص داخلی کشاورزی
دارد و استانهای فارس و خوزستان در جایگاه دوم و سوم قرارمیگیرند.

مانده سپرده بانکهاست که در سال  50.7 ،96درصد بوده است.
با وجود اینکه در این زمینه میانگین کشــوری  ۸۵درصد است و
استان خوزستان از نظر مانده سپرده در رتبه پنجم قرار دارد ولی
از نظر نسبت مانده تسهیالت به سپرده در جایگاه  ۳۱قرار گرفته
است .همچنین متوسط نرخ تسهیالت به سپرده از سال  95تا 98
در این استان  53.6درصد بوده است و خوزستان از این منظر در
یاُم است .در سال  ،98نرخ تسهیالت به
این ســالها ،در رتبه س 
سپرده در اســتان خوزستان به  49.9درصد رسیده و این استان
رتبه  28را در بین دیگر استانها از این نظر کسب کرده است.
بــا توجه به اینکه بیــکاری از مهمترین معضــات اقتصادی
استان خوزســتان است ،توجه به شــاخصهای فضای عمومی
کسب وکار برای توسعه فرصتهای شغلی اهمیت بیشتری پیدا
میکند .وضعیت اعداد و ارقام از نرخ بیکاری ،مشارکت اقتصادی
و نرخ اشتغال نشــان میدهد ایجاد فرصتهای شغلی کندتر از
روند افزایش جمعیت فعال بوه اســت .یکــی از مهمترین دالیل
این عقبماندگی ،عدم حمایت شــبکه بانکی از گسترش کسب
وکارهاست که خود را در شاخص نسبت تسهیالت به سپردههای
بانکی نشان میدهد.
نکته دیگر رشــد نمایی نرخ بیکاری است که بیش از هرچیز
در عدم توســعه فرصتهای شــغلی و عدم هموارســازی مسیر
کارآفرینان در فضای کســب وکار ریشــه دارد .از سال  1395تا
 ،1398رشد نمایی بیکاری در استان خوزستان  3.4درصد بوده
است و این یعنی ،شتاب نرخ بیکاری در استان خوزستان نسبت
به دیگر استانها بیشتر است .رشد نمایی نرخ مشارکت اقتصادی
از سال  95تا  98نشان میدهد در استان خوزستان این نرخ رشد
داشته اســت که میتوان امیدوار بود با وجود نرخ باالی بیکاری،
تمایل مردم به اشــتغال کم نشــده اســت .در ماههای گذشته،
تحوالتی در فضای کسب وکار ،امیدها به استفاده از ظرفیتهای
نیروی انســانی در خوزستان را بیشــتر کرده است .دبیر شورای
گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزســتان در پایان تیرماه
از آغاز فعالیت نخستین مرکز مطالعات و پژوهشهای اقتصادی
بخش خصوصی در خوزســتان خبر داد .این مرکز قرار است در
زمینه آموزش ،رفع موانع تولید ،تشویق و ترغیب به سرمایهگذاری
داخلــی در امور تولیدی با محوریت صادرات و نیازســنجی برای
برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی فعالیت کند.
تآپی
شه ا نشــان میدهد فعالیتهای استار 
غیر از این ،گزار 
در شهرهای خوزستان با توجه به همهگیری کرونا و تمایل بیشتر
به خدمات اقتصاد دیجیتال رو به افزایش است .همشهری نوشت
درمجموع  2هزار و  228روستای با جمعیت باالی  ۲۰خانوار در
اســتان خوزستان وجود دارند که در برنامه ششم توسعه باید ۸۰
درصد این روستاها به اینترنت همراه متصل شوند .از این تعداد ۸۷
درصد ،یعنی هزار و  946روستا تاکنون به اینترنت همراه متصل
شــدهاند .خوزستان از نظر زیرساختهای اینترنتی وضعیت قابل
قبولی دارد و براســاس آخرین آمار اداره کل ارتباطات و فناوری
اطالعات اســتان بیش از  6هزار نفر در کسبوکارهای اینترنتی
مشغول به فعالیت هســتند .همچنین  38استارتآپ در سامانه
فعاالن  ICTخوزستان به ثبت رسیده است که اغلب آنها به نوعی
کسبوکارهای اینترنتی هم محســوب میشوند .نانوایی آنالین،
تاکسی آنالین بومی ،شبکه اجتماعی گردشگری و اورژانس آنالین

بخشی از نمونههای استارتآپ اینترنتی در خوزستان محسوب
میشوند که به ثبت رسیدهاند.
همچنین دولت برای پوشــش کاســتیهای ناشی از نسبت
تسهیالت به سپردهها در استانهای مختلف ،تالش میکند ساالنه
منابعی را در قالب طرح اشتغال فراگیر و طرح روستایی و عشایر
برای توسعه اشتغال به کار بگیرد .این تسهیالت در طرح اشتغال
فراگیر با هدف کاهش نرخ بیکاری پرداخت میشــود .تا شهریور
 99بیشــتر استانهای کشور این تسهیالت را در قالب این طرح
دریافت کرده و آن را برای توســعه اشــتغال صرف کردند .هرچه
نسبت تسهیالت جذبشده در استانها در طرح اشتغال فراگیر به
 100نزدیکتر شود ،کارآمدی استان در استفاده از منابع بیشتر
اســت .با این حال ،در استانهایی که از  100درصد منابع به نفع
اشتغال استفاده کردند ،نرخ بیکاری همچنان افزایشی است .وزارت
تعاون دلیل این مسئله را عدم حمایت شبکه بانکی از نظام تولید
و سرمایهگذاری اعالم کرده است .در مورد خوزستان این رقم 99
درصد است.
نسبت تسهیالت به سپرده بانکی از سال 95تا98
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توسعه
[  .4تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی ]

دارای ندار
ِ

سهم خوزستان از نفت کمتر از  5درصد است
با توجه به سهم باالی نفت از درآمدهای دولت ،ناگفته پیداست
که استان خوزســتان جایگاه ویژهای در تولید ناخالص داخلی و
رشــد اقتصادی کشور دارد .یافتههای مرکز آمار و محاسبه رشد
اقتصادی اســتانها نشان میدهد در ســال  ،97باالترین رشد
اقتصادی یا درصد افزایش تولید ناخالص داخلی مربوط به استان
تهران اســت و پس از استان تهران ،اســتان خوزستان و بوشهر
رتبههای دوم و ســوم را بــه خود اختصــاص دادهاند .اطالعات
مرکز آمار نشان میدهد محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت
سهم استان خوزستان از تولید ناخالص داخلی دهه( 90درصد)
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1391

1390

استان تهران در سال  ۹۷معادل  ۱۷۰هزار میلیارد تومان ،استان
خوزســتان  ۱۲۹هزار میلیارد تومان و اســتان بوشهر  ۴۳هزار
میلیارد تومان است .این سه استان به ترتیب  ۲۲,۸۲و  ۱۷,۹۲و
 ۵,۷۴درصد سهم در محصول ناخالص داخلی کل کشور دارند.
اما با کسر نفت ،جایگاه خوزستان در رتبهبندی سهم از تولید
ناخالص داخلی و رشــد اقتصادی تغییــر میکند .در رتبهبندی
استانها ،با کسر نفت در رشــد اقتصادی ،خوزستان جای خود
را به اصفهان میدهد .با این حال همچنان در بین پنج اســتان
نخست در رشــد اقتصادی کشور و  10استانی است که بیش از
 70درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دادهاند.
در حوزه رشد اقتصادی در بخش کشاورزی ،استان خوزستان
در رتبه سوم است .براساس برآوردهای مرکز آمار ،استان مازندران
بیشترین ســهم را در محصول ناخالص داخلی کشاورزی دارد و
استانهای فارس و خوزستان در جایگاه دوم و سوم قرار میگیرند.
در رشته فعالیتهای معدنی هم استان خوزستان سهم 65.34
درصدی از محصول ناخالص داخلی دارد و رتبه نخست را کسب
کرده است .فعالیتهای استخراج معدن شامل رشته فعالیتهای
اســتخراج نفت خام ،گاز طبیعی و خدمات پشتیبانی معادن و
اســتخراج ســایر معادن است .در ســال  ،98مجموع محصول
ناخالص داخلی در این رشته 150 ،هزار میلیارد تومان بوده است
که خوزستان ،رتبه نخست را در آن کسب کرده است.
در بخش صنعت ،خوزســتان جزو پنج استان نخست کشور در
زمینه ســهم از رشد صنعتی کشور است .تهران در رتبه نخست از
این نظر قرار دارد و پس از تهران ،استانهای بوشهر و اصفهان قرار
یگیرند که سهم آنها  18.13و  7.94درصد از رشد کل صنعت
م 
است .استان خوزستان در جایگاه سوم است و سهم  6.34درصدی از
رشد صنعتی کل کشور دارد .پس از خوزستان هم استانهای فارس
و آذربایجان شرقی بیشترین سهم را در رشد صنعتی کشور دارند.
در بخش خدمات ،که طی سالهای گذشته رشد مثبت را ثبت
کرده ،استان خوزستان رتبه پنجم را دارد .سهم استان تهران در
محصول ناخالص داخلی در رشته خدمات  35.50درصد بوده و
استانهای خراسان رضوی ،اصفهان و فارس در رتبههای بعدی
قرار دارند .استان خوزستان هم با سهم  4.46درصدی بیشترین
اثر را در محصول ناخالص داخلی این بخش دارد.
یک گزارش از وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی درباره سهم
اســتانها از تولید ناخالص داخلی نشــان میدهد در سال ،98
نســبت به ســال  -6.20 ،90درصد تغییر کرده است .سهم این
استان در سال  90از تولید ناخالص داخلی کشور  20.99درصد
بوده است اما این سهم در سال  92به  17.70درصد ،در سال 93
به  15.30درصد و در سال  94به  11.40درصد رسیده است .از
سال  96تا  ،98ترمیم سهم استان از تولید ناخالص داخلی کشور
آغاز شده اما سهم هنوز سهم  20درصدی استان از تولید ناخالص

امتیاز استان خوزستان در امنیت سرمایهگذاری از بهار  97تا
پایان سال  6.32 ،98بوده که نشاندهنده امنیت نامطلوب برای
سرمایهگذاری در این استان است.

داخلی کشور حاصل نشده است .میزان نوسان سهم خوزستان از
تولید ناخالص داخلی کشور نشان میدهد اقتصاد این استان تا چه
اندازه وابسته به نفت است.
بررسی وضعیت استان خوزســتان در تولید ناخالص داخلی
بدون نفت هم گویای نوســان ســهم این استان در این شاخص
اســت .سهم این استان از سال  90نســبت به سال -0.46 ،98
درصد افت کرده است .در سال  ،90خوزستانیها از تولید ناخالص
داخلی بدون نفت در ایران  5.98درصد سهم داشتند .این سهم
در سال  91به بیش از  6.41درصد رسید اما در سال 5.52 ،98
درصد بوده است.
یک دلیل عمده کاهش سهم از تولید ناخالص داخلی استانهایی
مثل خوزستان را مهاجرفرست بودن این استانها میدانند .آمارها
نشــان میدهد از ســال  90تا  53 ،95هزار و  632نفر به اســتان
خوزستان مهاجرت کردند اما در مقابل  135هزار و  491نفر از این
اســتان کوچ کردند که گویای تفاوت  81هزار و  859نفری است.
نکته قابل تامل اینکه از  135هزار مهاجر خوزســتانی 22 ،هزار و
 590نفر به تهران مهاجرت کردهاند.
سهم استان خوزستان در تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی
هم براســاس آمارهای رسمی طی سالهای گذشــته از دهه ،90
کاهش یافته است .سهم این استان از رشد بخش کشاورزی در سال
 6.97 ،90درصد بود اما این رقم در سال  ،98به  6.04درصد رسیده
است که گویای نوسان  -0.93درصدی است.
خوزســتان در بخش صنعت در ســال  ،90از کل رشد تولید
ناخالص داخلی این بخش منهای ساختمان ،سهم  7.99درصدی
داشــت که این رقم در ســال  98به  8.12درصد رسیده و رشد
 0.13درصدی را نشــان میدهد .هرچند خوزســتان در بخش
ساختمان ،پس از تهران در سالهای گذشته از دهه  ،90در رتبه
دوم از نظر ســهم از تولید ناخالص داخلی است اما در یک دهه
گذشته وضعیت نامطلوبی را در این شاخص ثبت کرده است .سهم
خوزســتان از تولید ناخالص داخلی در بخش ساختمان 16.37
درصد گزارش شده و این رقم درسال  98به  12.64درصد رسیده
که گویای نوسان نگرانکننده  -3.73درصدی است.
و اما در بخش معدن ،از ســال  90تا  ،96خوزستان نوسان 0.6و
 -6درصدی را از نظر ســهمی در تولید ناخالص داخلی این رشته
ثبت کرده است .خوزستان در سال  90سهم  1.04درصدی از رشد
معدنی کشور داشت اما این رقم در سال  96به  0.40درصد رسیده
است.
هرچند خوزستان از نظر سهم کلی در تولید ناخالص داخلی
کشور در جایگاه دوم است اما دیگر اعداد و شاخصها نشاندهنده
سهم اندک این اســتان از آوردههای خدادادیاش است .آمارها
نشان میدهد خوزستان در سال  1.441.408.707 ،90میلیارد
ریال پول به خزانه کشــور واریز کرده اســت .رقمی که در سال
 98به  4.954.401.278میلیارد ریال رسیده است .اما سهم این
اســتان از کل بودجه کشور در ســال  97تنها  3درصد و از کل
درآمدهای نفتی امسال به طور تقریبی  4درصد است.
خوزستان که در بین ســه استان پردرآمد کشور قرار دارد ،با
محیط زیستی،

مشکالتی در بخشهای حیاتی مانند آبرسانی،
کشــاورزی و باغداری و معضل بزرگی به نام حاشیهنشــینی و
ســکونت حدود  850هزار نفــر در اقامتگاههای غیررســمی و

بافت فرســوده دست و پنجه نرم میکند .در تازهترین اظهارنظر
درباره سهم این اســتان پردرآمد کشور از کل اعتبارات ،مهرداد
نیکویی ،رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان ،از رتبه
اول این اســتان در اعتبارات استانی کشــور خبر داده است .به
گفته نیکویی «امســال برای پنج بخش در بودجه  ،۱۴۰۰ردیف
خاص برای خوزســتان تعریف شده است .یکی از این ردیفهای
بودجهای مربوط به توسعه و عمران شهرهای خرمشهر و آبادان
بــا اعتبار  ۱۱۰میلیارد تومان اســت .ردیفهای بودجهای دیگر
شامل خارجسازی مغروقههای اروند با اعتبار  ۱۵میلیارد تومان،
زیرســاختهای اربعین با اعتبار  ۲۴میلیــارد تومان ،اجرای فاز
دوم طــرح  ۵۵۰هزار هکتاری مقام معظم رهبری با اعتبار ۱۵۰
میلیارد تومان و طرح آب و فاضالب شهرهای اهواز ،کارون ،باوی
و حمیدیه با اعتبار  ۸۷۸میلیارد تومان است ».بنابراین در مجموع
ردیفهای اعتباری خاص در نظر گرفتهشده برای خوزستان در
پنج بخش ،یک هزار و  ۱۷۷میلیارد تومان است.
سهم خوزستان از تولید ناخالص کشاورزی دهه( 90درصد)
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گریزی از بررسی آمار و ارقام نیست اما نکته مهم ،توجه به زنگهای هشداری است که با چکش اعداد به صدا درمیآیند.
شاید بتوان ارقام را مهره آخری دانست که در دومینوی مشکالت استانهایی مثل خوزستان میافتدو همگان را متوجه
دردهای مردم میکند.

توسعه
[  .5جمعیت و آینده ]

حکایت اعداد ،سرد اما واقعی است
 4.7میلیون خوزستانی آینده روشن میخواهند

در بخش صنعت،
خوزستان جزو
پنجاستاننخست
کشور در زمینه
سهم از رشد
صنعتیکشور
است

آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن نشان میدهد جمعیت استان
خوزســتان  4میلیون و  710هزار و  509نفر اســت .این رقم در مقایسه با
نتیجه سرشماری سال  ،90در ســال  0.78 ،95درصد بیشتر شده است .از
کل جمعیت خوزســتان  75.5نفر در نقاط شهری استان زندگی میکنند و
 24.4درصد در نقاط روستایی ساکناند .همچنین درصدی از جمعیت مردم
خوزستان را غیرساکنان یا عشایر تشکیل میدهند.
آمارهــا میگوید  3.5میلیون نفر از مردم خوزســتان در نقاط شــهری
ساکناند .یک میلیون و  795هزار نفر از این جمعیت را مردان و یک میلیون
و  175هزار نفر از این جمعیت را زنان تشــکیل میدهند .همچنین از کل
جمعیت خوزستان ،یک میلیون و  151هزار نفر در روستاها زندگی میکنند
که  590هزار نفر از این جمعیت مرد و  560هزار نفر زن هستند .کل جمعیت
غیرساکنین در استان خوزستان هم  4هزار و  708نفر گزارش شده است.
در ســال  97 ،98هزار و  132تولد در استان خوزستان ثبت شده است
که گویای کاهش  12.3درصدی نســبت به سال  97است .همچنین تعداد
ازدوا جه ا در سال  ،98نسبت به سال  97کاهش یافته است .در این سال 37
هزار و  594ازدواج در خوزستان و  9600طالق ثبت شده که به ترتیب نسبت
به سال گذشته  5.4درصد و  1.1درصد کاهش یافته است.
از جمعیت  4.7میلیون نفری خوزستان 421 ،هزار نفر در گروه سنی 20
تا  24ساله ،و  510هزار نفر در گروه سنی  25تا  29ساله قرار دارند .همچنین
پرتعدادترین گروه ســنی در خوزستان براساس سرشماری سال  ،95همین
گروه سنی است و پس از آن ،گروه سنی  30تا  34ساله با فراوانی  503هزار
نفر ،پرتعدادترین گروه ســنی در خوزستان است .با احتساب جمعیت 345
هزار نفری  15تا  19سال هها در سال  95و جمعیت  369هزار نفری  10تا 14
سالهه ا در این سرشماری ،میتوان گفت بدنه جمعیتی خوزستان تا چه اندازه
جمعیت خوزستان در سرشماری 100( 1395هزارنفر)
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جوان و جویای توسعه و پیشرفت اقتصادی است .جمعیتی که اگر محکوم به
کوچ اجباری به دالیل زیستمحیطی نشود ،موتور محرکه توسعه اقتصادی
خوزستان است.
یکی از مهمترین اقدامات برای بهبود وضعیت اقتصادی خوزستان و ارتقای
معیشت مردم ،تالش برای بهبود امتیاز امنیت سرمایهگذاری در این استان
اســت .هرچند بخشهایی از استان خوزستان به عنوان منطقه آزاد اروند ،از
نظر مقرراتزدایی و بهبود فضای کســب وکار ،برای تامین سرمایه و توسعه
اقتصادی ایجاد شــده اما امتیاز استان خوزستان در امنیت سرمایهگذاری از
بهار  97تا پایان ســال  6.32 ،98بوده که نشاندهنده امنیت نامطلوب برای
سرمایهگذاری در این استان است .همچنین در سال  ،95استان خوزستان در
بین پنج استانی بوده که پایینترین نرخ تسهیالت به سپرده را ثبت کردهاند.
این نرخ در خوزستان  49.9درصد بوده است.
با توجه به آمار و ارقام اقتصادی که گویای وضعیت نزولی در خوزســتان
است ،میتوان مهمترین راه برای کاستن از التهابات در این استان ارزشمند
کشور را ،استفاده حداکثری از منابع خدادادی گاز ،نفت و معادن ،بنادر ،توسعه
فرصتهای گردشگری و بهکارگیری نیروهای بومی دانست .همچنین وجود
بنادر بینالمللی در اســتان خوزستان از مهمترین امیدهای توسعه صادرات
غیرنفتی و ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر است.
افزایش سهم تسهیالت اشــتغال در استان خوزستان ،رفع موانع جذب
تسهیالت اشتغال و تسهیل روانسازی فرایند تسهیالتدهی ،در اولویت قرار
دادن سیاستهای بهبود فضای کسب وکار در این استان ،بررسی مزیتهای
نسبی و بهرهگیری از ظرفیت صندوقهای سرمایهگذاری در کنار الزام بانکها
به تســهیالتدهی بهتر ،از مهمترین اقداماتی است که در کوتاهترین زمان
بیشترین اثر را در اقتصاد خوزستان خواهد داشت.
آمار و ارقام اقتصادی ،حکایتی سرد از آنچه در زندگی مردم استانها در
جریان است ارائه میکند .با این وجود ،آمار یکی از منابع قابل اتکایی است که
برای رصد وضعیت استانه ا به کار میرود .گریزی از بررسی آمار و ارقام نیست
اما نکته مهم ،توجه به زنگهای هشــداری است که با چکش اعداد به صدا
درمیآیند .شاید بتوان ارقام را مهره آخری دانست که در دومینوی مشکالت
استانهایی مثل خوزستان میافتد و همگان را متوجه دردهای مردم میکند.
دردهایی که مدتهاســت در آیینه ارقام اقتصادی و آمارها بروز کرده ،اما کو
گوش شنوا و چشم بینایی.
منابع

*پایش ملی محیط کســب وکار ایران ،بهار  ،1399مرکز پژوهشهای اتاق ایران ،مرکز آمار و اطالعات
اقتصادی اصل  ،44تیرماه .99
*سالنامه آماری استان خوزستان ،1398 ،مرکز آمار ایران.
*مروری بر تولید ناخالص داخلی به تفکیک استان ،سالهای  90تا  ،98مرکز آمار و اطالعات راهبردی،
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی.
*بررسی مقایسهای شــاخصهای اقتصادی استان (ویراست یکم) ،معاون امور اقتصادی و برنامهریزی،
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،شهریور .99
*بررسی آثار اقتصادی ،اجتماعی جنگ تحمیلی عراق بر روند مهاجرت در استان خوزستان ،رضا جهانفر،
محسن مرادیان ،فصلنامه اقتصاد دفاع ،پاییز .96
*بررسی رابطه بین فرار مالیاتی ،فقر و بیکاری در استان خوزستان ،عاطفه افشارپور ،علی کارشناسان،
نشریه پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی ،پاییز  ،97سال دوم ،شماره .4

سدسازی سراب توسعه نیست ،اما نمیتوان  ۲۰میلیارد آورده ساالنه رودخانه کارون به دشت حاصلخیز خوزستان را
برای توسعه کشاورزی و تولید انرژی استفاده نکرد و آن را به صورت سیالبهای مخرب روانه دریا کرد .فراموش نشود
که  ۳۰درصد پتانسیل منابع آب کشور در  ۵/۵درصد کشور یعنی خوزستان جاری میشود.

[ آب و توسعه ]

سدسازی را آخرین گزینه میدانم
«سدسازی؛ سراب توسعه» در گفتوگو با احمد آلیاسین

امروز سدسازی را آخرین گزینه در مسیر توسعه
لیال ابراهیمیان
کشور میداند و الگوی کشت نیشکر را که
زمانی یکی از مدیران کشتوصنعت نیشکر بود،
دبیر بخش توسعه
بهشدت نقد میکند؛ احمد آلیاسین ،مهندسی
که امروز توسعه را نه از کلنگ مهندسانکه از فکر انسان جستوجو میکند.
او سالهاست که به رویکرد اجتماعی توسعه تاکید دارد .زمانی جزو مهندسان
سد دز بود و حاال ساخت خیلی از سدها در ایران را نقد میکند .آلیاسین
نویسنده کتاب «مشکالت و تنگناها»« ،تاریخچه برنامهریزی توسعه در ایران»،
«ایران و شاخصهای جهانی توسعه» و «سببشناسی توسعهنیافتگی» است.
این گفتوگو را بخوانید.
 شما بهعنوان یکی از مهندسان ســد دز ،وقتی میشنوید سدسازی سراب
توسعه بوده ،چه فکر میکنید؟

سدسازی برای ایران هم رحمت است و هم زحمت ،هم موهبت است و هم مصیبت.
سدسازی در دنیا هم مخالفین جدی و هم موافقین زیادی دارد .پنج کشور اول سدساز
جهان چین ،آمریکا ،ژاپن ،هند و اسپانیا بیش از  ۷۵درصد سدهای بزرگ دنیا را که ۶۷
درصد آنها در کشورهای درحالتوسعه واقعشده است ساختهاند .در حدود  ۹۰درصد
برق مصرفی  ۲۴کشــور جهان از برقآبی اســت .نیمی از سدهای بزرگ برای مقاصد
کشاورزی ساختهشــده و  ۱۲تا  ۱۶درصد مواد غذایی دستاورد سدها است .سدهای
بزرگ  ۷۵کشور جهان برای مقاصد کنترل سیالب احداثشده .تولید برقآبی ،آبیاری،
آبرسانی و کنترل سیالب مزایایی هستند که بهخوبی سرمایهگذاری احداث سدها را
بهطور معنیداری توجیه میکنند .تراکم کشت ،توزیع برق ارزان ،توسعه رفاه اجتماعی
و اقتصادی ،توســعه راهها و مدارس و بســیاری مزایای دیگر اثرات مثبت و درخشان
ی که مزایای عمومی و خصوصی سدسازی با هزینههای اجرا
سدســازی است .هنگام 
و بهرهبرداری مقایسه شود ،بهخوبی ضرورت احداث سدهای بزرگ در مقایسه با دیگر
گزینههای توسعه توجیه میشود .سدها از نوع سدهای کرج ،سفیدرود و دز در ایران،
ســد هوور در ایالت نوادا آمریکا ،سد ســه دره در چین و سد روزلند در فرانسه از نوع
سدهای مفید و توجیهپذیر هستند .مخالفین سدسازی به اثرات منفی سدهای بزرگ
مانند بدهیهای سنگین ،افزایش قیمتها ،بیخانمانی و آوارگی مردم ،تخریب منابع
زیستمحیطی ،اضمحالل صنعت ماهیگیری و توزیع نامتناسب هزینهها و منافع توجه
دارند .مخالفین اعتقاد دارند ،راههای بهتر ،ارزانتر و مناسبتری برای تأمین نیازهای آب
و انرژی وجود دارد که مکرر نادیده انگاشته شده است .از تأسیسات غیرمتمرکز کوچک
تأمین آب و تولید برق ،تا ســامانههای بزرگ .بحث گروه مخالفین این است که سدها
بر سایر گزینههای ارزانقیمتی که منافع توسعه آنها پایدارتر و عادالنهتر است ترجیح
داد هشده است.
مخالفین سدسازی بر افزایش تبخیر و تلفات آب سدها ،تخریبهای زیستمحیطی،
آوارگی مردم حوضه آبریز ســد ،تجاوز به حقوق اجتماعی مردم متأثر از ساخت سد،
تخریب مناظر و مزایای رودخانه از سرچشمه تا مصب به سبب مسدود کردن جریان
طبیعی رودخانه و تهدید اکوسیســتمها و ...تأکید داشته و میگویند از سال  ۲۰۰۰تا
 ۲۰۰۹حدود  ۲۰۰ســد فروریخته و سبب مرگ  ۱۷۱۰۰۰نفر و آوارگی  ۱۱میلیون

چرا باید خواند :نفر شــده .اخیرا ً برخی کارشناسان مدعی شدهاند که
سدسازی در کجا جرم زیاد مخازن سدهای بزرگ موجب کاهش سرعت
توسعه به همراه چرخشی ســیاره زمین میشود .آنها به سد سه دره
داشته و در کجا سراب چین بــا  ۱۸۰متر بلندی و طــول  ۲۳۳۵متر و ۴۲
توسعه بود؟ این میلیارد تن وزن مخزن اشــاره میکنند که ســرعت
مصاحبه را بخوانید .حرکت چرخشی ســیاره زمین را شش صدم میکرو
ثانیه در روز آهســتهتر کرده است .به دالیل گوناگون
زیستمحیطی و اجتماعی از سال  ۱۹۱۲تاکنون حدود
 ۱۷۹۷سد در آمریکا تخریب شده که  ۶۹فقره آن تنها در سال  ۲۰۲۰بوده است.
مهمترین موارد اختالف موافقین و مخالفین سدها عبارت است از :تا کجا گزینههای
جانشین ســدها برای تحصیل اهداف توسعه ،کامل ،ماندنی و مطلوب هستند .تا چه
حدودی اثرات نامطلوب زیستمحیطی و اجتماعی قابل تحمل است.تا چه اندازه میتوان
از آثار نامطلوب زیستمحیطی و اجتماعی دوری گزید .تا چه اندازه غلبه رضایت عمومی
بر تصمیمگیریهای آتی توسعه میتواند قابل قبول باشد .تصمیمگیری برای احداث سد
بزرگ تنها امری محلی و ملی نیست و نباید صرفاً به مطالعات توجیه فنی اقتصادی اکتفا
کرد .بلکه سایر استراتژیهای توسعه ،مانند تغییرات و تحوالت اجتماعی جامعه بعد از
احداث سد ،اثرات سد در تغییرات زیستمحیطی آینده ،انهدام آثار باستانی و باالخره
سایر گزینههای مناسب جایگزینی باید مدنظر قرار گیرد.
سدسازی سراب توسعه نیست ،اما نمیتوان  ۲۰میلیارد آورده ساالنه رودخانه کارون
به دشت حاصلخیز خوزستان را برای توسعه کشاورزی و تولید انرژی استفاده نکرد و آن
را به صورت سیالبهای مخرب روانه دریا کرد .فراموش نشود که  ۳۰درصد پتانسیل
منابع آب کشور در  ۵/۵درصد کشور یعنی خوزستان جاری میشود .لذا همانطور که
بارها گفتهام ،با توجه به ویژگیهای اقلیمی و جغرافیایی ایران سدسازی را آخرین گزینه
میدانم .ســدهای دز ،کارون  ۱و کارون  ۳از سدهای بیبدیل ایران هستند .سدهای
بســیاری هم بدون اینکه از درون آمایش ســرزمین و طرح جامع توسعه پایدار کشور
بیرون آمده باشند ،با اعمال نظرات غیرکارشناسی ساختهشدهاند که زحمت ایجاد کرده
و مصیبت بار شدهاند.

 اما خیلیها علتالعلل مشــکالت امروز خوزستان و حتی ایران را سدسازی
یدانند.
م 
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توسعه
با چنین اظهار نظرهایی برای همه سدهای ساختهشده به هیچ وجه موافق نیستم.
سدسازی در ایران با مشکل خوزستان متفاوت است .مشکل خوزستان ناشی از انتقال
آب از حوضه آبریز کارون و دز به نقاط دیگر کشور است .یکی از بزرگترین مشکالتی
که در ایران در مدیریت آب روی داده این اســت کــه مدیریت آب در ایران مدیریت
کارشناسی نبوده و مدیریت سیاسی ،مدیریت سازهای و مدیریت رانتی بوده است .در
مدیریت یکپارچه منابع آب یا در حکمرانی آب اولین اصل این اســت که حوضههای
آبریز به گونه مســتقل مدیریت شــوند و نه استانی و انتقال از یک حوضه به نواحی
دیگر صورت نگیرد .چنانچــه به ضرورت صورت میگیرد بهعنوان آخرین گزینه و در
چارچوب اصول آمایش سرزمین ،اصول توسعه پایدار و توسعه متوازن و کنترل جمعیت
در سازگاری با توسعه متوازن منابع و امکانات باشد .هیچوقت نباید آب را پیش صنعت
برد ،صنعت را باید پیش آب برد .یکی از بزرگترین فجایعی که در ایران اتفاق افتاده این
است که نواحی کویری ایران کانون تمرکز شهرکهای صنعتی شده است.
بیتدبیری در غیاب مســئولیتهای شــغلی و تعهدات ملی سبب شده تا اصول و
هدفهای آمایش سرزمین در ایران با بیش از نیمقرن پیشینه مورد مالحظه و کارکرد
قرار نگیرد .بهجای آنکه در چارچوب سیاســتگذاریها و برنامهریزیهای درازمدت،
صنایع در کنار منابع آب مستقر شوند ،صنایع در نواحی کویری ایران بسان خراسان،
اصفهان ،یزد و کرمــان تمرکز یافتند .هماکنون  ۱۱فقره طرح انتقال آب مانند :تونل
کوهرنگ  ،۱تونل کوهرنگ  ،۲انتقال دز به فقمرود ،تونل چشمه لنگان ،تونل خدنگستان،
تونل کوهرنگ  ،۳طرح بهشــتآباد ،سد کمال صالح ،طرح ونک-سولگان ،سد و تونل
کوگان ،سد شــهید و ســد بیده از رودخانههای کارون و دز به زایندهرود در اصفهان
و نواحی کویری اراک ،قم رفســنجان ،کرمان و یزد در دســت اقدام اســت .در ناحیه
خراســان رضوی بیش از  ۱۵۰۰واحد صنعتی و تجارتی ،در یزد بیش از  ۴۳شهرک و
ناحیه صنعتی ،در کرمان بیش از  ۲۸شهرک و ناحیه صنعتی ایجادشده است .صنایع
عمده این شهرکها عبارتاند از صنایع نساجی ،شیمیایی ،انواع محصوالت پالستیکی و
لولهسازی ،برق و الکترونیک ،صنایع فلزی ،غذایی ،معدنی ،سلولزی ،مصالح ساختمانی و
صنایع آب بر کاشی و سرامیک و ...تصمیماتی که با خود ویرانی و خسارات جبراننشدنی
به همراه آوردهاند.
 چگونه الگوی سدسازی وارد برنامههای عمرانی ایران شد؟

گسترش شهر تهران و افزایش جمعیت ،همواره دغدغه دولتمردان بوده است .از حاج
میرزا آقاسی صدراعظم محمدشاه که دستور حفر قنوات بیشتری میدهد تا امیرکبیر که
آب رودخانه کرج را به تهران میآورد .بخشی از آب مشروب تهران در سال  ۱۳۰۶با ۲۶
رشته قنات تأمین میشد تا اینکه در سال  ۱۳۲۶کلنگ لولهکشی آب تهران در سنگلج
زده شد و در  ۱۳۳۴اولین خط لوله با تصفیهخانه جاللیه مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
افزایش جمعیت و توسعه شهر منابع آب بیشتری را مطالبه میکرد .بعد از سد سفیدرود
در منجیل ،سد امیرکبیر در شمال کرج در سال  ۱۳۴۲و سد لتیان در ده کیلومتری
شمال شرق تهران نیز در  ۱۳۴۶به تأمین آب تهران و اراضی کشاورزی مجاور پرداختند
و تدریجاً ایران وارد فرایند سدسازی شد.

اما سدســازی در خوزستان به همت زندهیاد ابوالحسن ابتهاج که از جوانی دغدغه
برنامهریزی توسعه برای ایران داشت ،رقم خورد .به دعوت ابتهاج ،داوید لیلینتال ،مجری
توسعه دره تنسی در آمریکا ،به ایران آمد و پس از بازدیدهای هوایی و زمینی و بررسی
اطالعات موجود ،در گزارشی به دولت ایران ،احداث  ۱۳سد بر روی رودخانههای دز و
کارون ،ایجاد مزارع نیشکر ،توسعه صنایع پتروشیمی ،توسعه کشاورزی وسیع مکانیزه
در خوزستان را پیشنهاد کرد .متعاقباً شرکت عمران و منابع بهعنوان مهندس مشاور
مأمور تهیه طرحهای اجرایی شد و نهایتاً در سال  ،۱۳۳۹سازمان آب و برق خوزستان
با مدیریت زندهیاد عبدالرضا انصاری بهعنوان یک سازمان مستقل عمران منطقهای برای
اجرا و بهرهبرداری طرحهای توسعه خوزستان آغاز به کارکرد .بعد که وزارت آب و برق
در ســال  ۱۳۴۴تشکیل شد ،سازمان آب و برق خوزستان را جزو یکی از زیرمجموعه
آن وزارت کردند و یک سازمان عمرانی منطقهای به یک سازمان خدماتی آبرسانی و
برقرسانی تبدیل شد.
 شما قب ً
ال در گفتوگویی عنوان کردهاید که اگر به عقب برگردم سدسازی را
آخرین گزینه میدانم و هرگز نیشکری در خوزستان نمیکارم.

پیشتر در بحث سدســازی نظرم را گفتهام .اما در مورد نیشکر کاری ،بله با وضع
موجود کمآبی ایران و افزایش لجامگسیخته جمعیت ،نیشکر کاری را به صالح منافع
ملی و اجتماعی نمیبینم .زیرا برای هر هکتار نیشکرکاری در سال حدود  ۳۰تا  ۴۰هزار
مترمکعب آب مصرف میشود .یعنی برای هر  ۸۰۰گرم تا  ۱کیلوگرم شکر باید  ۳تا ۴
مترمکعب آب مصرف شود.
زمانی که در خوزستان مجری نیشکر بودم ،جمعیت کشور از  ۳۰میلیون نفر کمتر
و ســرانه آب کشور حدود  ۳۵۰۰مترمکعب بود ،درحالیکه امروز با افزایش جمعیت،
کاهش بارندگیها و روانابها ،سرانه به حدود  ۱۰۰۰مترمکعب کاهشیافته که خیلی
کمتر از حداقل تعریفشده سازمان ملل ( ۱۷۰۰مترمکعب) است.
الگوی کشت در ایران متأسفانه بنا به دالیل سیاسی ،الگوی خودکفایی بوده و همواره
بــر طبل خودکفایی کوبیده ،در ایران هیچگاه خودکفایی حاصل نخواهد شــد .منابع
آبوخــاک ایران برای خودکفایی اجازه جمعیتی بیش از  ۵۰میلیون نفر را نمیدهد.
درحالیکه جمعیت از  ۸۳میلیون تجاوز کرده و کشــور با انواع ابر بحرانهای کمآبی،
زیســتمحیطی و اقتصادی روبرو شده است مصلحت کشاورزی ایران را الگوی کشت
محصوالت گرانقیمــت صادراتی میبینم .الزمه ایــن کار روابط خوب بینالمللی و
ســازگاری با اقتصاد جهانی و تعامل با کشورهاست .اندونزی از موفقترین کشورهایی
اســت که با همه کشورهای بزرگ و متوسط روابط اقتصادی سنجیده و مدیریتشده
بازرگانی دارد ،و ایران فاقد چنین روابطی است.
 فکر میکنید برای حفاظت از محیطزیست بخشی از این سدها باید تخریب
شوند؟

سدهایی که در ایران ساخته شد محصول یک موج سدسازی است .نگاه مهندسی و
رقابت نواحی کشور برای سدهای بیشتر ،سبب توسعه شتابزده سدسازی در وزارت نیرو
شد .هیچیک از سدهای ساختهشده بعد از انقالب از درون برنامه جامع توسعه کشور و
با رعایت اصول آمایش سرزمین و مطالعات اجتماعی بیرون نیامدهاند .نظرات شخصی،
اعمالنفوذ نمایندگان مجلس و بعضاً سودجویی مسبب سدسازی بیرویه بوده است .اگر
مطالعات فراگیر اجتماعی در چارچوب آمایش سرزمین صورت میگرفت ،نشان میداد
که جامعه ،محیطزیست و اقلیم ایران پذیرش اینهمه سد را ندارد .مهندسین مشاور
سدساز هم به اقتضای وابستگی مالی به دولت ،برای سدهای معرفیشده توجیه فنی
و اقتصادی تدوین میکردنــد و به اجرا میبردند .همانگونه که تعداد زیادی فرودگاه
گرانقیمت در کشور بدون توجیه فنی و اقتصادی ساختهشدهاند.
در مورد ضرورت تخریب ســدها صاحبنظر نیستم و هر اقدامی در این خصوص با
رعایت منافع ملی ،مصالح جامعه و توجه به اصول توسعه پایدار با رویکرد ملی کارشناسی
باید صورت گیرد.
 از دهه  50در مورد مسئله آمایش سرزمین در ایران صحبت میشود ،چرا در
عمل موردتوجه قرار نمیگیرد؟
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ً
تصمیمگیری برای احداث سد بزرگ تنها امری محلی و ملی نیست و نباید صرفا به مطالعات توجیه فنی اقتصادی اکتفا کرد .بلکه
سایر استراتژیهای توسعه ،مانند تغییرات و تحوالت اجتماعی جامعه بعد از احداث سد ،اثرات سد در تغییرات زیستمحیطی
آینده ،انهدام آثار باستانی و باالخره سایر گزینههای مناسب جایگزینی باید مدنظر قرار گیرد.

هدف اساسی از مدیریت و برنامهریزی آمایش سرزمین ،توزیع فعالیتهای اقتصادی،
اجتماعی ،جمعیتی و ظرفیتهای آشکار و پنهان با توجه به تحوالت و دگرگونیهای
زمان و نیازهاست که عمدتاً با دیدی درازمدت و بهمنظور بهرهبرداری بهینه از امکانات و
هویدا کردن نقش و مسئولیت خاص هر منطقه براساس توانمندیها و قابلیتهای آن
بهطور هماهنگ با دیگر مناطق صورت میگیرد .برنامهریزی در آمایش سرزمین بدون
برنامهریزی منطقهای عم ً
ال کاربردی نخواهد داشت و نقش سرزمین در آمایش سرزمین
فوقالعاده مهم و اساسی است .به همین دلیل ،در هر نوع مدیریت و برنامهریزی از نوع
آمایش سرزمین و برنامهریزی منطقه اینکه اصلی انتخاب مناطق است.
آمایش سرزمین پیش از انقالب و در دهه  ۱۳۵۰خیلی موردتوجه قرار گرفت .شرکت
ستیران برای اولین بار به مطالعه آمایش سرزمین و پیشنهاد محورها و کانونهای توسعه
منطبق بر اصول آمایش پرداخت.
اولین برنامه توسعه ایران بر اساس آمایش سرزمین ،برنامه ششم ( )۱۳۶۱-۱۳۵۶بود
که در پی تحوالت سیاسی و انقالب  ۱۳۵۷هرگز به اجرا نرسید.
بعد از انقالب تا سال  ۱۳۶۸به مدت ده سال عالوه بر تعطیلی انقالبی سازمان برنامه
و اخراج کارشناسان برجسته ،هیچگونه تفکر توسعه در حاکمیت پدید نیامد .اولین برنامه
 ۵ساله ( )۱۳۷۲-۱۳۶۸پس از تصویب برای اجرا ابالغ شد .پسازآن نیز برنامههای ۵
ساله تا برنامه ششم یکی بعد از دیگری تهیه و به دولتها ابالغ شد .بهغیراز برنامههای ۵
ساله ،بیش از  ۵۰فقره سیاستهای کلی نظام در حوزههای مختلف تصویب و ابالغ شد.
سند آرمانی چشمانداز بیستساله ( )۱۴۰۴-۱۳۸۴نیز تصویب و ابالغ شد .اما تجارب
تلخ نشان داد که به سبب فقدان عزم توسعه و نگرش ملی ،هیچیک از مصوبات به ثمر
نرسیدند .اگر آمایش هم در برنامهها ملحوظ میشد بازهم اجراشدنی نبود .در فرایند
اجرای این برنامهها نظارت کارشناسانه و دلسوزانه مستمر و قانونمند صورت نگرفت و
کمتر نهادی پاسخگوی کندی و یا عدم اجرای برنامهها بود.
توسعهیافتگی محصول عزم حاکمیت ،خرد جمعی ،کار گروهی ،همگرایی و تفاهم
میان دولت پاسخگو ،مردم ،نهادهای مدنی و بخش خصوصی است .تا زمانی که نهادهای
مدنی ،اقتصادی ،انجمنهای صنفی و تخصصی نتوانند آزادانه فعالیت کنند ،هماهنگی
فکری و مدنی میان کارشناســان ،اندیشهوران و نخبگان جامعه به وجود نخواهد آمد.
درنتیجه توسعه مطلوب و جامعه آرمانی پدیدار نخواهد شد .مخترعان ،نظریهپردازان
و نخبگان رشد نخواهند کرد ،زیرا توسعه محصول تفکر منظوم ،سیستماتیک ،انضباط
ل جمع بستن و ترکیب با
جمعی ،آزادی و قاعدهمند بودن جامعه اســت .توســعه قاب 
ایدئولوژیهای چپ و راست و رادیکال و مذهب و ...نیست .توسعهنیافتگی امروز و عمل
نشدن به برنامهها نشاندهنده آشفتگی و ناکارآمدی سازمان اداری کشور با غلبه عناصر
بیتفاوت و کمکار در یک نظام بوروکراسی دستوپا گیر و ناکارآمد است.
ماهاتیر محمد در مالزی وقتی نخســتوزیر شــد رویکرد توسعهای داشت و یا لی
کوآن در سنگاپور وقتی نخســتوزیر شد رویکرد توسعهای داشت و یک جزیره 750
کیلومترمربعــی بهاندازه جزیره هرمز و کانون مواد مخــدر بود و نفت و گاز و معدن و
کشاورزی و صنعت هم نداشت را به مرکز تجاری جهانی تبدیل کرد.
 منظورتان این است که دولتها در ایران توسعهپذیر نیستند؟

تجارب تاریخی نشــان داده است ،جامعههای توســعهیافته و تولیدی با مناسبات
بینالمللــی ،بازرگانی و اقتصادی ،بدون رعایت الزامات و موازین اخالقی ،قاعدهمندی،
انضباط و قانونپذیری قادر به طی مسیر سخت فرایند توسعه نبودهاند .توسعه ،اوج تجلی
قانونمندی ،انضباط ،اخالقی زیستن و احترام به حقوق دیگران است که رفاه ،نشاط،
رضایت و آسایش جامعه را محقق میکند .وظیفهشناسی ،مسئولیتپذیری اجتماعی،
قانونگرایی ،عدالت اجتماعی و عدم تجاوز به حقوق دیگران در جامعه .رفاه ،تجلی و نماد
توسعهپذیری و توسعهیافتگی است.
به سخن دیگر ،اخالق ،تجلی نیت و اندیشه ،و ادب ،تجلی رواداری و بردباری است.
ازاینرو اخالق ،رفتار و تربیت مردم معرف ماهیت شرایط محیطی ،خانواده و جامعه است
که از شیوه حکمرانی تأثیر میپذیرد ..مخترعین ،نظریهپردازان و نخبگان ،هنگامی رشد
و جلوه خواهند کرد که فضا و محیط اخالقی جامعه ،پشتیبان تفکر آزاد ،پرسشگری،

پاسخگویی ،واقعگرایی و ظرفیتسازی آنان باشد .ساختار اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی
برای تحقق توسعه مطلوب ،باید ساختاری باشد که در آن اخالق سالم ،قانون ،اعتماد
میان مردم و اعتماد میان مردم و دولت جاری باشد.
در شــرایط کنونی دولت توسعهپذیر نیست چون جامعه توسعهپذیر نیست .نکته
مهم اینکه نباید مشــکالت کنونی ایران را تنها ناشی از نوع حاکمیت و دولت دانست،
بلکه بخشــی از مسائل جامعه ایران ناشی از ســرگردانی مردم بین سنت و مدرنیته،
داشتن منشها و خلقیات ناپسند ،گریز از تفکر ،امتناع از پرسشگری و اعتراض است.
بیشک جامعه نیازمند خودپاالیی و نوسازی فرهنگی است .شوربختانه انبوه فیلسوفان،
روشــنفکران دانشمند و فاضل تاکنون کوشش کارســازی برای کاهش تفکرگریزی،
خرافات گریزی ،ترویج پرسشــگری ،بازنگری در منش و خلقیات ناپسند و اشتیاق به
توسعهپذیری را از خود نشان نداده و توده مردم را آماده پیدایش جامعه مدنی و تشکیل
سرمایه اجتماعی با اقتدار نکردهاند.
آنچه مســلم است این است که با تغییر دولت و حکومت ،مسائل جامعه ایران حل
نمیشوند ،زیرا عناصر تشکیلدهنده دولتها از درون همین جامعه برمیخیزند .بنابراین
برای نهادینه کردن فرهنگ صحیح توسعه و تربیت مدرنیته در خانه و مدرسه ،ادارات،
مجامع و اماکن و ســرانجام در جامعه ،به مشــارکت و تدابیر نهادهای روشنفکری در
تبیین ضعفها و قدرتها و کاستیهای جامعه نیاز است .تنها در چنین صورتی است
که جامعه رفتهرفته دارای حس و درک توسعهپذیری میشود و الزامات فرهنگی تحقق
دموکراسی فراهم میشود.
باید اذعان داشت که روشنفکران هیچگاه نتوانستهاند با هیچ زبانی پنجره گفتوگو
و تعامل را بین «جامعه روشنفکری» از یکسو و «حاکمیت» از سوی دیگر بگشایند،
بنابراین همافزایی فضایل روشنفکران دغدغهمند در نهادهای روشنفکری که میتوانست
اقتداری به این نهادها ببخشــد و حاکمیت دربسته و سخت را مشتاق شنیدن صدای
آنان کند ،هرگز روی نداده است .این در حالی است که اگر چنین همافزایی حاصلشده
بود ،روشــنفکران قادر میشدند تا با سهیم کردن عناصر اهل تساهل پیرامون و درون
حاکمیت ،از فاصله مردم و نهادها با حاکمیت بکاهند و پنجره گفتوگوهای سازنده را
بگشایند
در رنسانس اروپا سه اتفاق مهم روی داد :رشد اصالت عقل و عقالنیت ،پیشرفت سریع
علوم ،پیدایی انقالب صنعتی .انقالب صنعتی اروپا ،دستاورد بزرگتری با خود آورد که با
توسل به عقالنیت و خرد جمعی ،سبب رشد اندیشه ،واقعگرایی ،تدبیر ،وظیفهشناسی،
مسئولیتپذیری و درنهایت قانونمندی شد .نهادهای مدنی و صنفی ،بهموازات بنگاههای
اقتصادی ،توانمند و تأثیرگذار شدند .حکومتها نیز برای کسب مشروعیت به تعامل و

نکتههایی که باید بدانید
[سدها از نوع سدهای کرج ،سفیدرود و دز در ایران ،سد هوور در ایالت
نوادا آمریکا ،سد سه دره در چین و سد روزلند در فرانسه از نوع سدهای
مفید و توجیهپذیر هستند.
[مخالفین سدسازی به اثرات منفی سدهای بزرگ مانند بدهیهای
سنگین ،افزایش قیمتها ،بیخانمانی و آوارگی مردم ،تخریب منابع
زیستمحیطی ،اضمحالل صنعت ماهیگیری و توزیع نامتناسب هزینهها و
منافع توجه دارند.
[اعمال بدترین مدیریت منطقهای ،گذران روزمره ،بدون کاربرد تفکر
سیاستگذاری ،برنامهریزی ،بدون رویکرد توسعه موزون و پایدار ،بدون
توجه به توسعه منابع انسانی و استفاده بهینه از منابع طبیعی و پتانسیلهای
منطقه .اکوسیستمهای منطقه و زیست مردم به سبب تاراج بیرویه و خالف
معیارهای پذیرفتهشده مدیریت یکپارچه آب در انتقال جریان رودخانههای
دز و کارون به سایر مناطق بهشدت مورد تهدید قرارگرفته است.
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توسعه
گفتوگو با صاحبان صنایع ،بنگاههای اقتصادی و مردم پرداختند.
اما در ایران به دلیل ساختار کهن سلطان -رعیت و نه ساختار ملت -دولت ،چنین
اتفاقی روی نداد .بااینکه تا قرن شانزدهم میالدی و اوایل حکومت سلسل ه صفوی ،ایران از
اروپا پیشتر بود .اما علیرغم پیشینه تاریخی درخشان ،هوش و استعداد و صفات خوب
ایرانیان ،از قرن شانزدهم به بعد موانعی سبب شد تا اندیشهورزی و عقالنیت رونق خود
را ازدستداده و پیشرفت اجتماعی تحقق نیابد.
خوشبختانه ارثیه فرهنگی ایرانیان ،نقش مؤثری در حفظ ایران و ایرانی بودن از ورای
تاریخ پرآشــوب و پر افتوخیز آن داشــته و موجب شده علیرغم یورشها و کشت و
کشتارها و ویرانگری بادیهنشینان تازی و ترکتازیهای قبایل صحرانورد مغول و ترک و
ترکمن و همچنین گسیختگیهای سیاسی -اجتماعی که گهگاه ایران را تا آستانه زوال
و نابــودی موجودیت و تمامیت آن پیش میراند ،ایران و ایرانی بودن ،همچنان پابرجا
مانده و استمرار یابد .علیرغم همه سرکوبها کشتارها ،هیچگاه جامعه پویایی خود را از
دست نداده و همواره جنبشها و حرکتهای اجتماعی و وجود عناصر وطنخواه درون
حکومتها ،اندیشهورزان ،شعرا و نویسندگان پایداری ایران و ایرانی را یاری کردهاند.

 یعنی غلبه نگاه سازهای به توسعه انسانی باعث به وجود آمدن چنین مسائل و
مشکالتی شده است؟

تنها نگاه سازهای و رویکرد مهندسی را پدیدآورنده ابربحرانها و مشکالت پیچیده
اجتماعــی و اقتصــادی نمیدانم .فقدان رویکرد ملی برای توســعه در کنار تحکیم و
گسترش تعامالت جهانی ،نبود عزم و اراده جدی در نظام حکمرانی برای توسعه کشور،
چشمپوشی از توان علمی و کارشناسی کشور ،غیبت نظام سیاستگذاری و برنامهریزی
برای توســعه ،بیتوجهی به اصول آمایش سرزمین ،تشویق به افزایش جمعیت بدون
پیشبینی نیازهای آموزشی ،بهداشتی ،مسکن ،و اشتغال آیندگان ،سلطه سوداگران و
رانتخواران را میتوان از دیگر علل پدید آمدن مشکالت کنونی دانست.
توسعه انسانی و شاخصهای جهانی آن کام ً
ال نادیده گرفتهشده است .در کشور با
حدود  ۲۵۰۰نهاد دانشــگاهی ،بیش از  ۶۰هزار مدرس و حدود  ۴/۵میلیون دانشجو
به جنبه فیزیکی و ســاختاری آموزش پرداختهشده و فلهای دیپلم به دست روانه بازار
فاقد ظرفیت اشتغال میشوند .ولی جنبه معنوی آنکه پرورش انسانهای توسعهگرا،
مسئولیتپذیر ،وظیفهشناس و کارآمد است مغفول مانده است.
زندهیاد دکتر حسین عظیمی استاد مبرز توسعه گفته بود توسعه از مهدکودک آغاز
میشود .یعنی از خردســالی باید به پرورش انسان توسعهگرا همت گماشت .ازاینرو،
جامعه ایرانی و نظام سیاســی برای خروج از بحران نیاز با پارادایم شیفت دارد .نیاز به
خانهتکانی ذهنی برای تغییرات بنیادین فکری دارد.

 چه مسئلهای شمای مهندس را وادار کرده که مسئله توسعه را از زاویه دیگری
ببینید؟

در ســال  ۱۳۳۹و پیش از آنکه به طرح عظیم ساختمان سد دز بپیوندم در قطعه
کوهین به آبترش ،راه قزوین به رشــت ،برای یک شــرکت ساختمانی کار میکردم.
بااینکه تازهکار بودم ،ولی به رصد کردن شــیوه کارهای اجرایی محل کارم و همچنین
دیگر شرکتهای پیمانکاری همجوار در طول راه عالقه پیدا کردم .متأسفانه رفتهرفته
از ارتکاب تخلفاتی که سبب افت کیفیت کارها و خالف مشخصات فنی میشد آزرده
میشــدم تا اینکه خوشبختانه در سال  ۱۳۴۰در سد دز مشغول شدم .حضور من در
سد دز تا پایان ساختمان سد و شروع بهرهبرداری آن بعالوه تأثیر مسافرتهای آموزشی
و کاری به بیش از  ۲۶کشــور جهان ،شــخصیت حرفهای ،باورها و نگرش مهندسی و
مدیریتی من به آینده ایران را شکل داد.
پیمانکار سد شرکت ایتالیایی بود ،مهندس مشاور شرکت آمریکایی بود ،توربینهای
سد ژاپنی بود ،کارشناسان فنی سد در بخشهای مختلف از ملیتهای گوناگون بودند.
ویتنامی ،سوئیسی ،پرتغالی ،فرانسوی ،هندی ،آلمانی ،هلندی ،اسپانیایی ،انگلیسی و...
چهار نفر هم مهندس جوان ایرانی.
محیط کار با گرمای کشــنده در کوههای زاگرس در  ۲۵کیلومتری شهر کوچک
کمسکنه اندیمشک فاقد هرگونه رفاه اجتماعی جز کار شبانهروزی بود .اما عشق فراوان
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چالشبرانگیز محیط کار با یک گروه بزرگ کارشناسان بینالمللی متمدن و کارآزموده،
منضبط ،متعهد ،ورزیده دنیای مطلوب ما چند ایرانی شــده بود .از آنها جدی بودن،
پاسخگو بودن ،راستگویی ،وقتشناسی ،مسئولیتپذیری ،بهروز بودن ،دقت داشتن،
برنامهریــزی ،همکاری ،رواداری ،تعامل و گفتوگو کردن را آموختم .تمام گروه بزرگ
کارشناسان خارجی در کارگاه ســد دز ،انگار از یک خانواده بودند ،چون همه یکسان
وظایف خود را عمل میکردند .یک اســتاندارد را همه باهم رعایت میکردند .اینگونه
بود که ســد دز بهنگام و برابر برنامه پایان یافت و نزدیک  ۶۰ســال است که باابهت و
شکوه خدمت میکند .گرایش من به توسعه ،از آنجا شروع شد که آموختههایم از شیوه
اجرای کارها در سد دز را با شیوه پیمانکاران راهسازی قزوین-رشت مقایسه میکردم و
رفتهرفته در پی درک این فاصله برآمدم .در سد دز و مسافرتهای خارج آموختم که
بهجز دانش و تجربه کار ،پارامترهای مهم دیگری را باید مدنظر داشت بسان هنجارهای
اخالقی ،وظیفهشناسی ،احترام به حقوق دیگران ،مسئولیتپذیری ،پاسخگو بودن ،برنامه
داشتن ،هدفمند بودن و به قوانین و مقررات احترام گذاشتن .پیشرفت غرب ریشه در
رنسانس  ۵۰۰ساله ،انقالب علمی ،انقالب صنعتی ،رشد و ترویج تفکر ،پیدایش قوانین،
نظامهای اقتصادی و توجه به کرامت انسانی .درحالیکه جامعه ایرانی با قرنها بیثباتی،
ناامنی ،غارت و کشتار و سرکوب ،هراس و بازتولید استبداد نتوانسته این فرایند را پشت
سر بگذارد .جامعهای که علیرغم شکوه و جالل درخشان گذشته ۸۰۰ ،سال تفکر در
آن متوقف شد و بیش از یکصد سال است که جامعه بین سنت و مدرنیته سرگردان و
حیران مانده است.

 شما در ساخت دز حضور داشــتید ،آیا در آن مسئله استانداردها و موضوع
آمایش و نیاز منطقهای مطرح بود؟

نه ،در آن زمان هنوز آمایش ســرزمین مطرح نشده بود .ولی اگر نیاز منطقه نبود
که احداث ســد دز هم پیش نمیآمد .هنگامیکه سد دز بر پایه آخرین استانداردهای
سدسازی جهان ساخته شد ،ششمین سد بزرگ دنیا بود و هنوز هم از بهترین سدهای
دنیاست ولی متأسفانه به سبب تراکم رسوبات انباشته آینده خوبی ندارد .بعد از پایان
سد دز مجری بزرگترین شبکه آبیاری و زهکشی کشور در پایاب سد دز به مساحت
ناخالص  ۱۲۵هزار هکتار شــدم که بعد از  ۵۰سال هنوز این شبکه با کمترین هزینه
تعمیرات و نگهداری و با بهترین کیفیت ساختمانی در دست بهرهبرداری است.
  آینده خوزستان را چطور میبینید؟

به سبب فقدان سیاســتگذاری و برنامهریزی علمی و اقتصادی منابع آبوخاک،
خوشبین نیستم .در گذشته در خوزستان اجازه کشت برنج داده نمیشد .ولی شنیدهام
که در مزارع وسیعی برنجکاری میشود .خوزستان ازجمله نواحی استثنایی کشاورزی
ایران است که میتوان در سال دو بار کشت کرد .سیاستگذاری و برنامهریزی اقتصادی
برای محصوالت گرانقیمت صادراتی میتواند ارز زیادی نصیب کشاورزان و شرکتهای
کشت و صنعت کند .کشور هلند با مساحتی نزدیک دوسوم خوزستان ولی بدون نفت
و گاز و معادن طبیعی ،بهغیراز صنایع سنگین و سبک صادرات کشاورزی آن  ۱۶برابر
ایران است .بسیار نگران و دلواپس آینده ایران و خوزستانکه بیشترین تالش زندگی
حرفهای من در آن بود ،هستم.
 مهمترین تهدید امروز خوزستان چیست؟

اعمال بدترین مدیریت منطقهای ،گذران روزمره ،بدون کاربرد تفکر سیاستگذاری،
برنامهریزی ،بدون رویکرد توســعه موزون و پایدار ،بدون توجه به توسعه منابع انسانی و
استفاده بهینه از منابع طبیعی و پتانسیلهای منطقه .اکوسیستمهای منطقه و زیست
مردم به سبب تاراج بیرویه و خالف معیارهای پذیرفتهشده مدیریت یکپارچه آب در انتقال
جریان رودخانههای دز و کارون به سایر مناطق به شدت مورد تهدید قرارگرفته است.
نیروی عظیم انسانی کشور و نهادهای مدنی نقشــی در اداره کشور ندارد .سرمایه
اجتماعی شــکل نگرفته و دولت ،دولت انحصارگراست .همانطور که پیشتر گفتم با
رستاخیز پارادایم شیفت و یا تغییر بنیادین ذهنیت در سازگاری با الگوی جهانی ،رویکرد
ایدئولوژیک باید با رویکرد عقالنی ،خرد جمعی و منطق علمی روز برای تحقق سعادت
مردم جایگزین شود.

هرچه که آب پایین میرود کیفیتش کم و شورتر میشود و درنتیجه زمین هم شور خواهد شد و کشاورزان میزان و نوع محصوالت،
تولید و درآمد قبلی را نخواهند داشت .اینها رابطه بهرهبردار با آب است ،اما وقتی مخزن زیرزمین افت میکند و آب را به پایین میبرد،
پدیده فرونشست زمین یک پدیده امنیتی است.

[ کشاورزی و توسعه ]

«گتوند» اژدهای خفته خوزستان است
عباس کشاورز از مصائب توسعه در خوزستان میگوید
لیال ابراهیمیان
دبیر بخش توسعه

م بدموقع ،از رفتارهای هیجانی و از
قبل از اینکه شروع به گفتوگو کنیم ،تاریخی از آنچه بر سر کشاورزی و آب میرود ،میگوید؛ از منابع آبی ،از تصمی 
مدیران کمتجربه .عباس کشاورز دشمن اصلی توسعه را نبود دانش میداند :مدیران ما دانش کافی ندارند .او سد گتوند را به اژدهایی خفته تشبیه میکند
که روزی بیدار خواهد شد .کشاورز از تغییر الگوی کشت ،از ناهماهنگی نگاه وزرا و سیاستگذار میگوید؛ همان چیزی که او معتقد است هر وزارتخانهای
راه خود میرود .این گفتوگو را بخوانید.

 عدهای در بررسی ریشــه مشکالت خوزستان ،سدها را دشمن توسعه در این استان
میدانند؛ شما چه برآوردی از وضعیت امروز این استان دارید؟

اجازه دهید قبل از اینکه به خوزستان بپردازم تصویری از آینده کشور ارائه دهم که در آن
بحرانها فراگیرتر خواهد شد و اگر تدبیر نکنیم بهآسانی قابلحل نیست .در حوادث غیرطبیعی
مثل سیل ،زلزله و آتشسوزی عطوفت و مهربانی مردم به یکدیگر بیشتر میشود و همبستگی و
روحیه گذشت باال میرود؛ همه میخواهند به همدیگر کمک کنند .ولی در خشکسالی برعکس
روحیه خشونت بیشتر میشود.
 شما نسبت به جنگ بر سر آب در آینده هشدار میدهید!

بسیاری از کشت و کشتارها در مناطق مختلف سر آب و خشکسالی بوده و هنوز هم هست
و متاســفانه اینیک پدیده ذاتی بشــر اســت .از طرفی ظرفیت آبی کشور به دالیلی کاهش
پیداکرده؛ در دهه  50میزان روانآبها یعنی آبی که در رودخانهها جاری بود ،حدود  90میلیارد
مترمکعب بوده که در حال حاضر به  46میلیارد مترمکعب ،تقریباً نصف کاهش یافته است .در
کشور ما به علت نوع توپوگرافی و پراکندگی جمعیت بیش از  55درصد آب زیرزمینی است و
این آب زیر زمین تا دهه  30از سرریز مخزن تخلیه میشد؛ یعنی تأمین آب از طریق قنات و
یا چشمه بوده و ابزاری برای اضافه برداشت از این مخزن وجود نداشت و هرچه مخزن تخلیه
میکرد ،بشــر استفاده میکرد؛ با آمدن ابزارهای مکانیکی مثل حفاری چاه ،بشر به آب
زیرزمینی راحتتر و سریعتر دسترسی پیدا کرد .برداشت آب زیرزمینی هم از دهه
 40بهتدریج با آمدن تکنولوژی نو ،چاه و اضافه برداشت سالیانه از آب زیرزمینی
حدود  6میلیارد مترمکعب بوده اســت؛ اضافه برداشــت تجمیعی انسان از این
مخازن به بیش از  135میلیارد مترمکعب رسیده است ،یعنی از سرمایه خوردیم.
 این به معنای ورشکستگی آب است!

امروز نهتنها آب اضافه نیســت ،بلکه به آن بدهکار هم هستیم .وقتی بدهکار
هستیم سالبهســال سطح آبزیرزمینی پایینتر میرود؛ مث ً
ال اگر فردی چاهی
داشته که در  30سال پیش عمق آن  50متر بوده ،و در حال حاضر
 120متر شده؛ اوالً هزینه استخراج و برداشت اضافه شده،
چون باالخره باید آب را برداشت کند .دوم میزان آب
قابل برداشــت کاهش یافته و زمینی که میتواند
بکارد دیگر آن حد گذشته نیست .از طرفی هرچه
که آب پایین میرود کیفیتش کم و شورتر میشود
و درنتیجه زمین هم شــور خواهد شد و کشاورزان
میزان و نوع محصوالت ،تولیــد و درآمد قبلی را
نخواهند داشــت .اینها رابطه بهرهبردار با آب
است ،اما وقتی مخزن زیرزمین افت میکند
و آب را به پایین میبرد ،پدیده فرونشســت
زمین یک پدیده امنیتی اســت .ســازمان

زمینشناسی میگوید تهران سالی  125سانتیمتر پایینتر میرود .ما بهاندازه قبل آب سطحی
نداریم و بیالن آب زیرزمینی به حداقل رســیده و اگر عقل داشته باشیم باید تالش کنیم این
پدیده ادامه پیدا نکند .چون اگر ادامه پیدا کند ،همه گرفتار خواهند شــد و ربطی به صاحب
چاه و غیر صاحب چاه ندارد .اآلن در کرمان ســالی هفت هزار درختچه پسته به دلیل شوری
چاهها خشک میشود .کرمانیها به اطراف ساوه و قم و حتی تبریز ،مغان و خراسان مهاجرت
پســتهکاری کردند .در مورد آب زیرزمینی اگر عقل داشته باشیم باید مث ً
ال این  130میلیارد
کسری تجمعی را  15ساله جبران کنیم.
 تأکید شما بر نبود عقل در سیاستگذار به چه اشاره دارد؟

باید واقعیت آبی کشــور را قبول کرد .آب زیرزمینی دیگر نیســت و باید برداشتها کم و
کمتر شود ،اما نه سیاسیون و نه مصرفکنندگان و نه مجریان دولتی هیچیک نمیخواهند این
واقعیت را قبول کنند.
 آقای مهندس ،حدود  80درصد آب در حوضه کشاورزی مصرف میشود .چرا در این
وزارتخانه برای مدیریت آب تدبیر نشده است؟

وزرای جهاد کشــاورزی ،معاونان و کارشناسان آنجا قبول ندارند که آب اضافی نیست و
فکر میکنند وزارت نیرو به اینها دروغ میگوید؛ یعنی بین دو وزارتخانه
اعتماد نیســت .آقای مهندس چیتچیان در دولت یازدهم ،وزیر نیرو
بود .او در ســال  1364ســهمیه آب حوض ه تــا کوچکترین واحد
هیدرولوژیکی (دشت) را مشــخص کرد .او دشت به دشت درباره
وضعیت آبی و مخزن آن ،سهم آب ،بخشهای مختلف کشاورزی،
صنعت ،محیط زیست و آشامیدنی را مشخص کرد .اما هیچکدام از
این وزارتخانهها این عدد را قبول نکردند ،به دنبال تغییر سهمشان
رفتنــد و به آن عدد اعتراض کردند .مثــا در دهه  40برای مردم
تهران از ســد کرج آب آوردند ،سدی که برای آبیاری شهریار و کرج
پیشبینی شده؛ کشــاورزی شهریار و کرج فدای
آب شرب تهرانیها شــد .سپس بخشی از
آب هراز و بخشــی از آب سفیدرود را هم
که قزوین استفاده میکرد ،برای شرب
تهرانیها اســتفاده کردیم .حاال ممکن
است چند ســال دیگر ،ارتفاعات دو
هزار و ســه هزار متر را بشکافیم و
مردم هم شــیر آب را باز کنند و
آب در فاضالب رها شــود .با
همیــن آب گران فضاهای
ســبز را آب میدهیم ،با
ایــن آب گرانــی که به
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توسعه
بهای نابودی اکوسیستم شهریار و کرج به دست ما رسیده و  10سال دیگر قزوین هم برهوت
میشود ،فاضالبها پرشده و به سمت جنوب تهران میرود .اگر تدبیر و عقل بود باید مسئوالن
آب با کمک شهرداری تهران ،برای مردم تهران و آب تهران فکر دیگری میکردند.
 چ هکار؟

مث ً
ال آب مورد نیاز مصرف شرب و بهداشت را به سه گروه تقسیم میکردند؛ برای آشامیدن
آب کیفی درجهیک ،روزانه دو لیتر حدود ســرانه عرضه میشد .در کشورهایی مثل فرانسه و
امریکا آب شرب را از پساب تصفیه میکنند؛ از طرفی شهرداری نبایستی از آب درجهیک که
با هزینههای بســیار و از نقاط دور تامین شده ،به درخت و چمن بدهد .باید از آب تصفیهشده
استفاده کند؛ درنتیجه هم محیطزیست ســالم میشود و در آب هم صرفهجویی میشود .اما
برای مصرف غیرشرب یا مصارف بهداشتی هم میتوان از تصفیه مناسب پسابها استفاده کرد.
لذا نیازی نیست هر روز بهبهانه تامین نیاز آبی ،مثال شهر تهران به منابع آبی استانهای دیگر
تاندازی کرد.
دس 
در ایران هیچکس قبول ندارد آب نیست و نمایندگان مجلس هر روز ساخت سد را تصویب
میکنند و از وزارت نیرو ،آب میخواهند و هرکس که جواب «نه» بدهد ،به اســتیضاح تهدید
میشــود .یکی از مشکالت آب این است که مسئوالن سیاسی قبول ندارند که آب نیست؛ اگر
قبول کنند رفتارهایشان عوض میشود .بسیاری از کشورهای دنیا با آبهای کمتر از سهم ما،
هم صنعت و هم کشــاورزی دارند .آب کل کشور مصر نصف حجم آب ایران است ،مصر 140
میلیون نفر جمعیت دارد و مرکبات و محصوالت دیگر صادر میکند .این نشان میدهد که کار
ناممکن ،ناممکن اســت .اما آنها قبول کردهاند که آب وجود ندارد و تا زمانی که ما هم قبول
نکنیم که آب نیســت ،مرتباً فشار میآوریم که چاه غیرمجاز بزنند .در کشور  400هزار حلقه
چاه غیرمجاز هست و اینها یعنی فشار سیاسی؛ فساد مخزن آب را سوراخ کرده ،آنهم مخزنی
که ثابت است .خیلی راحت آب را از همدیگر میدزدیم .خوزستان در ادبیات پرآبترین استان
کشور و  35درصد ظرفیت آبی کشور را دارد .این استان سه حوضه آبی دارد .کارون که دز هم
به آن وارد میشــود ،آوردش در دهه  50حدود  24میلیارد مترمکعب بوده و اآلن  14میلیارد
مترمکعب شده است.
در مطالعاتی که آمریکاییها قبل از انقالب انجام داده بودند ،سدهای متعددی را در خوزستان
پیشبینی کرده بودند که اول سد دز بود و بعد سدهای کارون و سپس گتوند و دیگری کرخه
بود .جمهوری اســامی ایران یک خطای بزرگ مرتکب شد و جایابی سد گتوند را تغییر داد؛
یکی از دالیل بحران خوزســتان ،سد گتوند است .قبل از انقالب سد دز تحویل و افتتاح شد و
هلندیها هم شبکه آبیاریاش را ساختند و بعد ایرانیها خودشان جلو رفتند .دشت خوزستان
دشتی نیست که آب را در آن رها کنیم و به زیر سطح زمین برود و چاه بزنیم و برداشت کنیم.
آبرفتش بافت سنگین است ،یعنی آب فرو نمیرود .شاهد این حرف آن است که سالهایی که
در خوزستان بارندگی زیاد است ،این آب مدتها روی زمین میماند .مثل سال  1398که این
آب بیش از دو ماه روی زمین ماند .راه نگهداری آب خوزســتان ،ســد است؛ باید در خوزستان
سد میبود ولی چون ارتفاع سدهای خوزستان بلند است ،برق هم میدهند و برقآبی هستند.
ما چون در فصلهای پیک دچار کمبود انرژی از ســایر منابع میشویم مثل زمستان  1386و
تابســتان امسال ،بخشی از این فشار به برق میآید؛ یعنی اولین اولویت وزارت نیرو از سدهای
خوزستان تنظیم تولید برق برای شبکه برق است .مث ً
ال میبینید از آبان تا فروردین آب زیادی
در کارون جاری اســت و کشــاورزی هم آب نمیخواهد ولی چون میخواهند از سدهای دز و
کارون سه و چهار برق بگیرند آب را رها میکنند .یکبار به وزارت نیرو پیشنهاد شد شما که
میخواهید این کار را ادامه دهید ،آب رهاشده را در اختیار بخش کشاورزی قرار دهید تا بهنحوی
ذخیره و در زمانهای تقاضا مصرف کنند.
اصوال بخش اعظم منابع آبی استان خوزستان از آبهای سطحی ذخیرهشده در مخازن سد
تامین میشود و سهم منابع آب زیرزمینی در این استان کمتر از  10درصد است .از طرفی قبل
از ایجاد وزارت نیرو (یا آب و برق) دهه  ،40به دلیل اهمیت مدیریت آب این حوضهها سازمان
آب و برق خوزســتان ایجاد شده است(.در دهه  )30و کلیه مقادیر اطالعات و آمار این حوضه
بهخصوص آور ِد رودخانهها در مناطق مختلف ،ازجمله ورودی ســدها حجم آب ذخیرهشده در
مخازن مرتبا رصد میشــد .در سال آبی جاری  1399تا  1400نیز سازمان مذکور میدانست
وضعیت بارندگی ،مقادیر روانآبها ،ورودی ســدها و حجم مخازن چقدر بوده است و حداقل
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از اواسط بهمن برای همه مسئوالن آب مقادیر دسترسی به آب برای استان روشن بوده است.
کارگروه استانی سازگاری با کمآبی هم با عضویت بخشهای مصرف ازجمله کشاورزی و بخش
تامین وزارت نیرو و با ریاســت اســتاندار فعال بوده است .اینکه موضوعی به این مهمی یعنی
تصمیمگیری برای تخصیص آب بخشهای مصرف (شــرب ،صنعت ،کشاورزی) مورد بحث و
ش رو تعیین نشده ،جای تعجب دارد
تصمیمگیری قرار نگرفته و تکلیف تخصیص در ماههای پی 
و از عوامل اصلی بروز بحران آب استان است.
 یعنی رویکرد وزارت نیرو بخشی از مشکل است؟

خوزستان درگیر بحران است درحالیکه بیش از یک میلیارد مترمکعب در مخزن سد سیمره
آب وجود دارد ،زیر سد سیمره اص ً
ال زمین یا شهری نیست ،این سد باالدست کرخه است و یک
سد برقآبی است اما چون وزارت نیرو تحتفشار خاموشیها بود ،حاضر نشد آب این سد را رها
کند؛ درصورتیکه مثال اگر  400میلیون مترمکعب ،آب این سد را در کرخه رها میکردند و این
را هم به جنوب کرخه میفرستادند اص ً
ال این اتفاق نمیافتاد.
 درواقع مانیتورینگ سد با تقاضای مصرف آب منطبق نیست.

دقیقاً! علتش این است که به دلیل تحریم یا بیدقتی نیروگاه ایجاد نکردیم و برق همان چند
سد را در شرایط بحرانی چارهساز میدانیم .اگر خاموشی زیاد شود ،باز هم نارضایتی پیش خواهد
آمد وزارت نیرو نمیخواهد این مسئله را تحمل کند.
در هفتم اردیبهشت سال  1400به ما پیغام دادند که راجع به خشکسالی گزارشی تهیه شود؛
در این گزارش عنوان شد که تا زمان تهیه گزارش  40درصد بارندگی کمتر از متوسط است و
اتفاقات ناگواری رخ خواهد داد .از طرفی دولت به دالیلی ســال گذشته مواد علوفهای کم وارد
کرده ولذا شــیر و گوشت هم دچار مشکل میشود .همچنین آور ِد رودخانهها کم است و قطعاً
آب چاهها هم کم خواهد شد .دولت باید برای مناطق کشاورزی تدبیر کند .مثال در فصل بهار
حداقل ســهمیلیون تن جو و یک ونیم میلیون تن کنجاله تامین و وارد کشور شود تا تولیدات
دام و طیور دچار مشکل نشود .محصول اساسی کاشته و با کمآبی منطبق شوند که متاسفانه در
خوزستان به چنین رویکردی اصال توجه نشده است.
 در خوزستان این محصول خاص ،یعنی نیشکر کشت نشود.

سال  1398که در خوزستان ســیل آمد ،برای اینکه سیل به داخل شهرهایی نظیر اهواز،
سوسنگرد ،شادگان و هویزه وارد نشود و مردم خسارت نبینند ،دولت دور شهرها خاکریز بلند
ایجاد کرد و گفت همه آبها را در زمینهای کشاورزی و اولاز همه در زمینهای دولتی جمع
کنید .پنج واحد نیشکر برای اینکه آب وارد شهر اهواز نشود ،دو متر زیر آب رفت؛ درنتیجه بعد
از سه ماه ،ماندن آب در مزارع ،گیاه نیشکر پوسید و دولت خسارت را تامین کرد و مجبور شد
کســری  400هزار تن شــکر را وارد کند .درواقع ما دو سال قبل به خاطر حفظ زندگی مردم،
محصول نیشکر را از دســت دادیم و حاال که آب نیست ،سیاسیون منطقه نظیر نمایندههای
مجلس ،اســتاندار و مسئول آب میتوانستند نصف نیشکریها را آب بدهند و نیمی را بگذارند
از بین برود؛ بعد حدود  200هزار تن شــکر وارد میکردند که  80میلیون دالر میشــود .این
آبروریزی بــه  80میلیون دالر میارزید؟! درنتیجه این تصمیم یکمیلیارد مترمکعب آب آزاد
میشــد و تمام این اعتراضات رفع میشد .ما فکر میکنیم تا بحران پیش نیاید ،نباید از قبل
برای حل مشکالت برنامه داشت و خودمان را برای حل مشکالت مسئول نمیدانیم و به گردن
دیگری میاندازیم .چهار ســال پیش دولت آییننامه مصوبه دولت گذراند که غیر از گیالن و
مازندران جای دیگری برنج کشــت نشــود چون آب زیادی مصرف میکند .اگر خوزستان آب
نداشته ،که همه میدانستند ،نداشته ،چرا در شمال خوزستان  70هزار هکتار برنج کاشتند؟!
 مردم یا دولت؟

ب دســت دولت است .آب در کانال است و دولت بابت آب پول میگیرد .وزارت نیرو باید
آ
جلوی کشاورز میایستاد و به اینها آب نمیداد .این برنج حدود  200تا  250میلیون مترمکعب
آب مصــرف کرده؛ این را باید به جنوب خوزســتان میدادند و نه گاومیش مردم میمرد و نه
یشدند.
درب هدر م 
 اما همهجای استان مثل هم نیست!

مثال تا حدود  40کیلومتر شمال از اهواز تا شمال خوزستان که کشاورزی متراکم آبی دارند،
دو تا ســه محصول میکارند؛ مث ً
ال گندم را برمیدارند و ذرت میکارند و ذرت را برمیدارند و
سبزی میکارند و کشاورزیشان غرقابی است و اینها دامداری زیادی ندارند .اهواز تا شادگان

مهندس چیتچیان در سال  1364سهمیه آب حوض ه تا کوچکترین واحد هیدرولوژیکی (دشت) را مشخص کرد.
او دشت به دشت درباره وضعیت آبی و مخزن آن ،سهم آب  ،بخشهای مختلف کشاورزی ،صنعت ،محیط زیست و
آشامیدنی را مشخص کرد .اما هیچکدام از این وزارتخانهها این عدد را قبول نکردند ،به دنبال تغییر سهمشان رفتند.

نیمی از مردم کشاورز و نیمی دامدار هستند؛ یعنی گندم و هندوانه میکارند و گاومیش دارند
و زندگیشــان عمدتاً مبتنی بر گاومیش ،علوفه و کمی گندم و ســبوس اســت ولی سبزی و
صیفیشــان زیاد نیست .از شــادگان به پایین زندگی مردم بر پایه خرما و سبزی و زیر سایه
خرما اســت و گاومیش هم دارند؛ یعنی از اهواز به پایین اگر در تابستان آب نباشد ،بیچارهاند.
برای شمال خوزستان گویی هیچ اتفاقی نیفتاده و جنوب خوزستان را رها کردهاند .همانطور
که گفتم در ســال  ،1398حدود  400هزار تن شــکر از دست دادیم و هیچ اتفاقی نیفتاد ،اگر
این بار نصف آن را از دســت میدادیم بازهم اتفاقی نمیافتاد و آب نیشکر را به مردم میدادند
و اعتراضها تمام میشد .در دوره بحران نباید وزارت نیرو چنین رفتار میکرد و بخشی از آب
سد سیمره آزاد میشد و وزارت جهاد کشاورزی هم برای حفظ زندگی مردم ،بخشی از نیشکر
را رها میکرد و تعادل برای کلیه مصرفکنندههای آب در سراسر استان حتی سهم حداقل هم
به هورالعظیم تخصیص داده میشد.
 چقدر سد گتوند عامل بروز این مسائل است؟

به دالیلی محل احداث سد گتوند بعد از انقالب در زمان تصمیم به اجرا تغییر کرد؛ مشاوران
اصلی به دلیل این جابهجایی از ادامه کار خودداری کردند و مهاب قدس همزمان با اجرا ،طراحی
هم میکرد .هیچجای دنیا این اتفاق نیفتاده است.
شرکت نفت در حفاریهایش از نمک و نشاسته استفاده میکند و اطراف لولههایش میریزد.
دریاچه ســد ،محلی بود که قبال از آن نمک اســتخراج میکرد و چیز پنهانی نبود که بگویند
نمیدانســتیم .آنجا معدن نمک بود و خلوص نمک برخی از جاهایش تا  95درصد است .در
نقشــههای زمینشناسی که انگلیسیها  70سال قبل در مطالعات نفت ایران انجام دادند ،این
گنبد نمکی را شناسایی کردند و عمقش هم پنج کیلومتر است .اما وقتی سد گتوند را ساختند
به هیچیک از این سندها توجه نکردند و بعد دیدند که نمک در آب حل میشود .شرکتهای
اروپایی طرح دادند که آب را از روی گنبد خالی کنید و پتوی رسی بکشید ولی این طرح هم
شکست خورد.
اتــاق ایران بارها مطرح کرده که جلوی این فاجعه را بگیرید ولی توجه نشــد .حتی زمانی
محافظت از دریاچه گتوند از پادگانهم بیشتر بود و هرچه گفتیم ،گفتند بیخود میگویید .آن
زمان اتاق ایران گزارش کرد که غلظت نمک در زیر دریاچه سد گتوند از بحرالمیت که شورترین
نقطه کره زمین است باالتر رفته؛ یکی از دوستان دانشگاه صنعتی شریف در مطالعاتی که انجام
دادند ،گفتند غلظت نمک خیلی بیشتر از بحرالمیت است.
یعنی ما یک سد زدیم که  2.5میلیارد مترمکعب برای ما آب نگه دارد و از آن برق هم بگیریم
و آب سد از زیر پروانههای توربین به گردش درآید ،از دینامش برق بگیریم و آب هم که خارج
میشود وارد زمین کشاورزی شود؛ درحالیکه نه میتوانند برق را بگیرند و نه آب را؛ چون غلظت
نمک خیلی بیشتر از دریا است.
 چه باید کرد؟

آن زمان نظریه دادند که قســمت باالی دریاچه را خالی کنند؛ پس یک حجم مردهای در
آنجا حبس کردند که این هم ظرفیت دسترسی آب خوزستان را از مردم گرفته است.
 آینده خوزستان چه میشود؟

من در مقالهای نوشتهام ما با سد گتوند در  40سال آینده خوزستان را به کویر نمک تبدیل
میکنیم .چون از هر هکتار از این آب که استفاده کنیم بسته به نوع محصول و میزان آب بین 8
تا  14تن در هکتار ساالنه نمک اضافه میکنیم .پس یک سد درست کردیم که حاال نمیتوانیم
از آن استفاده کنیم؛ یعنی خودمان آب را خراب و حبس کردیم.
در دولت تدبیر و امید موضوع در شورای عالیآب بررسی شد و از گروهی در دانشگاه تهران
درباره گتوند چارهجویی کردند .آن گروه همانهایی بودند که در مهاب قدس ،پروژه را طراحی
کرده بودند؛ آنها گفتند تخریب طرح دو میلیارد هزینه دارد .بعد گفتند اول کف کارون یک لوله
بگذارید از گتوند تا خلیجفارس و لوله مرتباً این آبشور را تخلیه کند و دوم آب را از روی سد
استفاده کنید؛ چنین چیزی اص ً
ال عملیاتی نیست و امکان ندارد که بتوانید کف کارون را بهاندازه
ب شور بکنید .غلظت آبشور باالست و سرعتش خیلی کم است.
خروج  4میلیارد مترمکعب آ 
آبشور نمک غلتان در آب است و اص ً
ال حرکت نمیکند و دو کیلومتر باال میرود و میبندد و
پس میزند .زیرا شیب کارون نیز بسیار اندک است و در قسمتهای انتهایی تحتتاثیر پدیده
جذر و مد ،آب خلیجفارس در کارون پیشــروی میکند .قبل از انقالب برای جلوگیری از این

پیشروی احداث سد در کف کارون در منطقه بهمنشیر پیشبینی شده بود.
 نظر جامعه مهندسان مشاور ایران چه بود؟

شرایط را بررسی کردند و گفتند این سد باید برداشته شود؛ اگر میخواهند سد داشته باشند
باید همان جای قبلی بسازند ،لیکن این نظر هیچگاه در شورای عالی آب مطرح نشد و این دمل
چرکین یا به تعبیر من اژدهای خفته ،کماکان تهدیدکننده خوزستان است.
 االن خیلی از کشورها سدهای خود را برای محافظت از محیطزیست خراب میکنند.

در اینجا هم امکان تخریب سد وجود دارد .آمریکا تعداد زیادی از سدهای خود را به خاطر
مسائل زیستمحیطی خراب کرده است .بنابراین ،این موضوع جدیدی نیست .منتها همانطور
که گفتم ما عادت به بررسی و پیشگیری از مشکالت نداریم ،صبر میکنیم مشکل که حاد شد،
به فکر میافتیم که هم ویرانگر است و هم پرهزینه و بعضا کماثر.
 ما چرا چنین نمیکنیم؟

کمی دانش و تجربه ،عدم باور ،عدم هماهنگی و راضی کردن همه است.
معضل خوزستان ِ

 چرا وزارت جهاد کشاورزی برای تغییر الگوی کشت ،کاری انجام نمیدهد؟

مشکالت سد را نباید با الگوی کشت مقایسه کرد .با وجود سد گتوند ،یک اژدهای خفتهای
خوزستان را تهدید میکند .فرض کنید اص ً
ال هیچچیزی نکاریم و یا الگوی کشت موجود ادامه
یابــد ،این در هر دو صــورت ما را نابود میکند .آنچه امروز ما باید تعقل کنیم این اســت که
اول باید برای حل معضل ســد گتوند و تهدید جدید دشت خوزستان چارهاندیشی کنیم؛ دوم
بایستی مسئوالن کشاورزی ببینند خوزستان چقدر آب دارد و خودشان را با آب تنظیم کنند
و تکنولوژیها و محصوالتشان را اصالح کنند .ما مطالعهای کردهایم که از یک هکتار نیشکر در
خوزستان  9تا  10تن شکر به دست میآید و بقیهاش فراوردههای جانبی است و حدود سی هزار
مترمکعب آب مصرف میکند و تا  34هزار مترمکعب هم هست؛  30هزار مترمکعب به شرطی
است که آب را با لوله به سر زمین ببرید .اگر بهجای نیشکر ،چغندر بکارند  12تن شکر در هر
هکتار برداشت میکنند و پنج هزار مترمکعب هم آب مصرف میکند .وقتی پنج هزار مترمکعب
آب را میخواهند به یک هکتار بدهند هزینهاش خیلی کمتر از سی هزار مترمکعب است و عالوه
بر این ،سه تن شکر بیشتری به دست میآید .البته درآمد سایر فرآوردههای جانبی نیشکر را نیز
باید محاســبه و مقایسه کرد راهحل برای اینکه با آب کمتر بدون نگرانی تولیدات کافی داشته
باشیم هنوز هست .راهحل تامین نیشکر کشور با آب بسیار کمتر را بایستی در مناطق جنوبی
بهخصوص خوزستان جستوجو کرد.
 چرا وزارت کشاورزی حداقل روی اینیک موضوع تأکید نمیکند یا نمیخواهد انجام
دهد؟

دانش بهرو ِز کارمندان بخش کشاورزی مثل بقیه کارمندان دولت عموماً کم است .ما قبل از
انقالب که میخواستیم کشاورزی بخوانیم بین پزشکی و فنی مردد بودیم و میرفتیم کشاورزی
میخواندیم ولی امروز واقعیت این است که اگر رتبه نیاورند به رشته کشاورزی میروند و دوم
کسانی که میخواستند به ما درس دهند همگی تحصیلکرده خارج بودند و هر دو ،سه سال یک
بار شش ماه برای فرصت مطالعاتی میرفتند و دانش خود را بهروز میکردند.

نکتههایی که باید بدانید
[باید واقعیت آبی کشور را قبول کرد .آب زیرزمینی دیگر نیست و باید
برداشتها کم و کمتر شود ،اما نه سیاسیون و نه مصرفکنندگان و نه مجریان
چیک نمیخواهند این واقعیت را قبول کنند.
دولتی هی 
[در کشور  400هزار حلقه چاه غیرمجاز هست و اینها یعنی فشار سیاسی؛
ن هم مخزنی که ثابت است.
فساد مخزن آب را سوراخ کرده ،آ 
[ما یک سد زدیم که  2.5میلیارد مترمکعب برای ما آب نگه دارد و از
آن برق هم بگیریم و آب سد از زیر پروانههای توربین به گردش درآید ،از
دینامش برق بگیریم و آب هم که خارج میشود وارد زمین کشاورزی شود؛
درحالیکه نه میتوانند برق را بگیرند و نه آب را؛ چون غلظت نمک خیلی
بیشتر از دریا است.
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توسعه
 آیا امکان مدیریت بحران خوزستان وجود دارد؟

مشــکل خوزستان قابل مدیریت است؛ ساکنان هورالعظیم ،شادگان ،سوسنگرد و ...مشکل
داشتند و این مشکل از شاوور شروع میشود و تا جنوب و غرب کارون است که نیاز آبی آنها در
تابستان بین  600میلیون تا یک میلیارد متر مکعب آب است .میتوانستم اول میگفتم سیمره
 500میلیون مترمکعب را آزاد کند و وزارت نیرو برود مشــکل برقش را حل کند و دوم نیمی
از نیشــکر را آب ندهیم و اص ً
ال این غوغاها پیش نمیآمد .در مورد مشکل خوزستان مسئوالن
کشاورزی باید محصوالت را عوض کنند؛ نیشکر و برنج جایی ندارد و سطح محصوالت تابستانه
بایستی در ظرفیت آب سال باشد .محصوالتی که پاییز کشت میشوند بخشی از آب خود را از
باران میگیرند و در پاییز و زمستان هوا معتدل است ،تبخیر و تعرق کمتر است و تابستان است
که تشعشع آفتاب تبخیر و تعرق را زیاد میکند که گیاه زنده بماند .مورد دوم این است که باید
رفتار کشاورزی عوض شود و باید کشاورزی را به سمت پایدار ببریم و اآلن خیلی فشار میآوریم
و بهزو ِر کود و چند بار کشت نمیگذاریم زمین خودش را پیدا کند .سوم کشاورزی و آبیاری را
باید هوشمند کنیم و اگر پنج ،شش کار انجام دهیم در فضای کشاورزی مشکل حل میشود.

[ جامعهشناسی سیاسی ]

دشمن طاووس آمد پر او
تعامل بحرانزای حکمرانی با مردم،
مزیتها و محیطزیست
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  هورالعظیم امروز چه وضعیتی دارد؟

بخشی از منطقه هور به خاطر احداث جادههای دسترسی و سایر ابنیه برای صنعت استخراج
نفت خشکشده اســت؛ تاالب شادگان بخشــی از آبش را از انتهای رود جراحی میگرفت و
بخشی دیگر را از سیالب کارون که سرریز میشد به تاالب شادگان میرفت .با احداث واحدهای
نیشکری که در دهه  70شروع شد ،هم آب زیاد مصرف میکند هم آب شوری دارد؛ برای اینکه
نیشکر به شوری حساس است و بین تاالب شادگان و کارون زهکش تخلیه گذاشتند و درنتیجه
این زهاب به شــادگان میرود و کارون هم دیگر آن آب را ندارد؛ یعنی آب تازه سیالب که آن
را پر میکرد و سیالب جراحی که پرش میکرد تقریباً از بین رفته است .مساحت هورالعظیم
حدود  500هزار هکتار اســت که حدود  35درصد آن در ایران است و دو برابر ایران در کشور
عراق قرار دارد که منطقه شیعهنشــین عراق بود و صدام میخواســت آنجا خشک شود و به
آنجا دسترسی پیدا کند؛ چون مخالفش بودند .صدام با ترکیه سازش کرد که نتیجهاش احداث
 19ســد در باالدست دجله و فرات در کشور ترکیه (پروژه  )GAPو رسیدن آب فرات به انتها
و خشــک شدن هورالعظیم در کشــور عراق بود و این بال را سر آنجا آورد .ریزگردهایی که به
ایران میآید بخشی از آن است .ایران سد کرخه را احداث کرد .رود کرخه از کردستان است و
رودخانهای در کرمانشاه به آن وصل میشود و سیمره را تشکیل میدهد و یک رودخانه هم از
همدان و لرستان میآید و رودخانه کشکان را تشکیل میدهد و این دو در منطقهای با هم تالقی
میکنند ،از اینجا کرخه شروع میشود .همگی در مناطق کوهستانی است و به پایین که میآید
وارد دشــت خوزستان میشود ،از کنار شهرستان شوش ،استان خوزستان تقریباً شیبی ندارد.
کرخه در گذشــته به نام کرخه کور معروف بوده؛ یعنی رودخانهای به این بزرگی در این دشت
گم میشــد و مسیر مشخصی نداشــت و موقع سیالب در دشت رها میشد .اهالی آن مناطق
مثل شادگان ،امیدیه ،سوسنگرد و هویزه با اینکه در خشکی هستند قایق هم دارند برای اینکه
فصلهایی که سیالب میآمد بتوانند رفتوآمد کنند .سرریزش به هورالعظیم تخلیه میشد و
ما در باالدســت سد کرخه را زدیم و درنتیجه در این دشت دیگر سیل نمیآید .یونسکو به ما
اعتراض کرد که هورالعظیم یکی از تاالبهای ثبتشده جهانی است و سد کرخه را که زدید آب
این تاالب قطع میشود .آقای زنگنه که در آن مقطع وزیر نیرو بود یک گزارش مهاب را یک فرم
تخصیص گذاشت که یک میلیارد و دویست و چهل میلیون سهم هورالعظیم بود و این را مهر
و امضا کردند و برای یونســکو فرستادند که ما از  5.5میلیارد کرخه ،یک و دو دهمش را برای
هورالعظیم گذاشــتیم .نشان به آن نشان که از سال  1379که کرخه آبگیری شد بهجز سیلی
مثل سیل سال  ،1398ایران آب قابل توجهی به هورالعظیم تخصیص نداد؛ غیر از مناطقی که
سد پر بود و آب در رودخانه رها میشد و در زمستان بود و کشاورزا ن هم استفاده نمیکردند ولی
باتالق زنده ماند؛ تا اینکه آمدند در آنجا نفت استخراج کنند .چینیها که آمدند قرارداد ببندند
گفتند وسط اینها باید جاده بکشیم و دسترسی داشته باشیم؛ جاده که کشیدند هورالعظیم از
یکپارچگی خارج شد و لکهلکه شد و دور بعضی از لکههایش خاکریز ریختند اص ً
ال آب نرود .در
سیل  1398با یک بالگرد به آن مناطق رفتیم و هورالعظیم کام ً
ال مشهود بود که مناطق حفاری
است و جاده هست و ماشین میآید و میرود و یک قطره آب هم در آن نیست و نقاطی از آن
را نیز آب برده؛ یعنی حجم مفیدش خیلی کم شده است.
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مقدمه
چرا وضعیت در خوزســتان بحرانی شده
اســت؟ مســئلههایی مثل آنچه امــروز در
خوزستان به چشــم میآیند ،محصول چندین دهه انباشت
چالشها ،کارهای نادرست ،اقدامات انجامنشده ،عدم واکنش
مناســب به مســائل و الگوها و اقدامات توسعهای نامناسبی
هســتند که امروز خود را در قالب شکل فعلی بروز دادهاند،
تــداوم آن و عدم ارائه پاســخ و راه حل مناســب و اصولی،
ممکن است چالشهای جدیتری را پدید آورد .این نوشتار،
تالشی است برای به تصویر کشیدن الگویی از تعامل نهادهای
اقتصادی و سیاسی که شرایط فعلی خوزستان را رقم زدهاند.
تالش میکنیم نشــان دهیم که چگونه خوزســتان قربانی
نقطه قوتهای خود شده است و البته این خوزستان و نقطه
قوتهایش نیســتند که چنین وضعیتــی را ایجاد کردهاند،
بلکه سیاســتها ،برنامهها و اقدامات انجامشده در چارچوب
حکمرانی اســت که چنین وضعیتی را به صورت تدریجی و
تاریخی رقم زده است.

محمد فاضلی
عضو هیئت علمی دانشگاه
شهیدبهشتی

عیسی منصوری
معاون توسعه کارآفرینی و

اطالعاتی مهم درباره خوزستان
اشتغال وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی
سالنامه آماری خوزستان در سال 1397
(آخرین نسخه موجود این سالنامه) و دادههای
چرا باید خواند:
سازمان برنامه و بودجه استان در سالهای  1396و  1398و
اگر میخواهید
مرکز آمار ایران در سال  1398اطالعات زیر را درباره خوزستان
مطالعه موردی درباره
یکنند.
ارائه م 
سیاستهای نامتوازن
1.1جمعیت استان طبق برآوردهای جمعیتی مرکز آمار ایران،
توسعهای در ایران
برابــر با  4831هزار نفر بوده که  76.3درصد آنها در مناطق
داشته باشید ،خواندن
شــهری و  23.7درصد نیز در مناطق روستایی یا غیر ساکن
این مقاله به شما
هستند .این استان بیش از  5.9درصد جمعیت کل کشور را به
توصیه میشود.
خود اختصاص داده است.
2.2در سال  1398حدود  10.1درصد جمعیت باالی  6ساله
این استان که عمدتاً زنان هستند بیسواد بودند.
3.3از کل تولید ناخالص داخلی کشــور (به قیمت جاری) در ســال  1398به ارزش  33489هزار
میلیارد ریال ،بالغ بر  4954هزار میلیارد ریال مربوط به استان خوزستان ( 14.5درصد) است؛ به
عبارت دیگر ،بعد از استان تهران بیشترین حجم تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران در استان شکل
میگیرد .قابل توجه آنکه قبل از کاهش تولید نفت خام ایران به دلیل تحریمها ،این استان رقیب
جدی اســتان تهران در تولید کشور تا قبل از سال  1391بوده و همواره سهم استان ( 21درصد)
بیش از تهران بوده است.
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بدون توجه کردن به نوع نگاه ساختاری به مسئله خوزستان ،هرگونه تزریق منابع مالی بیشتر ،گماشتن استاندار ویژه یا اقداماتی مشابه که منطق
پیدایش مشکالت را لحاظ نکند و پیچیدگیهای تعامالت وجوه سیاسی ،اقتصادی ،محیطزیستی و اجتماعی را نبیند و به ضرورت پایداری
اجتماعی-محیطزیستی بیتوجه باشد مشکلی را حل نمیکند.

4.4سهم استان از تولید ناخالص داخلی کشور (بدون نفت) در دهه اخیر  5.5درصد بوده است.
5.5جمعیت در سن کار استان خوزستان در سال  1398بالغ بر  3.88میلیون نفر بوده که بیش از
 1.5میلیون نفر آنان آماده به کار بوده و در جرگه جمعیت فعال استان قرار میگیرند؛ به عبارت
دیگر ،نرخ مشارکت نیروی کار استان خوزستان تقریباً باالی  39.3درصد است.
6.6نرخ بیکاری استان در سال  1398بالغ بر  14.5درصد (با تعداد  220هزار نفر بیکار) بوده است
و یکی از ســه اســتان اول (در کنار کرمانشاه و لرستان) با نرخ بیکاری باال محسوب میشود .نرخ
بیکاری باالی  30.0درصد جوانان (در گروه سنی  15تا  29ساله) این استان را در دسته استانهای
آسیبپذیر از بعد مشکالت اجتماعی قرار میدهد.
7.7نرخ بیکاری در مناطق شــهری استان در ســال  1398برابر  16.4و در مناطق روستایی 8.8
درصد بوده است.
8.8سهم اشتغال ناقص نیز در  1398برابر  13.2درصد بوده است.
9.9چند نکته بسیار مهم هم درباره ساختار اشتغال استان در سال  1398وجود دارد:
شاغالن بخش صنعت  30.0درصد شاغالن بودهاند.
شاغالن بخش کشاورزی  17.0درصد شاغالن بودهاند.
شاغالن بخش خدمات  53.0درصد شاغالن بودهاند.
شاغالن بخش عمومی  15.8درصد از کل شاغالن استان بودهاند.
شاغالن بخش خصوصی  84.2درصد از کل شاغالن استان بودهاند.
نرخ بیکاری زنان استان  25.0درصد بوده است.
 1010از نظر مزیتهای اقتصادی ،استان خوزستان را میتوان به  4منطقه تقسیم کرد:
ناحیه شمالی استان خوزستان شامل شهرستانهای دزفول ،اندیمشک ،شوش ،شوشتر ،اللی،
گتوند ،اندیکا با محوریت کسبوکارهای شکلیافته در کشــاورزی (زراعت و باغداری) و خدمات
(گردشــگری تاریخی و طبیعی) اســت .این منطقه  29درصد جمعیت استان خوزستان را در بر
یگیرد.
م 
ناحیه مرکزی با محوریت شهرستان اهواز ،تقریباً یکسوم جمعیت ،صنایع ،تردد و ترانزیت کاال
و خدمات را در بر میگیرد .وجود بیش از  300هزار نفر حاشیهنشین در شهر اهواز فضای کسب و
کار دستفروشی و کارهای مقطعی و خرد را به وجود آورده است .ناپایداری مشاغل و مقطعی بودن
در این فضا خود بزرگ عظیم برای متولیان برنامهریزی شهری به خصوص در عرصه کسب و کار
شده است .با توجه به کمبود صنایع تبدیلی متصل به بازار در کشاورزی و شیالت در منطقه مرکزی
استان خوزستان ،ساختار داللی و خرید و فروش ،خامفروشی در اکثر محصوالت (به جز نیشکر)
وجود دارد و میزان واسطهها و افراد غیرمولد در این زمینه گاهی بیش از تولیدکنندههاست .نبود
واحدهای پیشرو و حامی ،بیشتر تولید کنندهها را به سمت و سوی فعالیت انفرادی و فروش خام
محصوالت ترغیب مینماید .با توجه به تجمع صنایع بزرگ در منطقه مرکزی اســتان خوزستان
بهخصوص شــهر اهواز ،حوضه خدمات به این شرکتها توسط بخش خصوصی از رونق برخوردار
است .همچنین تعمیر و جایگزینی بسیاری از قطعات مستهلک نیز منجر به شکلگیری شرکتهای
بازرگانی و قطعهسازی در اســتان خوزستان به محوریت شهر اهواز در جهت تأمین شرکتهای
مادرتخصصی شده است.
ناحیه جنوبی اســتان شامل شهرستانهای آبادان ،خرمشهر ،شــادگان ،ماهشهر ،بندر امام،
هندیجان ،رامشیر ،امیدیه ،آغاجری با محوریت صنعت (نفت ،گاز و پتروشیمی) و خدمات (بازرگانی
و بندری) ،کشاورزی (شیالت و خرما) است .با شکلگیری بنگاههای عظیم صنعتی در حوضه نفت،
گاز و پتروشــیمی و به وجود آمدن مشاغل با درآمد باال در مقایسه با درآمدهای متعارف محلی،
فرهنگ کار در منطقه جنوب تحت تأثیر قرار گرفته است .اکثر دانشآموختگان دانشگاهی انتظار
استخدام را در این صنایع دارند .البته آثار باقیمانده از جنگ هشت ساله با عراق و بازسازی نشدن
کامل مناطق آسیبدیده از جنگ و وجود صنایع آالینده و ریزگردهای داخلی و خارجی آسیبهای
محیطزیستی فراوانی را به منطقه جنوب و مرکز استان زده است که یکی از عوامل مهاجرت افراد
با تمکن مالی باال از منطقه شده است.
ناحیه جنوب شرقی استان یعنی شهرستان بهبهان حلقه اتصال استان خوزستان به استانهای
بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد است .فرهنگ کار و فعالیت در این منطقه ،نسبت به دیگر مناطق
اســتان پویاتر بوده و به علت یکجانشین شــدن کوچروها و عشایر و روابط درازمدت با کشورهای
حاشیه خلیج فارس ،قرار گرفتن در کنار جادههای مهم مواصالتی و وجود مراتع و مزارع غنی دارای

وضعیت اقتصادی متناسبتری در مقایسه با سایر مناطق استان است.
1111از میان چهار سیســتم اقتصادی -اجتماعی فوقالذکر مهمترین معضل در زمینه اشتغال در
منطقه مرکزی و جنوبی استان است .همان طور که اشاره شد شهر اهواز یکی از پر جمعیتترین
حاشیهنشینیها را در کشور داراست (رتبه سوم بعد از تهران و مشهد) که این جمعیت عمدتاً از
شهرهای دارای سابقه نفتی شرق استان و شهرستانهای دشت آزادگان و حمیدیه که در جنگ
تحمیلی خالی از سکنه شدند به اهواز مهاجرت کردهاند.
1212بر اساس محاسبات انجام شــده ،تعداد جوانان استان خوزستان در سال  1395بالغ بر 766
هزار نفر بوده است که  41.2درصد آنان در گروه کسانی قرار میگیرند که «نه محصل ،نه شاغل و
نه مهارتآموز» قرار میگیرند .این گروه را در جهان با مخفف انگلیسی  NEETنمایش میدهند.
متوسط این گروه در ایران  36درصد است و خوزستان از این جهت جمعیت «نه محصل ،نه شاغل
و نه مهارتآموز» بیشــتری را در بر میگیرد .این جوانان همواره در معرض آسیبها و تنشهای
اجتماعی قرار دارند و نکته قابل توجه اینکه در سیاستگذاری کشور به خصوص استانهای با سهم
باالی این گروه ،هیچ گونه سیاستی برای مشارکت آنها در جامعه و اقتصاد (بهرغم پیشنهادها) به
تصویب نرسیده است.
1313مطابق آمار ســازمان تأمین اجتماعی در سال  1397حدود  82860واحد اقتصادی فعال در
خوزســتان وجود داشته که  6.4درصد از کل کارگاههای فعال کشور ( 1299981کارگاه فعال) را
به خود اختصاص داده است.
1414در سال  1396تعداد  663کارگاه صنعتی دارای  10نفر کارکن و بیشتر با  84556نفر کارکن
وجود داشته است در خوزستان وجود داشته است.
 11.61515درصــد کارگاهها دارای  10تا  49نفر کارکن 5.5 ،درصد کارگاهها دارای  50تا  99نفر
کارکن و  82.9درصد کارگاهها دارای  100نفر کارکن و بیشتر مشغول بهکار بودهاند.
 701441616نفر از جمعیت شاغل در صنعت در کارگاههای  100نفر و باالتر کارکن اشتغال دارند
( 82.9درصد) 60204 .نفر از کارکنان در کارگاههای دارای باالتر از  100نفر کارکن ،در چهار عرصه
تولید مواد شیمیایی و فرآوردههای شیمیایی ،تولید فرآوردههای غذایی ،تولید فلزات پایه و تولید
کک و فرآوردههای حاصل از پاالیش نفت اشــتغال دارند ( 85درصد نیروی شاغل در کارگاههای
باالتر از  100نفر).
1717اشتغال در عرصههایی مثل تولید منسوجات ،تولید پوشاک ،تولید چرم و فرآوردههای وابسته،
تولید مبلمان و ...صفر یا بسیار اندک است.
1818عمده اشــتغال صنعتی در کارگاههای باالی  100نفر در اهواز ( 26495نفر) ،بندر ماهشهر
( 23468نفر) ،آبادان ( 8923نفر) متمرکز شده است ( 58886نفر یا  83درصد).
1919الگوی توزیع نامتوازن اشتغال صنعتی در کل اشتغال همه کارگاهها با هر میزان اشتغال نیز
صادق است 79.8 .درصد شاغالن همه کارگاهها در سه شهر ماهشهر ،اهواز و آبادان متمرکز شدهاند.
2020جمعیت سه شهری که بیشترین اشتغال صنعتی در آنها متمرکز شده  1896952نفر است
که  40.2درصد جمعیت استان را شامل میشود.
2121اگر آبادان را از محاسبات خارج کرده و فقط دو شهر اهواز و ماهشهر را لحاظ کنیم 58100
نفر اشتغال صنعتی در این دو شهر متمرکز شده که  68.7درصد اشتغال صنعتی استان را شامل
یشود ( 49963نفر از اشتغال کارگاههای باالی  100نفر و  71درصد اشتغال این کارگاهها) .این در
م 
حالی است که این دو شهر با جمعیت  1598862فقط  33.9درصد جمعیت استان را دارا هستند.
2222بر اساس نتایج مرکز آمار ایران و محاسبات وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ،در سال  1399به
دلیل شیوع کرونا و آسیب به کسب و کارهای اقتصادی ،بیش از  38هزار نفر از شاغلین این استان
در واحدهای اقتصادی به شدت آسیبدیده (در  14رسته اصلی) بیکار شدند.
2323دادهها و اطالعات فوق را میتوان در چند عبارت خالصه کرد:
2424نرخ بیکاری باالخص در جمعیت شهری باالست ( 16.4درصد در سال .)1398
2525نرخ بیکاری گروه ســنی جمعیت  15تا  24ساله  36.3درصد (و گروه سنی  15تا  29ساله
 30.0درصد) است.
2626علیرغم دههها تأکید بر توسعه کشاورزی در استان ،فقط  17.0درصد نیروی کار استان در
بخش کشاورزی مشغول است.
2727نیروی کار عمدتاً در کارگاههای باالی  100نفر متمرکز است و  83درصد نیروی کار صنعتی
در سه شهر اهواز ،ماهشهر و آبادان متمرکز است.
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توسعه
 68.72828درصد نیروی کار صنعتی در دو شهر اهواز و ماهشهر متمرکز هستند در حالی که این دو
شهر فقط  33.9درصد جمعیت را شامل میشوند.
2929آن دســته صنایع که قادرند اشتغال در سطح گستردهتری تولید کنند ،در استان خوزستان
توسعهنیافتهاند.
3030سهم باالی جوانان «نه محصل ،نه شاغل و نه مهارتآموز» در اقتصاد خوزستان ،زمینه بروز
هرگونه ناآرامی و آسیبهای اجتماعی را فراهم میآورد.
یک نکته بسیار مهم درخصوص این وضعیت آن است که این الگو در یک دهه گذشته تغییر
نیز نکرده است و اگر تغییر در برخی حوضههای داشته به نفع استان خوزستان نبوده است .نتایج
آمارگیری از کارگاههای صنعتی دارای  10نفر کارکن یا بیشتر در استان خوزستان در سال 1390
نشان میدهد که این الگو ثابت مانده است .آمار آن سال نشان میدهد:
3131تعداد کارگاههای دارای  10نفر کارکن یا بیشتر در استان خوزستان  405کارگاه بوده است.
3232صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ( 30.4درصد) ،تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی (سنگبری،
تولید آجر ،سیمان ،آهک ،گچ و محصوالت بتنی) با سهم  21.2درصد در رده دوم قرار داشتهاند.
3333بیشترین تعداد کارگاههای صنعتی در اهواز ( 39.3درصد) ،دزفول ( 10.6درصد) و ماهشهر
( 7.7درصد) مستقر بودهاند.
3434طی سالهای  1386تا  1390تعداد کارگاههای دارای  10نفر کارکن و بیشتر از  510به 405
کاهش یافته است.
3535جمعیت شاغل صنعتی در کارگاههای  10نفر و بیشتر کارکن  74228نفر بوده است88.1 .
درصد نیز متعلق به کارگاههای دارای  100نفر و بیشتر کارکن بودهاند.
3636سهم شاغالن صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی ،صنایع تولید فلزات اساسی و صنایع
غذایی و مواد آشــامیدنی به ترتیب  24.5 ،31.9و  17.9درصد بوده اســت (جمعاً  74.3درصد
نیروی کار).
3737سهم شاغالن کارگاههای صنعتی اهواز ،بندر ماهشهر و آبادان به ترتیب  30.9 ،39.3و 11.1
درصد بوده که روی هم  81.3نیروی شاغل استان در بخش صنعت را تشکیل میدادهاند.
 97.43838درصد ارزش افزوده متعلق به کارگاههای دارای  100نفر کارکن و بیشتر بوده است.
3939سهم صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی و صنایع تولید فلزات اساسی در تولید ارزش
افزوده به ترتیب  60.9و  18.5درصد یا جمعاً ( 79.4درصد) بوده است.
4040سهم شهرستانهای بندر ماهشهر ،اهواز و آبادان در تولید ارزش افزوده کارگاهها نیز به ترتیب
 21.9 ،60.8و  11.5درصد بوده اســت .به این ترتیب 94.2 ،درصد ارزش افزوده صنعتی در ســه
شهر تولید میشده است.
این دادههای مربوط به سال  1390نیز نشان میدهند که الگوی ساختاری تغییرنیافتهای بر نظام
اقتصاد و تولید صنعتی استان در یک دهه گذشته حاکم بوده و چنانکه استداللهای ادامه نشان
میدهد در گذشته باید چنین ساختاری حاکم بوده باشد .این ساختار مولد عدم توازنهای ساختاری
و بیثباتی اجتماعی و سیاسی در استان است.
چرا وضع خوزستان چنین است؟
محمد فاضلی در مقاله «اقتصاد سیاسی صنایع استخراجی ،جمعیت و آینده
ایران» ( ) 1399بخشــی از چرایی وضعیت تشریحشــده در خوزستان را توضیح
میدهد .این مقاله توضیح میدهد که چگونه مزیتهایی مثل نفت و گاز یا مزیت در تولید کاالهایی
نظیر فوالد ،مس یا بقیه کانیهای معدنی چگونه میتوانند به بحران اجتماعی تبدیل شوند .آخرین
بند آن مقاله در اینجا عیناً نقل میشود« :آینده باثبات اقتصاد ،جامعه و سیاست ایران نمیتواند
بر مبنای توسعه صنایع استخراجی بنا شــود ،اما از سوی دیگر توسعه این صنایع به شدت برای
ذینفعــان بزرگ آنها جذابیت اقتصادی و سیاســی دارد .همین جذابیتها و رانتهای مختلف
ناشــی از توســعه این صنایع به عنوان مانعی در برابر اصالحات منجر به امکانپذیر شدن توسعه
سرمایهگذاری در صنایع غیراستخراجی عمل میکنند .خروجی نهایی این وضعیت -عالوه بر سایر
متغیرهای ضداشتغال -نیروی محرکه سازوکارهای ضداشتغالزایی است .این نیروها نظام ترجیحات
سیاستگذاران و گروههای دارای دسترسی به منافع صنایع استخراجی را به گونهای شکل میدهند
که بقیه صنایع از اولویتهای توســعه خارج میشوند .مولود نهایی این وضعیت ،افزایش بیکاری،
فقر ،نابرابری و ظرفیت عظیم بیثباتی اجتماعی و سیاسی است .جامعه و اقتصاد ایران بدون شکل
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دادن سازوکارهای سیاسی و اقتصادی ناظر بر حل کردن معماهای ارتباط بین ذینفعان سیاسی و
اقتصادی با صنایع استخراجی ،قادر نخواهد شد حرکتی متوازن و پیوسته به سوی توسعه پایدار و
تابآور داشته باشد .بدون دستیابی به چنین سازوکارهایی و شکلگیری ائتالفهایی سیاسی برای
غلبه بر مشکالت تشریحشده ،چرخه قهقرایی اقتصاد ،جامعه و سیاست ایرانی به سمت و سوی مبهم
و خطرناکی پیش خواهد رفت .جمعیت فزاینده ایران به سمت سال  2050را که سیاستگذاران
برنامههایی برای افزایش آن تا مرز  150میلیون نفر نیز دارند نمیتوان با ادامه وضعیت فعلی و اتکا
بر صنایع استخراجی به سطح مناسبی از کیفیت زندگی و ثبات اجتماعی و سیاسی رهنمون شد».
این مطلب هسته اصلی استداللی است که در اینجا برای تشریح وضعیت امروز خوزستان بهکار
میرود .خوزستان قربانی بهکارگیری نادرست مزیتهای طبیعی این استان است .گزارههای اصلی
این استدالل به شرح زیر است:
1.1مزیت نسبی خوزستان در منابع نفت و گاز سبب اولویت یافتن سرمایهگذاری در منابع نفت و
گاز شده است.
2.2مزیت نســبی خوزستان و داشتن آبهای سطحی فراوان ســبب تأکید بر توسعه کشاورزی
باالخص در مقیاسهای بزرگ نظیر مزارع نیشکر شده است که بیشترین سهم از منابع آب استان
را نیز مصرف میکنند.
3.3هر دو دسته صنایع نفتوگاز (اکتشاف و استخراج ،پاالیش و پتروشیمی) در زمره صنایع به شدت
سرمای هبر و کماشتغا لزا هستند.
4.4صنایع باالدستی نفتوگاز ویژگیهای زیر را دارا هستند:
حجم عظیمی منابع مالی برای ســرمایهگذاری (به خصوص منابع عمومی و نفتی) به استان
یکنند.
جذب م 
حجم عظیم منابع مالی جذب شده ،ذینفعان بزرگ (شرکتهای پیمانکاری ،مقامات استانی
و )...پیدا میکنند.
درآمد عظیم حاصل از این صنایع برای دولت جذابیت دارند.
توجه ذینفعان و دولت به درآمد حاصل از صنایع نفتوگاز ،توجه به توسعه سایر صنایع را به
فراموشی میبرد( .شاهد این وضعیت اینکه صنایع نساجی ،تولید کارخانهای ،لوازم خانگی و ...که
اشتغالزایی باالتر ولی سرمایهگذاری کمتری دارند ،در خوزستان توسعه نیافتهاند).
سرمایهگذاری در صنایع نفت و گاز (همان صنایع یا کارگاههای با اشتغال باالی  100نفر) در
حیطه توان بخش دولتی اســت و جلب توجه سیاستگذار ،مقامات اجرایی و منابع استان به این
صنایع ،مانع جدی توسعه بخش خصوصی در صنایع اشتغالزا میشود.
برونزایی تولید استان به خصوص در حوضههای نفت و گاز و پتروشیمی ،بیش از سایر استانها
پررنــگ بوده و نقش اصلی در کاهش پیوندها در حلقههای مختلف زنجیره ارزش تولید اســتان
داشته است.
کشاورزی با مقیاس بزرگ متکی بر استفاده نابهرهور از منابع آب و خاک (نظیر مزارع گسترده
نیشکر) نیز ضمن اشتغالزایی پایین ،مولد منافع بزرگی است که ذینفعان گستردهای در سطح ملی
و محلی ایجاد میکنند .این نوع کشاورزی همچنین دارای ویژگیهای زیر است:
مصرفکننده بزرگ آب (بین  2تا  3میلیارد مترمکعب در سال)
به شدت آلودهکننده (بهواسطه تولید میلیاردها مترمکعب زهاب)
شورکننده اراضی کشاورزی
تغییردهنده الگوهای کشــت سنتی اراضی و منجر شــدن به بیزمین شدن شمار زیادی از
جمعیتبومی
تخریبکننده تاالبها و هورها و از میان برنده الگوهای معیشت سنتی نظیر ماهیگیری و همه
زمینههای اشتغال وابسته به منابع طبیعی سرزمینی نظیر تاالبها
برهمزننده الگوهای ســکونت گروههای اجتماعی ،واردکننده نیروی کار از خارج اســتان و
تشدیدکننده رقابتها و منازعات اجتماعی .به طوری که در طی دوره  1390تا  1395نزدیک به 54
هزار نفر از ساکنان در دیگر استانها وارد این استان شدند و در مقابل هم به دلیل مسائل و مشکالت
اشاره شده 135 ،هزار نفر نیز از ساکنان این استان خارج شدند.
بهکارگیری منابع پایه (آب و خاک استان) شواهد عینی و واقعی از استفاده ناهنجار از این منابع
برای تولید پرهزینه اجتماعی محصوالت کشاورزی استان است که انتفاع آن نصیب جامعه روستایی
و کشاورزی استان نشده است.

در استان خوزستان باید به گروه جوانان «نه محصل ،نه شاغل و نه مهارتآموز» در الگوهای سیاستگذاری منطقهای
و ملی به عنوان نیروهای با ظرفیت باال در تولید استان و حتی سطح کشوری توجه شود و متناسب با آن الگوی
حکمرانی و برنامه توسعه تنظیم شود.

در سیاستگذاریهای کالن کشور ،براساس یک سنت تقلیدی ،معیار راندمان تولید در بخش
کشاورزی« ،تولید در هکتار» (وسعت زمین) تعیین شده است .در حالی که در اقلیم کشوری مانند
ایران باید معیار «تولید به ازای مترمکعب آب» مورد توجه قرار گیرد .این امر خودبهخود سیاستهای
کشور و حتی استانی مانند خوزستان را از قرار گرفتن در مسیر بحران آب در بخش کشاورزی دور
نگه میدارد.
6.6ســرمایهگذاریهای عظیم صنایع نفتوگاز در برخی شهرها -نظیر ماهشهر و اهواز -متمرکز
میشوند و برخالف امکان موجود برای صنایع کوچک و متوسط برای پراکنده شدن در شهرها و
مناطق مختلف ،اشتغال و توزیع درآمد را در مناطق خاصی متمرکز میکنند.
7.7بخش قابل توجهی از اشتغال در صنایع نفتوگاز به نیروی کار غیرساکن در مناطق نفتخیز
و میزبان صنایع نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی اختصاص مییابد و بهواسطه حقوق دریافتی این
گروهها ،درآمد از منطقه خارج میشود.
8.8اگرچه اشتغال ناشی از صنایع نفتوگاز یا مجتمعهای بزرگ کشت نیشکر در مناطق خاصی
متمرکز میشوند ،اما تخریبهای محیطزیستی ،نارضایتی اجتماعی ناشی از نابرابری ایجادشده
با احداث این صنایع و عوارض ناشــی از آنها در کل عرصه اســتان توزیع میشوند .این امر بازی
ناعادالنهای ایجاد میکند که منافع برای گروههای خاص و مضار برای کل جمعیت ایجاد میشود.
9.9این مدل از توســعه منجر به خروجی و بروندادی شــده است که در سهم استان از تولید کل
تولید کشور مشهود است؛ اما دستآورد و نتایج ملموسی برای مردم استان نداشته است .اقتصاد
رشــدمحور تأمینکننده منابع مالی برای دولت مرکزی نتوانسته اشتغال-رشد مناسب در سطح
استان ایجاد کند.
1010فرایندهای مخرب در همین سطح متوقف نمیشود و به شکل زیر ادامه مییابد:
1111مزیت نسبی فراوانی آب سطحی در خوزستان ،انگیزه برای احداث سدهای متعدد و استفاده از
آنها برای توسعه کشاورزی را ایجاد میکند .این نکته باالخص در خوزستان که در بخشهای زیادی
از جلگه خوزستان دارای خاک مناسب برای کشاورزی است ،سیاست کشور نیز توسعه کشاورزی
به عنوان محور توســعه در چندین دهه بوده و هست و شکست در صنعتیشدن بار اشتغال را به
کشاورزی و خدمات منتقل کرده است ،اهمیت بیشتری مییابد.
1212ساخته شدن سدها یک مقوله و شیوه بهرهبرداری از آب آنها مسئله دیگری است .سدسازی
خارج از تحمل و ظرفیت اکوسیستم (که خود موضوع مهمی است و تشویق به توسعه کشاورزی
نقش مهمی در آن دارد) در کنار بهرهبرداری حداکثری از منابع آب سدها برای توسعه کشاورزی
بدون رعایت حقابههای محیطزیستی ،بر وخامت اوضاع میافزایند.
1313لذا بیش از گذشته توجه به حکمرانی معطوف به سازگاری با کمآبی در سطح حوضههای آبریز
استان خوزستان نیاز است.
1414توسعه نامتوازن در مناطق همجوار که خود تا اندازه زیادی محصول شکست در صنعتی شدن،
افزایش تأکید بر توسعه کشاورزی برای تأمین اشتغال و امنیت غذایی است و از سازوکارهای سیاسی
داخلی هم به شــدت تأثیر میپذیرد ،انگیزههایی برای توسعه طرحهای انتقال آب ایجاد کرده و
میکند .این طرحها بدون فروض ضروری برای اجرایی شــدن ،بدون مالحظات اجتماعی و مولد
تنشهای اجتماعی و سیاسی در دستور کار قرار میگیرند و عالوه بر تأثیر واقعی بر محیطزیست،
شرایط اجتماعی بروز تنشهای اجتماعی را مهیا میسازند.
1515بنیادیترین گزاره اما این است که صنایع نفتوگاز (و این گونه صنایع استخراجی که دولتها
به شدت به آنها متکی هستند) در درجه اول و مجتمعهای بزرگ کشاورزی بهواسطه سهمی که
در تولید درآمد برای دولت دارند ،پشتوانه سیاسی و حتی نقشی که در دادن بخش بسیار کوچکی
از درآمدها در قالبهای مختلف به مدیران استانی دارند ،به قدرتهای بیبدیلی در سطح استان و
کشور تبدیل میشوند و قادرند سیاستهای توسعه و اولویتهای استانی را به سمت اولویتهای
خود جهتدهی کنند .سطح بروز این فرایند در حدی است که در برخی موارد به تسخیر نهادهای
حاکمیتی استانی توسط شرکتهای بزرگ فعال در این بخشهای میانجامد.
1616این بدان معناســت که مدیران صنایع نفتوگاز و مجتمعهای بزرگ کشــاورزی قادرند گاه
علیرغم اســتانداردهای محیطزیستی ،بر خالف منافع مشروع مردم محلی و بدون رعایت کردن
ملزومات اجرای پروژههای توسعه ،اقدامات خود را عملیاتی کنند .مصادیقی از این پدیده به شرح
زیر است:
خشکاندن هورالعظیم برای توسعه تأسیسات نفتی

گرفتن اراضی برای توسعه مجتمعهای نیشکر
برداشت آب فراتر از استانداردهای محیطزیستی ،در خشکترین سالها ،تصفیه نکردن زهابها
و رعایت نکردن مالحظات محیطزیستی مربوط به پایداری تاالبها و...
1717این فرایندها همه در بازه زمانی چندین دهه در خوزستان فعال بوده و خروجیهای اجتماعی
و اقتصادی داشتهاند که در قسمت بعد تشریح میشود .این فرایندها همگی از جنس عدم توازن
هســتند .عدم توازن در رعایت ظرفیتهای محیطزیست ،عدم توازن الگوهای توسعه ،عدم توازن
ســرمایهگذاری ،عدم توازن الگوهای اشتغال و ...همگی بر اثر فرایندهای جاری در استان به مدت
چندین دهه تقویت شدهاند .به عبارتی ،استان خوزستان الگوی عینی از نابرابریها و عدم توازنهای
منطقهای (در ابعاد مختلف) در سطح کشور است و باید به موضوع در سطحی فراتر از استان و با
الگوی نظری تبیینکننده این وضعیت به آن نگریست.
خروجی عدم توازنها در خوزستان
خروجی نهایی فرایندهایی که در خوزستان فعال بودهاند به شرح زیر است:
1.1تمرکز بر مزیت نسبی اســتان (نفتوگاز و کشاورزی) که علیرغم درآمدزایی
بــرای دولت و ایجــاد ذینفعان بزرگ و پرقدرت ،باعث انحراف منابــع (از وقت و اولویت مدیران
استان تا منابع بانکی و ترجیحات نیروی کار برای اشتغال در مجتمعهای صنعتی بزرگ نفتوگاز و
کشاورزی) استان شده و به کاهش سطح اشتغال ،بیکاری ،توزیع نامتوازن درآمدها و سطح توسعه
بین شهرستانهای استان و تشدید توسعهنیافتگی در بخش عظیمی از استان میانجامد.
2.2صنایع استخراجی (اعم از نفت و گاز) و توسعه کشاورزی نظیر نیشکر با آببری و عوارض شدید
برای خاک ،عوارض محیطزیستی شدید دارند و به شدت علیه منافع اقشار سنتی که قادر به تطبیق
خود با این صنایع نیســتند ،عمل میکنند .تخریب منابع معیشتی گروههای وابسته به تاالبها،
ماهیگیران و ...ناشی از همین امر است.
3.3اعمال نفوذ مدیران پرقدرت صنایع نفتوگاز (در سطوح ملی و محلی) و مجتمعهای کشاورزی
بزرگ ،باعث انحراف سیاستها و اولویتها از اصول توسعه پایدار میشود .این انحراف از انجام نشدن
دقیق و مؤثر مطالعات ارزیابی تأثیر اجتماعی و تأثیر محیطزیســتی طرحها گرفته تا ممانعت از
اعمال حاکمیت بر رعایت استانداردهای محیطزیستی و مسئولیت اجتماعی در اجرای طرحها ادامه
مییابد .آلودگی هوا ،مصائب هورالعظیم ،شوری آب کارون بر اثر کشاورزی و مجتمعهای نیشکر،
تخریب نخلســتانها با آب شور ،شور شدن خاک و به خطر افتادن منافع کشاورزان و ...بخشی از
عوارض این وضعیت است .به عبارتی تضاد منافع الگوی توسعه منطقهای در استان خوزستان (منافع
مدیران پرقدرت صنایع نفتوگاز و منابع آب) با منافع مردم منطقه -که شاید مهمترین آنرا بتوان
در داشتن اشتغال کافی و برخورداری از کیفیت زندگی مناسب برآمده از محیطزیست سالم و توسعه
اجتماعی کافی صورتبندی کرد -بسیار مشهود است.
4.4توسعه بهشدت آببر (نظیر توسعه کشت برنج و نیشکر؛ و احداث صنایع آببر نظیر فوالد) و
توسعه نیافتن صنایع کوچک و متوسط اشتغالزا و متکی به مصرف آب کمتر.
5.5پایین بودن ظرفیتهای اشتغالزایی ناشی از صنایع نفتوگاز ،کشاورزی بهطور کلی و کشاورزی
بزرگمقیاس نظیر مجتمعهای کشت نیشکر (و سهم پایین درآمدها و عایدی این بخشها برای
منطقه) به گسترش نابرابری ،فقر شهری ،حاشیهنشینی ،احساس تبعیض اجتماعی گسترده در میان
حاشیهنشینان و گروههای نابرخوردار جامعه و ظرفیت بیثباتی اجتماعی میانجامد.
6.6تمرکز اشتغال در مناطق تمرکز صنایع نفتوگاز و کشاورزی و در نتیجه بروز فقر گسترده در
عمده شهرستانهای استان که وضعیت اجتماعی و سیاسی بیثبات را تقویت میکند.
7.7آنچه امروز خوزستان شاهد آن است محصول و دستآورد تاریخی طوالنی است که از اقتصاد
سیاسی منابع پایه و صنایع استخراجی و مزیتهای نسبی استان ناشی میشود .آنچه برای نفرین
منابع نفتی در اقتصاد کشورهای نفتی مثال زده میشود .این البته بدان معنا نیست که استانی با
همه ظرفیتهای طبیعی آن باید به چنین سرنوشتی دچار میشده است ،ابدا ً چنین نیست .اقتصاد
سیاسی صنایع استخراجی و الگوهای تصمیمگیری کشور به چنین وضعیتی انجامیده است .این
وضعیت محصول فرایندهای اقتصادی و سیاسی زیر است:
8.8تمرکز قدرت سیاسی و نادیده گرفتن منافع محلی در مقابل منافع دولت در زمینه توسعه صنایع
نفتوگاز و کشاورزی،
9.9برخوردهای امنیتی با مطالبه گروههای محلی برای رعایت حقوقشان در جریان طرحهای توسعه
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توسعه
1010فقدان الگوی توسعه مناسب و رعایت توازن در توسعه صنایع استخراجی و کشاورزی درآمدزا و
همزمان توسعه صنایع کوچک و متوسط دارای ظرفیت اشتغالزایی گسترده
1111فقدان پیوند ارگانیک صنایع باالدستی سرمایهبر و کماشتغالزای توسعهیافته در استان با اقتصاد
محلی (و بیشتر متصلشده به سطح ملی و اقتصاد جهانی در قالب صادرات نفت ،گاز و پتروشیمی)
و در نتیجه ناچیز شدن اثر توزیعی این صنایع در سطح اقتصاد محلی از مسیر توسعه اشتغال یا
تزریق درآمدها در اقتصاد محلی
1212تشدید نابرابریها در سطح استان و تقویت ظرفیت نارضایتی و بیثباتی اجتماعی
1313مشــارکت ضعیف و ناقص مردم منطقه در الگوها و توسعه سرمایهگذاریهای عظیم نفت و
گاز و پتروشیمی و ،...یا بهکار نگرفتن آنها در این فرآیند ،زمینهساز تنشهای اجتماعی و بنیادین
شده است.
1414متغیرهایی نظیر بروز جنگ و تحمیل خسارات و تخریبهای گسترده بر خوزستان ،تغییر اقلیم
و تشدید بحرانهای محیطزیستی و تخریبهای محیطزیستی داخلی و خارجی مولد پدیدههایی
نظیر ریزگردها نیز بر عمق و پیچیدگیهای مسائل استان خوزستان افزودهاند.
برخی راهکارهای بهبود وضع موجود
بیثباتی اجتماعی امروز در خوزستان بر محور مسئله آب شکلگرفته ،نمود و
تمرکز اجتماعی هم بر همین موضوع است ،اما تحلیل فوق نشان میدهد آب تنها
مسئله و مهمترین مسئله خوزستان هم نیست .آب بخشی از معادله چندمتغیری سیاسی ،اقتصادی،
محیطزیستی و اجتماعی استان خوزستان است .بحران آب ،مسئلهای است که واقعیت دارد اما در
دل فرایندهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی ناپایدار خوزستان پدید آمده است .آب مزیت نسبی
استان خوزستان است که در دل این مناسبات نامتوازن و ناکارآمد ،به پاشنه آشیل آن تبدیل شده
است .این نکته درخصوص نفت ،گاز ،خاک و محیطزیست خوزستان هم صدق میکند .این الگوی
توسعه و حکمرانی توسعه منطقهای است که چنین وضعیتی را خلق کرده است .اگر درستی تحلیل
فوق یا گزارههای عمده آن پذیرفته شود ،میتوان راهکارهای زیر را دنبال کرد:
1.1خوزســتان نیازمند متوازنسازی نیروهای سیاسی و تصمیمگیران توسعه از طرفداران توسعه
مبتنی بر صنایع نفت و گاز ،کشــاورزی و توسعه آببر به سمت نیروهای طرفدار توسعه صنایع
کوچک و متوسط اشتغالزا ،کمسرمایهبر ،طرفداران رعایت استانداردهای محیطزیستی و توأم با
پایداری است.
2.2خوزســتان نیازمند بازتخصیص الگوهای سرمایهگذاری به نفع شهرستانهای محروممانده از
اشــتغال و منافع ناشی از صنایع نفتوگاز و کشاورزی ناپایدار است .متاسفانه بررسیهای میدانی
نشان میدهند که منابع هزینهشده از سوی شرکتهای بزرگ در منطقه تحت عنوان «مسئولیت
اجتماعی» به حوضههای غیرمرتبط با مردم اختصاص یافتهاند یا هدفگیری دقیق متناسب با نیاز
مردم نداشتهاند .بازتخصیص بهینه این منابع به ویژه برای طراحی الگوی مناسب توسعه اقتصادی
استان ،کمک قابل توجهی به اصالح شرایط خواهد نمود.
3.3استان خوزستان تنها استان کشــور ایران است که هر چهار بخش کشاورزی ،نفت ،صنعت و
خدمات را در خود جای داده است ،اما به دلیل بهکار نگرفتن سیاست توسعه کسب و کارهای غیر
از صنعت نفت و تقویت اقتصاد پایه استان ،هر چهار بخش یاد شده به صورت برونزا فعال هستند و
ارزشآفرینی باالیی را برای مناطق استان به همراه نداشتهاند .لذا الگوی کسب و کار استان نیازمند
اصالح اساســی اســت در غیر این صورت الگوی سرمایهگذاریهای متعارف پاسخگوی مطالبات
اجتماعی و اقتصادی مردم خوزستان نیست.
4.4خوزستان به بازنگری در الگوی توســعه و خارج ساختن دستگاه دیوانساالری و بوروکراسی
تصمیمگیر برای توسعه استان در سطح ملی و محلی از زیر سلطه ذینفعان شرکتها و صنایع مرتبط
با نفتوگاز ،فوالد ،سیمان (بهطور کلی صنایع استخراجی ،آببر و انرژیبر) و کشاورزی نیاز دارد.
خوزستان نیازمند الگوی متفاوتی از توسعه است.
5.5خوزســتان به دلیل شدت مسئله بیکاری و توزیع نامتوزان این مسئله اجتماعی-اقتصادی در
سطح استان ،به طرحهای توسعه اشتغالزای کوتاهمدت (نظیر برنامههای اشتغال عمومی ،تسهیل
کسبوکار) ،میانمدت (سرمایهگذاری در صنایع کوچک و متوسط ،توسعه زنجیره تأمین محلی
[ )]LPCو بلندمدت (تکمیل زنجیره پاییندستی صنایع سرمایهبر و کماشتغالزای موجود و تقویت
الگوی توسعه منجر به افزایش عدالت اجتماعی) نیاز دارد .این ابزارها لزوماً باید متناسب با ویژگیهای
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اقتصادی هر ناحیه (از نواحی چهارگانه) مورد استفاده قرار گیرند.
6.6در اســتان خوزستان باید به گروه جوانان «نه محصل ،نه شاغل و نه مهارتآموز» در الگوهای
سیاســتگذاری منطقهای و ملی به عنوان نیروهای با ظرفیت باال در تولید استان و حتی سطح
کشوری توجه شود و متناسب با آن الگوی حکمرانی و برنامه توسعه تنظیم شود.
7.7شناسایی تعارض منافع در برنامهها ،اقدامات و طرحهای عملیاتی استان و حذف و برخورد با این
تعارضات و اصالح آن به نفع مردم و خیر عمومی در استان ضروری است.
8.8خوزستان در کوتاهمدت به تکمیل بانکهای اطالعاتی برای مداخله مؤثر تأمین حداقلهای رفاه
عمومی برای محرومترین مردم منطقه و آسیبدیدگان از فرایندهای مخرب چند دهه گذشته در
این استان نیازمند است.
9.9در مجموع ،با توجه به شاخصهای مختلف اقتصادی ،انسانی و اجتماعی استان خوزستان که به
طور متوسط سهم بین  3.5تا  6درصد را از کل کشور داراست اما در مقابل ،حجم تولید ناخالص
داخلی آن نزدیک به  15درصد از کل کشور است نشان از آن دارد که عایدی تولید استان کمتر به
استان منتقل شده است و شکاف اساسی بین دستآوردها و کارکردهای استان با ظرفیت اقتصادی
اســتان وجود دارد و به نوعی بخش عمدهای از عایدی اســتان در سایر استانها هزینه میشود.
خوزستان همچنین به شدت نیازمند اصالح الگوهای توسعه و تدوین برنامه کوتاهمدت ،میانمدت و
بلندمدت احیای اکوسیستمها و ظرفیتهای طبیعی استان است.
1010فهرست این ضرورتها را میتوان گسترش داد ،اما این کاری است که وقتی عزمی جدی برای
اصالحات و جبران گذشته شکل بگیرد میتوان به آن اندیشید و انجام داد .آخرین نکات درخصوص
وضعیت جاری خوزستان این است که:
1111هیچ اقدامی در خوزســتان در شــرایط جاری بدون پیششــرطهای زیر به نتیجه مطلوب
یانجامد:
نم 
به رســمیت شــناختن حق اعتراض مسالمتآمیز برای مردم اســتان و وارد کردن ایشان و
نمایندگانشان در فرایند گفتوگو و تعامل برای رسیدگی به مسائل و اجتناب از خشونت در برخورد
با اعتراضات
ســامان دادن یک نظام ارتباطی دوسویه ،مؤثر و فراگیر که همه ذینفعان درگیر در مسائل
خوزستان از پایینترین سطوح محلی تا ملی را در بر بگیرد و به ابزار گفتوگو بین همه ذینفعان
تبدیل شود .وضعیت فعلی که در آن نظام ارتباطی قابل اعتمادی نیست و ذینفعان صرفاً در فضای
مغشوش رسانههای اجتماعی ،بدون مرجعیت رسانههای داخلی ،به یکدیگر واکنش نشان میدهند،
نامساعدترین وضعیت برای مدیریت اجتماعی این بحران است.
پیادهسازی یک الگوی منسجم توسعه استان با تاکید بر محوریت مردم و محیطزیست.
JJجمعبندی
ما در این نوشــتار تالش کردیم نگاهی ساختاری-تاریخی داشته باشیم که در آن تعامل بین
مزیتهای استان خوزســتان ،اقتصاد سیاسی صنایع استخراجی ،محیطزیست ،وضعیت نیروی
انســانی ،قدرت سیاسی و شکلگیری تاریخی این قدرت سیاســی در تعامل بین نیازهای مالی
حکومت مرکزی و منافع مدیران و شــرکتهای دولتی و کسبوکارهای متأثر از مدل حکمرانی
اعمالشــده در خوزستان را تحلیل کنیم .پیام مهم این نوشتار آن است که بدون توجه کردن به
این نوع نگاه ســاختاری به مسئله خوزستان ،هرگونه تزریق منابع مالی بیشتر ،گماشتن استاندار
ویژه یا اقداماتی مشابه که منطق پیدایش مشکالت را لحاظ نکند و پیچیدگیهای تعامالت وجوه
سیاسی ،اقتصادی ،محیطزیستی و اجتماعی را نبیند و به ضرورت پایداری اجتماعی-محیطزیستی
بیتوجه باشد مشکلی را حل نمیکند .درمان بحران برآمده از چنین وضعیتی ،کوتاهمدت نیست ،اما
اقدامات کوتاهمدت برآمده از چنین منطق رویکردی ،میتواند به نحوی اعتمادسازی کند که پیشبرد
برنامههای درازمدت را امکانپذیر سازد.
منابع

آمارگیری از کارگاههای صنعتی دارای  10نفر کارکن یا بیشتر در استان خوزستان در سال 1390
آمارگیری نتایج طرح نیروی کار کشور ،مرکز آمار ایران ،سال 1398
حسابهای منطقهای ایران در سال 1398
سالنامه آماری استان خوزستان ،سال 1397
سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1395مرکز آمار ایران
فاضلی ،محمد (« ،)1399اقتصاد سیاسی صنایع استخراجی ،جمعیت و آینده ایران» ،آیندهنگر ،اسفند .1399

ً
ل شده است به اینکه یک نفر طرحی را میآورد ،در آنجا تقاضای منابع مالی میکند .اصال کار
شورای عالی آب تبدی 
شورا این نبوده است .شورای عالی آب نتوانست از نخبگان مستقل کشور برای جهتگیریهای مدیریت آب استفاده
کند .اعضایی هم که بودند همه دولتی بودند.

[ حکمرانی آب ]

دوران حکمرانی دستوری آب تما م شده است

عباسقلی جهانی در گفتوگو با آیندهنگر از شیوه حکمرانی آب میگوید
 مدتها بود که نسبت به بحران خوزستان هشدار میدادند؛ اما به
هشدارها توجه نشده است.

اجازه دهید در مقدمه بگویم بحران به چه مفهومی است .ظرفیتهای هر
کشوری در مورد بهرهبرداری از منابع ،از منابع تجدیدشونده که سرمایه اصلی
آب را تشکیل میدهد ،محدود است؛ ولی در مقابل این محدودیت ،تقاضا
برای آب بهطور مستمر در حال افزایش است .ازجمله میتوان به تحوالت
جمعیتی ،توسعه صنایع ،مسائل اقتصادی ،تأمین امنیت غذایی و غیره اشاره
کرد .وقتی تقاضا در حال افزایش و منابع آب تجدیدشونده محدود است ،این
منابع از بین میرود .در نظر بگیرید که ما در عرضه آب با محدودیت کامل
روبهرو هستیم؛ باالخره سقفهایی برای استفاده از منابع آب تجدیدشونده
وجود دارد .اما در وجه تقاضا به دالیل مختلف در حال افزایش است .بدین
ترتیب شکاف بین عرضه و تقاضای آب بهطور مداوم در حال افزایش است.
اگر این شکاف کم و کوتاهمدت باشد ،قابلتحمل است؛ ولی وقتی این شکاف
و خأل بین عرضه و تقاضا ،شــدیدتر میشــود و شیب باالیی دارد ،طبیعتاً
ما وارد یک بحران میشــویم .دیگر عرضه و تقاضای آب سربهسر نیستند.
بهبیاندیگر مدیریت پایدار آب وقتی اتفاق میافتد که در طول زمان و نه در
مقاطع مشخص ،مدیریت آب ،کاری کند که عرضه و تقاضای آب در کنار هم
و در حد مقدور منطبق با هم باشند .وقتی این فاصله زیاد میشود ،طبیعتاً ما
برای ترمیم این شکاف ،از طریق شیوه عرضه نمیتوانیم کاری انجام دهیم.
در این وضعیت تنها راه چاره توسل به کنترل تقاضا است که آنهم مسئله
بسیار دشواری است .در شرایطی هستیم که این شکاف نگرانکنند ه است و
ما با یک دوره بحرانی مواجهیم .چنانچه وضع موجود به همین ترتیب ادامه
یابد ،در آینده با تشدید این شکاف ،شرایط حاد بحرانی پیش میآید .یعنی
بحران زمانی است که عرضه و تقاضای آب این دو سربهسر نیستند و فاصله
آنها در حال افزایش اســت .وقتی این وضعیت با دورههای خشک همراه
میشود ،شرایط وخیمتر هم میشــود .اگر به تاریخ صد سال اخیر کشور
برگردیم ،میبینیم که صرفنظر از اینکه تغییرات اقلیمی اثرات معنیداری
روی تناوب و تداوم این دورهها و تداوم این دورههای خشــک گذاشتهاند یا
نه ،ما با دورههای خشک مواجه بودهایم .همزمان خشکسالی با شکاف بین
عرضه و تقاضا مشکالت را تشدید میکند .بنابراین بحران هم متناسب با آن
ابعاد وسیعتر و نگرانکنندهای به خود میگیرد.
 خیلی از کارشناسان از ورشکستگی آب میگویند.

باید ابتدا ورشکســتگی آبی را معنا کنیــم .افراد مختلفی راجع به آن
صحبت میکنند؛ مث ً
ال میگویند ورشکستگی آب یعنی ما مقداری سرمایه
آبی داریم ،ولی این ســرمایه قادر به تأمین تقاضای آبی ایجادشده ،نیست.
بنابراین معتقدند بهنوعی ورشکسته هستیم ،چراکه نمیتوانیم بدهیهای
خودمــان را پرداخت کنیم؛ اما من ضمن احترام به نگرانیها و دغدغههای
بحق دوستان ،معتقد هســتم که در مورد آب بهتر است از این نوع
خاط ِر ِ
ادبیات استفاده نشود.
 چرا؟

آب منبعی از منابع تجدیدشونده است؛ من اعتقاد دارم چنانچه بتوانیم
بهصورت بنیادی بر شیوههای مدیریت و حکمرانی اثر بگذاریم ،شاید بتوانیم

از «بحران» میگوید نه «ورشکستگی»؛ عباسقلی جهانی از مدیران اسبق وزارت نیروست که امروزه منتقد
عملکرد این وزارتخانه است .او معتقد است که تقاضا بیشتر شده و دولت و نهادهای سیاستگذار سعی در
مدیریت عرضه دارند؛ اما آنچه مورد غفلت قرار گرفته مدیریت همزمان عرضه و تقاضا ،آمایش سرزمین و
اصول توسعه پایدار است .این گفتوگو را بخوانید.

 البتــه نه در کوتاهمدت -در یک فرایند زمانی ،ابعاد این بحران را کاهشدهیم .عنوان ورشکستگی ازنظر روانی در جامعه نگرانی ایجاد میکند .وقتی
میگوییم ورشکستهایم ،یعنی دیگر امکان جبران وجود ندارد .درحالیکه
بــه نظر من و تعدادی از کارشناســان در صورتیکه اصالحات بنیادی در
شیوههای مدیریت آب انجام شود ،این امکان وجود دارد که ما از بحران آب
گذر کنیم .اما این گذار یکشبه اتفاق نمیافتد ،بلکه نیازمند هوشمندی،
درایت و خرد جمعی و مواردی دیگر است که باید دربارهاش صحبتکنیم.
  یازدهم تیر  98بود که آقای کالنتری ،رئیس سازمان محیط زیست،
در جلسه ســتاد مقابله با گردوغبار خوزستان گفت« :خوزستان تنها
استانی است که تا  50سال آینده مشکل کمبود آب نخواهد داشت»؛
چرا بعد از دو سال به این نقطه از بحران رسیدیم؟

چرا باید خواند:
جایگاهحکمرانی
آب در توسعه پایدار
چیست و چه باید
کرد؟عباسقلیجهانی
در این مصاحبه ابعاد
حکمرانی خوب و
مدیریت عرضه و
تقاضای آب را بررسی
کرده است.

من به پاسخ سؤال اول شــما برمیگردم؛ وقتی حوضههای آبریز را در
نظر میگیریم ،بهرهبرداری از منابع آب هرکدام از اینها ،دارای ظرفیتهای
محدودی است و چنانچه ما بارگذاری بیشتری برای بهرهبرداری از این منابع
آب کنیم ،ممکن است در کوتاهمدت مشکل عینی و ملموس بروز نکند؛ ولی
این بارگذاری در درازمدت و بهویژه در هنگام وقوع دورههای خشکســالی
خودش را نشــان میدهد .واقعیت مسئله این است که در کل منابع آب،
خارج از ظرفیت حوضههای آبریز بارگذاری کردهایم و شــاید دوستانی که
راجع به مسئله ورشکستگی صحبت میکنند ،به همین موضوع اشاره دارند.
من هم میخواهم بر این نکتــه تأکید کنم که یکی از دالیل اصلی و
بنیادی وقوع چنین شرایطی که با بروز دورههای خشک هم تشدید میشود،
مسئله بارگذاری خارج از ظرفیت اســت .نموداری که وزارت نیرو منتشر
کرده ،میزان آب بهرهبرداریشده از حوضههای آبریز را در مقایسه با ظرفیت
تعریفشده با منابع آب قابلبرنامهریزی نشان میدهد .درواقع میتوان گفت
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توسعه

چنانچهتدبیر
مناسبی برای
اصالح رویهها
وجود نداشته
باشد ،امروز
خوزستان درگیر
است ،فردا هم
ممکن است در
جاهای دیگر
کشورچنین
شرایطی اتفاق
بیفتدوطبیعت ًا
بحرانعمیقتر
خواهد شد .اگر
ما نتوانیم این
بحران را مهار
کنیم ،به سمت
یک نوع فاجعه و
ورشکستگیملی
حرکتمیکنیم
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این آب قابلبرنامهریزی همان ظرفیت بهرهبرداری است .در آن نمودار تقریباً
در کل کشور بارگذاری یا استفاده از منابع آب از سقفهای تعریفشده عبور
کرده است .این در مورد کل منابع تجدیدشونده صادق است .در مورد منابع
آبهای زیرزمینی هم که شرایط بدتر است .بهصورت تجمعی بین  135تا
 140میلیارد مترمکعب از ظرفیت منابع آب زیرزمینی اســتفاده کردهایم؛
وقتی بارگذاری را برای بهرهبرداری از منابع آب تشــدید میکنید ،طبیعتاً
به سمت شــرایط ایجاد بحران پیش میروید .من از فرصت استفاده و به
تهای
محتوای یک سند مهم ،اشاره میکنم .در سال  1382دولت« ،سیاس 
راهبردی درازمدت مدیریت آب کشور» را تصویب کرد .در بند  2این مصوبه
آمــده که« :بهرهبرداری از منابع آب کشــور در هریک از حوضههای آبریز
بــا رعایت ظرفیت تحمل آنها باید صورت گیرد و حداقل نیازهای محیط
طبیعی را بهطور پایدار تأمین کند» .ما چنین سیاســت مترقی را دو دهه
پیش تصویب کردهایم؛ ولی مهارت تبدیل این سیاست به برنامه عملیاتی
را نداریم و براســاس گزارش رسمی وزارت نیرو ،تقریباً در تمام حوضههای
آبریز ،از  100تا  ۱۷۰درصد منابع آب قابلبرنامهریزی عبور کردهایم .وقتی
چنین شرایطی در عرضه آب وجود دارد ،در حوضه تقاضا و کنترل مصرف
کار چندانی انجام نمیگیرد .بنابراین طبیعی است که ما با این شرایط بحرانی
مواجه شویم و چنانچه تدبیر مناسبی برای اصالح رویهها وجود نداشته باشد،
امروز خوزســتان درگیر است ،فردا هم ممکن است در جاهای دیگر کشور
چنین شــرایطی اتفاق بیفتد و طبیعتاً بحران عمیقتر خواهد شد .اگر ما
نتوانیم این بحران را مهار کنیم ،به ســمت یک نوع فاجعه و ورشکستگی
ملی حرکت میکنیم.
 بارگیری زیاد در دو سال رخ داده!

من ه م عرض نکردم که این اتفاق در یکی ،دو سال رخ نداده است؛ این
نگرانی و دغدغهخاطر از سوی نخبگان ،مدتها پیش ابراز شده و نمونهاش
همان مصوبه دولت در دو دهه پیش است.
 اما سیاســتگذار در گفته خود به هیچکدام از این اسناد توجه
نکرده.

نمیدانم وقتــی آقای کالنتری راجع به عدم بروز مشــکل آب در ۵۰
سال آتی در خوزستان صحبت میکردند ،به کدام مدلهای آماری یا کدام
مطالعات استناد میکردند .من اشاره کردم که تقاضا در حال افزایش است و
اگر آبی برای عرضه نداشته باشیم ،باید تقاضا کاهش یابد .اما کاهش تقاضا
چگونه انجام میگیرد؟ این مســئلهای است که ابعاد بسیار وسیعی دارد و
بســیار هم کار سختی اســت و انجام این کار نه اینکه نشدنی است ،ولی
نیازمند تحوالت و تغییرات عظیمی در شیوه نگاه ،در شیوه حکمرانی ،در
شیوه تفکرات و پارادایمهای توسعه است .اآلن همه ما میدانیم نیشکرها در
خوزستان جالد آب هستند ،آیا در ذهن رئیس سازمان محیط زیست این
ال ما بهجای اینکه مث ً
بوده که مث ً
ال سطح زیر کشت نیشکر را حفظ کنیم،
آن را نصف کنیم یا بهرهوری آب را باال ببریم؟ اینها باید از خود او پرسیده
شود که دیدگاهش درباره اینکه ما تا  50سال آینده بهصورت پایدار عرضه و
تقاضای آب را در خوزستان انجام میدهیم ،چه بوده است؟ اگر دیدگاهشان
به تأمین تقاضا از طریق مکانیسم عرضه آن معطوف است ،من بهعنوان یک
کارشناس عرض میکنم که مطلقاً این گزاره اشتباه است؛ ولی اگر میگوید
حاال که بیمحابا با روشها و استراتژیهای اشتباهی نظیر کشت محصوالت
نیازمند به آب زیاد (نیشکر و برنج) ایجاد تقاضا کردهایم ،بهتر است در رویکرد
خود تجدیدنظر کرده ،تقاضا را کنترل کنیم ،این میتواند یک دیدگاه مثبتی
تلقی شود؛ اما خود این هم نیازمند برنامه ،تدبیر و اصالحات الزم است .البته
کنترل تقاضا کار آسانی نیســت .زیرا مصرفکنندگان نهایی آب (به قول
یها End userها) انسانها هستند و اگر ما میخواهیم تقاضا را کنترل
فرنگ 
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کنیم ،با دستور و تحکم از باال به پایین چنین کاری میسر نیست بلکه باید
سرمایههای اجتماعی تجهیز شوند و با اعتمادسازی ،تقاضا را کنترل کنند.
من این دوره از تاریخ تکوین مدیریت آب را «ریاضت آبی» میخوانم .برای
اینکه تمام سختیهای دوره ریاضت آبی به مردم منتقل نشود ،نباید به آب
بهصورت موضوع انتزاعی نگاه کنیم .باید بتوانیم انسانها را توانمند کنیم
و ظرفیتهایی مثل گردشــگری و تولیدی را تقویت کنیم تا اینکه بتوانیم
تقاضا را کنترل کنیم .اگر بهصورت تکبعدی و تحکمی بگویید که از فردا
میخواهیم کشت نیشکر را نصف کنیم ،تمام افرادی که در آنجا هستند و
به این کار اشتغال دارند ،بیکار میشوند .باید توانمندیهای الزم را در جامعه
ایجاد کنیــم و با تنوع خدمات و ایجاد فعالیتهای متنوع ،به این پایداری
کمک کنیم.
 در سالهای اخیر بارها شنیدهشده که کارشناسها به لزوم پرهیز
از سیاستگذاری جزیرهای در سطح اقتصاد کالن تأکید کردهاند .شما
دلیل این چندپارگی را چه میدانید؟

در عرصــه حکمرانی ،از گذشــته تا حــال ،بــرونداد و حاصل نهایی
فعالیتهای بخش آب تحتتأثیر دو مؤلفه است :اولین موضوع پیشرانهای
توسعه است؛ مثل تحوالت جمعیتی ،توسعه اقتصادی یا قطبهای جمعیتی
(نظیر کالنشهرها) ،قطبهای صنعتی ،سیاستهای امنیت غذایی .تمام
این پیشــرانها ایجاد تقاضای آب میکنند .وقتی شــما از امنیت غذایی
صحبت میکنید ،نیاز به آب دارد .وقتی درباره ایجاد قطبهای جمعیتی یا
شهرکهای اقماری یا صنعتی صحبت میکنید ،همگی محرکهایی هستند
که ایجاد تقاضای آب میکنند .از طرف دیگر بخش آب که از دیدگاه نظری
به آن جعبه آب ( )Water boxمیگویند ،در وزارت نیرو مســتقر است و
قوانین ،ســاختارها و نهادهایی وجود دارد که تمشیت امور آب را عهدهدار
هستند .مث ً
ال ما قانون توزیع عادالنه آبداریم؛ هنر جعبه آب این است که
تقاضا را از پیشرانها دریافت کند و بتواند با توجه به مجموعه پتانسیلهای
کشور و رعایت همه محدودیتها و امکانات و با توجه به قوانین و مقررات
یــک پایداری را در درازمدت در عرضــه و تقاضای آب ایجاد کند .در حال
حاضر پارادایم حاکم بر این بخش آب ،پارادایم مدیریت عرضه است .یعنی
پارادایم حاکم بر بخش آب ما این بوده که از یکجا تقاضا را دریافت میکند
و از جای دیگر در داخل خودش هم بیشترین هموغمش تکیهبر مدیریت
عرضه اســت .تمام محور اصلی فعالیتها ،برنامهها ،بنیانها و پیکره اصلی
مدیریت آب بر موضوع مســئله مدیریت عرضه استوار و بنا شده است .در
عمل کاری که در عرصه حکمرانی آب انجام شــده این است که تقاضا از
طرف محرکهای توســعه ایجاد شده و ما آب عرضه کردهایم .این شرایط
وضعیتی را به وجود میآورد که ما ازیکطرف مرتب ایجاد تقاضا میکنیم،
ولی از طرف دیگر با محدودیت یا کاهش منابع آب مواجه هستیم .این شیوه
حکمرانی دیگر قابل ادامه نیست.
 شما در تدوین وظایف شــورای عالی آب نقش داشتید .یکی از
مهمترین مأموریتهای این شورا ایجاد انسجام در این شیوه حکمرانی
یا از بین بردن شکافهای حکمرانی بود .چرا در عمل موفق نشدید؟

انتقاد زیادی به عملکرد شورای عالی آب وجود دارد؛ از نظر قانونی ،وظایف
شورای عالی آب ایجاد هماهنگی بین نقشآفرینان در عرصه حکمرانی آب
است .هدف این بود که با توجه به محدودیتهای آبی در کشور ،وزارت نیرو
تنها به تأمینکننده تقاضا تبدیل نشود؛ بلکه نهادی باشد که بین عرضه و
تقاضا در سطح ملی هماهنگی ایجاد کند .ما فکر میکردیم که شورای عالی
آب بتوانــد به کمک وزارت نیرو هماهنگیهای افقی ایجاد کند و نهادهای
متقاضی آب در مجموعهای با ریاســت رئیسجمهور یا معاون او بر ایجاد
تعادل و توازن پایدار در عرضه و تقاضا عمل کنند .اما با کمال تأسف عملکرد

اگر اراده سیاسی داشته باشیم و درک درستی از شرایط آینده وجود داشته باشد،
با بهرهگیری از نخبگان جامعه و شنیدن صدای آنها و ایجاد اعتماد ،میشود
مکانیسمهایی را تدوین کرد؛ منتها ما نیازمند یک دوران گذار هستیم.

شــورای عالی آب در این جهت پیش نرفته و ما میبینیم که شورای عالی
آب تبدیلشده است به اینکه یک نفر طرحی را میآورد ،در آنجا تقاضای
منابع مالی میکند .اص ً
ال کار شورا این نبوده است .شورای عالی آب نتوانست
از نخبگان مستقل کشور برای جهتگیریهای مدیریت آب استفاده کند.
شورای عالی آب باید میتوانست تکیهگاهی در نخبگان مستقل پیدا کند و
این جنبههای پیچیده آب را با بهرهگیری از نظرات مستقل نخبگان کشور
پیــش ببرد و از آنها بهرهبرداری کند که چنین اتفاقی نیفتاد .زمانی فکر
میکردیم که ما میتوانیم با تشکیل شورای عالی آب الگوهای حکمرانی را
اصالح کنیم و با تجهیز نخبگان کشور و بهکارگیری سرمایههای اجتماعی
تحوالتــی را در نوع نگاه به مدیریت آب ایجاد کنیم .حاال هم معتقدم اگر
شورای عالی آب پوستاندازی نکند و اگر برای آینده آسیبشناسی نشود،
موفق نخواهد بود .امیدوارم این تحوالت محقق شــود؛ در غیر این صورت
ادامه وضع موجود نمیتواند مشکلی را حل کند .این نکته را هم بیان کنم
که از یک طرف چالشها بهصورت تصاعدی پیش میروند و از طرف دیگر
چالشها فاصل ه زیادی با توانمندیهای کشور پیدا میکند .ما امیدوار بودیم
که وجود یکنهاد هماهنگکننده بتواند این شکاف را کاهش دهد یا حداقل
شیب آن را تغییر دهد و نقطه عطفی ایجاد کند.
 درواقع این نهاد در کشور بیشتر یکنهاد تشریفاتی شد تا یک
نهاد تأثیرگذار که تمام ذینفعان در آن حضور داشته باشند.

من آن را نهاد تشریفاتی نمیدانم .میخواهم بگویم که مؤثر نبود و اگر
شــورای عالی آب همان سیاســتهای 18گانهای را که در سال  1382به
تصویب رســیده ،عملیاتی میکرد ،بدون تردید با بحران آب با ابعادی که
امروزه مواجه هســتیم ،مواجه نبودیم .در بند یک این مصوبه آمده است:
«مدیریت ملی آب کشــور باید بر اســاس مدیریت توأمان عرضه و تقاضا،
جامعنگری در کل چرخه آب و اصول توســعه پایدار و آمایش سرزمین در
ت شده و بهمنظور
حوضههای آبریز کشور و حوضههای آبریز مشترک تقوی 
تحقق مدیریت یکپارچه منابع آب هماهنگیهای متقابل ،بین بخشهای
مختلــف اقتصادی ،اجتماعی ،زیر بنایی و خدماتــی فراهم گردد ».از این
مترقیتر چه میخواهیم؟ من در طول این مصاحبه گفتم که دیگر مدیریت
ش شده و همهاش شده
توأمان عرضه و تقاضا مطرح نیســت؛ تقاضا فرامو 
اســت مدیریت عرضه .اینیکی از وظایف شورای عالی آب بود که مراقبت
کند که چنین اتفاقی نیفتد .االن مدیریت توأمان عرضه و تقاضا ،جامعنگری
در کل چرخه آب ،اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین فراموش شده است.
وظیفه شورای عالی آب مراقبت از این سیاستها است .اگر همین یکبند
که حدود دو دهه پیش به تصویب رسیده ،بهدرستی اجرا میشد ،ما اآلن به
قول دوستان ورشکستگی آب و یا به تاکید من بحران آب نداشتیم.
 شما فکر میکنید با حل مسئله مدیریت تقاضا مشکل آب حل
میشود؟

همه کارشناسان متفقالقولاند که بهرهوری آب در کشور بسیار پایین
اســت .بهرهوری به این معنا است که ما به ازای یک مترمکعب آب چقدر
تولید میکنیم .اگر بتوانیم بهرهوری را دو برابر کنیم ،مثل این اســت که
مصرف آب را نصف کردهایم .این میشود مدیریت تقاضا؛ یعنی بدون اینکه
تولید کاهش یابد ،تقاضا برای آب کاهش پیدا میکند .درواقع از این طریق
بهجای اینکه فشار بر معیشت افراد بیاید ،همان مقدار تولید را حفظ کردهایم؛
اما کاری که انجا م دادیم این اســت که مصرف آب کاهش پیداکرده است.
تحقق این مســئله در بخش کشاورزی کام ً
ال ممکن است .بهطور مثال در
شهر تهران براساس اطالعات رسمی که خود وزارت نیرو ارائه میدهد ،سرانه
مصرف آب حدود  350لیتر برای هر نفر در روز است .من نمیگویم برسیم
به سطح کشورهایی مثل نروژ و آلمان و مشابه اینها؛ ولی حداقل میتوان

گفت ما بدون اینکه رفاه را کاهش بدهیم ،مصرف ســرانه را پایین بیاوریم.
در این نوع کشــورها سرانه مصرف آب برای هر نفر  140لیتر در روز است.
شما  140را با  350مقایسه کنید .صنعت هم نمونه دیگری است ،درست
اســت که مصرف آب در صنعت قابلمقایسه با کشاورزی نیست؛ باید آب
این حوضه بازچرخانی شود ،ولی چنین نمیکنیم .اگر بازچرخانی «از نظر
ریاضی» درســت انجام بگیرد ،ما میتوانیــم بینهایت بار از این آب معین
عرضهشده استفاده کنیم .اینها مظاهر اصلی و مهم مدیریت تقاضا هستند.
اگر ما بتوانیم پارادایم شیفت بدهیم ،که البته کار آسانی نیست ،دست به
کار بزرگی برای مهار بحران آبزدهایم .البته اینها باید توسط سرمایههای
اجتماعی و جامعه انسانی انجام شود؛ باید اینها اعتماد کنند و دولت نیز با
فراهم کردن فناوریهای نوین و پشــتیبانیهای فنی و اعتباری شرایط و
فضای الزم را ایجاد کند.
میتوان از بحران آب گذر کــرد .اگر ما وارد دوران مدیریت بحران آب
نشویم ،آنوقت میشــود از ورشکستگی آبی هم بهصورت جدی صحبت
کرد .بایستی این پارادایم شیفت انجام بگیرد و این پارادایم شیفت در محافل
بینالمللی تحت عنوان تجهیز عزم سیاسی مطرح میشود؛ یعنی نقطه شروع
آن باید با عزم و اراده سیاسی و اعتقاد به این باشد که دیگر دوران مدیریت
عرضه و دوران حکمرانی آب بهصورت متمرکز ،دســتوری و تحکمی تمام
شــده است .باید یک بستر جدید مبتنی بر تجهیز سرمایههای اجتماعی،
نیروی بخش خصوصی ،بهکارگیری و تقویت مدیریتهای محلی آب انجام
بگیرد تا اینکه جایگاه مدیریت تقاضا و عرضه در نظام مدیریت و حکمرانی
عوض شود .این تغییر یکشبه اتفاق نمیافتد.
 شما فکر میکنید که چنین اتفاقی میافتد؟

اگر اراده سیاسی داشته باشــیم و درک درستی از شرایط آینده وجود
داشــته باشــد ،با بهرهگیری از نخبگان جامعه و شــنیدن صدای آنها و
ایجاد اعتماد ،میشــود مکانیسمهایی را تدوین کرد؛ منتها ما نیازمند یک
دوران گذار هســتیم .حدود  60 ،50ســال است که با شیوه مأموریت آبی
( )Hydraulic missionپول میگیریم ،تکنولوژی هم داریم ،آب عرضه
میکنیم؛ باید این را به سمت مدیریت تقاضا برگردانیم .این اتفاق نیازمند
یک دوران گذار اســت .دوران گذار به این مفهوم که بسترها ،ساختارها و
قوانین و مقررات ،نیروها و ظرفیتها و برنامهریزی الزم برای این کار فراهم
شود و چنانچه چنین ارادهای وجود داشته باشد ،من معتقدم که ظرفیتهای
فنی و فکری در کشور برای این کار وجود دارد .حتی نیروهای خارج از کشور
هم هستند که به کشور عالقهمندند و میتوانند کمک کنند .من بههیچوجه
ناامید نیستم و اگر این پیششرطها اتفاق بیفتد ،میتوان امیدوار بود شرایط
بهبود یابد و به سمت فاجعه نرویم.

بر اساس گزارش
رسمی وزارت
نیرو ،تقریب ًا در
تمام حوزههای
آبریز ،از 100
تا  ۱۷۰درصد
منابع آب قابل
برنامهریزی عبور
کردهایم .وقتی
چنینشرایطی
در عرضه آب
وجود دارد ،در
حوزه تقاضا و
کنترلمصرف
کار چندانی انجام
نمیگیرد

نکتههایی که باید بدانید
[مدیریت پایدار آب وقتی اتفاق میافتد که در طول زمان و نه در مقاطع مشخص ،مدیریت
آب ،کاری کند که عرضه و تقاضای آب در کنار هم و در حد مقدور منطبق با هم باشند .وقتی
این فاصله زیاد میشود ،طبیعت ًا ما برای ترمیم این شکاف ،از طریق شیوه عرضه نمیتوانیم
کاری انجام دهیم.
[وقتی میگوییم ورشکستهایم ،یعنی دیگر امکان جبران وجود ندارد .درحالیکه به نظر من
و تعدادی از کارشناسان در صورتیکه اصالحات بنیادی در شیوههای مدیریت آب انجام شود،
این امکان وجود دارد که ما از بحران آب گذر کنیم.
[تمام محور اصلی فعالیتها ،برنامهها ،بنیانها و پیکره اصلی مدیریت آب بر موضوع مسئله
مدیریت عرضه استوار و بنا شده است.
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توسعه
[ نگاه از درون ]

گنج در رنج
ِ

کژکارکردی توسعه و مصائب خوزستان
«هرگاه خوزســتان به حالتی که امروز است بماند،
چیزی نخواهد گذشت که باعث ندامت خواهد شد».
مالملک
عبدالغفارنج 

خوزستان :بحثی ملی ،نه منطقهای
گسترش انفجاری مسائل خوزستان
و فراگیری ملی اعتراضات آن ،نشــان
محمد کیانوشراد
از ضرورت و توجه دوچندان و چندباره به مشــکالت
توســعه ناپایدار و نامتوازن خوزستان دارد .خوزستان
نماینده اهواز در مجلس ششم
باید الگویی نامناســب از توســعه ناپایــدار (نادیده
چرا باید خواند:
گرفتن مسائل زیستمحیطی) و بدون توجه به ابعاد
استانی
خوزستان،
اجتماعــی آن (خصوصاً بیتوجهی بــه مردم عرب)
که  35درصد منابع
در کشور دیده شــود و بهفوریت درصدد حلوفصل
آب کشور را در اختیار
مسائل آن درآیند .اعتراف معاون اول دولت دوازدهم
دارد ،گنج ایران و منبع
بــه ناموفق بــودن طرحهای عمرانــی و تولیدی در
درآمد کشور است اما
خوزستان ،بار دیگر ،اهمیت توجه ویژه به خوزستان و
امروز به دالیلی درگیر
اصالح رویکردها را گوشزد میکند .مشکل خوزستان
اعتراض و بحران است.
بودجه نیست .پول و بودجه مشکل خوزستان را حل
در این مقاله به علتها
نمیکند .کارکرد درست توسعه ،تنها با حضور برنامه
و معلولها پرداخته
همهجانبهنگر و با مدیریت کارآمد محلی امکانپذیر
شده است.
است .خوزستان با دارا بودن یکسوم آب کشور ،نفت
و گاز و پتروشــیمی ،معادن بیشمار و گرانبها ،بنادر
آزاد و دسترسی آسان به آبهای خلیجفارس ،ارتباط با بازارهای مصرفِ در دسترس،
ِ
کشــت دو بار در ســال ،با قابلیت کشت انواع محصوالت
امکان
زمینهای مرغوبِ با
ِ
متخصص
زراعــی ،وجود قابلیتهای بینظیر در گردشــگری ،وجود منابع انســانی
ِ
فنی و کارگری ،قابلیت تولید برق از ســدهای برقابی و نیز انرژی خورشیدی ،سابقه
تمدنی چندهزارســاله و ...میتواند سرمایه و ذخیرهای پایانناپذیر برای توسعه ایران
باشــد .تخریب کلیه زیرساختهای توسعهای در هشت سال جنگ تحمیلی و توقف
و بیتوجهی به اقدامات توســعهای در دوره جنگ و در کنار آن ،نگا ِه شبهغارتگرانه و
انتفاعی صرف ،از ثروت و منابع آن ،خصوصاً در زمینه آب و نفت و معادن گسترده آن،
ِ
وضعیت خوزستان را اینگونه بغرنج و ناامیدانه کرده است .نگاه به خوزستان ،از سوی
غایبان اصلی آن بودهاند.
حاکمان ،همواره با نگاهی سوداگرانه همراه بوده و مردم
ِ

1

نگاه خراجگیری و مالیاتستانی به خوزستان
از زمان شکلگیری دولت شبهملی صفویه تا دورههای اخیر ،ازجمله
حکومت قاجاریه ،همواره خوزســتان ،صرفاً بهعنوان منبعی برای اخذ
مالیات برای دولت مرکزی تلقی شــده است .بنا به استاد تاریخی ،موضوع حاکمیت
ن هم با نگاه انقیاد خوزستان ،با
سرزمینی و تمامیت ارضی ،از زمان فتحعلیشاه قاجار (آ 
هدف اخذ عواید و مالیات) تا دوره رضاشاه ،بهتدریج موردتوجه قرار گرفت .اولین تالشها
برای شناخت خوزستان و یا به تعبیر متداول آن عصر ،عربستان ،با اعزام نمایندگانی از
سوی ناصرالدینشاه آغاز شد« .سفرنامه لرستان و خوزستان» در ۱۲۶۶ق ،با گزارش
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حسنعلیخان افشار آغاز و یا بعدها ،گزارش نماینده بعدی ناصرالدینشاه یعنی ،عبدالغفار
نجمالملک در  ۱۲۹۹به صورتی منظمتر با عطف به مشکالت و بحرانها و ظرفیتهای
مادی و طبیعی در خوزســتان ،با عنوان «سفرنامه خوزســتان» نگاشته شده است.
حسنعلیخان افشار ،گزارشی روزانه از وضعیت اجتماعی ،اقوام و اوضاع برخی شهرهای
لرستان و خوزستان ارائه داده است ،اما مشاهدات عبدالغفار نجمالملک ،جامعاالطراف
و با تکیهبر وضعیت عمران و آبادی و عقبماندگیهای خوزستان و هشدارهایی ،مبنی
بهضرورتِ اقدامات فوری دولت مرکزی ،برای حفظ خوزستانهمراه است .اثر دیگری
که به اهمیت بندر خرمشهر (بهقول آن زمان محمره) و محصوالت کشاورزی خوزستان
پی برد ،کتاب «گنج شایگان» به اهتمام سید محمدعلی جمالزاده است .جمالزاده با
نقل از «لرد کرزن» مینویسد :اراضی خوزستان از غنیترین خاکهای رسوبی جهان
محسوب میشود .نکته قابلتوجهی که نجمالملک در سفرنامه خود مینگارد ،همچنان
امروز مسئل ه ایران است و آن عدم توجه دولت مرکزی به خوزستان است .او مینویسد:
«هرگاه خوزســتان به حالتی که امروز است بماند ،چیزی نخواهد گذشت که باعث
ندامت خواهد شد ».آیا زنگ خطر این ندامت ،پس از حدود  ۱۵۰سال هنوز حاکمیت
و دولتها را بیدار نکرده اســت؟ نجمالملک از قول والی هویزه مینویسد« :ما عربها
خیال ریاست و گردنکشی نداری م.. .اما دولت باید به فکر آب ،خاک و ملک خود
هیچگاه
ِ
باشد ».واقعیت تلخ دیگری که از نگاه نجمالملک دور نیفتاده اینکه میگوید« :تمامی
مامورانی که به سرحدات خوزستان میآیند در فکر پر کردن کیسههای خود و ظلم به
ل خوشی ندارند».
مردم هستند و به این دلیل عربها از عجمها د 
اولین تالشهای توسعهای،نگاهی نو به خوزستان
اولین مطالعه منظم و معطوف به توسعه ،در مورد «عمران جامع منابع
طبیعی منطقه خوزســتان» در اسفند  ۱۳۳۷انجامشده است .پژوهش
مذکور توســط «شرکت عمران و منابع نیویورک» و نماینده آن در ایران ،با همکاری
«موسسه عمران خوزستان» انجامشده .در مقدمه این گزارش که به سفارش «سازمان
برنامه ایران» انجام شــده ،آمده اســت« :منظور از این گزارش این است که نظریات
خود را نســبت به منابع بیکران خوزستان ابراز داشــته و راه بهرهوری و استفادههای
تولیدی از آنها را برای ایران در سالهای آتی خاطرنشان سازیم ».حوزه اصلی مطالعات
آمریکاییها ،بررسی رودخانههای عظیم حوزه آبگیر کارون و کرخه ،جلگههای وسیع
و درههای علیای رودخانهها ،منابع معدنی و ارتباط مستقیم آن با شاهراههای بازرگانی
دریایی دنیا ،وضعیت کشاورزی تولید برق ،ایجاد صنایع از منابع نفت و گاز ،فعالسازی
کشــتیرانی در کارون بهمنظور تســهیل امور حملونقل و تجارت ،مطالعه سدهای
موردنیاز در رودخانههای کارون ،کرخه ،دز ،جراحی و هندیجان اســت .در برنامهای
که از  ۱۹۵۷برای عمران خوزستان توصیه شده بود طبق مطالعات انجامشده 14 ،سد
بر روی پنج رودخانه پیشبینیشده بود و سدسازیها با توجیه تولید برق ،چهار برابر
ظرفیت تولید برق در «سنلران» که بین کانادا و امریکاست و تولید دو برابر ظرفیت شب
که برق «دره تنسی» برآورد شده بود .عالوه بر تولید برق ،تسهیل در آبیاری زمینهای
زیر کشت ـ ازجمله راهاندازی کشت نیشکر در هفتتپه ـ در زمینهای زیر کارون و دز
و کرخه پیشبینیشده است و نیز استفاده آزمایشی از کود شیمیایی و ایجاد صنایع
پالستیکسازی ،بهعنوان نخستین گام در راه شروع صنایع شیمیایی نفت و همچنین
ســاخت سد ،بهعنوان مانعی در مقابل سیل و نیز امکان توسعه کشتیرانی مطمئن از
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مطالعه سال  ۱۳۳۷موسسه عمران خوزستان ،نمونهای از درک شرایط توسعهپایدار بود و در
صورت تحقق مدیریت یکپارچه و هماهنگ بخشهای کشاورزی ،صنعت ،تجارت و مدیریت
منابع آب میتوانست امیدبخش توسعهای متوازن و امیدبخش باشد.

خلیجفارس تا کارون ســفلی (حداقل تا اهواز) و نیز ،انتقال
برق ســد دز برای راهاندازی ،کارخانه صنعت ذوبآهن در
ازنا و کارخانه ســیمان در درود .در این پژوهش ۱۴ ،ســد
پیشبینیشــده که عبارتاند از سه سد بر روی کرخه ،دو
ســد بر روی دز ،هفت سد بر روی کارون ،یک سد بر روی
مارون (از شعب جراحی) و یک سد بر روی زهره (از شعب
ی تنظیم آب
هندیجان) .ساختن سدها ،یکی از ضرورتها 
رودخانهها و احیای زمینهای دشت خوزستان بوده و هست.
مستندات تاریخی ،ازجمله سفرنامه نجمالملک ،اهمیت سد
اهواز در رونق کشاورزی منطقه را گوشزد میکند .خشک
شــدن رود کرخه در هویزه و گاهی در تابستان ،امری آشنا
برای مردم عرب منطقه بــوده و در گزارش نجمالملک در
 ۱۴۳ســال پیش بهروشنی آمده اســت .به همین دلیل
مخالفت با سدســازی با نگاهی یکسویه و سخن از وجود
مافیای سدســازی ،سخنی درست و دقیق نیست .انتقاد از
ســد گتوند و یا نادیده گرفتن برخی نکات زیستمحیطی
مسئلهای دیگر و البته قابلتأمل و توجه است.
در اینجا و براســاس طرح مطالعاتی مذکور چند نکته
قابل ذکر است:
الف :بهرغم پیشنهاد احداث ِهفت سد بر کارون و تأکید بر آب فراوان ،هیچ اشارهای
بهضرورت انتقال آب از سرشاخههای رودهای مذکور به نواحی مرکزی ایران ذکر نشده
است .ذکر این نکته ضروری است که مسئوالن بهدروغ انتقال آب را ،صرفاً برای شرب
اســتان (و بخش کمی هم بهمنظور کشاورزی) مطرح میکنند .ضمن آنکه به عقیده
برخی کارشناسان با فرض رشد جمعیت در استانهای اصفهان ،یزد ،کرمان و قم و تا
سال  ۱۴۲۵نیاز آب شرب استانهای مذکور یک میلیارد مترمکعب است ،درحالیکه
اکنون برای انتقال  ۳میلیارد مترمکعب برنامهریزیشده است .مبنای مطالعاتِ توسعه
خوزستان ،تبدیل خوزستان به الگو و نمونهای برای توسعه برنامهمحور در کشور هم بود.
اما بهعنوان نمونه به انحراف از مطالعات انجامشده ،به نفع استانهای مرکزی ،میتوان
به انتقال برق بهمنظور احداث ذوبآهن ازنا و کارخانه ســیمان دورود اشاره کرد که
کارخانه ذوبآهن ازنا ،بنا بهگفته وزیر وقت وزارت صنعت ،معدن و تجارت در سال  ،۹۷
 برای اتمام طرح ،تأمین منابع مالی نشده است.
ب :سد گتوند؛ در مطالعات اولیه محل احداث سد گتوند در  ۴۰کیلومتری باالی
شهر گتوند پیشنهادشده بود ،که پس از انقالب با تغییر محل ،در  ۱۰کیلومتری باالی
گتوند احداث شد و اکنون یکی از فاجعههای زیستمحیطی را رقمزده است.
زمینهای دشت خوزســتان ،بنا به نظر کارشناسان طرح مذکور ،به دلیل تبخیر
زیاد بهصورت طبیعی-خصوصاً بعد از اهواز-در معرض شــور شدن مستمر است .در
حال حاضر پسابهای شو ِر طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی ،در پاییندست اهواز
بهصورت مستقیم به تاالب شادگان و بخش قابلتوجهی به زمینهای اطراف و نرسیده
به خرمشهر رها میشود  .مخالفتهای گوناگون برخی کارشناسان محلی و نمایندگان
مردم ،راه ب ه جایی نبرد .توســعه نیشکر ،طرحی بود که با اصرار دولتیها اجرا شد .به
اعتراضهای متعدد کشــاورزان ،بر سر تعیین قیمت خرید زمینها وقعی نهاده نشد.
کشاورزان از زمین رانده و از شهر مانده ،به حاشیه شهر پناه بردند .به پیشنهاد تغییر
کشت و یا حداقل بخشی از طرح توجه نشد .حتی پسابهای آن ،هنوز هم باعث شوری
آب کارون و شــور کردن و تخریب زمینهای کشــاورزی پاییندست است .حاال هم
جلوی ضرر هروقت گرفته شود ،سود است .احداث سد گتوند ،اشتباهی پرخسارت و
فاجعهبار برای دشت خوزستان است .قبال عیسی کالنتری رئیس سازمان محیطزیست،
رسماً خواستار محاکمه طراحان و مجریان این سد شده است .بحران زیستمحیطی 
سد گتوند ،در آینده بیشتر خواهد شد .باید بهفوریت ،مطالعات الزم جهت از مدار خارج
کردن سد ،در بازه زمانی مشخص و احداث سد دیگری ،در مکان باالدست در مطالعات

وزارت نیرو قرار گیرد.
پ :مطالعات احداث سد دز را ،موجب ثبات وضع کشتیرانی در کارون پیشبینی
کرده اســت .پیشاز این تا محلی بهنام «بند قیر» ،کمی باالتر از تالقی رودخانه دز و
کارون ،با اســتفاده از شبکه تنظیم آب رودخانه ،امکان کشتیرانی وجود داشته است.
این پیشــنهاد میتوانست باعث رونق تجارت و حملونقل آسان و کمهزینه از کارون
تا خلیجفارس باشــد و افزایش اشتغال مناسب و رشد گردشگری را به همراه داشته
باشد؛ اما امروز به علل کمبود فراوان آب که ناشی از فقدانبرنامهریزی توسعهای است،
کشتیرانی در کارون به یک فانتزی ،شوخی و افسانه شباهت دارد.
ت :آموزش نیروی انسانی ،تأمین امکانات رفاهی برای مردم و کارکنان ،حل مسائل
ارضی و مالکیت زمینهای مردم و ...همگی در طرح دیدهشده است .به عقیده مجریان
طرح ،در میدانهای نفتخیر و پاالیشــگاه نفت ،متجاوز از 40هزار کارگر مشــغول
کارند که تقریباً یکســوم مجموع کارگران صنعتی کشور را تشکیل میدهند .ولی
بهطورکلی ،ساکنین خوزستان ،جز آنهایی که مستقیماً در کار استخراج و بهرهبرداری
نفت هستند ،ظاهرا ً حتی تا این اواخر نیز ،از ثروت منابع طبیعی بیکرانی که آنها را
احاطه نموده برخوردار نبودهاند .افزایش سریع صنایع گوناگون و اجرای طرحهای عظیم
پتروشیمی و یا توسعه نزدیک به یکصد هزار هکتار برای کشت نیشکر و صنایع جانبی
در خوزســتان ،بدون در نظر گرفتن و باال بردن سطح زندگی و حل مسائل اجتماعی
منطقه مردم ،فینفسه بحرانزا و باعث بیکاری و کوچ اجباری و حاشیهنشینی در اهواز
شده است .متأسفانه نهتنها به چنین موارد ضروری توجه نشده ،بلکه مشکالت کمآبی یا
بیآبی شهرها ،فقدان آب آشامیدنی نزدیک به  700روستا و بیکاری گسترده با نرخ ۲۰
درصد آتشی زیر خاکستر است که بهرغم هشدارهای مکرر ،همچنان از سوی حاکمان
نادیده و نشنیده گرفتهشده است.
ث :بدون تردید احداث ســدها بر روی رودخانههای پنجگانه خوزستان (بهجز سد
گتوند ازنظر وجود ســازند نمکی گچساران که مشکلساز شده) توجیه فنی ،علمی و
توسعهای خود را داشته است.
ج :این واقعیت اســت که زمینهای دشــت خوزستان -خصوصاً جنوب اهواز -به
علل زیستمحیطی ،ازجمله تبخیر سریع و شسته شدن زمین ،در معرض شور شدن
قرار دارد لذا میزان دِبی خروجی آب کارون به ســمت دریا ،برخالف تصوری عامیانه،
موجب اتالف آب کارون نیســت ،بلکه عالوهبر علل فوق ،باعث عدم برگشت آبشور
از دریا به آبادان و خرمشــهر (کارون و بهمنشــیر) خواهد شد و از نابودی زمینهای
زراعی و نخیالت جلوگیری میکند .ندادن حقابه هورالعظیم و خشک کردن عامدانه
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توسعه
بخش قابلتوجهی از هورالعظیم ،به دلیل کاهش هزینه و جایگزینی چینیها به جای
ژاپنیها و به علت حفاری و احداث تاسیسات نفتی ،به تغییرات گسترده زیستمحیطی
و تغییر در الگوی زیست و اشتغال مردم منطقه منجر گشته و یکی از علل اصلی تولید
ریزگردها شده است .مطالعه سال  ۱۳۳۷موسسه عمران خوزستان ،نمونهای از درک
شرایط توسعه پایدار بود و در صورت تحقق مدیریت یکپارچه و هماهنگ بخشهای
کشاورزی ،صنعت ،تجارت و مدیریت منابع آب میتوانست امیدبخش توسعهای متوازن
و امیدبخش باشد.
مطالعات توسعهای پس از انقالب اسالمی
در این زمینه میتوان به دو طرح و یک همایش که از اهمیت بیشتری
برخوردار است اشاره داشت:
الف :طرح مطالعاتی «توان توسعه کشــاورزی استان خوزستان» که پس از سفر
رهبری در اســفند  ۱۳۷۵به خوزســتان و به دنبال تأکید بر تهیه برنامههای توسعه
کشاورزی خوزستان ،توسط مهندسین مشاور ویسان در تیرماه  ۱۳۷۶تهیه شد و طرح
دیگر «مسئله خوزستان :نظام تدبیر» که توسط دفتر مطالعات برنامهوبودجه ،در خرداد
 ۱۳۹۲تهیهشده است .مهندسین مشاور ویسان با ارائه پیشنهادها و راهکارهایی اعالم
کردند :با اجرای برنامههای پیشبینیشده ،تولیدات خام و خشک محصوالت کشاورزی
خوزستان ،از 1 4.میلیون تن ،به 5 23.میلیون تن و تولیدات دامی از  0/339میلیون
به  1/367میلیون تن افزایش مییابد .مازاد تولید گندم به یک میلیارد تن و شکر به
یکمیلیون و  800هزار تن بالغ خواهد شد .به عالوه تولید  ۶۰۰هزار تن مرکبات۲۸۲ ،
هزار تن خرما ۲۳۵۰ ،هزار تن انواع محصوالت جالیزی و ترهبار و  ۲۲۵هزار تن گوشت
و ماهی و انواع تولیدات دیگر ضمن کمک به تأمین نیازهای ملی ،زمینه مساعدی برای
افزایش صادرات غیرنفتی فراهم میکند .نگاهی گذرا به توان کشاورزی در خوزستان
و نقش آن در توسعه همهجانبه روشن میکند که این طرح متأسفانه بهصورت کامل
ت.
اجرانشده اس 
ب :طرح «مسئله خوزستان :نظام تدبیر» برخالف پژوهش قبلی که صرفاً به توسعه
ظرفیتهای کشــاورزی در خوزستان توجه داشته ،با نگاهی جامعاالطراف به مسائل
اجتماعی و نظام مدیریتی و تدبیر بازار ،پیامدهای نگاه امنیتی در اســتان ،گسترش
فســاد اداری و رفتارهای فرصتطلبانه ،جنگ و آثار تخریبی آن ،نقش سیاستهای
ملی و تأثیر آن بر خوزســتان (ازجمله میتوان به سد گتوند و کشت توسعه نیشکر
اشــاره کرد) ،کاهش بهرهوری ،تحوالت جمعیتی و افزایش فقر و مهاجرت و باالخره
مسئله مهم محیطزیســت و تاالبهای هورالعظیم و شادگان را مورد توجه قرار داده

4

نکتههایی که باید بدانید
ت .پول و بودجه مشکل خوزستان را حل
[مشکل خوزستان بودجه نیس 
نمیکند .کارکرد درست توسعه ،تنها با حضور برنامه همهجانبهنگر و با
مدیریت کارآمد محلی امکانپذیر است.
[اولین مطالعه منظم و معطوف به توسعه ،در مورد «عمران جامع منابع
طبیعی منطقه خوزستان» در اسفند  ۱۳۳۷انجامشده است .پژوهش مذکور
توسط «شرکت عمران و منابع نیویورک» و نماینده آن در ایران ،با همکاری
«موسسه عمران خوزستان» انجامشده.
[احداث صنایع پرشمار فوالد و دیگر صنایع آببر در فالت مرکزی ایران
و به اصفهان و یزد و کرمان ،بدون مطالعات آمایش سرزمینی ،آثار زیانبار
اجتماعی و زیستمحیطی را در آینده بیشازپیش نمودار خواهد ساخت.
[سیاستهای اشتباه انتقال آب برای صنایع و کشاورزی امروز به معضلی
مضاعف در درگیریهای کشاورزان دو استان یزد و اصفهان تبدیل گشته
است .آثار زیانبار این سیاستها روزبهروز بیشتر آشکار خواهد شد.
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اســت .در یککالم ازنظر این تحقیق ،گسیختگی شیرازه نظام تدبیر در خوزستان را
میتوان امالمصائب خوزستان نامید که بهطور سیستماتیک بحرانزا خواهد بود .نگاهی
گذرا به این تحقیق اوج بحرانهای رو به تزاید را در استان نشان میدهد .متأسفانه به
این پژوهش نیز توجه الزم صورت نگرفته و چون اکثر مطالعات ،در قفسههای مدیران
خاک میخور د.
پ :عالو ه بر دو پژوهش میدانی فوقالذکر ،به «همایش تخصصی کارون بزرگ»
که در دیماه  ۱۳۸۳توسط «بنیاد خوزستانشناسی» و با همکاری بیش از ده نهاد
مردمی تشــکیل شد ،باید اشــاره کرد .در قطعنامه دهمادهای این همایش ،ازجمله
آمده است :مردمی که روزی شاهد کشتیرانی در کارون بودهاند ،اکنون شاهد مرگ
تدریجی کارون هستند .اعالم و هشدار برنامه محیطزیست سازمان ملل ()UNEP
که رسماً برای مقامات ایرانی ارسال شده است ،نگرانی شدیدی را میان متخصصان
امور آب در کشــور و خصوصاً خوزستان به وجود آورده است .فاجعهای که میتواند
به تکرار آنچه در حوزه دریاچه آرال اتفاق افتاده است منجر شود .کاهش دِبی کارون
و افزایش شــوری آب نگرانکننده است .شیوع بیماریهای تنفسی و پوستی و نیز
تهدید سالمت زنان باردار ،به علت کیفیت بد آب آشامیدنی نگرانی را دوچندان کرده
اســت .چگونه مردم میتوانند در کنار کارون بزرگ ،با مشکل تأمین آب کشاورزی
و آشامیدنی دستوپنجه نرم کنند و شاهد انتقال آب به استانهای دیگر باشند .با
کدام منطق ،علیرغم محدودیت آب در اســتان خوزستان ،برای آباد کردن باغهای
پسته رفسنجان و کشــاورزی و صنایع اصفهان و یزد ،باید به نابود کردن نخلهای
خوزستان و نابودی اینهمه قابلیت برای توسعه کشاورزی اقدام نمود .معاون وزیر نیرو
(اردکانیان) صراحتاً اعالم میکند که« :طرحهای انتقال حوزهای ،اساسش ،طرحهای
امنیت ملی است».
توجیه امنیتی انتقال آب توسط رضا اردکانیان ،فاقد تعریفی جامعومانع و براساس
ت (اردکانیان انتقال آب به زادگاه خویش را جزو
دکترینهای نوین از مفهوم امنیت اس 
ت صالحات برای خود اعــام کرده) .برگزارکنندههای همایش اعالم میکنند با
باقیا 
انتقال آب برای آشامیدن موافق ،اما با انتقال برای مصارف کشاورزی و صنعتی ،به دالیل
زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی مخالف و خواستار توقف طرحهای انتقال آب از
سرشاخهها هستند .متأسفانه این طرحها با جدیت و سرعت و بدون توجه به عواقب
گوناگون آن ،در دولتهای مختلف دنبال شد.
حاکمیت نگاه امنیتی بر استان
واقعیت تاریخی این اســت که عربهای خوزســتان ،همواره خود
را بخشــی از سرزمین ایران دانســته و هیچگاه ادعاهای تجزیهطلبانه
نداشــتهاند .حتی طرح مفهوم خودمختاری ،با تجزیهطلبی و جدا کردن خوزستان
متفاوت بوده است .متأسفانه عملکردهای اشتباه توسعهای ،سوءمدیریتها ،بیتوجهی
نسبت به رفع مشکالت عمرانی خوزستان پس از جنگ و قضاوتهای اشتباه در مورد
عربها ،نگاه امنیتی درزمینه فعالیتهای سیاسی و حتی فرهنگی از سوی بخشهای
مهمی از حاکمیت و غیره در خوزستان ،باعث و زمینهساز ظهور برخی گرایشهای
نهچندان قابلاعتنا ،اما تند و رادیکال ،با سویههای افراطی ،از سوی برخی عربهای
تندرو شده است .فعالیت سیاسی احزاب با گرایش ملی ،در خوزستان اکنون به کمترین
میزان خود تنزل یافته ،بهطوریکه برای فعالیت سیاســی رمقی باقی نگذاشتهاند ،و
بعضاً کاسبکاران سیاسی میداندار شدهاند .با فقدان جریان فکری و جریاناتِ سیاسی
قوی و مستقل ،آسیبی جدی به رابطه میان تودههای مردم و حاکمیت رسیده است.
نهادهای امنیتی به دلیل درک نادرست از شرایط سیاسی  -اجتماعی خوزستان و یا
به دلیل احتیاط بیشازحد و افراطی در کنترل برخی تحرکات تجزیهطلبانه ،در عمل
ادراکی نهادهای
فضای سیاسی -اجتماعی استان را تنگ کردهاند .بازنگری و بازسازی
ِ
امنیتی نسبت به خوزســتان ،عامل مهمی در افزایش مشارکت ملی اقوام ،خصوصاً
جوانان عرب خواهد شد .غفلت از این امر ،ناخواسته ،آثار زیانباری بر استان تحمیل
خواهد کرد.
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ی تنظیم آب رودخانهها و احیای زمینهای دشت خوزستان بوده و هست .مستنداتتاریخی،
ساختن سدها ،یکی از ضرورتها 
ازجمله سفرنامه نجمالملک ،اهمیت سد اهواز در رونق کشاورزی منطقه را گوشزد میکند .خشک شدن رود کرخه در هویزه و
گاهی در تابستان ،امری آشنا برای مردم عرب منطقه بوده و در گزارش نجمالملک در  ۱۴۳سال پیش بهروشنی آمده است.

جنگ تحمیلی و تغییر محور توسعه ایران
پــس از جنگ تحمیلی ،در تصمیمی آگاهانه و با ممنوعیت فعالیت
عمرانی و احــداث کارخانهها در  ۵۰کیلومتری مرز ،عم ً
ال توقفی کامل
درزمینه توسعهای در بخشهای جنوبی خوزستان شد .این تصمیم که مبتنی بر نگاهی
امنیتی بود ،نهتنها بر خوزستان که در مورد استانهای محرومی چون ایالم و احتماالً
کردســتان مؤثر افتاد .از سوی دیگر ،البی سیاسیون استانهای مرکزی ،عم ً
ال محور
توسعه کشور را از جنوب و جنوب غربی به سمت کویر و کرمان و یزد و اصفهان تغییر
داد .انتقال کارخانه فوالد هرمزگان به اصفهان و تسریع در انتقال آب از سرچشمههای
ن هم نه برای آب آشــامیدنی
کارون بــه اصفهان و یزد و کرمــان و محالت و قم ،آ 
مردم ،بلکه برای کشــاورزی و صنعت ،موج نارضایتی را در میان مردم خوزستان رقم
زد .وضعیتی که از نارضایتی و اعتراض ،در حال تبدیل به کینهای میاناســتانی شده
اســت .عموم دولتها ،با بیتوجهی به ســؤاالت و اعتراض مردم و با توهین و تحقیر
نسبت به فعاالن زیستمحیطی و با ارائه توضیحات بعضاً نادرست و یا ناقص در کتمان
اهداف اصلی و نهایی خویش ،مردم را عصبانی و خشــمگین کردند .به خاطر دارم در
گفتوگویی که در سال  ۷۷با مرحوم دکتر حسین عظیمی داشتم ،ایشان میگفتند:
«میزان بارندگی در ایران ،به نســبت جمعیت خوب و قابلقبول است ،اما به نسبت
مساحت سرزمین البته سرانهاش کم است ».و معتقد بودند« :اگر همه جمعیت ایران
را در بخش غربی کشور ساکن کنیم ،آنگاه مشکل کمبود آب نخواهیم داشت ».البته
بیــان او با اما و اگر بود و منظور او ،اهمیت توجه به توســعه در غرب و جنوب غربی
کشور بود .احداث صنایع پرشــمار فوالد و دیگر صنایع آببر در فالت مرکزی ایران
و اصفهــان و یزد و کرمان ،بدون مطالعات آمایش ســرزمینی ،آثار زیانبار اجتماعی
و زیســتمحیطی را در آینده بیشازپیش نمودار خواهد ساخت .سیاستهای اشتباه
انتقال آب برای صنایع و کشاورزی امروز به معضلی مضاعف در درگیریهای کشاورزان
دو استان یزد و اصفهان تبدیل گشته است .آثار زیانبار این سیاستها روزبهروز بیشتر
آشکار خواهد شد.
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تبعیض و تحقیر مهمتر از فقر و بیکاری
فقر و بیکاری مختص خوزستان نیست .مختص عربها هم نیست؛
اما مســئله مهم در مورد خوزستان ،آمار باالی بیکاری و فقر ،با توجه
به «مزیتهای نســبی و مطلق» استانی اشــتغالزا و مهاجرپذیر ،چون خوزستان
است .براساس آمار اطلس مسائل اجتماعی ایران وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،
ِ
جمعیت تحت پوشش کمیته امداد در هر هزار نفر ۸/۴۸ ،و جمعیت تحت پوشش
سازمان بهزیستی  ۹۷/۷۸و نرخ بیکاری  ۹/۱۹درصد است که گویای وضعیت بحرانی
و هشدار خوزستان است .متأسفانه واقعیتی تلخ در خوزستان مشاهده میشود و آن
تبعیض نانوشــته در مورد عربهای خوزستان در استخدامهای دولتی و
هم نوعی
ِ
سپردن مدیریتهای دولتی است« .مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری»
دولت روحانی ،در مقایسهای آماری در سه دولت خاتمی ،احمدینژاد و روحانی ،بر
کاهش این آمار اذعان دارد .بهبیاندیگر دوره خاتمی در مقایسه با دو دولت بعدی،
وضعیت بهتری داشته و دوره احمدینژاد و روحانی دارای سیر نزولی بوده است .در
مطالعات مربوط به «روانشناسی نابرابری» اثباتشده است که «نابرابری فینفسه
میتواند عامل رفتارهای مخاطرهآمیز باشد و حتی احساس محرومیت و ادراک افراد
از محرومیت ،خود میتوانــد تفاوتهای قومی و نژادی را در مناطق قومی تقویت
کند ».با اینهمه ،باید تأکید کرد که بهکارگیری واژههایی چون «عربســتیزی»
و یا «نسلکشــی عربها» در ایران ،عنوانی جعلی اســت که صرفاً از سوی برخی
تجزیهطلبان مغرض تبلیغ میشــود و سیر تاریخ اجتماعی خوزستان نافی چنین
نظریاتی است .وجود کشمکش و منازعات و درگیریها ،میان دستههای گوناگون
اجتماعی بر ســر قدرت و ثروت (حتی خونریزیهــای درونقومی) همواره وجود
داشــته است و اطالق مفاهیمی چون عربســتیزی از سوی هموطنان غیرعرب،
نادرست است.
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نقش نخبگان ،نهادهای مدنی و مسئوالن خوزستان
واقعیت آن است که باید ،به کمکاریها و بیتوجهیهای خوزستانیها
در صیانــت از آب کارون در هــر شــرایطی نیز اشــاره داشــت .اکثر
خوزســتانیها ،اعم از مردم و مسئوالن و نمایندگان ،شعار اصلی خویش را بر مبنای
مخالفت با انتقال آب قرار دادهاند (البته این خواستی موجه و منطقی است) ،اما کمتر
در مورد اصالح الگوی کشت ،نوع کشت ،اصالح و مدرن کردن حوضچههای پرورش
ماهی ،افزایش شیوهای کمی و کیفی بهرهوری از آب و ممانعت از اتالف آب  -خصوصاً
درزمینه کشاورزی  -قرار دادهاند .ایجاد موج مطالبهگری از شرکتهای بزرگ صنعتی،
کشــاورزی ،بیمارستانها و شهرداریها که مستقیماً و بدون احداث تصفیهخانههای
بهداشــتی و صنعتی ،مبادرت به سرازیر کردن پسابهای آلودهکننده یا مسموم و یا
شورکننده در کارون کردهاند ضروری است که مورد غفلت قرارگرفته است .مدیریت
منابع آب ،کشــاورزی و شهرداریها ،در پاییندســت کارون و کرخه ،ناکارآمد است.
بهعنوانمثال ،میزان آلودگی پسابهای طرح عظیم توسعه نیشکر ،اگر از شوری حاصل
از سد گتوند بیشتر نباشد ،کمتر نیست و یا حداقل میتوان گفت نگرانکننده است.
خوزستانیها ازاینجهت هیچ دفاع قانعکنندهای ندارن د.
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اصالح و تغییر استراتژی توسعه در کشور
اســحاق جهانگیری در سفر به خوزســتان و در برابر مردم معترض،
صریحاً اعالم کرد که «سیاستهای توسعهای ما در خوزستان اشتباه بوده
اســت ».اثرات توسعه ناپایدار و نامتوازن در استان ،انتقال محور توسعه کشور از جنوب
و جنوب غرب به فالت مرکزی ایران و شــهرهای کویری ،با البی و فشــار ،ممنوعیت
احداث کارخانهها تا  50کیلومتری مرزها پس از جنگ تحمیلی ،انتقال بیقاعده آب از
سرشاخههای کارون بهمنظور مصارف خانگی ،صنعتی و کشاورزی ،مکیدن منابع نفت و
گاز و پتروشیمی از خوزستان و انتقال سود و حسابهای بانکی به تهران ،عدم پرداخت
ســهم قانونی نفت و صنایع به شــهرداریهای استان ،انتصاب مدیران ضعیف و مطیع
پولی مرکز در خوزســتان ،عــدم توجه عادالنه به گروههای قومی در
حلقههای مالی و ِ
انتصابات استانی ،بیتوجهی نسبت به فعالسازی و احیای بندر خرمشهر و.. .متأسفانه ،در
باالترین سطوح تصمیمگیری با نگاهی امنیتی حاکم است .عمران و آبادی در خوزستان،
یعنی توسعه ایران و برداشتهای بخشی متأسفانه بالی توسعه کشور شده است .انجام
مطالعات «آمایش ســرزمینی» و اجرای پروژهها براساس «مزیتهای نسبی و مطلق»
در هر منطقه ،راه برونرفت از اشتباهات گذشته و نفی البیها و مافیاهای قدرت و ثروت
است .البیهایی که هم دامن اصولگرایان و هم اصالحطلبان را آلوده کرده است.
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خوزستان ،کارگاه بزرگ توسعه و اشتغال کشور
خوزستان گنج ایران و منبع درآمد کشور ،زخمی و پرتنش است ،ناامن
اســت .خوزستان را با هیچ منطقهای مقایسه نباید کرد .خوزستان متولی
مخارج ایران است .بهقول والی هویزه در عهد ناصرالدینشاه ،حداقل به فکر ملک خویش
ب و آتشگرفته از نفت است .مردم
باشــید و خوزستان را آباد کنید .خوزستان تشــنه آ 
خوزستان کالفه و خشمگیناند .گرمای طاقتفرســا ،بیبرقیها ،بیآبی ،تعطیلی بندر
خرمشهر و توقف آمدوشد کشتیها به اروند ،ریزگردها ،سیل ،آبگرفتگی شهرها ،فقدان
آب شرب سالم ،جان دادن کارون و کرخه ،خشک شدن تاالبها و تلف شدن گاومیشها،
فقر و بیکاری و مهاجرت و خالی شدن برخی شهرها از جمعیت ،افسردگی و خودکشی
جوانان ،تبعیض و تحقیر و اعتراض مردم را شعلهور ساخته است .باید سایه شوم ناامیدی
را از سر خوزستان برداشت .میتوان عقربهها را به عقب برگرداند و از نو آغاز کرد .خرمشهر
را خرم و آبادان را آباد کرد .میتوان با اصالح سیاســتها ،مهاجرت به خوزستان را احیا
کرد .میتوان همچون گذشتهای نهچندان دور ،آذریها ،کردها ،بروجردیها ،مالیریها،
فآبادیها ،بوشــهریها  ،بروجنیها و
یها ،اصفهانیها ،یزدیها ،نج 
یها ،ایالم 
خر مآباد 
شهرکردیها را در بازار کسبوکار و تولید و تجارت خوزستان فعال و بانشاط یافت .میتوان
خوزستان را ،چون گذشته ،به کارگاه بزرگ اشتغال تبدیل کرد.
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توسعه
[ اقتصاد سیاسی ]

خوزستان :دوگانه گنج و رنج

تاریخ  113ساله ،از آبادانی تا ناآبادانی

مرتضی افقه
استاد اقتصاد دانشگاه اهواز

چرا باید خواند:
چرا بهرغم اینهمه
برخورداری و ثروت،
خوزستان جزو
مناطقنسبت ًامحروم
و توسعهنیافته است؟
پاسخ را در این مقاله
بخوانید..

خوزستان ســرزمینی است شامل جمع اضداد :از یکسو
انبوهی از قابلیتها و فرصتها ،و از دیگر سو مجموعهای از
ضعفها و تهدیدها .اگرچه تاریخی کهن و تأثیرگذار داشته
اما از حدود  113سال پیش خود را به جهان امروز نمایانده
است .کشف نفت در سال  1287شمسی ( 1908میالدی)
در مسجدسلیمان وضعیت این استان ،کشور ،خاورمیانه و
حتی جهان را دگرگون کرد .با شروع و اوجگیری فعالیتهای
نفت ،این استان به یکی از پیشرفتهترین و برخوردارترین
مناطق کشور تبدیل شد .همین ویژگیها و قابلیتها باعث
شده تا ســهم قابلتوجهی از اقتصاد و رفاه کشور ایران به
پویایی و ســرزندگی استان خوزستان وابسته شود .جالل
آلاحمد در مورد خوزستان و جایگاه آن در زندگی ایرانیان
بیان زیبایی دارد« :خوزستان در نظر من شخصی بوده است
بهصورت خاکی ،کسی بوده است بهصورت اقلیمی ،که اگر
تو خود زیر آســمانش نیز به سر نبری ،او مدام زیر آسمان
تنگ ذهن تو به ســر میبرد .و خوزستان نهتنها مدام در
آسمان این ذهن بوده است بلکه پنداری بر آسمان سیاست
و اقتصاد سراسر این مملکت سایه انداخته است .حتی اگر
جسارت کنم ،بایدم گفت که در تمام گوشههای مملکت،
ما همه به برکت خوزستان زندگی میکنیم و در سایه آن
آسمان بزرگ» (به نقل از کتاب« :رئیس نفت» ،نوشته علی

ینژاد ،1373 ،ص .)2
یعقوب 
اما بهرغم شکوفاییهای پیشین ،پساز انقالب و با شروع جنگ ،دوره افول خوزستان شروع
شــد .اگرچه منابع طبیعی و نعمتهای خدادادی این اســتان هنوز وجود دارند اما برخالف
دورههای پیش از جنگ و انقالب ،امروز اغلب شــاخصهای اقتصادی ،اجتماعی خوزستان در
ردیف استانهای محروم کشور قرار گرفته است .به همین دلیل سالهاست این سؤال که «چرا
بهرغم اینهمه برخورداری و ثروت ،خوزستان جزو مناطق نسبتاً محروم و توسعهنیافته است»،
در بین ساکنان آن تکرار میشود .پاسخهای فراوان اما عمدتاً سطحی و غیرعالمانهای ارائهشده
است که ناشی از نگاه غیرتوسعهای است و بنابراین هیچگاه کمکی به تغییر وضعیت استان نکرده
است .درواقع به دلیل تشخیص نادرست منشأ درد ،نسخه اشتباه تجویزشده و درنتیجه وضعیت
نهتنها بهتر نشده بلکه موجب اتالف منابع و فرصتسوزیهای بیشتر شده است .حال که حوادث
مرتبط با بحران اخیر آب باعث شده تا این استان در صدر اخبار رسانههای داخلی و خارجی قرار
گیرد ،فرصتی است تا مشکالت مزمن خوزستان مورد بررسی و موشکافی عمیقتر قرار گیرد.
واقعیت آن است که مشکل آب تنها یکی از چندین مشکل جدی و بحرانخیز استان خوزستان
است که اگر همچون گذشته مورد بیاعتنایی و بیمهری قرار گیرند ،قابلیت بروز بحرانهای
بهمراتب جدیتری را دارا هستند .خوزستان سالهاست با بحرانهایی همچون فقر ،بیکاری،
تبعیض و نابرابری (بهخصوص بین شاغالن در واحدهای ملی و بزرگ و سایر شاغالن) ،و نیز
بحران ریزگردها ،و مهاجرت وسیع نخبگان روبهروست و بیاعتناییهای گذشته نسبت به این
معضالت آستانه صبر ساکنان این استان را به حدی کاهش داده که در مواجهه با هر مشکل،
واکنشهای شدیدی از خود نشان میدهند .اگر قرار باشد در یک جمله ریشه مشکالت کهنه
و بحرانزای استان را بیان کنم ،خواهم گفت« :نگاه مرکز-پیرامونی و استثمارگرایانه (احتماالً
غیرعمدی) دولتها نسبت به این استان دلیل اصلی و بسترساز مشکالت شده است :تمرکز و
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توجه دولتهای مرکزی عمدتاً بر بهرهبرداری بهینه از منابع عظیم و ملی استان و بیاعتنایی
نســبت به انتظارات و نیازهای ساکنین منطقه بوده است» .بدون تردید منافع ناشی از منابع
خدادادی در هر اســتان ازجمله خوزســتان به همه ملت تعلق دارد ،اما بهرهبرداری از منابع
محلی در جهت منافع ملی بدون توجه به نیازها و انتظارات محلی ،وضعیتی ایجاد میکند که
سالهاست در استان خوزستان نمود داشته و از تبعات آن غفلت شده است .توضیح آنکه ،دولت
مرکزی برای بهرهبرداری بهینه از منابع و امکانات خدادادی استان ،بهترین مدیران و کارکنان
کشور را با بهترین امکانات و خدمات رفاهی ،انتصاب و انتخاب و گزینش میکند ،و در مقابل
اداره ســایر بخشهای حاکمیتی استان را (در بسیاری موارد) به ضعیفترین مدیران بومی و
غیربومی ســپرده است .حاصل آنکه این استان به وضعیتی که در ادبیات توسعه به دوگانگی
( )Dualityمعروف اســت ،دچار شده است .واحدهای اقتصادی بزرگ و ملی بهسان جزایری
جداگانه و محصور و برخوردار از بهترین خدمات رفاهی از یکســو ،و انبوهی از مردم فقیر و
محروم در روســتاها و حواشی شهرها در کنار هم زندگی میکنند .حاصل وجود و تداوم این
دوگانگی در استان ،گسترش احساس تبعیض و نادیده شدن بسیاری از ساکنین استان است
که همیشه تهدیدی جدی به شمار میرفته است .پیش از تبیین بیشتر ریشههای بحرانهای
موجود و بالقوه استان ،مروری بر قابلیتهای ملی و استراتژیک استان خوزستان به تحلیل دالیل
نارضایتیها و اعتراضات گاهوبیگاه ســاکنین کمک میکند .بخشی از قابلیتهای ملی استان
خوزستان بهقرار زیر است:
 -1برخورداری از بیشترین ذخایر نفتی کشور :ثروتی که بیش از یک قرن است موتور محرک
اقتصاد کشور بوده است.
 -2برخورداری از بیشترین آبهای سطحی کشور (حدود  30درصد آبهای جاری در کشور)
که در همه فصول جاریاند :این قابلیت باعث تأسیس  7سد عظیم در استان شده که ضمن
اینکه  30درصد از انرژی تولیدی کشــور را تأمین میکند ،امکانات بالقوه و بالفعل فراوانی در
بخشهای کشاورزی و گردشگری فراهم آورده است.
 -3وجود صنایع ذوب و تولید فلزات اساســی (صنایع فلزات و زنجیرههای آن) :که به استان
(بهعنوان دومین قطب صنایع ذوب فلزات) فرصت سرمایهگذاری و گسترش صنایع با پیوندهای
پسین را داده است.
 -4وجود مجتمعهای عظیم پتروشیمی :که به استان امکان سرمایهگذاری و گسترش صنایع
پسین را داده است که خود ظرفیت اشتغال فراوانی ایجاد مینماید.
 -5موقعیت جغرافیایی کام ً
ال بینظیر :خوزســتان تنها استانی است که دارای سه نوع مرز با
ویژگیهای خاص خود است :مرز خاکی؛ مرز آبی (رودخانهای)؛ مرز آبی (دریایی).
 -6همجواری با ثروتمندترین کشورهای منطقه :کشورهای ثروتمند جنوب خلیجفارس فرصت
مناسبی برای مبادالت تجاری کشور و استان را فراهم کرده است.
 -7قرار گرفتن در منطقهای جغرافیایی متشکل از دو بخش کوهستانی و جلگهای :این موقعیت
به اســتان فرصتی داده کــه ضمن برخورداری از تنوع نســبی آب و هوایی و بنابراین امکان
کشتهای متنوع ،از جاذبههای گردشگری کمنظیر طبیعی و اقلیمی برخوردار شود.
 -8وجود جاذبههای گردشگری بدیع و متنوع :شامل گردشگری تاریخی ،گردشگری طبیعی،
گردشگری مذهبی ،گردشگری صنعتی ،و گردشگری سالمت.
 -9برخورداری از همه انواع سیستمهای حملونقل جادهای ،ریلی ،هوایی و آبی (دریایی) :که
این امکان استثنایی ،به استان فرصت داده تا روانتر از بسیاری استانهای دیگر با سایر مناطق
داخلی و خارجی دادوستدهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و علمی داشته باشد.
 -10وجود کشــت و صنعت نیشــکر و صنایع جانبی و بیشــترین نخلستانهای کشور :که
خوزستان را به شیرینترین استان کشور تبدیل کرده است؛ کشت و صنعتهای معروف هفتگانه

امکانات و قابلیتهای عظیم اقتصادی و اجتماعی باعث شده است تا اقتصاد خوزستان با احتساب نفت
جایگاه دوم و بدون آن جایگاه سوم را در اقتصاد کشور به خود اختصاص دهد .با این وصف و بهرغم
قابلیتهای کمنظیر فوق ،سالهاست که خوزستان با بحرانهایی جدی روبهروست.

در کنار دو کشت و صنعت قدیمی هفتتپه و کارون ،امکان گسترش صنایع جانبی مرتبط و
بهتبع آن اشتغال فراوان را در استان فراهم نموده است .بهعالوه ،قابلیتهای کشاورزی استان
بهگونهای است که در برخی مناطق تا سه نوبت کشت در طول سال امکانپذیر است .همچنین،
قابلیتهای باالی آبوخاک باعث شــده تا استان سهم باالیی در تولید محصوالت کشاورزی
داشته باشد بهطوریکه رتبه دوم یا سوم در تولید گندم را داراست.
 -11وجود بنادر بزرگ صادراتی و وارداتی امام خمینی ،خرمشهر و آبادان :که این امکان را به
استان داده است که واحدهای خدماتی و صنعتی مرتبط رشد کند و موجب اشتغال فراوان شود.
این امکانات و قابلیتهای عظیم اقتصادی و اجتماعی باعث شده است تا اقتصاد خوزستان
با احتساب نفت جایگاه دوم و بدون آن جایگاه سوم در اقتصاد کشور را به خود اختصاص دهد.
با این وصف و بهرغم قابلیتهای کمنظیر فوق ،سالهاست که خوزستان با بحرانهایی جدی
روبهروست که برخی از آنها بهقرار زیر است:
بحران آب و ریشــههای آن :همانگونه که ذکر شد ،استان خوزستان دارای پنج رودخانه
همیشــه جاری است که بیش از  30درصد آبهای سطحی کشور را در برگرفتهاند .در حال
حاضر  8سد عظیم برقابی باهدف تأمین انرژی و جلوگیری از سیالبهای مخرب و نیز تأمین
آب کشاورزی بر روی این رودخانهها بناشده است .ویژگیهای مهم این سدها بهقرار زیر است:
 .1بهجز سد دز و سد شهید عباسپور ،بقیه سدها بعد از انقالب تأسیسشدهاند؛
 .2از  8سد ذکرشده 7 ،سد در استان خوزستان و یک سد در استان چهارمحال و بختیاری و
در مرز خوزستان تأسیسشدهاند؛
 .3پنج ســد از سدهای هشــتگانه تنها بر روی رود کارون بناشدهاند :سد کارون ( 4در استان
چهارمحال و بختیاری) ،ســد کارون ( 3در شهر دهدز و نزدیک شهرستان ایذه) ،سد شهید
عباسپور و سد مسجدسلیمان (هر دو در مسجدسلیمان) ،و سد ُگتوند (در گتوند و شوشتر)؛
 .4از ســه سد باقیمانده ،ســد دز بر روی رودخانه دز (در دزفول) ،سد کرخه بر روی رودخانه
کرخه (در اندیمشک) و سد مارون (در شمال بهبهان) بر روی رود مارون بناشدهاند.
با داشــتن این حجم از آبهای جاری و دریاچههای عظیم پشــت سدها ،چرا خوزستان
سالهاست با مشکل کمبود آب مواجه است؟ سالهاست که بسیاری از شهرها و مناطق استان
خوزستان با مشکل تأمین آب مصرفی یا کشاورزی مواجهاند .بهعنوانمثال ،شهرهای آبادان و
خرمشهر در منتهیالیه رود کارون ،بیش از دو دهه است که پیوسته با کمبود و شوری آب روبرو
بوده و در مواردی با تنش و اعتراضات جدی توأم با صدمات شهروندان نیز همراه بوده است .یا
در بسیاری از سالهای اخیر ،کشاورزان به بهانه کمبود آب ،از کشتهای تابستانه منع شدهاند.
رود کارون از نقطه ورود به خوزستان در شهر دهدز تا شهرستان گتوند مسیری طوالنی را از کنار
شهرهای دهدز ،ایذه ،باغملک ،مسجدسلیمان ،و اللی طی میکند و در همین مسیر چهار سد
بزرگ پیشگفته با دریاچههای عظیمشان وجود دارند .با این وصف و بهرغم وجود زمینهای
حاصلخیز ،ساکنین این شهرستانها اجازه استفاده از آب برای مصارف کشاورزی را نداشتهاند
و کشــت این مناطق عمدتاً بهصورت دیم بوده اســت .اما در حیرتآورترین مورد ،شهرستان
مسجدسلیمان که اولین چاه نفت خاورمیانه در آن کشف شد و همچون آبادان به شهر اولینها
معروف است و زمانی به دلیل حضور مدیران انگلیسی شرکت نفت ،از پیشرفتهترین تکنولوژیها
و سیستمهای اداری ،اجرایی و عمران شهری برخوردار بود ،امروز بدترین شاخصهای اقتصادی،
اجتماعی کشور را داراست :این شهر با داشتن یکی از باالترین نرخهای بیکاری کشور ،با بدترین
شاخصهای اجتماعی همچون اعتیاد و خودکشی در بین جوانان مواجه است .غمانگیزتر آنکه،
این شهر با دریاچههای دو سد بزرگ مسجدسلیمان و شهید عباسپور تنها  25کیلومتر فاصله
دارد ،ولی تا همین اواخر (و شاید هنوز هم) ،بسیاری از ساکنین آن در طول روز تنها دو ساعت
جیره استفاده از آب را داشته یا دارند.
ازجمله دالیلی که برای کمبود آب در سالهای اخیر در بین مردم عادی و نخبگان استان
طرح میشود این است که تأسیس حریصانه این تعداد سد (بعد از انقالب) شاید به این دلیل
بوده که رؤســای جمهور سه دهه گذشــته و اغلب مدیران ارشد حوزه آب و انرژی از مناطق
کویری و کمآب کشــور بودهاند .افراط در ساخت سد در ابتدا و در دوره پرآبی رودخانهها و یا
در زمان تأسیس چندان موردنقد قرار نمیگرفت اما با پدیدار شدن خشکسالیهای یک دهه
اخیر و برخی بیتدبیریهای دیگر ،سدسازیهای گذشته و حال مورد نقدهای تند طرفداران
محیطزیست و مردم پاییندست قرارگرفته است.

خشکسالی و کمآبی البته تنها مشــکل رودهای خوزستان بهخصوص رود کارون نیست.
رفتارهای ضد محیطزیستی واحدهای اقتصادی بزرگ با رودخانههای موجود بهخصوص رود
کارون ،بر مشکالت و درد و رنج و نارضایتی ساکنین استان افزوده است .سالهاست که شرکت
نفت و ســایر شرکتهای بزرگ و ملی مستقر در اســتان ،فاضالبها و پسابهای خود را در
کارون تخلیه میکنند .همچنین کشت و صنعتهای بزرگ و هفتگانه شرکت توسعه نیشکر
و صنایع جانبی نیز در مراحل تأسیس و پسازآنِ ،زهآبهای شور خود را در این رود بینظیر
تخلیه کرده و میکنند .اگرچه در زمان پرآبی به دلیل خود پاالیندگی رودخانه ،این حجم از
تخلیه پسابهای آلوده نمود چندانی نداشت ،اما در فصل تابستان و یا دورههای کمآبی ،موجب
شوری آب (حتی پیش از تأسیس سد گتوند) و در برخی سالها همراه با بوی تعفن بوده است
و مشکالت و رنج فراوانی برای ساکنین شهرهای اطراف این رودخانه فراهم کرد که در مواردی
با تنشهای پرهزینه اجتماعی و سیاسی همراه بوده است .متأسفانه هیچیک از این واقعیات تلخ
موجب عبرت مدیران استان و مرکز برای چارهاندیشی نگردید .نقطه عطف تمام بیتدبیریهای
بیانشده ،تأسیس سد گتوند بر روی رود کارون بهرغم آگاهی از وجود معدن عظیم نمک محل
سد بود که بهرغم هشدارهای جدی متخصصین ،آبگیری آن انجام شد که معضالت آبی استان
را تشدید کرده است.
به موارد فوق اما دو اتفاق ضدتوسعه دیگر را باید افزود تا ابعاد نارضایتیهای ناشی از تنش
آبی سالهای اخیر مشخصتر شود:
برداشتهای بیرویه آب از سرشاخههای کارون و کرخه :یکی از معضالت جدی و
تهدیدکننده مناطق پاییندست رودهای کارون و کرخه ،برداشت بیرویه و غیرعلمی از
سرشاخههای این رودخانههاست .ابتدا به نابود برداشت از سرشاخهها صرفاً برای مصارف
خانگی و شرب ســاکنین نقاط مرکزی صورت پذیرد ،اما بیاعتنا بهتبعات منفی آن،
میزان برداشت بیش از مقدار توافق شده و باهدف تأمین آب صنایعی آببری همچون
فوالدها که با مکانیابی غلط در دل کویرها تأسیسشدهاند ،صورت پذیرفت .این اقدام
غلط ،موجب کاهش شدید دِبی آب در مناطق پاییندست شد .این سوء تدبیر ،عالوه
بر مشکالت زیستمحیطی و اقتصادی برای ساکنین پاییندست ،زمینه ایجاد تضادها
و دشمنیهای شدید بین ساکنین استانهای درگیر را فراهم کرده است :تهدیدی که
غفلت یا بیاعتنایی نسبت به آن خسارات و لطمات دیرپا و جبرانناپذیری به وحدت
ملی کشور وارد خواهد آورد.
خشــککردن بخشی از تاالب هویزه بهمنظور استخراج نفت :برای استخراج معادن نفتی
دشــت آزادگان در مرز عراق و در محل هور یا تاالب هویزه ،بخشــی از این تاالب ارزشمند و
بینالمللی که محل اشتغال و ارتزاق تعداد قابلتوجهی از ساکنین بومی این منطقه بود ،خشک
شد؛ اقدامی که نهتنها لطمه جدی به این ساکنین زد بلکه محلی شد برای پراکندن ریزگردها به
سراسر استان که خود لطمات انسانی و اقتصادی فراوانی تاکنون برجای گذاشته است .یادآوری

نکتههایی که باید بدانید
نزای استان و نگاه مرکز-پیرامونی و
[ریشه مشکالت کهنه و بحرا 
استثمارگرایانه (احتماالً غیرعمدی) دولتها نسبت به این استان دلیل اصلی
و بسترساز مشکالت شده است.
[تفکیک مدیریت فعالیت واحدهای ملی از مدیریت استان باعث ایجاد
مشکالتی جدی در استان شده است .انتظار این بود که به دلیل وجود
مهمترین و حیاتیترین منابع و واحدهای اقتصادی که بیشترین سهم را در
تولید ملی کشور دارند ،دولت مرکزی برای مدیریتهای استان اهمیت ویژه و
فوقالعاده قائل شود.
[مسجدسلیمان مانند آبادان به شهر اولینها معروف است و زمانی به
دلیل حضور مدیران انگلیسی شرکت نفت ،از پیشرفتهترین تکنولوژیها و
سیستمهای اداری ،اجرایی و عمران شهری برخوردار بود ،اما امروز بدترین
شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی کشور را داراست.
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توسعه
این نکته خالی از لطف نیست که به دلیل بینالمللی بودن تاالب هویزه ،حفظ این منبع طبیعی
برای سازمان ملل نیز اهمیت ویژهای داشته و دارد .در سال  1382که در استانداری خوزستان
مســئولیتی داشتم ،سازمان ملل از نمایندگان ایران و عراق برای بررسی دالیل کاهش حجم
آب تاالب هویزه که در آن دوره با شروع آبگیری سد کرخه از سمت ایران و سدهای باالدست
در کشــور عراق اتفاق افتاده بود ،دعوت نمود .در محل جلسات که در کشور سوئیس برگزار
شــد ،نمایندگان سازمان ملل با نشان دادن عکسهای ماهوارهای از میزان کاهش آب تاالب،
هشــدارهایی نسبت به خشک شدن آن به ایران و عراق میدادند .البته از منظر سازمان ملل،
بینالمللی بودن تاالب مورد تأکید بود و اینکه این تاالب میزبان پرندگانی بود که در فصولی از
سال از مناطق سردسیر جهان به این تاالب مهاجرت مینمودند .همچنین تأکید آنان بر حفظ
گونههای نایاب یا کمیاب و ارزشمند از ماهیها و ریز موجوداتی بود که با خشک شدن تاالب،
حیاتشان به خطر افتاده بود .با این وصف ،در سالهای بعد به خاطر استخراج نفت در این منطقه،
نهتنها به حساسیتهای بینالمللی توجهی نشد بلکه ارتزاق و اشتغال ساکنین بومی منطقه نیز
مورد بیاعتنایی قرار گرفت تا زمینهای باشد برای ایجاد بحرانی که هزینههای انسانی و مالی
جبرانناپذیری بر کشور و منطقه تحمیل کرد.
الزم به ذکر اســت که سالهاست شرکتهای بینالمللی با قبول تبعات زیستمحیطی و
اجتماعی فعالیتهای اقتصادی خود ،به مناطق اطراف و ساکنین بومی وجوهی برای جبران
خسارات ایجادشده و با عنوان «مسئولیت اجتماعی» پرداخت مینمایند .مسئولیت اجتماعی
اکنون به یک شاخص استاندارد و شناختهشده برای فعالیتهای شرکتها و واحدهای اقتصادی
تبدیلشــده است ،اما همچنان مورد غفلت بسیاری از شرکتهای دولتی و غیردولتی داخلی
قرار میگیرد.
با توجه به توضیحات فوق ،حال به برخی دالیلی که منجر به عقبماندگی استان در عین
برخورداری از ثروتهای اســتثنایی شده است ،اشاره میشود .این دالیل از دو بعد فرااستان و
استانی (محلی) مورد بررسی قرار میگیرند:
JJدالیل فرااستانی
 -1خروج نخبگان بعد از شروع جنگ :بدون تردید بروز و تداوم  8سال جنگ ،بسیاری از شهرها
و زیرساختهای استان را که در خط اول جبهه بودند با صدمات و لطمات جبرانناپذیر مواجه
کرد .هرچند ،بسیاری از مدیران و مردم بخشی از عقبماندگی استان را ناشی از خسارات مادی
جنگ میدانند ،اما به نظر میرسد خساراتی که خوزستان از مهاجرت بخش وسیعی از نخبگان
(شامل سرمایهداران ،متخصصان ،اساتید و معلمین باتجربه ،مدیران باتجربه ،پیمانکاران توانمند
و هنرمندان و )...در طول جنگ و عدم بازگشــت آنها و نیز تداوم روزافزون این مهاجرتها
تاکنون دید ،بهمراتب بیش از خسارات مادی ناشی از جنگ بوده است .اما بهرغم گذشت سه
دهه از پایان جنگ ،روند مهاجرت نخبگان استان طی دو دهه شتاب بیشتری یافته است .بخش
قابلتوجهی از علت تداوم مهاجرتها را میتوان ناشی از تشدید عقبماندگی در شاخصهای
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی (در مقایسه با استانهای مشابه) بهخصوص حاکم بودن
تنگنظریهای فرهنگی و اجتماعی گستردهتر در مقایسه با استان تهران و چند استان دیگر
دانست.
 -2مدیریت جزیرهای واحدهای ملی در استان :همانگونه که ذکر شد ،تفکیک مدیریت فعالیت
واحدهای ملی از مدیریت استان باعث ایجاد مشکالتی جدی در استان شده است .انتظار این
بود که به دلیل وجود مهمترین و حیاتیترین منابع و واحدهای اقتصادی که بیشترین سهم
را در تولید ملی کشور دارند ،دولت مرکزی برای مدیریتهای استان اهمیت ویژه و فوقالعاده
قائل شود .اما برخالف این انتظار ،در طول چهار دهه گذشته دولت مرکزی خود اداره واحدها و
بخشهای مهم و ملی کشور (شرکت نفت ،فوالدها ،بنادر ،آب و انرژی ،و )...را مستقل از مدیران
محلی به عهده گرفت و با تعیین مدیران مجرب و متخصص تولید بهینه این واحدهای اقتصادی
را تضمین کرد .در مقابل اما ،برای استان در بسیاری موارد مدیران و مسئوالنی ضعیف یا بسیار
ضعیف انتخاب و انتصاب کرده یا میکنند .حاصل این دو نوع مدیریت موازی اما بسیار متفاوت
در اســتان ،کارکرد مطلوب واحدهای ملی و در مقابل ،ناکارآمدی و بیکفایتی در اداره سایر
بخشهای محلی در اســتان بوده که نتیجه نهایی آن (همانگونه که ذکر شد) بروز دوگانگی
مخرب و تبعیضآلود در همه ابعاد بوده است.
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JJدالیل محلی و استانی
شاید بهترین توصیف از دالیل استانی عقبماندگی را بتوان با توسل به نظریه قطب توسعه
فرانسوا پرو ،اقتصاددان مشهور فرانسوی توضیح داد .براساس این نظریه که بیش از  65سال
پیش منتشرشــده« ،هرگاه قطب توسعهای در منطقهای ایجاد شود ،امواج توسعه به مناطق
اطراف منتشر میشود ،مگر آنکه عوامل ُکندکنندهای در اطراف قطب ،مانع از انتشار این امواج
شــوند؛ که در این صورت امواج توسعه به خارج از منطقه منتقل میشوند ».عالوه بر عوامل
ذکرشــده در فوق که موجب عقبماندگی استان شده است ،به نظر میرسد موانع فرهنگی،
اجتماعی و سیاسی بسیاری در خو ِد استان وجود دارد که به تشدید عقبماندگیهای اقتصادی،
اجتماعی استان منجر شده است .رئوس برخی از این موانع به شرح زیر است:
 -1وجود فضایی غیرتوسعهای و یا ضدتوسعهای :ساکنین و بهخصوص نخبگان (روشنفکران،
دانشگاهیان ،روحانیون )...،بومی بعضاً نگاهی غیر توسعهای به مقوله پیشرفت دارند؛ حسادت،
تنگنظری ،بینش محدود ،قانع بودن به وضع موجود ،و ...ازجمله این نگرشهای غیرتوسعه ای
حاکم است .همچنین به نظر میرسد ،دغدغههای غیراقتصادی بیش از مقوالتی همچون تولید،
سرمایهگذاری و اشتغال و درمجموع رفاه اقتصادی -اجتماعی برای ساکنین و بهخصوص برخی
نخبگان استان اولویتدارند.
 -2نگاه رانتی (کامجویانه) به مسئولیتها و تشدید آن :که به دلیل بافت قومی موجود باعث
شــده است که نخبگان اســتان بهجای توجه و تأکید بر تخصص و شایستگیهای مدیران و
مسئوالن ،به قومیت آنها توجه کنند .سالهاست که انتخاب مدیران استان ،به کشمکش بین
گروههای قومی و محلی تبدیلشده که خود اتالف انرژی ،زمان و هزینه زیادی برای ساکنین
استان در پی داشته است .به نظر میرسد دلیل این کشمکش آن است که در ذهن بسیاری از
افراد ،مسئولیتها و موقعیتهای حاکمیتی ،امتیاز و رانت تلقی میشوند نه مسئولیت (به این
معنی که افراد در مقابل عملکرد خود مورد سؤال قرار گیرند) .هر قوم و گروه به دنبال آن است
که فردی از خودیها را منصوب کند تا از مزایا و رانتهای ناشی از دسترسی به قدرت به نفع
قوم و طایفه یا گروه سیاسی خود استفاده کند (اگرچه این نوع نگاه عام است و منحصر به استان
نیست اما به دلیل بافت قومی استان و بیتدبیریهای صورت گرفته در جهت همگرایی این
بافت ،این ویژگی در استان پررنگتر و تأثیرگذارتر بوده است).
 -3ضعف مدیریت در استان :همانگونه که در باال اشاره شد ،در تمام سالهای پس از جنگ،
اغلب قریب بهاتفاق مدیران استان در همه سطوح ضعیف و یا بسیار ضعیف بودهاند.
 -4بیثباتی مدیریتها :همین مدیران ضعیف نیز جایگاه باثباتی نداشــتهاند .مرور سه دهه
مدیریت استان نشان میدهد که متوسط عمر یک استاندار در خوزستان بین دو تا سه سال
بوده است .بدیهی است که با تغییر استاندار ،اغلب افراد زیرمجموعه شامل معاونین ،فرمانداران
و بخشداران و حتی مدیران سایر دستگاههای دولتی نیز در معرض تغییر قرار میگیرند .بدون
تردید بیثباتی مدیریتی ضمن تحمیل هزینههای جبرانناپذیر بر مردم و اقتصاد کشور ،امکان
برنامهریزی رشد و توسعه را نیز از بین خواهد برد.
JJپیشنهادهایی برای کاهش مشکالت
الف :از آنجا که بخش غالب استان تحت تأثیر فعالیتهای ملی و بزرگ قرار دارد و اداره این
واحدها کمترین ارتباط را با مدیریت اســتان دارد ،الزم است سازگاری تام بین مدیریت این
واحدها و مدیریت ارشد استان وجود داشته باشد .این مهم در صورتی قابل انجام خواهد بود که
مدیران استان از قویترین و باتجربهترین افراد کشور در حد وزیران باتجربه مثبت (البته با نگرش
توسعهای) و با اختیارات ویژه انتخاب شوند .چنین مدیرانی آنگاه قادر خواهند بود که بین منافع
ملــی و منطقهای واحدهای بزرگ و ملی توازن و تعادل ایجاد کنند و تبعیض و نابرابریهای
موجود را به حداقل برسانند ،ضمن اینکه معضالت عمده و مزمن استان را رفع کنند.
ب :دوره مدیریت افرادی با شــرایط فوقالذکر برای حداقل  4سال باشد تا امکان برنامهریزی
و پیشبرد سیاستها در شرایط ویژه استان میسر گردد (هرچند در ساختار سیاسی حاکم بر
کشور ،چنین خواستی بهندرت عملی میشود).
توصیههای کاربردی دیگری برای نوع فعالیتهای اقتصادی در جهت حل معضالت مزمن
استان دارم که به دلیل محدودیت فضا به فرصتی دیگر موکول میکنم.

در سند اجتماعی یکی از مسائل این است که نظر مردم منطقه نسبت به این طرح یا پروژه
چیست ،آیا آن را به نفع خود میدانند یا به ضرر خود میدانند و اگر به ضرر خود میدانند
دالیلش چیست و چگونه باید آنها را متقاعد و همراه کرد.

[ نگاه کارشناس ]

نفریننفت

غفلت از حکمرانی توسعهگرا ،درد مشترک ایران

مدتهاســت کــه خوزســتان درگیر
نهــای زیســتمحیطی اســت؛
بحرا 
گردوغبار ،خشــکی هورالعظیم ،سیل و
مسئله آب .عوامل و سازمانهای مختلفی دخیل هستند
اما بدون شک صنعت نفت هم بیتقصیر نیست .اگرچه
من در مورد هورالعظیم تحقیق نکردهام اما بعضی افراد
موثق گفتهاند که هورالعظیم را خشکاندند که بتوان با
غالمحسین حسنتاش
تجهیزات خشکی حفاری کرد و نفت استخراج کرد .اگر
کارشناس ارشد انرژی
این درســت باشد یعنی اینکه اوالً هماهنگی در کشور
ً
وجود ندارد یعنی هر سازمانی صرفا دنبال کار خودش
چرا باید خواند:
است؛ ثانیاً توجه به مسائل انسانی و اجتماعی وجود ندارد
چرا نفت برای استان
یعنی آثار و تبعات پروژههای نفتی بر روی زندگی مردم
خوزستان توسعه به
دیده نشده است؛ ثالثاً توجه به مسائل زیستمحیطی
همراه نداشته است؟
وجود ندارد؛ رابعاً حتی دیــد اقتصادی نیز در پروژهها
آیا این صنعت به
وجود ندارد .یعنی وقتی شما برای استخراج نفت اینهمه
مسئولیتاجتماعی
صدمه به محیطزیســت و اینهمه هزینه به معیشت
خود در توسعه پایدار
مردم وارد میکنی آیا قیمت تمامشده واقعی هر بشکه
توجه میکرد؟ این
نفت استخراجی از اینجا را درست محاسبه کردهای و
مقاله را بخوانید.
آیا اص ً
ال اقتصادی هســت؟ اگر همه این مسائل لحاظ
میشــد به لحاظ فنی امکان حفاری و استخراج نفت
بدون خشککردن هور با استفاده از فناوریهای حفاری
افقی و حفاری اریب وجود داشــت که البته پرهزینهتر
است ،اما اگر هزینههای فرصت مورداشاره ،لحاظ میشد ممکن بود مقرون بهصرفهتر باشد.
وقتی هور خشک میشود مشکل ریزگرد هم به وجود میآید ،بگذریم از آالیندههایی که
مشعلهای صنعت نفت ایجاد میکنند .مسائل دیگری هم هست که شاید کسی به آنها
توجهی نداشته باشد تا کی لطمات خود را آشکارتر کند ،مث ً
ال خطوط لوله و تأسیسات
مستهلکی که عمر مفیدشان تمامشده و رهاشدهاند و زنگاب آنها ممکن است در آبهای
زیرزمینی نفوذ کند و آبها را آلوده کند و بر کشــت و زرع و معیشت مردم تأثیر منفی
بگذارد .یا تأسیسات دریایی و فعالیتهای دریایی و آثار آنها.

1

بیش از یک قرن است که توسعه اقتصاد کشور به نفت و توزیع درآمدهای
نفتی گرهخورده است؛ اما باید اعتراف کرد که سهم خوزستان کم بوده است.
این مسئله قدری هم سابقه تاریخی دارد .وقتی انگلیسیها در خوزستان
نفت کشف کردند یکراه این بود که خوزستان و مناطق نفتخیز از همه جهت توسعه
یابد ،تا خود این منطقه توسعهیافته و مردمانش بتوانند نفت را استخراج و بهرهبرداری کنند.
اما انگلیسیها که هرچه سریعتر دنبال نفت بودند ،انگیزهای در این مورد نداشتند و درون
منطقه بهنوعی جزایری را برای رفاه خودشان و کارکنان خودشان درست کردند که نفت
را اســتخراج کنند و ببرند و این نوعی دوگانگی و جریان مغایر با توســعه متوازن را در
خوزستان پایهگذاری کرد که متأسفانه بعدها هم همین مسیر کموبیش تداوم یافت .البته
باید توجه داشت که در بحث توسعه متوازن ،خوزستان مستثنا نیست و متأسفانه کشور
فاقد برنامه توسعه متوازن منطقهای بوده است.

2

اما چرا صنعت نفت به مسئولیت اجتماعی خود در منطقه بیتوجه بوده است؟
این مســئله دالیل گوناگون دارد .یکی از آنها ضعف دستگاه حکمرانی در
کشور و فقدان یک دولت حکمران با مسئولیت مشترک و یکپارچه است که
موجب میشود دستگاهها بهصورت جزیرهای عمل کنند و تنها به کار اصلی خود توجه داشته
باشند و به تبعات اقدامات خود توجه نداشته باشند و دولت هم قادر به هماهنگی نباشد و در
این زمینه خصوصاً ضعف سازمان مدیریت و برنامهریزی در کنترل و نظارت بارز است .دوم
چنانچه اشاره شده فقدان برنامه جامع توسعه مبتنی بر آمایش سرزمین است و سوم ضعف
مطالعات در طرحها و پروژههاست و باز در این مورد هم عالوه بر وزارت نفت ،سازمان مدیریت
و برنامهریزی مســئول است .یک مشکل جامعتر هم وجود دارد که در بحث نفرین منابع
موردتوجــه قرارگرفته اســت و آن این اســت که دولتهای نفتی یا بــه عبارت جامعتر
حکومتهایی که از منبع مستقل نفت ارتزاق میکنند بهنوعی نسبت به سرنوشت اقتصادی
مردم بیتفاوت میشوند درحالیکه دولتهایی که از مالیات مردم ارتزاق میکنند نمیتوانند
چنین باشند .شما تصور کنید که درآمد دولت بهجای نفت از مالیات و به عبارتی از گردش
اقتصادی مردم بود آنوقت یک استان زرخیز ازنظر کشاورزی چقدر اهمیت پیدا میکرد ،ولی
در اینجا خوزستان زرخیز و همه پتانسیلهای دیگرش فدای نفت میشود ،ک ً
ال وابستگی
حکومت به نفت فاصله بین حکومت و ملت را تشدید میکند .این در رژیم گذشته هم وجود
داشته اســت در بعضی مصاحبههای تاریخ شفاهی بعضی از مقامات رژیم گذشته با ذکر
ماجراهایی اذعان میکنند که ما برای مردمی کار میکردیم که شناختی از آنها نداشتیم.

3

هر طرح و پروژه باید عالوه بر مطالعات فنی -اقتصادی یک سند زیستمحیطی
و یک سند اجتماعی داشته باشد که در آن تمام آثار و تبعات زیستمحیطی
و اجتماعی آن طرح یا پروژه دیدهشده باشد و راهحلهای آثار و تبعات منفی
پیشبینیشده باشد .در سند اجتماعی یکی از مسائل این است که نظر مردم منطقه نسبت
به این طرح یا پروژه چیست ،آیا آن را به نفع خود میدانند یا به ضرر خود میدانند و اگر به
ضرر خود میدانند دالیلش چیست و چگونه باید آنها را متقاعد و همراه کرد .هماکنون به
دنبال بعضی تجربیات شکستخورده خیلی از این ارزیابیها در دنیا موردتوجه قرارگرفته
است مث ً
ال بانک جهانی یا صندوق بینالمللی پول به پروژههایی وام میدهند که این ارزیابیها
در مطالعات آنها انجامشده باشد و آثار تبعات بررسیشده باشد .اما اینها توسط سازمان
مدیریت و برنامهریزی استاندارد نشده است و عمدتاً مسائل فنی دیده میشود و به نظر من
حتی مسائل اقتصادی هم درست دیده نمیشود و در بهترین شرایط موارد فنی بدون توجه
به سایر مسائل اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی و غیره دنبال میشود.

4

در دنیا شهرهایی که نفت دارند آیا الگوی توسعه متفاوتی را دنبال میکنند؟
طبعاً وضعیت کشورهای توسعهیافته و کمتر توسعهیافته در این مورد متفاوت
است مث ً
ال در اروپا قوانین بسیار سختی وجود دارد که با استفاده از تجربیات
بهتدریج پیچیدهتر و ســختتر هم شده اســت و با توجه به این قوانین تمام آثار و تبعات
زیستمحیطی و اجتماعی و توسعهای فعالیتهای انرژی موردتوجه قرار میگیرد.
از طرفی فقط خوزستان نیست که درگیر بحران و فقر گسترده است؛ وضعیت سیستان و
بلوچستان و کردستان و بسیاری از مناطق دیگر بدتر است .احصای حلقه مفقوده یا حلقههای
مفقوده و درجهبندی آنها بسیار سخت است اما بدون تردید ضعف حکمرانی توسعهگرا یک
مشکل محوری است.

5
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توسعه
[ اقتصاد توسعه ]

ِ
«دولت بنا»
به توسعه توجهی ندارد

چرایی توجه به الگوی توسعه در گفتوگو با کمال اطهاری
الگوی توسعه ،دولت توسعهبخش ،دولت انتظامبخش ،لزوم استفاده از فشرده دانش بشری ،تالش
روشنفکران برای جامعه ،مفاهیمی است که مدتهاست کمال اطهاری ،پژوهشگر اقتصاد سیاسی به آن
تاکید دارد .او معتقد است که پریشانگویی سیاسیها از مسیر توسعه بهدلیل بیتوجهی آنها به دانش
است و باید آنها به مسیر بازگردند .به گفته اطهاری دولتها در ایران بیشتر دولت «بنا» هستند تا دولت
توسعهگرا و بیشتر برای خود پروژه تعریف میکنند تا برنامه .این گفتوگوی انتقادی را بخوانید.

 حوادث خوزستان تأکیدی است بر اینکه توسعه سازهای به
توسعه پایدار منتج نمیشود .شما چه فکر میکنید؟

ما بارها درباره الگوی توســعه در ایران گفتوگو کردهایم؛ هربار
که مســئلهای غیرطبیعی برای کشــور پیشآمده ،اهمیت الگوی
توسعه بیشتر آشکارشده است .حاال هم سیاسیها ،هم اعضای حزب
روشنفکران ،اقتصاددانها و کنشگران مدنی بر این موضوع بهنوعی
تأکید میکنند .البته من خیلی به دولتها و گفته آنها معتقد نیستم
که بتوانند چنین مسیری را تجهیز کنند اما از جامعه مدنی انتظار
دیگری میرود.
اصلی برنامه و الگو ،جامعه است
  شما معتقدید که مخاطب

ِ
نه دولت؟

من در صحبتهای بسیاری این را عنوان کردم که مخاطب اصلی
روشنفکران جامعه مدنی باید خود جامعه باشد و نه دولت؛ چون دولت
گوش شــنوا ندارد و وقتی گوش شــنوا ندارد و مردم ناامیدند ،برای
اینکه بتوانیم خود را بهعنوان جامعه مدنی قدرتمند تجهیز کنیم ،برای
الگویی که جایگزین این وضعیت کژکارکرد شــود ،باید سعی کنیم
درباره الگوی توسعه جایگزین گفتوگو کنیم .باید شعار برنامه توسعه
به توسعه همهجانبه تبدیل شود.
ابتدا بــرای واژه  Developmentاز عمران یا توســعه عمرانی
استفاده شد ،بعد از انقالب بهدرستی عنوان کردند که وظیفه انقالب
توسعه است نه عمران و برای همین به برنامههای توسعه تأکید کردند.
عمران از فکر مهندســی برمیآید ،بیشتر واژه سازهای و ساختمانی
اســت .در آن زمانکه برنامهریزان در حال تدوین برنامه بودند و به
عمران تأکید شد ،شاید مهمترین مشکل ایران نبود زیرساختهای
سخت بود .روشنفکرهای مشروطه بسیاری از قوانین و زیرساختهای
نرم را فراهم آورده و نهادسازیهایی را انجام داده بودند ولی زیرساخت
سخت خأل اصلی بود .وقتی در سال  1327که ساختار اولین برنامه
عمرانی تشکیل و بعدها تکمیل شد ،دولت میخواست زیرساختهای
ســخت را فراهم کند ،واژه عمرانی درست به کار رفت .در آن زمان
تهران هنوز آبلولهکشــی نداشت ،هنوز یک لوله نفت از چاهها به
داخل کشور کشیده نشده بود ،سدی وجود نداشت که بتواند آبی را
برای شهرها و جمعیت شهرنشین تأمین کند .برای توسعه صنعتی
نیاز به زیرساخت بود .اما بعد از اینکه جامعه پیچیده شد ،قاعدتاً نیاز
به توسعه همهجانبه بود .یعنی عملیات عمرانی که دولت انجام داده
بود و حتی سرمایهگذاریهای صنعتی ،خصلت جزیرهای و کانیوار
داشــت .وقتی ما یک اقتصاد استعماری را نقد میکنیم ،میگوییم،
فعالیتهایی که انجام میدهد خصلت جزیــرهای دارد .چه راهآهن
بکشد ،چه پاالیشگاه بسازد .اینها با بقیه اقتصاد ارتباط ندارد ،با بقیه
جامعه ارتباط ندارد .این خصلت جزیرهای بودن اســت و برنامههای
عمرانی اگر به برنامه توسعه تبدیل نشود ،همین خصلت کلونی بودن
را تکرار میکند.
 بعد از انقالب حداقل به اســم به توسعه تأکید میشد ،اما
همچنان این برنامه توسعه به همراه نداشت.

بههیچوجه .چند عامل روانشناختی اجتماعی باعث شده که مردم
و جامعه مخاطب برنامهها نباشــند .جرالد میرر ،اقتصاددان توسعه
میگوید کمیابترین عامل توسعه دانش است و واقعیت این است که
هرچه میگذرد این عامل کمیاب در حوضه سیاسی ما حتی کمیابتر
میشود .این پریشانی ناشی از بحرانهایی است که سیاستهای غلط
گذشته آن را به وجود آورده و کمکم راه رفتن گذشته را نیز فراموش
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الگوی کامل برنامهریزی توسعه در کشور انجامنشده و دانش در این میان مفقودشده است .الگوی توسعه کامل ،توسعه پایدار
ً
است؛ یعنی شما باید محیطزیست را دریابید ،مشارکت را حتما داشته باشید ،رفاه و عدالت را باید داشته باشید و رشد اقتصادی را
با اینها توأم کنید .پیکربندی اینها در دوران بلوغ مهم است.

میکنند .الگوی توسعه در درجه اول دانش توسعه است .مشکل برنامه
عمرانی زمان شــاه این بود که یک ســری فعالیتهای بزرگ انجام
شــد ،خیلی از آنها در شهر تهران یا اصفهان متمرکز بوده و مبانی
قطبهای صنعتی را در اراک ،تبریز ،اهواز و ...شکل داد؛ اما این صنایع
با صنایع متوسط و کوچک رابطه برقرار نکرد .باید قبل از ساخت هر
صنعتی به مسئله آمایش سرزمین توجه میشد ،اما وضعیت چنین
نبود .بورژوازی صنعتی آن زمان خواستار این بوده که آزادی بیشتری
داشته باشد تا خالقیت شکل بگیرد؛ جامعه آزاد هم خالقتر میشود
اما تناقضهای سیاسی این مجال را نداد.
درنتیجه این تناقضات دولت شــاهانه با یکدست کردن و ایجاد
حزب رستاخیز ،مانع خالقیت و پرورش نیروی انسانی شد و خیلی
زود بساط آن برچیده شد .در این فرایند به قول ژان ژاک روسو :بعد
از اینکه شما جهش کردید ،وارد دوران بلوغ میشوید و بعد از بلوغ به
فراوانی میرسید؛ یعنی در این بلوغ ،جامعه باید دموکراتیکتر شود
و برود به ســمت استفاده از تمام نیروهای خود تا توسعه رخ بدهد.
الگوی توسعه باید این کار را انجام دهد؛ همان کاری که کره جنوبی
انجام داد.
مسیر توسعه چین ،حتی آمریکا هم جز این نیست؛ اگر کشوری
بخواهد جلوی بلوغ ملتش را بگیرد حتماً با واکنش بزرگتری مواجه
میشــود .اما برخی این مسئله را درک نکردند .بلوکی که در ابتدای
انقالب تشکیل میشود اساساً بلوک خردهبورژوازی است و میخواهد
به تمایالت خردهبــورژوازی گردن بگذارد .خردهبورژوازی انزواطلبی
میکند ،دید آیندهنگر ندارد ،فکر میکند با انزوا میتواند به مشکالت
فائق شود ،واژه توسعه را به کار میبرد؛ ولی انزواگر است ،در جهانی
که دیگر انزوا معنا ندارد .آنطرف هم جناح جمهوری اسالمی چیزی
را که مراعات میکند ،فقط اسالمی بودن آن است و نگاه به گذشته
دارد؛ لذا جلوی بلوغ دموکراتیک را میگیرد .خردهبورژوازی بهنوعی
سرکوبشده بورژوازی است ،میخواهد کارهای بزرگی انجام بدهد
که جواب آن را بدهد.
 اتفاق ًا نفت هم دارد.

بله! نفت هم دارد .خوزستان جایی است که امکان صنایع بزرگ را
در خود دارد ،صنایع بزرگ در جاهای دیگر نمیتوانند داشته باشند.
اما بهجای بلوغ درگیر امیال خردهبورژوازی میشود.
در اینجــا روانشناســی اجتماعی طبقات خیلی مهم اســت.
خردهبنیانها ،الگوهای کژکارکرد توسعه در ایران است .در نهادسازی
خردهبنیانها است که میتواند مسیرهای نهادسازی را کژتاب کند.
این کژتابی به وجود میآید و نهادها به مسیر نادرست میروند ،مثل
ســنگی که ســر راه یک رودخانه قرار میگیرد و مسیر آن را عوض
میکند و آن را هدایت میکند به شــهر .یک خردهبنیان است ولی
میتواند مسیر یک رودخانه را عوض کند .خردهبنیان است که یک
حرکت بزرگ و کالن را موجب میشــود .تفکر خردهبورژوازی هنوز
حاکمیت دارد و آیندهنگری ندارد .نمیتوانند از اطالعات نوین بهصورت
شایسته استفاده کنند .اطالعات نوین از فیلتر فرهنگی میگذرد .حاال
هر طبقهای یک فیلتری دارد .خردهبورژوازی انقالبی هم یک فیلتر
دارد و با همان فیلتر دنیا را میســنجد .این خردهبنیانها مانع کار
هستند .خردهبورژوازی ســنتی هنوز هم علیه هرگونه دموکراسی
است و هر امر نوینی را از آن فیلتر میگذراند و این وضعیت بدترین
لطمات را به حرکت توسعه در ایران زده است .میخواهم بگویم که
چگونه فیلتر فرهنگ میتواند از امر مدرن استفاده کند برای تثبیت

عقبماندگی و برگرداندن امر قدیم .بهاینترتیب میبینیم که بلوک
حاکمیت معنای توسعه را نمیفهمد ،بهخصوص بعد از اینکه برنامه یا
سیاستهای تعدیل به نام سازندگی حاکم شد .این برنامه میبایست
یک ساماندهی باشد که بتواند بورژوازی متوسط ،طبقه کارگر خالق،
نیروی کار خالق را به هم وصل کند و اینها دستبهدست هم بدهند؛
یعنی شما ازیکطرف باید تأمین اجتماعی عالی و آموزش برای نیروی
کار داشــته باشــید؛ اما نیروها را به بازار میسپارید .این روال طبقه
متوسط بورژوازی را نابود میکند ،نمایندگان آن را هم نابود میکند.
برای همین میخواهند بهصورت کژکارکرد الگوهای مالزی را بدون
آنکه موقعیت خود را بفهمند ،استفاده کنند.
 توسعه سازهای گام اول توسعه بود اما چرا خود را در ادامه
مسیر با ابعاد دیگر توسعه همراه نکرد؟

الگوی کامل برنامهریزی توسعه در کشور انجامنشده و دانش در این
میان مفقودشده است .الگوی توسعه کامل ،توسعه پایدار است؛ یعنی
شما باید محیطزیست را دریابید ،مشارکت را حتماً داشته باشید ،رفاه
و عدالت را باید داشته باشید و رشد اقتصادی را با اینها توأم کنید.
پیکربندی اینها در دوران بلوغ مهم اســت .اصول آن در کشورهای
مختلف ،بهخصوص در کشورهای با شرایط تاریخی مشخص ،همتا و
همتراز است ،اما پیکربندی و ترکیب آن فرق میکند .الگوی توسعه
این پیکربندی را ســامان میدهد و خالقیت در اینجا اســت .شما
خالقیت را کنار میگذارید ،از هر چمن گلی میچینید ،بدترین آن را
هم میچینید؛ یعنی ترکیب وحشتناکی از دیکتاتوری با بهبازارسپاری
میشــود رانتخواری .اینها تعارضات خود را با یک الگوی توسعه و
برنامه جایگزین گذشته کنار نمیگذارند و البته به عقیده من برنامهای
هم نبوده ،بلکه بیشتر پروژهمحور بودند .پروژه با برنامه فرق میکند.
شما با پروژه میتوانید به پول نفت مربوط شوید و هر جناحی برای
خود یک پروژه میخواهد و رانتی و منبعی تعریف میکند.

چندعامل
روانشناختی
اجتماعیباعث
شده که مردم و
جامعهمخاطب
برنامههانباشند.
جرالد میرر،
اقتصاددان
توسعهمیگوید
کمیابترینعامل
توسعه دانش است
و واقعیت این است
که هرچه میگذرد
این عامل کمیاب
در حوضه سیاسی
ماحتیکمیابتر
میشود

 مثل همان چیزی که در سد گتوند اتفاق افتاد.

بله و درنهایت بهجایی میرســد که همــه رانتها را برای خود
میخواهد .اتفاقاً به این دلیل اســت که هیچ جناحی احمدینژاد را
دوســت ندارد .به این دلیل کــه او در اوج درآمد نفتی گفت من به
شماها هیچ نمیدهم!
در کل بعــد از اینکه دولت ســازندگی آمد و تقســیم قدرت و
بهبازارســپاری جامعه صورت گرفت ،در کنار آن تناقضات جناحی
باال گرفت؛ از همان زمان عدهای ســعی کردند پروژه تعریف کنند؛

نکتههایی که باید بدانید
[در بلوغ ،جامعه باید دموکراتیکتر شود و برود به سمت استفاده از تمام نیروهای خود تا
توسعه رخ بدهد .الگوی توسعه باید این کار را انجام دهد؛ همان کاری که کره جنوبی انجام داد.
[وقتی ما یک اقتصاد استعماری را نقد میکنیم ،میگوییم فعالیتهایی که انجام میدهد
خصلت جزیر های دارد .چه راهآهن بکشد ،چه پاالیشگاه بسازد .اینها با بقیه اقتصاد ارتباط
ندارد ،با بقیه جامعه ارتباط ندارد .این خصلت جزیرهای بودن است و برنامههای عمرانی اگر به
برنامه توسعه تبدیل نشود ،همین خصلت کلونی بودن را تکرار میکند.
[کمیابترین عامل توسعه دانش است و واقعیت این است که هرچه میگذرد این عامل
کمیاب در حوضه سیاسی ما حتی کمیابتر میشود .این پریشانی ناشی از بحرانهایی است
که سیاستهای غلط گذشته آن را به وجود آورده و کمکم راه رفتن گذشته را نیز فراموش
میکنند .الگوی توسعه در درجه اول دانش توسعه است.
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توسعه

بایدگفتمان
شایستهالگوی
توسعه راه بیفتد
و باید از اصول
مشترکتجربه
جهانی استفاده
شود تا پیکربندی
خاص ایران برای
آن به وجود آید.
وگرنه دولتی که
فقط به سازه
توجه دارد،
دولت بنا است و
ِ
با الگوی توسعه
استعماریمملکت
را اداره میکند و
در این میان یک
سری بورژوازی
دولتی هم رانت
میخورند و
پروژهها هرچه
بزرگتر ،رانت
بیشتروبهتر

94

درحالیکه الگوی توســعه مثل مدل یک ماشین میماند؛ باید همه
اجزا باهم ارتباط داشته باشند و یک سیستم را تشکیل دهند .اما پروژه
یعنی اینکه شــما یک سری قطعات را برای ماشین تولید میکنید،
بدون آنکه مدل داشته باشــید ،حتی برنامه نداشته باشید که این
قطعات در کجا استفاده خواهد شد .الگو یعنی تمام این کارها براساس
یک مدل صورت بگیرد .در ایران بهمرور تمام اینها از بین رفته است.
چند تا پروژه را اجرا میکنند ،مث ً
ال سد میسازند .اینها بنایی است،
مسکن مهر میسازند ،بنایی است .حاال میگوییم میخواهیم شهر
جدید در کنار مناطق آزاد بسازیم ،یا آب را به کویر ببریم و آنجا آباد
شود؛ یعنی تمام سرمایهها و بودجهها را بر باد میدهند .پروژههایی
که سروته ندارد و به هیچ الگوی توسعهای وابسته نیست .من معتقدم
دولت در ایران دولت بناست.
آنچه در خوزســتان اتفاق افتاده ،محصــول همین نگاه بنایی و
پروژهای اســت؛ پروژههای بزرگ در آنجا از همهجا بیشــتر است،
چرا؟ چون رانتخوارهای دولتی بیشتر میتوانند پروژههای بزرگ را
ببرند و هیچکدام از اینها به بخش خصوصی مرتبط نیستند .خیلی
از شهرکهای صنعتی مدتها است که تعطیل است ،و این مربوط
به قبل از شــیوع کرونا و تحریمهاســت؛ چرا؟ به این دلیل که شما
نمیتوانید هیچ صنعتی را بدون آنکه صادرات داشــته باشــد ،زنده
نگهدارید .این نکته را مارکس به طبقه کارگر فرانسه در قرن نوزدهم
میگفت ،پیش از جهانیشدن .،تولید صنعتی باید صادر شود .فرقی
هم نمیکند دولت و حکومت چپ باشــد یا راست؛ تولید باید صادر
شود .توسعه یک امر وابسته به مسیر است .تفکر برنامهریزی ،و تفکر
مهندســی ،تفکر اجتماعی و اقتصادی با هم بر توسعه حاکم است.
اما متأسفانه اص ً
ال الگوی توسعه در کشور وجود ندارد ،برنامه توسعه
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاســی وجود ندارد .شاید بپرسید
چرا؟ برای اینکه پیکربندی این برنامهریزی خیلی مهم اســت .این
پیکربندی در اروپا بهصورت آزمونوخطا  300ســال طول کشید.
همدیگر را کشــتند ،چند تا جنگ کردند ،کارشان به جنگ جهانی
کشید و باالخره فهمیدند که برای توسعه چهکار باید بکنند.
 مسیر فقط این نیست؟

دقیقاً! در کشورهای درحالتوســعه نمیتوانند این کار را انجام
بدهند .نمیتوانند  300ســال با هم بجنگند .مثــ ً
ا ایران ،ترکیه،
ارمنســتان و ...همگی باید با هم بجنگند تا بعد ســر یک موضوع
توافق کنند؟ اینکه شدنی نیست .مجبور هستند و باید وارد جریان
برنامهریزی شوند و این پیکربندی را سامان بدهند تا بتوانند پیش
بروند .نهادهای اروپا این پیکربندی را انجام میدهد ،دموکراســی،
طبقــات ،اتحادیهها و بــورژوازی آن در یک پیکربنــدی با هم کار
میکنند .اگر روشنفکرهای جامعه مدنی گفتمان الگوی توسعه را در
دستور کار قرار ندهند ،همین آش است و همین کاسه .سیستمی که
اآلن بر اساس آن پروژهها در ایران صورت میگیرد ،استعماری است.
حتی توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی هم استعماری است.
بعضیها از آنطرف بام میافتند ،میگویند همهچیز را بسپاریم به
محالت .بعد میگوییم مثال؟ میگویند اسپانیا این کار را کرده است؛
درحالیکه اسپانیا بعد از جنگ داخلی خود ،یک دموکراسی بسیار
قوی به دست آورده اســت .ما در آستانه شکلگیری جامعه مدنی
هستیم .توسعه جریان وابسته به مسیر است ،نمیتوانید از موقعیت
کنونی جهش کنید .باید گفتمان شایسته الگوی توسعه راه بیفتد و
باید از اصول مشترک تجربه جهانی استفاده شود تا پیکربندی خاص
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ایران برای آن به وجود آید .وگرنه دولتی که فقط به سازه توجه دارد،
ِ
دولت بنا است و با الگوی توسعه استعماری مملکت را اداره میکند و
در این میان یک سری بورژوازی دولتی هم رانت میخورند و پروژهها
هرچه بزرگتر ،رانت بیشتر و بهتر.
 به گفته برخی از کارشناســان ،وضعیت امروز خوزستان،
آینده ایران است؛ شما در این مورد چگونه فکر میکنید؟

کام ً
ال درست است .بدنه گسیخته جامعه با آرزوهای بزرگ رشد
میکند .تمرکززدایی یکی از اصول الگوی توسعه است؛ ولی مسیر و
پیکربندی آن مهم است .واژه پیکربندی در مطالعات توسعه ،یک بحث
بسیار اساسی است .کی و چگونه و با چه الگوی توسعهای ،تمرکززدایی
میکنید .تکثر بدون وحدت قابلتعریف نیست و وحدت هم بدون تکثر
قابلتعریف نیست .این مسئله را من در مقالهای حدود  25سال پیش
نوشتم؛ آن زمان بحبوحه اصالحات بود .ازیکطرف فریاد تمرکززدایی
از خوزستان بلند میشود ،چون پروژههای استعماری دارد آن را خفه
میکند .یک نوع رهاییبخشی را از دست دولت خودش میخواهد؛ اما
اینکه میشود فئودالیسم ،همان سرنوشت عراق کنار دستشان است.
به قول سمیر امین ،سهگانهای وجود دارد ،سهگانه دولت ،ملت و خلق.
میگوید چپ همواره باید این سهگانه را در نظر داشته باشد برای حل
مسائل رهاییبخش خود .صحبت بسیار درستی است .به جهان امروز
نگاه کنید ،سرنوشت سوریه و بشار اسد را ببینید .ازیکطرف ترکیه و
از سویی روسیه آنجا را تحتفشار میگذارد.
توسعه اص ً
ال موضوع سادهای نیست .باید روی پیکربندی و الگوی
توسعه دولت ،ملت و خلق توافق کنند.
 اما عکس این توافق را شاهد هستیم.

همیشه همینگونه اســت .در زمانی که بحران به وجود میآید،
بهصورت خشمآگین اختالفها بیان میشود .اختالف خلق مطرح
میشود و شــاید هم سودای انزوا نداشته باشند .وقتی بحران پیش
میآید ،در مــورد راهحلها هیچ توافقی وجود ندارد ،همه شــروع
میکنند به فوران احساس و خشم؛ اما باید به همه گفت که اول بیایید
سر الگوی توسعه توافق کنیم .چون اگر آن را نداشته باشید ،هیچکدام
از این خشمها و دردها قابل مدیریت و قابلحل نیست .توافق بر سر
یک الگوی توسعه مهم اســت .نه اینکه مشکل کنار گذاشته شود؛
آن بحــث هم در پرتو و در چارچوب الگوی توســعه صورت بگیرد،
وگرنه تبدیل میشود به همان پروژههای جداگانه .در امر زیرساختی
مهندسی خیلی مشخص است ،پروژههای جداگانهای که الگو نداشته
باشد ،با هم خوانایی ندارد ،هیچوقت هم خوانایی پیدا نمیکند و بدتر
میشود .مثل دخالتهای خارجی .آمریکا آمده بود در افغانستان تونل
بزند یا شوروی قب ً
ال رفته بود تونل بزند به جهان پیشرفته .اما وضعیت
چه شــد؟ آیا افغانستان توانست رها شود؟ سمیر امین ،پیر چپ در
جهان سوم بوده است و حرفهای مشخصی میزند که همه باید یاد
بگیرند ،بهخصوص کسانی که دلشان برای این جامعه میسوزد .این
حرفی که سمیر امین میزند ،یک حرف تاریخی است؛ یعنی شناختی
تاریخی میدهد از جهان سوم .لیبرالها بلد نیستند حرف تاریخی
بزنند و البته چپهای انتزاعی هم تاریخ نمیدانند.
باید برای پیکربندی ،ســهگانه دولت ،ملت و خلق را بر اســاس
یک الگوی توســعه کار کرد .با دانش امروز من گمان نمیکنم برای
داشتن الگوی توسعه بیش از یک سال زمان نیاز داشته باشیم .باید از
تجارب جهانی به یک الگوی توسعه برسیم و این خواست جامعه از
روشنفکران خود است.

خردهنظام سیاسی نقش محوری دارد ولی من در خردهنظام سیاسی تغییر و تحول اساسی ندیدم و هرچه به
جلوتر آمدیم باورهای ایدئولوژیکی بیشتر جنبه متعصبانه پیدا کرد یعنی عقلستیز شد .در این میان هرچه
جلوتر آمدیم دایره بستهتر و فشارها بیشتر شد و مظاهر ایدئولوژی بیشتر با هم منسجم شدند.

[ توسعه ]

چشمانداز روشنی برای توسعه اجتماعی نمیبینم

«آن روی توسعه پایدار» در گفتوگو با احمد بخارایی

توسعه پایدار چه الزاماتی دارد؟ موضوعی محوری که احمد بخارایی جامعهشناس ایرانی از ارکان آن میگوید .او معتقد است که دولتهای ما به اصول و رکنهای توسعه پایدار باور نداشتند
و برای همین این مشکالت پیش آمده است .این مصاحبه را بخوانید.

  خوزستان به گنج ایران معروف است؛ چرا ســازههای عمرانی و منابع زیرزمینی در
خوزستان توسعه به همراه نداشت؟ ریشه اعتراضهای امروزی در چیست؟

توســعه پایدار و همهجانبه موضوع مهم و زیربنایی اســت و بیتوجهــی به آن پیامدهای
جبرانناپذیری دارد که در وقایع اخیر در خوزســتان شاهد بودیم و از قبل انتظارش میرفت و
اگر این قضیه ادامه داشته باشد ممکن است استانهای دیگر هم به نحوی دچار شوند چون این
توسعهنیافتگی گریبان بسیاری از استانها را گرفته و هر استانی شرایط خودش را دارد که ممکن
است مسئله را خاصتر کند .در خوزستان چیزی در حدود  40درصد جمعیت شهری و روستایی
عربزبان هستند و این بیش از فارسیزبانان است و زبانهای دیگری هم که هست مهاجران لر،
ترک و کرد هستند .این اعراب حدود  400سال قبل مهاجر بودند و از عراق به جنوب خوزستان
آمدند و مهاجرتها بیشتر شده و قبایل عرب شکل گرفتند و شکل و شمایل ویژه فرهنگی در
آنجاســت .اینها موارد اخص است که مث ً
ال استان سیستان و بلوچستان یا استان گلستان یا
کردستان هم ممکن است با پدیدههای اخص مواجه باشند که هرکدام از اینها جنبههای تاریخی
و فرهنگی دارد و در موضوع «توسعهنیافتگی» اینگونه موارد در سطح میانی قابلتحلیل است
اما در ســطح کالن« ،توسعهنیافتگی کل کشور» است که جنبه «خاص» دارد .باید به تفکیک
جنبههای خاص و اخص توجه داشت .در برخی از استانها که اندکی توسعهیافتهتر هستند با
استان خوزستان یک تفاوت فاحش میبینیم و ممکن است بگویید چرا این استان؟! اینجا نگاه
ما متوجه عوامل و موانع توسعه در سطح میانه با ابعاد «اخص» است ولی گاهی میگویید این
توسعهنیافتگی یک امر فراگیر در کشور است که اینجا در سطح کالن بحث میشود
و «خاص» ایران در مقایسه با استاندارهای توسعهای است .وقتی از توسعه بحث
میشود توسعه اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و انسانی مدنظر است
که درنهایت بتوان به آن توسعه فراگیر و پویا اطالق کرد .هرکدام از پنج
حرف در کلمه «توسعه» اشاره به یک مفهوم کلیدی داشتهباشد که من
اینگونه میگویم« :ت» به «تکنیک و تکنولوژی» اشاره دارد و تکنیک
و تکنولوژی هم به «تولید» میانجامد که به «توسعه اقتصادی» مربوط
است .یعنی در اینجا با یک امر ما ّدی و با تکنولوژی پیشرفته مواجهید
و نمیتوانید آن را از صحنه این بخش از توسعه حذف کنید .در مقابل
تکنیک« ،توجیه» قرار دارد ،یعنی یکی از مالکهای توسعهنیافتگی
در کشور ما توجیههای ایدئولوژیک و حاکمیتی برای سیاستهای ضد
توســعهای بودهاست .حرف دوم در «توسعه» یعنی «واو» به «وحدت رویه
نهادها» اشاره دارد که در سطح کالن به ساختار سیاسی
معطوف است یعنی به «توسعه سیاسی»!
وحــدت رویه یعنی خروجی یک مغز
متفکر که بتوان یک هماهنگی بین
سازمانها و نهادها ایجاد کرد؛ مثل
بدن انسان که یک نظم ارگانیک
دارد و همــه اجزا در خدمت
هم هستند و درنهایت یک

خروجــی دارد که محصول همه اجزا اســت .وظیفه نظام
چرا باید خواند:
ابعاد متعدد توسعه چه سیاسی هم همین اســت که بین آن چیزهایی که واقعی
هستند مثل نیازهای مردم ،امکانات ،سازمانها و نهادها و همه
ارتباطی با هم دارند
عناصر ،یک وحدت پیشرونده ایجاد کند .در مقابل وحدت
و چگونه به توسعه
رویه ،یک نوع وحدتزدایی و گسست اجتماعی و باری به هر
پایدار منتج میشوند؟
جهت بودن قرار دارد که ویژگی روند ضدتوســعه در کشور
پاسخ را در این
ما بودهاست .حرف سوم «توسعه» یعنی «سین» حکایت از
مصاحبهمیخوانید.
«توسعه اجتماعی» دارد که خمیر مایه اصلیاش «سرمایه
اجتماعی» است .نمیتوان از توسعه اجتماعی صحبت کرد
ولی به سرمایه اجتماعی توجه نکرد و سرمایهزدایی کرد که
یکی از شاخصهای ســرمایهزدایی« ،مهاجرت» یا فرار و پناهندگی است و مشاهده میکنید
که این پدیده به یک شــاخص عمده و عریان در کشور تبدیل شده و گویی یک «نابهنجاری»،
«هنجار» شدهاست! حرف چهارم «توسعه» یعنی «عین» به عمومگرایی اشاره دارد و عمومگرایی
چیزی است که در بحث «توسعه انسانی» مطرح میشود .در مقابل عمومگرایی ،عوامزدگی و نگاه
پوپولیستی است .عوامزدگی آن جاست که بخواهند از باورهای عامه ،سوءاستفاده کنند و مردم
را فریب دهند و این با عمومگرایی فرق میکند و عمومگرایی ،خمیر مایه توسعه انسانی است.
توسعه انسانی بر اساس تعریفی که سازمان ملل داشته سه ویژگی دارد که شامل طول عمر ،سطح
دانش و معاش آبرومند برای همه است؛ یعنی اختالف طبقات کاهش پیدا کند
و دهکهای کم درآمد از یک سطح زندگی آبرومند برخوردار شوند .اگر در
یک کشور اختالف طبقاتی ،زیاد باشد و افرادی در اوج فقر و افرادی در
اوج غنا باشند طبیعتاً توسعه انسانی اتفاق نیفتادهاست .آخرین حرف در
«توسعه» یعنی حرف «ه» خمیرمایه «توسعه فرهنگی» است که من
نامش را «هویتیابی» میگذارم و در مقابلش هویتزدایی قرار دارد.
محور اصلی توسعه فرهنگی ،هویتیابی است .آیا در خوزستان این
اتفاق افتاده که افراد احساس هویت کنند؟! طبق آمارها حدود 20
درصد کسانی که دستشان به دهانشان میرسد و توانمند هستند
به خاطر مشکالت و مسائل عقیدتی که در استان خوزستان است
از این استان مهاجرت میکنند و در شهرهای شمالی کشور ساکن
میشــوند .چگونه در شرایط نابسامان خوزســتان میتوان گفت که
عربزبانان و حتی فارسزبانان ،احساس «بودن» میکنند؟
 همه فاکتورهای کلیدی توسعه نشان میدهد وضعیت استان
خوزستان از متوسط کشور بدتر است؛ چرا این استان
به چنین جایگاهی رسیده است؟

هر جامعهای فراز و فرودهای خودش
را دارد کــه هنر یک نظام سیاســی
توانمند و دارای کارکرد این است که
«تهدیدهــا» را به «فرصت» تبدیل

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و یازده ،شهریور 1400

95

توسعه
کند .این که چرا جنگ اتفاق میافتد و طوالنی میشــود و صلح به حاشــیه میرود ریشهاش
در تفکر سیاسی حاکم قابل ردیابی است .آنجا در نظام سیاسی اتفاقی میافتد که یک جنگ
طوالنــی مدت رخ میدهد که این جنگ طوالنی مدت عوارض خاص خودش را نیز دارد .چون
کشــور عراق که با استان خوزستان دارای مرز زیادی است و خوزستان هم که دارای انرژیهای
نفت و گاز ارزشمند فراوان است طبیعتاً میتواند هدف اولیه باشد و نگاه امنیتی به منطقه بیشتر
میشود و همه اینها علت و معلولاند و به حالت دور است و چیزی که علت بوده در جای دیگر
معلول میشود و عناصر در یکدیگر تأثیر و تأثر دارند؛ مث ً
ال حاصلخیزی یکی از عواملی میشود
که مورد توجه و هجمه واقع شود و وقتی مورد هجمه واقع میشود آسیبهای دیگر مثل تخریب
و بیخانمانی و انواع تهدیدها بیشتر میشود و یکی پس از دیگری به صورت دوری در هم تأثیر
میگذارند و نظام سیاسی است که باید در اینجا هنرنمایی کند به این معنا که اتفاقی که رخ داده
به فرصت تبدیل شود .عسلویه در استان بوشهر یک منطقه ویژه اقتصادی است و بخش عمدهای
از مرز آبی ما با کشور قطر در این استان است؛ عسلویه تا بندر دوحه قطر حدود  80کیلومتر فاصله
دارد که به صورت مورب است ولی به طور مستقیم شاید فاصله عسلویه با قطر از  10کیلومتر
تجاوز نکند؛ یعنی نزدیک بودن یک کشور عربی به تاسیسات بزرگ گاز پارس جنوبی که بخش
اعظم گاز کشور را تأمین میکند باعث نشد که تاسیسات در آنجا احداث نشود و کوچکترین
آسیبی هم به آنجا نرسیده حال آنکه از آن سوی آب به آسانی میتواند مورد آسیب واقع شود
و عالوه بر اختالل جدی به روند گازرســانی ،تولید برق هم در مراکزی که برای آن گاز مصرف
میشــود مختل شود و یک شرایط بحرانی به وجودآید .در آنجا ارزیابی شد که این تاسیسات
عظیم احداث شود و به این واسطه با قطر روابط حسنه برقرار است .پس اینگونه نیست که بگوییم
هر کجا که مرز هست به جهت مسائل امنیتی نباید تاسیسات باشد و وجود عسلویه این قانون
را نقض میکند .بنابراین به واسطه اینکه الزم است آنجا این کار انجام گیرد نظام سیاسی تابع
نظام اقتصادی میشود و این مقوله «وحدت رویه» است .در خوزستان هم میتواند همین اتفاق
بیفتد .خوزستان با دو مسئله مواجه شده ،یکی اینکه اتفاقی که باید میافتاده نیفتادهاست .در
زمان شاه ،تاسیسات نفتی احداث شده و به لحاظ امنیتی هم چون شاه با دنیا سر جنگ نداشته
طبیعتاً میخواسته دفاع کند و یک بستر و فضای امنیتی ایجاد کرده و به همان اندازه ادوات و
ابزار جنگی نیز فراهم کرده و با همسایهها هم سر جنگ نداشته است .بعد از انقالب ،اختالفات
که شروع میشود جنگ هم اضافه میشود و نه تنها به تاسیساتی که از قبل در خوزستان بوده
چیزی اضافه نمیشود ،بلکه چیزی هم از آن میگیرند و به جای دیگر میبرند و امروز بحران آب
را میآفرینند .استان خوزستان که پر آبترین استان ایران است پنج رود بزرگ کارون ،کرخه،
مارون ،هندیجان و اروندرود دارد که از زاگرس سرچشــمه میگیرند و به خلیج فارس میریزند
و کرخه ،تاالب هورالعظیم و رود مارون ،تاالب شــادگان را ســیراب میکنند .آغاز بحران دراین
است که در مسیر آب سد ایجاد میشود و آب به استانهای دیگر مثل اصفهان ،یزد و کرمان که
کویریتر هستند میرود و در صنایع فوالد استفاده میشود ،صنایع فوالدی که طبق محاسبات
انجام شده انتقال آب به آنجا مقرون به صرفه نیست .کارخانه فوالدسازی میتواند در جایی که
آب هست باشد احداث شود تا اشتغال و فقرزدایی هم اتفاق بیفتد .خوزستان استانی است که با
وجود امکانات و آب فراوان و پنجمین استان پرجمعیت ایران در آن فقر زیاد است با اینکه گفته
میشود خوزستان هزینه توسعه کل کشور را میدهد ولی خودش بهرهای از این توسعه نمیبرد.
اگر کشور توسعهیافته میشد و فقط استان خوزستان توسعه نیافته بود یک طور میشد بحث
کرد ولی در سطح کالن در ایران توسعهنیافتگی را میبینیم .انتقال آب منهای این که به خود
خوزستان آسیب میزند و شورش و افزایش فقر را به دنبال دارد عالوه بر آن در جاهای دیگر که
کارخانه فوالد اصفهان احداث میشود هم مقرون به صرفه نیست .طبق محاسبات حدود  60تا
 65درصد تولید فوالد کشور در کارخانههای جدیدالتاسیس در استانهای یزد ،کرمان و اصفهان
است که آبشــان از طریق سدها تأمین میشود و اص ً
ال مقرون به صرفه نیست که آب به آنجا
منتقل شود .توسعهنیافتگی یعنی کارخانه فوالد به عنوان یک صنعت مادر احداث کردند که از
ابتدا ساختارش دچار مشکل است .ما هیچ صنعت مادری در کشور نداریم که این صنعت را به
یک گوشه از دنیا صادر کنیم و این بخش از دنیا به این صنعت محتاج باشد و اگر آن محصول را
صادر نکنیم دچار مشکل شوند .بخش دیگر بخشینگریها است مثل کرمانیها که آقای هاشمی
را در حاکمیت داشتند یا یزدیها که آقای خاتمی را داشتند و اصفهانیها که همیشه دستی بر
آتش داشتهاند .سد گتوند که بحثش است تابع دخالت شوشتریهاست؛ یک زمانی شوشتر مرکز
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اســتان خوزستان بود و بعد از اینکه وبا آمد و تلفات زیاد شد اهواز مرکز شد .میخواهم بگویم
همهاش اعمال نفوذ و یک نوع خالف رویه معقوالنه و منطقی است و این توسعه نیست .این که
چنین رفتاری باشد و مث ً
ال فردی که کرمانی است قدرت را به کرمان ببرد یا کسی که سمنانی
است قدرت را به سمنان ببرد وحدت رویه و توسعهیافتگی نیست و ضد توسعه است و نه توسعه
اجتماعی ،نه توسعه اقتصادی ،نه توسعه سیاسی ،نه توسعه انسانی و نه توسعه فرهنگی است.
  تناقضها جامعه را به چه سمت و سویی میبرد؟


وقتی از پنج نوع توســعه صحبت میکنیم کلیت یک جامعه و یک مملکت است؛ مث ً
ال اگر
بخشهای اصلی بدن مثل مغز یا قلب را جدا کنید آن بدن دیگر بدن نیســت .در جغرافیایی
که مشــتی خاک و آب رها شده ،محیط زیست خراب و تعدادی افراد معطل و ضد اجتماعی و
کم اعتماد به یکدیگر هست دیگر جامعهای باقی نمیماند .وقتی از توسعه بحث میشود منظور
توجه به بعد کیفی قضیه است .اقتصاددانان ما عمدتاً توسعه اقتصادی را با رشد اقتصادی اشتباه
میگیرند و منظورشان رشد اقتصادی است که معموالً به تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه اشاره
دارد« .مایکل تودارو» توسعهنیافتگی را اینگونه معنی میکند که سه ویژگی را در آن ببینید که
در جامعه وجود دارد :یکی این که «سطح زندگی» مردم پایین باشد که به توسعه انسانی اشاره
دارد .در تهران اگر از شمال شهر به طرف جنوب حرکت کنید فاصله طبقاتی و سطح زندگی نابرابر
را به صورت عیان و بدون اینکه تخصص داشته باشید مشاهده میکنید یعنی وقتی به لباسها،
ماشینها ،خانهها ،نوع خریدها ،نوع تغذیهها و نوع رفتارها و تعامالت روزانهای که دارند نگاه کنید
پایین بودن سطح زندگی را میبینید .دوم پایین بودن «اعتماد به نفس» است که یک فاکتور در
حوضههای روانشناسی اجتماعی و جامعهشناسی و یکی از زیرشاخههای سرمایه اجتماعی است.
مسئله «مهاجرت» هم اینجاست؛ وقتی در جامعه به جای ایجاد اعتماد ،اعتمادزدایی شود افراد
احساس نمیکنند آنجا دیگر جایی برای ماندن است و به همین خاطر است که میبینیم بیش
از شش میلیون مهاجر و فراری و پناهنده به خارج داریم و بیش از این تعداد هم کسانی هستند
که دوست دارند بروند .سومین ویژگی توسعهنیافتگی به نبود «آزادی» مربوط است .وقتی همه
ابعاد کمی و کیفی توسعه در یک جامعه با بحران مواجه است طبیعی است که آن جامعه درست
کار نمیکند و جا دارد در این شرائط مانند برخی کشورهای اروپایی به یک فرد اجازه دادهشود
مرگ خود را انتخاب کند!
 با توجه به وضعیت توسعه در ایران ،آیا در آینده جنبشهای اجتماعی زیستمحیطی
اتفاقمیافتد؟

بخش اصلی تعریف توسعه پایدار و خمیر مایهاش پاسخگویی به نیازهای مردم است؛ یعنی
نقطه عزیمت و آغاز« ،نیازهای مردم» است؛ بر این اساس میتوان گفت تلفیق تفکر سوسیالیستی
با تفکر سرمایهداری ،مهم است که تقریباً در کشورهایی مانند آلمان و انگلیس با دریافت مالیاتهای
سنگین تالش میشود از شکلگیری اختالف طبقاتی زیاد جلوگیری شود .وقتی میگوییم توسعه
پایدار یعنی پاسخگویی به نیازهای مردم ،این نیازهای مردم ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
دارد و بعد سیاسی و آزادی هم به کنار! فردی که شکمش سیر شود و اگر درس خوانده شغلی به
او داده شود و احساس امنیت نسبی بکند و اندکی به آیندهاش امید داشته باشد یک فرد اجتماعی
است .وقتی نیازهای اجتماعی اقتصادی و فرهنگی در سطح کالن بحث میشود به نظام بینالملل
و جهانی توجه شــده و وقتی میخواهیم در این ســطح بحث کنیم «آزادی» ،روی دیگر سکه
نیازهای فرهنگی میشود .نیاز فرهنگی یعنی این که فرد میخواهد به فرهنگ جهانی بپیوندد و
نمیخواهد در جایی باشد که اگر از فرهنگ جهانی پیغامی آمد بگویند تهاجم فرهنگی است و در
گوشش بزنند و بیرونش کند؛ میخواهد فرهنگ سنتی آرام آرام کاملتر شود و با فرهنگ مدرن
پیوند بخورد و یک فکر دیالکتیکی با تم جدید شکل بگیرد و نظام سیاسی در اینجا مهم است و
نظام سیاسی است که فضای ارتباطی را محدود میکند و بگیر و ببند میکند و نمیگذارد روند
هویتیابی به طور کامل شکل بگیرد .توسعه اجتماعی چهار ویژگی خاص دارد که یک موردش
«آموزش» است .دانشگاههای ما نصفه نیمه گسترش ک ّمی داشتند و میتوانیم بگوییم بعد آموزش
چندان با بحران مواجه نیست اما به جهت کیفی دچار نقص جدی است .ویژگی دوم «اشتغال»
است .وقتی بیش از  50درصد دانش آموختگان ما در مقاطع ارشد و دکتری بیکار هستند خیلی
بد است و معنایش هم این نیست که  50درصد دیگر که شاغلاند متناسب با تخصصشان شاغل
هستند .سومین شاخص توسعه اجتماعی «درمان» است .بیمارستانهای دولتی و خصوصی در
حوادثی مثل کرونا نشــان دادند که توان درمانی چقدر است و اختالف فاحشی وجود دارد بین

هر جامعهای فراز و فرودهای خودش را دارد که هنر یک نظام سیاسی توانمند و دارای کارکرد این است
که «تهدیدها» را به «فرصت» تبدیل کند .اینکه چرا جنگ اتفاق میافتد و طوالنی میشود و صلح به
حاشیه میرود ریشهاش در تفکر سیاسی حاکم قابل ردیابی است.

کسی که پول دارد و میتواند در یک بیمارستان خصوصی بدون نوبت قبلی جراحی کند با کسی
که باید در نوبت بایستد و ممکن است در این مدت قلبش هم از کار بیافتد .درست است بیمه
همگانی و سالمت است و گامهایی برداشته شده ولی هنوز این اختالف با چشم غیر مسلح دیده
میشود .چهارمین ویژگی توسعه اجتماعی پاسخیابی «نیازهای محیطی» است که این محیطی،
جنبه شهری و جنبه محیط زیست دارد .در شهر حمل و نقل و ارتباطات است و از این جهت
ممکن است شهرهایمان کمی بزک شده باشند ولی محیط زیست رها شده و ضد محیط زیست
رفتار میکنیم .در «نیازهای انسانی» اولین مرحله معیشت است؛ این که ببینید معیشت مردم
چگونه است و آیا به لحاظ معیشتی وضع مناسبی دارند یا نه .حدود  70درصد زیر خط فقر هستند
و دهکهای متوسط هم به دهکهای پایین و کم درآمد نزول کردند .بعد از نیازهای اجتماعی
و اقتصادی ،نیاز فرهنگی است .مث ً
ال در همین خوزستان واقعاً به نیازهای فرهنگیاش پاسخ داده
میشود یا کسانی که عربزباناند نسبت به زبان و قوم و قبیلهشان احساس هویت میکنند یا
بین فرهنگ سنتی با فرهنگ مدرن پیوندی برقرار شده؟! بخش عمده توان و انرژی ما در دعواها
صرف میشود .این مسائل اتفاق افتاده و مختص خوزستان هم نیست؛ امروز در خوزستان مسئله
آب برجسته میشود و عامل شورش است و فردا ممکن است سیستان و بلوچستان باشد با یک
بحران زیست محیطی یا خشکسالی و اینها جرقه هستند.
 آقای جهانگیری در آخرین سفری که به خوزستان داشتند ،گفته است« :باید عوارض
برخی مباحث توسعهای در کشور را در نظر میگرفتیم و باید توسعه با رضایت مردم باشد؛
مردم وقتی نفع میبرند که تبعیض ،بیعدالتی و نابرابری توسعه را متوجه نشوند ».آیا این
نوعی اعتراف از مسیر  40ساله برای توسعه است؟

آقای جهانگیری و امثال ایشان متأسفانه نسبت به تعاریف توسعه اقتصادی علم کافی ندارند و
اگر هم میدانند ،این دانستن تبدیل به باور و باورشان تبدیل به رفتار نشده .اگر نمیدانند نه اینکه
نخواندهاند ،خواندهاند ،ولی خواندنی که دغدغهمند نبوده و برای نمره آوردن و مدرک گرفتن بوده
و در صحنــه عمل کاری کردند که من گفتم که نمونهاش فوالد بود و از حدود  55میلیون تن
تولید فوالد  36میلیون تن آن از طریق انتقال آب است و یک نمونهاش آبی است که از بندرعباس
با  350کیلومتر فاصله به سیرجان میرود .اگر توسعه یک توسعه پایدار باشد خرده نظام سیاسی،
کارکرد مثبتاش  ۹۰درصد و کارکرد منفیاش  ۱۰درصد میشود نه مانند دولتها در ایران که
برعکس است و از ابتدا بنا را کج احداث میکنند .کارخانه فوالد با  350کیلومتر انتقال آب راه
میاندازند و میدانند یک تن فوالد پنج متر مکعب آب نیاز دارد .باید این آب را حساب کنند چقدر
میتواند در همان محل اولیه استفاده شود و فروش برود و هزینه نقل و انتقال چقدر است! صاحبان
نفوذ در شهرستانهای کویری میخواهند بگویند ما هم در محل خودمان کارخانه فوالد داریم
و پشت اینها آدمها ،وامها ،هیئتهای مدیره ،مواهب و فرصتهای ویژه رشد برای افراد نوکیسه
هست و میآیند و با اعمال نفوذ آب را منتقل میکنند .مسائل اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی از
جهت معکوس و منفیاش وقتی دست به دست هم میدهند روند ضد توسعه تقویت میشود .این
که آقای جهانگیری میگوید توسعه ،تبعیض و غیره اساساً آدرس غلط میدهد.
 آیا نقطه امیدی برای بازگشت به توسعه اجتماعی هست؟

این زمانی است که افرادی که در قدرت هستند به این حرف برسند یا این که در اول قدرتشان
باشد نه این که در پایان قدرتشان و موقع خداحافظی باشد .این در کشور ما رویه شده و تا زمانی
که در قدرت هستند چشمها و گوشها نسبت به واقعیتهای بیرونی بسته است و کار خودشان را
میکنند و در باند خودشان غرقند و پایان کار که میشود برای این که خاطره خوشی از خودشان
در ذهن دیگران و در ذهن تاریخ بگذارند که شــاید دوباره بیایند برای دورههای بعد دانه پاشی
میکنند؛ یعنی این کاری اســت که خودشان باور ندارند و در پایان دولت هم متوجه نمیشوند
که چه میگویند و اآلن هم آدرس غلط میدهند و میبینید رؤســایجمهور ما درســت بعد از
این که دوره ریاستجمهوریشان تمام میشود تازه منتقد میشوند و این خیلی بد است و یک
آفت معرفتی و فرهنگی است که یک نوع ریا ،تظاهر ،دروغ و جهل ،ساختاری شدهاست .توسعه
فرهنگی و الگوهای رفتاری و فکری خیلی مهم است و مغز یک جامعه ،فرهنگش است و وقتی
این اتفاق نمیافتد و ارتباطات کالمی پویا شکل نمیگیرد در این فضای بسته یک تعریف غلط
از توسعه اقتصادی هم بیان میشود که جامعه را به سمت انحراف میبرد و خروجیاش یک نوع
تشتت اجتماعی میشود و تشتت اجتماعی هم نهایتاً به درجازدگی فرهنگی دامن میزند و این
چهار خردهنظام در هم مرتباً اثر میگذارند و از هم اثر میپذیرند.

 با توجه به مسائل عنوانشده ،چه ظرفیتهایی را در متن و بطن جامعه میبینید؟

نقش خردهنظام سیاسی یک نقش بیبدیل است و خردهنظام سیاسی یک نقش منحصر به
فرد بر عهده دارد و مثل یک مدیر برای یک مجموعه یا مثل عمود خیمه است و یک برنامهریز و
سیاستگذار ،یک راهبر و پیشرو و پیشقراول است .وقتی کسی که پیش قراول کاروان است راه
را بلد نباشد و به بیراهه برود همه پشت سرش حرکت میکنند و سرمایههای اجتماعی ،فرهنگی
و اقتصادی هم از بین میرود .این شش هفت میلیون مهاجر و پناهنده گویاست و نیازمند شاخص
دیگری نیست برای این که ببینید یک حاکمیت در یک جامعه ،ناکارآمد است و با یک فروپاشی
اجتماعی مواجه است .مهاجرت را داریم و در داخل هم فقر و بیکاری و شاخصهای اجتماعی
دیگر هم هست .خردهنظام سیاسی که عمود خیمه است اگر پوسیده باشد نمیتوان به سرپا بودن
این خیمه امید بست.
  در واقع رویشها ،همبستگیها و رشد سرمایه اجتماعی از همین جا برمیخیزد.

خردهنظام سیاسی نقش محوری دارد ولی من در خردهنظام سیاسی تغییر و تحول اساسی
ندیدم و هرچه به جلوتر آمدیم باورهای ایدئولوژیکی بیشتر جنبه متعصبانه پیدا کرد یعنی عقل
ستیز شد .در این میان هرچه جلوتر آمدیم دایره بستهتر و فشارها بیشتر شد و مظاهر ایدئولوژی
بیشتر با هم منسجم شدند و آخرین انسجامشان هم این است که امروز هر سه قوه در دستشان
است و برای این تالش زیادی کردند و اندک اختالفی هم که بود میخواهند آن هم نباشد و همه
انبوه شوند و میخواهند همدیگر را بغل کنند و دائم دارند جمعتر و فشردهتر میشوند؛ فشردگی
نگاه ایدئولوژیک تعصب محوری که عقل ستیز است همان چیزی که از ابتدا بوده مثل جنگ؛ چرا
باید جنگ ما هشت سال طول میکشید چه خبر است و مگر ما با دنیا جنگ داشتیم؟! جنگ
جهانی که همه دنیا با هم جنگ داشتند این قدر طول نکشید؛ چرا ما بلد نیستیم با هم حرف
بزنیم و صلح داشته باشیم .این از خردهنظام سیاسی است که از ابتدا داشتیم و امروز بیشتر دارد به
ایدئولوژیک کردن اقدام میکند و بر این اساس من چشمانداز روشنی نمیبینم به رغم شعارهای
زیبایی که داده میشود که آقای رئیسی میآید و هرآنچه خوبان همه دارند ایشان میخواهد یکجا
برای مملکت ایجاد کند! معموالً آدمهایی که حرفهای گنده میزنند به دو دلیل دچار مشکلاند؛
اوالً متوجه نمیشوند چه میگویند چون فرد عاقل حرف گنده نمیزند و آدم عاقل میگوید امروز
مملکت من اینگونه است و یک گام به جلو میروم و اگر در این چهار سال نرخ بیکاری را مث ً
ال
از  35 ،30درصد به  25درصد برســانم خوب است و از این بیشتر از من انتظار نداشته باشید و
نمیتوانم شقالقمر کنم؛ پس یکی اینکه نمیدانند و نمیفهمند .دوم اینکه دانش و توان ندارند و
فاقد دانش و معرفت هستند« .ذات نایافته از هستی بخش /کی تواند که شود هستیبخش» .فرد
از جایی درک پیدا میکند که به دانشگاه برود ،درس بخواند ،بحث کند ،نقد شود و متخصص
شود و از صفر شروع کند و باال بیاید و صنعت را بفهمد و ایدئولوژی را کنار بگذارد و ببیند این
 ۸۵میلیون آدم ،تنوع ،تکثر ،نیازها و خواستههایشان چیست و بر اساس واقعیت اجتماعی پایش
را روی زمین جامعه بگذارد .پس نه به جهت دانش و معرفت این توانایی را دارند و نه به جهت
انجام؛ یعنی فاقد دو نقص بزرگ هستند و به کسی که هم در نظر و هم در رفتار دچار یک سری
اشکاالت زیربنایی و اساسی باشد نمیشود امید داشت.

نکتههایی که باید بدانید
[توسعه فرهنگی و الگوهای رفتاری و فکری خیلی مهم است و مغز یک
جامعه ،فرهنگش است و وقتی این اتفاق نمیافتد و ارتباطات کالمی پویا
شکل نمیگیرد در این فضای بسته یک تعریف غلط از توسعه اقتصادی هم
بیان میشود که جامعه را به انحراف میبرد.
[مسائل اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی از جهت معکوس و منفیاش وقتی
دست به دست هم میدهند روند ضد توسعه تقویت میشود.
[توسع هنیافتگی یعنی کارخانه فوالد به عنوان یک صنعت مادر احداث
کردند که از ابتدا ساختارش دچار مشکل است .ما هیچ صنعت مادری در کشور
نداریم که این صنعت را به یک گوشه از دنیا صادر کنیم و این بخش از دنیا به
این صنعت محتاج باشد و اگر آن محصول را صادر نکنیم دچار مشکل شود.
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توسعه
[ فلسفه علم و توسعه ]

غیبت آموزههای علوم انسانی و اجتماعی در توسعه

تبعات فاجعهآمیز فعالیتهای مهندسی و تکنولوژیک؛ چیستی و چگونگی
JJچکیده
فاجعــ ه زیســتمحیطی در خوزســتان و تبعــات
مصیبتبار آن برای مردم خوزستان و دیگر هموطنان در
نقاط مختلف کشور ،توجه همگان را به تأثیرات مخرب
فعالیتهای مهندسی و تکنولوژیک جلب کرده است .در
این مقاله اما کوشش شده است از یک منظر بنیادینتر
به مسئله نگریسته شود و در این خصوص توضیح داده
علی پایا
شود که چرا فاجعه خوزستان بههیچروی خالف انتظار
فلسفه
پژوهشگر
استاد و
نبوده است و چرا هر نوع اقدام برای ایجاد تغییر در محیط
پیرامون ،خواه در عرصه طبیعت و خواه در قلمرو جوامع
چرا باید خواند:
انسانی ،در غیاب آموزههای نقادانه علوم انسانی و اجتماعی
غیبتنگاهعلوم
میتواند به بروز انواع خسارتهای گسترده زیستمحیطی
اجتماعی و بهطور
و آسیبهای انسانی منجر شود.
کلی علوم انسانی در
تکنولوژیها ،که شــعبههای متنوع مهندســی در
میاننگاهمهندسی
قلمرو گسترده آنها جای دارند ،از توانایی برای تغییر در
به توسعه چه تبعاتی
واقعیت ،و بنابراین خلق واقعیتهای تازه ،برخوردارند .از
دارد؟ مقاله علی پایا،
این حیث توانایی آنها با توانایی اصلی علم/معرفت تفاوتی
فیلسوفوروشنفکر
چشمگیر دارد .توانایی علم/معرفت ،توانایی در بازنمایی
ایرانی را بخوانید.
واقعیت ،آنگونه که هســت ،است .البته این بازنماییها،
بهنوبــه خود واقعیتهایــی تازه به شــمار میآیند .اما
کارکردشان ،چنانکه گذشت ،صرفاً آشکار نمودن واقعیت
است آنگونه که هست .بازنمایی واقعیت اما هدف تکنولوژیها و مهندسیها نیست .انواع
تکنولوژیها و مهندسیها دو کارکرد عمده دارند و تغییر واقعیت را نیز در راستای این دو
کارکرد تحقق میبخشــند .یک کارکرد تکنولوژیها و مهندسیها کمک به رفع نیازهای
غیرمعرفتی ماست .فیالمثل ساکنان دو روستای مجاور که رودخانهای میانشان جریان دارد
برای ارتباط با یکدیگر نیاز دارند پلی بر روی رودخانه برساخته شود و جادهای نیز دو سوی
پل را به روستاهای آنان متصل سازد .این مهم را مهندسان به انجام میرسانند .بیمارانی که
مث ً
ال به کرونا مبتال شدهاند نیاز به رها شدن از بیماری دارند .این مهم را پزشکان عهدهدار
میشوند که در زمره تکنولوژیستها و مهندسان جای دارند .مردم برای زیست در مکانهایی
معین نیاز به سرپناه دارند .معماران و مهندسان معمار این نیاز را برطرف میسازند .آشپزها
نیز با طبخ غذاها نیاز مردم به غذا را پاسخ میدهند.
کارکرد دیگر تکنولوژیها و رشــتههای مهندســی کمک ابزاری به تسهیل تکاپوهای
معرفتی است .دانشمندانی که در تالش شناسایی گونههای مختلف ویروس کرونا و نحوه
عمل آناند ،نیاز به میکروسکوپهای بسیار قدرتمند دارند .این وظیفه را متخصصان ساخت
ابزارها بر عهده میگیرند .دانشمندان برای مبادله اطالعات علمی با یکدیگر نیاز به ابزارهای
مناسب دارند .مهندسان الکترونیک و متخصصان دادهپردازی و طراحان شبکههای مخابراتی،
و هنرمندانی که در کار تولید فونتها برای کتابت کلمات تخصص دارند و بسیاری دیگر از
فنآوران با همکاری با یکدیگر سامانههای انتقال اطالعات نظیر اینترنت را طراحی و تولید
میکنند ،انواع صفحه نمایشها با فونتهای چشــمنواز را به وجود میآورند و از شیوههای
متنــوع صوتی و تصویری بــرای انتقال بهینه اطالعات بهره میگیرنــد و بهاینترتیب به
دانشمندان در تکاپوهای علمیشان (یعنی شناخت واقعیت و بازنمایی آن) مدد میرسانند.
دو کارکرد اصلی تکنولوژیها و رشتههای مهندسی در تحلیل نهایی راجع است به حل
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مسائل عملی از انواع مختلف .علم/معرفت اما صرفاً به مسائل نظری ،یعنی از سنخ شناخت
جنبههای مختلف واقعیت ،نظر دارد .مســائل ،خواه نظری و خواه عملی ،در پرتو نیازهای
آدمیان معنا و اهمیت پیدا میکنند .به یک اعتبار میتوان مدعی شد که ُک ّل زندگی آدمیان
در پرتو مسائلی که با آن مواجه میشوند ،شکل میگیرد و تعریف میشود .عنوان یکی از
خواندنیترین کتابها در حوزه فلسفه علم ،با نظر به نکتهای که ذکر آن گذشت ،چنین است:
1
«زندگی سراسر حل مسئله است».
با در نظر گرفتن جایگاه ویژه مســائل در زندگی ابنای بشر ،این پرسش اساسی مطرح
میشــود که« :مســائل از کجا میآیند و چگونه امری به مسئله بدل میشود؟» متفکران
بسیاری کوشیدهاند به این پرسش پاسخ دهند ،اما شاید دقیقترین و روشنگرترین پاسخها
بهوسیله یک فیلسوف عقلگرای نقاد ،یعنی کارل ریموند پوپر ،ارائهشده است .پاسخ پوپر
به این پرسش آن اســت که آدمیان همواره با انتظاراتی که از پیش در ذهن و ضمیرشان
شکلگرفته است با واقعیت مواجه میشوند .زمانی که این انتظارات در مواجهه با واقعیت
برآورده نمیشــود و واقعیت بهگونهای دیگر ظاهر میشود ،این امر همچون مسئله ،برای
فرد مطرح میشــود .بهعنوانمثال ،برای آن دسته از شهروندانکه انتظار دارند دولتشان به
وظیفه خدمترسانی خود به آنان به نحو احسن عمل کند ،در مواجهه با خطر شیوع ویروس
خطرناکی نظیر کرونا «انتظار» دارند دولت از آنان در برابر این ویروس دفاع کند .اما اگر این
انتظار برآورده نشــد ،آنگاه برایشان این پرسش (مسئله) پدید میآید که چرا چنین شد؟
کارمندی که انتظار دارد طبق معمول هرروز به سر کار برود و وظایف خود را به انجام برساند،
اگر در هنگام ورود به محل کار با کارفرمایش روبهرو شود که به او خبر میدهد از امروز دیگر
در آن موسسه یا اداره سمتی ندارد ،چرایی این امر در قالب یک سؤال (مسئله) در ذهنش
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یشود.
ظاهر م 
مسائل ،چنانکه اشاره شد به دو گروه کلی مسائل نظری و مسائل عملی تقسیم میشوند.
تکنولوژیستها و مهندسان در کار پاسخگویی به مسائل عملیاند .از آنجا که تقریباً عموم
مردم ،در طول زندگی با مسائل عملی زیادی مواجه میشوند که میکوشند برخی از آنها
را خود حل کنند ،در همان حد در زمره تکنولوژیســتها و احیاناً مهندســان (که در تراز
تخصصیتری از فعالیتهای تکنولوژیک عمل میکنند) به شمار میآیند .بازنشستهای که
میکوشد با درآمدی که کفاف حتی نیمی از هزینههای جاری او و خانوادهاش را نمیدهد،
چرخ زندگی را بچرخاند ،و خانم خانهداری که تالش میکند با اندک مواد غذایی که وسع
خود و همسرش اجازه خرید آنها را میدهد ،نیاز به پروتئین کودکان خود را حتیاالمکان
پاسخ دهد ،نوعی تکنولوژیست به شمار میآیند.
بهاینترتیب روشن میشود که تکنولوژیستها و مهندسان ،که هم شامل مردم عادی و
هم متخصصان بسیار برجسته میشوند ،سلسله مراتبی را تشکیل میدهند که در قاعده آن
افراد با تواناییهای عملی سادهتر و عامتر جای دارند و هر اندازه که به رأس هرم نزدیکتر
میشــویم درجات توانایی حل مســائل و نیز درجه تخصصی بودن مسائل باالتر میرود.
تکنولوژیستها و مهندسان موفق کسانیاند که عالوه بر دانستههای کلی مرتبط با مسائلی
شم و توانایی خاصی برای «دیدن و یافتن» راهحل مسائلی که با
که با آن سروکار دارند ،از ّ
آن سروکار دارند برخوردار باشند .هر اندازه درجه تخصصی بودن مسائل باالتر ،نیاز به آشنایی
شم و قابلیتهای فردی،
با شمار بیشتری از دانشهای مرتبط ،فزونتر و نیز ضرورت داشتن ّ
باالتر.
تکنولوژیستها و مهندسان حرفهای ،واجد تخصص برای حل مسائلیاند که از درجات
پیچیدگی باال برخوردارند و معموالً (هرچند نه لزوماً) شــمار زیادی از شهروندان را درگیر
میکنند .تکنولوژیستها و مهندسان میکوشند در مواجهه با مسائل عملی ،مؤثرترین ،و
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در عین حال کمهزینهترین ،و سریعترین (یعنی کمزمانبرترین) راهحلها را برای مسائلی
که پیش رویشان قرار میگیرد ،ارائه دهند .در بسیاری (اگر نه همه) موارد ،تکنولوژیستها
و مهندسان ،از شیوه موسوم به  improvisationیعنی ارائه راهحلهایی که فیالبداهه و
برای موقعیتهای خاصی که با آن درگیرند به ذهنشــان رسیده است ،استفاده میکنند.
احیاناً میتوان آن را «ســرهمبندی ابتکاری» ترجمه کرد .نوازندگان در دستههای ارکستر
که با همکاری یکدیگر میکوشــند نغمههای موزونی را بربســازند ،مکانیکهای اتومبیل
در کشــورهای جهان سوم که میباید اتومبیلهایی را تعمیر کنند که قطعات یدکیشان
شم و مهارتهای
سالهاست از دور خارج شده ،با این شیوه بهخوبی آشنایند .این شیوه با ّ
شخصی که پیشتر بدان اشاره شد و نیز میزان تجربههای افراد از «ورزیدن» با مسائل خاص
مربوط به حوزه تخصص خود ،ارتباط مستقیم دارد.
دقیقاً به همین اعتبار ،تکنولوژیستها و مهندسان در جریان فراگیری فوتوفنهای حرفه
خود ،به نحو ناخودآگاه بهگونهای تربیت میشوند که توجه خود را از همه جزئیات و فروع
مرتبط با یک مسئله خاص عزل کنند و صرفاً و صرفاً بر همان مسئله اصلی که باید راهی
برای حلش بیابند ،متمرکز شوند .نتیجه این نوع تربیت و آموزش ،شکلگیری شخصیتهایی
است که حوزه عالیقشان کموبیش یکسره منحصر به قلمرو تخصصیشان است و عالقهای
به ســر کشیدن به قلمروهای دیگری ندارند و موضوعات مربوط به آن قلمروها ،بهاصطالح
حوصلهشان را سرمیبرد .در دهه  1960میالدی دانشگاه امآیتی که یکی از معتبرترین مراکز
تربیت مهندسان برجسته در حوزههای مختلف مهندسی در آمریکاست پژوهشی گسترده
را در خصوص شیوه زیست و رفتار فارغالتحصیالن این دانشگاه به انجام رساند .درنتیجه این
پژوهش روشــن شد که فارغالتحصیالن امآیتی ،پس از بیرون آمدن از دانشگاه ،شغلی در
رشته تخصصی خود دستوپا میکنند و خانواده تشکیل میدهند و حلقه دوستانشان از آن
پس یکسره محدود به کسانی میشود که در همان رشته خود آنان و از همان دانشگاه و یا
احیاناً دانشگاههای دیگر فارغالتحصیل شدهاند .اینان با جامعه بزرگتر ارتباط برقرار نمیکنند،
و علقه اصلیشــان پیشرفت در همان تخصص اصلیشان و ازاینرو معیار اصلی در انتخاب
کارفرما برایشان نوع مسائل عملی است که محیط کار پیش رویشان میگذارد و نه احیاناً
گرایشهای سیاسی کارفرمایان.
تکنولوژیها و رشــتههای مهندســی به اعتبار تواناییشــان در حل مسائل عملی ،و
تکنولوژیستها و مهندسان به جهت انطباق بیدردسرشان با چشماندازهای سیاسی مختلف،
به ایدهآلهایی برای آن دسته از رویکردها در حکمرانی و حکومتگری بدل شدند که آنها را
اصطالحاً تکنوکراسی (حکومت تکنیک و تکنولوژی) مینامند .دغدغه اصلی تکنوکراسیها،
تأمین خواستههای شهروندان با تکیه صرف به راهحلهای تکنولوژیک و مهندسی است .دو
نمونه اعلی از رویههای متکی به تکنیکساالری در سطح بینالمللی ،صندوق بینالمللی پول
و بانک جهانی است که هردو در دهه  1940تأسیس شدند .طرحهای توسعهای که این دو
نهاد در کشــورهای جهان سوم یا در حال پیشرفت به مورد اجرا گذاردند و اجرای آنها را
شرط اعطای وامهایی کردند که این کشورها به نحو عاجل بدان نیاز داشتند ،میراث شومی
را در تاریخچه فعالیتهای این دو نهاد بر جای گذارده است.
خسارات و فاجعههایی که از رهگذر پروژههای تحمیلی این دو نهاد قدرتمند بینالمللی بر
جان و مال و حرز و نسل مردمان در کشورهای در حال پیشرفت در آفریقا ،آسیا و آمریکای
جنوبی وارد آمده اســت موضوع کتابها و مقاالت و گزارشهای بسیار بوده است .در یکی
از تازهترین این گزارشها که از ســوی «پروژه برتون وودز» ،که یک موسســه غیرانتفاعی
مستقر در انگلستان است ،به انجام رسیده است ،فهرستی از جدیترین آسیبهایی که این
دو نهاد در طول دههها فعالیت خود به بار آوردهاند فراهم آمده اســت 3.این آسیبها ذیل
ســه محور کلی آسیبها در حوزه حکومتگری ،آسیبها در حوزه حقوق بشر ،و آسیبها
در حوزه محیطزیســت دستهبندیشدهاند .در ارتباط با هریک از سه محور اصلی ،شماری
از موارد مشخصتر موردبحث قرار گرفته است .بهعنوانمثال در ارتباط با محور حکومتگری
مردمساالرانه ،نویسندگان متذکر شدهاند که سیاستهای تحمیلی بانک جهانی و صندوق
بینالمللی پول که متکی به نگاهی یکسره تکنوکراتیک بوده است ،ازجمله منجر بدان شده
که کشورهای در حال پیشرفت که در ادبیات توسعه از آنها با عنوان کشورهای «جنوب»
در برابر کشورهای پیشــرفته و ثروتمند (شمال) یاد میشود ،به نحو ساختاری و نهادینه

در عرصههای مختلف جهانی حضورشان کمرنگ شده؛ مشارکت و ذینفعی دموکراتیک
شهروندان آنها زیر پا گذارده شده و محل اعتنا قرار نگرفته؛ تصمیمگیریها درباره شئون
مختلف زندگی در این کشــورها بهگونهای جهتدار و غرضورزانــه متأثر از رویکردهای
ایدئولوژیک صورت گرفته؛ کوششی برای درسگیری از اشتباهات گذشته در آنها به عمل
نیامده است؛ و باالخره آنکه عامالن این آسیبها خواه در نهادهای اصلی و خواه در داخل این
کشورها ،بیهیچ حسابرسی به حال خود رها شدهاند.
در ارتباط با حقوق بشر در کشورهایی که شیوههای تکنوکراتیک بانک جهانی و صندوق
بینالمللی پول در آنها به اجرا درآمده اســت نویسندگان تبعاتی نظیر محدودسازی رشد
زیســتبوم اقتصاد کالن مربوط به جنبههای مختلف حقوق بشــر ،وارد آوردن خسارات
اساسی به حقوق انسانی شــهروندان از رهگذر اجرای پروژههای توسعه ،عدم ارائه شواهد
مثبــت در خصوص اجرای موفقیتآمیز پروژههای تحمیلی ،و خودداری از هر نوع اقدامی
برای ســنجش میزان ضرر و زیان وارده به شــهروندان را برجسته کردهاند ،و در خصوص
آسیبهای واردآمده به محیطزیست از سوی این دو نهاد بینالمللی از رهگذر پروژههایشان
در کشورهای درحالتوسعه این موارد موردبحث قرار گرفتهاند :تکیه به مدلهای رشد غیر
پایدار و غیرقابلدوام؛ ادامه ســرمایهگذاری در ســوختهای فسیلی و عدم سرمایهگذاری
گسترده برای بهرهوری از انرژیهای جایگزین؛ تأکید حداکثری بر مگاپروژهها و طرحهای
بســیار عظیم؛ و باالخره نابودسازی جنگلها .در گزارش اما اشارهای به نابودی منابع آب و
آلودهسازی هوا ،و نیز نابودسازی دیگر منابع طبیعی کشورهای در حال پیشرفت نشده است.
این جنبههــا را اما بهصورت مصداقی یک نهاد دیگر یعنی «کنسرســیوم بینالمللی
روزنام هنگاران کاوشگر» 4در مورد فعالیتهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در قالب
پروندههای متعدد به حیطه عمومی معرفی کرده است 5.در مقاالت متعدد این روزنامهنگاران،
که همگی «نامههاییاند پر آب چشــم» ،از مواردی نظیر ساخت سدهای بزرگ در مناطق
نامناسب بر روی رودخانهها در کشورهای مختلف ،ازجمله در برزیل که سبب بیخانمان شدن
شــمار زیادی از شهروندان ساکن اطراف رودخانه و نابودی بخشهای بزرگی از زمینهای
زراعی ،و از بین رفتن کســبوکار و به عسرت کشیده شدن شهروندان ،نابودسازی زندگی
ماهیگیران در هندوستان ،رهاسازی کشــاورزان کوزویی به امان خدا در پی نیمهکاره رها
ساختن کار ساخت یک نیروگاه تولید برق با سوخت زغالی (که اتحادیه اروپا از مدتها پیش
مخالفت خود را با آن اعالم داشته بود) ،تأثیرات مخرب سیاستهای توسعهای بانک جهانی
و صندوق بینالمللی پول بر سرنوشت مردم بومی کشورهای مختلف ،نقش پروژههای بانک
جهانی و صندوق بینالمللی پول در تخریب زیستبوم کشورهای درحالتوسعه و بسیاری
دیگر طرحهای مخرب مهندسی و تکنولوژیک شده ،بهتفصیل سخن به میان آمده است.
آسیبهایی که در بندهای پیشین فهرست شــدهاند برای مردم کشور ما ،بهخصوص
در دوران بعد از انقالب طنین آشــنایی دارند ،هرچند که در مورد بروز آسیبهای مختلف

نکتههایی که باید بدانید
[اهمیت آموزههای علوم انسانی و اجتماعی برای رشتههای مهندسی و
فنی تا اندازهای است که دهههاست که در همه دانشگاههای معتبر دنیا،
دانشجویان این قبیل رشتهها ملزم به گذراندن واحدهایی در حوزه علوم
انسانی و اجتماعی بودهاند.
[مهمترین جنبهای که علوم انسانی و اجتماعی به فراگیرندگان آن آموزش
میدهند اتخاذ رویکرد نقادانه در قبال اموری است که شخص با آنها مواجه
میشود .ایجاد روحیه نقادانه در فرد موجب میشود ،تا از جزماندیشی پرهیز
کند و برای شنیدن سخنان مخالف و احیان ًا پذیرش آرای متفاوت آمادگی
پیدا کند.
[تحمیل تحریمها نیز که بیشک آسیبهای بسیار به زیرساختهای
کشور و نیز به معیشت و زیست و سالمت شهروندان و سالمت محیطزیست
وارد آورد تا حد زیادی ناشی از تصمیمات نادرستی بوده است که عمدت ًا با
نگاههایی تکنوکراتیک به اتخاذ آنها اقدام شده است.
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توسعه
در ایران خواه در عرصه حکومتگری ،خواه حقوق شــهروندان و خواه محیطزیست ،نقش
کنشگران داخلی و تصمیمگیریهای نادرست آنان ،بهمراتب مؤثرتر از بازیگران خارجی بوده
است .حتی تحمیل تحریمها نیز که بیشک آسیبهای بسیار به زیرساختهای کشور و نیز
به معیشت و زیســت و سالمت شهروندان و سالمت محیطزیست وارد آورد تا حد زیادی
ناشــی از تصمیمات نادرستی بوده است که عمدتاً با نگاههایی تکنوکراتیک به اتخاذ آنها
اقدام شده است .در این خصوص گزارش کوتاه اما تکاندهنده خانم زینب رحیمی در سایت
«عصر ایران» با عنوان «رؤســای جمهور ایران با علم سر جنگ دارند؟ راهکارهای غلط چه
بر ســر ایران آوردند» 6بهاندازه کافی گویاســت .هرچند که میتوان به موارد اشارهشده در
گزارش ایشان ،نمونههای تکاندهنده و تأسفبار بسیاری را افزود؛ از آن جمله ساخت سد
سیوند که بخشهای بزرگی از میراث باستانی ایران را در زیر آب مدفون ساخت ،یا از بین
رفتن محیطزیست در مردابهای هورالعظیم در جریان خشککردن این مردابها بهمنظور
اکتشافات نفتی که به نابودی یک شیوه زیست باستانی در میان عربهای ساکن این منطقه،
و نیز خسارتهای جبرانناپذیر به حیاتوحش منجر شد ،و یا جادهسازیهای بیرویه در
مناطق جنگلی حفاظتشده که سبب وارد آمدن زیانهای گسترده به پوششهای گیاهی
و گونههای زیســتی متنوع در این مناطق شد ،و شهرسازیهای فاقد الگوهای هماهنگ با
محیطزیست که بافتهای سنتی در بسیاری از شهرها نظیر یزد و دیگر شهرهای حاشیه
کویر را از بین برد.
اما آنچه غرض اصلی تحریر این یادداشــت کوتاه است تأکید بر این نکته است که چرا
رویکردهای تکنوکراتیک که در آن یکسره بر رویههای تکنولوژیک و مهندسی تأکید میشود،
همواره با این خطر بالقوه همراه است که آسیبهای سهگانهای را که در گزارش برتون وودز
به آن اشارهشده است با خود به همراه بیاورد 7.رویکردهای تکنولوژیک و مهندسی بهتنهایی و
هم خود
بی استعانت از آموزههای علوم انسانی و اجتماعی ،چنانکه پیشتر اشاره شد ،یکسره ّ
را معطوف به یافتن راهحل برای «مسئله عملی خاصی» که پیش رویشان قرار دارد ،متمرکز
میکنند و بیجهت انرژی و نیروی خود را برای بررســی حواشی مسئله در یک چشمانداز
بزرگتر به مصرف نمیرسانند .بهعنوانمثال ،در دوران سدسازیها در ایران و در زمان ریاست
جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و احمدینژاد ،یکی از اصلیترین اهداف بومسازی یک
تکنولوژی مهم ،یعنی توانایی برساخت سازههای بزرگ بود که تا آن زمان تجربه بومی آن
به دست نیامده بود .همین نکته در ساخت برج میالد نیز یکی از اصلیترین مالحظات به
شمار میآمد .اما از آنجا که مسائلی که واقعیت پیش روی کنشگران قرار میدهد ،حتی اگر
در محیط آزمایشگاه و در چارچوب محیطهایی که اصطالحاً آنها را «سیستمهای بسته»
مینامند ،قابلتقلیل به شمار محدودی از متغیرها باشد ،در خود واقعیت ،که «سیستم باز»
محسوب میشود ،چنین نیست و در آنجا شمار بسیار زیادی از متغیرها به نحو همزمان در
کار تأثیرگذاری بر یکدیگرند.
نکته دیگر در خصوص تکنولوژیها و مهندسیها آنکه آنها عمدتاً (هرچند نه انحصارا ً)8
با مسائلی سروکار دارند که یکسره متشکل از عوامل مادی است و به همین اعتبار مهندسان
و تکنولوژیســتها در تعامل با این قبیل مسائل ،خود را ملزم به توجه به مسائل انسانی و
جنبههای غیرمادی ،نظیر جنبههای فرهنگی ،نمیدانند .یکی دیگر از مهمترین جنبهها در
حوزه تکنولوژیها و مهندسیها ،نیاز به داشتن رویکردی قاطع و مبتنی بر یقین به حصول
نتیجه موردنظر است .این نوع رویکرد ،احیاناً بیآنکه خود فرد بدان توجه داشته باشد نوعی
روحیه جازمانه در وی پرورش میدهد.
همه این موارد را باید با شیوههایی که در علوم انسانی و اجتماعی مورد تأکید است ،مقایسه
کرد .علوم انسانی و اجتماعی ،آنگونه که از عنوانشان برمیآید ،حوزه اصلی پژوهشهایشان
سپهر «وضع و حال و شرایط انسانی» 9است .به این اعتبار همه آنچه به نحوی از انحا موجب
آسیب رســاندن به آدمیان و افزون ساختن آالم آنها میشود ،از آن جمله مسائل مربوط
به زیستبومهای فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و نیز طبیعی در زمره مسائلی است که در
این دســته از علوم با دقت مورد ارزیابی قرار میگیرد .از آنجا که علوم انسانی و اجتماعی
از وجهی جنبه علمی دارند و از وجهی در زمره تکنولوژیها قرار دارند ،10میتوانند از وجه
تکنولوژیک خود تجویزهایی ایجابی به مهندسان و تکنولوژیستها ارائه دهند و از وجه علمی
11
خود تجویزهای سلبی.
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اما شــاید مهمترین جنبهای که علوم انســانی و اجتماعی به فراگیرندگان آن آموزش
میدهند اتخاذ رویکرد نقادانه در قبال اموری است که شخص با آنها مواجه میشود .ایجاد
روحیه نقادانه در فرد موجب میشود ،تا از جزماندیشی پرهیز کند و برای شنیدن سخنان
مخالف و احیاناً پذیرش آرای متفاوت آمادگی پیدا کند .تأکید بر این نکته ضروری است که
این نوع گشــودگی به امکانات متفاوت و آمادگی برای پذیرش دیدگاههای متنوع و احیاناً
مخالف ،با الزامی که در تکنولوژیها و مهندسی برای حصول اطمینان از ایمنی سیستمها و
راهحلهای پیشنهادی موجود است ،در تعارض نیست و با آن قابلجمع است .اما این جمع
میان گشودگی به دیدگاههای مخالف و آمادگی برای پذیرش آنها ،و حساسیت نسبت به
احراز ایمنی موردنظر ،با شیوه تأمل و تدبر و نه به روش جازمانه تحقق مییابد.
اهمیت آموزههای علوم انسانی و اجتماعی برای رشتههای مهندسی و فنی تا اندازهای
اســت که دهههاست که در همه دانشــگاههای معتبر دنیا ،دانشجویان این قبیل رشتهها
ملزم به گذراندن واحدهایی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی بودهاند .در سالهای اخیر اما
برای تقویت پیوند میان این قلمروها ،عالوه بر آنکه روشهای فراگیری نظیر رهیافتهای
بینرشتهای و میانرشــتهای برای انجام پژوهش در حوزههای مختلف به جد ترویجشده
است ،کوششهای گستردهتری برای درج دروس مناسب از قلمرو علوم انسانی و اجتماعی
12
در برنامههای درسی رشتههای مهندسی و تکنولوژیک صورت گرفته است.
با توجه به شــرایط خطیری که ایران در حال حاضر با آن روبهروســت ،امید میرود از
یک ســو متولیان علوم انسانی و اجتماعی کوششی مضاعف برای آشناسازی مهندسان و
تکنولوژیستها و تکنوکراتها با ظرایف علوم انسانی و اجتماعی به خرج دهند و از سوی دیگر
مهندسان و تکنولوژیستها و تکنوکراتها ،در خود آمادگی برای شنیدن سخنان همکاران
خود در این حوزهها را پدید آورند و یا تقویت کنند.
تها
ینوش 
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توکیو ۲۰۲۰چال 
المپیک توکیو بر اساس اعداد و ارقام

متیندخت والینژاد
دبیر بخش چشمانداز

منبع مجمع جهانی اقتصا د

ها درمورد شــیوع کرونا
پس از اختالف نظرها و نگرانی 
در جهان ،توکیو با یک سال تاخیر المپیک را آغاز کرد.
البته این المپیک با مسابقات برگزارشده تا به امروز کمی
متفاوت است.

JJتعداد تماشاگران
توکیو در روز دوشنبه، 12ژوئیه،یک هفته پس از ممنوعیت حضور تماشاگران داخلی
در همه مکانها،در میان نگرانی گسترده مردم در مورد گسترش احتمالی ویروس،وارد
وضعیت فوقالعاده شد .کاتسونوبو کاتو،وزیر ارشد کابینه گفت« :ما از مردم میخواهیم تا
ورزشکاران را از خانه حمایت کنند».
ها
این به دنبال ممنوعیت قبلی اجازه ورود تماشاگران بینالمللی به ژاپن برای بازی 
بوده است.
در ماه مارس،افراد اعضای ســازمان المپیک گفتنــد که وضعیت «چالشبرانگیز»
کوویــدـ 19در ژاپن و جاهای دیگر ـهمــراه با ظهور انواع ویــروس و محدودیتهای
جهانی سفرـ به این معنی است که حضور دارندگان بلیت خارجی ممنوع و هزینه آنها
یشود.
بازپرداخت م 
JJتعداد ورزشهای مختلف در المپیک امسال
در بازیهای توکیو 2020 ، 339مدال در  33رشته ورزشی
در  42مکان از سراسر ژاپن اهدا میشود .بازیها در پنج ورزش
تبورد و موجسواری
سبال/سافتبال ،کاراته ،کوهنوردی ،اسکی 
بی 
برای اولین بار انجام میشود.

 :11500JJتعداد ورزشکاران در توکیو 2020
قرار است حدود  11500ورزشکار در المپیک توکیو شرکت کنند که توازن جنسیتی
آنها  51درصد مرد و  49درصد زن است .با این حال،تنها  40.5درصد از افرادی که در
پارالمپیک شرکت میکنند زن هستند.
برخی از ورزشکاران در حال حاضر از مسابقات خارج شدهاند و نواک جوکوویچ ،شماره
یک تنیس جهان ،اعالم کرد که پس از تصمیم ممنوعیت حضور هواداران و محدودیت
در تعداد افرادی که میتوانند در بازیها شرکت کنند،در مورد شرکت در مسابقات مردد
بوده است.
 2.93JJمیلیون تن :مقدار دیاکسید کربن تولیدشده در «سبزترین»
المپیک
برگزارکنندگان توکیو  2020امیدوارند با انتشــار  2.93میلیون تن دیاکسید کربن
در مقایسه با  3.3میلیون تن تولیدشده در لندن 2012 ،سبزترین میزبان بازیه ا باشند.
ها را تامین میکند و از چراغهای الایدی در
منابع انرژی تجدیدپذیر تمام برق بازی 
همه مکانها استفاده میشود.
ها با اســتفاده از فلزات گرانبهای بازیابیشــده از  6.2میلیون تلفن همرا ِه دور
مدال 
ریختهشده و سکوهای اهدای مدال از پالستیک بازیافتی از اقیانوسهاساخته شده است.
 15.4JJمیلیارد دالر :مبلغی که ژاپن تاکنون برای
توکیو  2020هزینه کرده است
ژاپن تاکنون به طور رسمی  15.4میلیارد دالر برای بازیهای
ِ
المپیک به تعویق افتاده هزینه کرده است و مبلغ  6.7میلیارد
دالر از مالیاتدهندگان این کشور تامین میشود .اما ممیزیهای
دولتی نشان میدهد که این رقم میتواند بسیار بیشتر باشد،زیرا
ژاپن و کمیته بینالمللی المپیک ( )IOCدر صورت لغو المپیک
برای دومین بار ،میلیاردها دالر ضرر میدیدند.

لغو بازیهای توکیو حدود  4.5تریلیون پوند ضرر به همراه خواهد
ها به مدت یک سال،حدود 640.8
داشت و همچنین تعویق بازی 
میلیارد پوند ضرر دارد

چشمانداز

اقتصاددان ژاپنی :مزایای مالی بازیهای توکیو بیش از حد برآورد شده و فاقد اعتبار است

المپیک  2020آنقدر سود نداشت
برآوردهای مختلف در مورد آثار اقتصادی المپیک و پارالمپیک تابستانی توکیو توسط
کارشناسان،اندیشکدههای خصوصی و سایر احزاب اعالم شده است .تصور رایج این است
ها از 3
ها سود بیشتری نسبت به لغو آنها خواهد داشت،هرچند تخمین 
که برگزاری بازی 
تریلیون تا  100تریلیون ین (حدود  28.5میلیارد دالر تا  949میلیارد دالر) متغیر است.
ماینیچی شینبون با یوشیهیکو سنو،اقتصاددان و مشاور پژوهشی موسسه ژاپن و عضو
سابق آژانس برنامهریزی اقتصادی ،در مورد قابلیت چنین برآوردهای اقتصادیای برای
بازیهای توکیو گفتوگو کرد .در زیر گزیدهای از سخنان سنو آمده است.
وقتی تصمیم گرفته میشود که کدام کشورها میزبان المپیک و پارالمپیک یا هر رویداد
ورزشی بینالمللی دیگری مانند جام جهانی فوتبال و راگبی باشند،برآوردهای مختلفی در
مورد مزایای اقتصادی آنها اعالم میشود .با این حال،بیاعتمادی به چنین برآوردهایی در
بین کارشناسان اقتصادی ریشه دارد .استفان شیمانسکی،استاد اقتصاد ورزش در دانشگاه
میشیگان،تا آنجا پیش رفت که تأیید کرد هیچ مقاله علمی شایسته ای وجود ندارد که
ثابت کند رویدادهای ورزشی باعث ایجاد رشد اقتصادی میشود.
یکی از دالیل چنین بیاعتمادیای این است که بسیاری از برآوردها درآمدهای مورد
انتظار و هزینههای الزم را با هم در نظر دارند .به عنوان مثال،فرض میکنیم تالشی همراه
با درآمد مورد انتظار  5میلیارد ین (حدود  47.5میلیون دالر) پس از سرمایهگذاری 100
میلیارد ین (حــدود  949میلیون دالر) وجود دارد .از نظر آثار اقتصادی،رقم  5میلیارد
ها به همراه درآمد مورد
ین باید مورد توجه قرار گیرد،اما برای رویدادهای ورزشی،هزینه 
انتظار کاهش پیدا میکند .بنابراین در این مورد،برآوردها ممکن است بیان کنند که تأثیر
اقتصادی  105میلیارد ین (حدود  996میلیون دالر) است .این تخمین انتظارات بیش از
حد مردم را از اثرات اقتصادی این پروژه به همراه دارد.
یکی دیگر از عوامل موثر در بیاعتمادی این است که ارقام درآمد مورد انتظار بیش از
ها و مدیریت
حد برآورد میشود .اثرات مستقیم از طریق سرمایهگذاری در تنظیم ورزشگاه 
رویداد ایجاد میشود .پس از آن،اثرات غیرمستقیم در نتیجه رفتار مصرفکنندگان که
برای دیدن رقابت میآیند ظاهر میشود،که من فکر میکنم جایی است که برآوردهای
بیش از حد باال شکل میگیرد.
به نظر میرســد در هر برآورد از اثر چندبرابرکننده،که نشاندهنده تأثیرات موجدار
در اقتصاد است،و جداول ورودی-خروجی،که به عنوان پایه آمار استفاده میشود،برای

محاسبه اثرات غیرمستقیم استفاده میشود.
اجازه دهید نگاهی به اعداد واقعی اعالمشده توسط کمیته مناقصه بازیهای توکیو در
سال  2012بیندازیم .تأثیر اقتصادی بین سالهای  2013تا  2020در مجموع  3تریلیون
ین برآورد شد .اگرچه این رقم در مقایسه با برآوردهایی که چشمانداز اقتصادی را 100
تریلیون ین اعالم کردهاند،معتدل است،اما هنوز تردیدها باقی است .طبق برآورد،1.67
تریلیون ین از ســود  3تریلیون ینی به توکیو و  1.29تریلیون ین باقیمانده به مناطق
ها برگزار شود،ممکن است افرادی باشند که از
محلی نســبت داده شده است .اگر بازی 
اماکن محلی دیدنکنند،اما به نظر میرسد سود تخمینی برای مناطق دیگری غیر از
توکیو بسیار زیاد باشد.
ممکن است افرادی باشند که معتقدند برگزاری المپیک برای اقتصاد بهتر از لغو آنها
اســت .با این حال،این تصور مشترک بین بســیاری از اقتصاددانان وجود دارد که تأثیر
اقتصادی میزبانی المپیک و پارالمپیک برای کشورهای توسعهیافته محدود است.
اگر اقتصاد ژاپن مانند المپیک  1964توکیو در مرحله رشد قرار داشت،میشد انتظار
ها اقتصاد را تحریک کنند .با این حال،چنین تأثیراتی در شرایط کنونی که
داشت که بازی 
ها ایجاد
درآمد افزایش نمییابد بسیار محدود است .حتی اگر تقاضای خاصی برای بازی 
شود،مردم فقط هزینههای دیگر را کاهش میدهند .اگر چنین باشد،به سختی میتوان
تأثیری بر کل اقتصاد داشت .شاید بهتر باشد المپیک و پارالمپیک به عنوان «جشنواره
ورزشی» ارزشگذاری شوند نه از روی تاثیر اقتصادی آنها.
به گفته کاتســوهیرو میاموتو،استاد افتخاری دانشــگاه کانسای،برگزاری مسابقات
المپیک و پارالمپیک توکیو بدون تماشاگر منجر به ضرر اقتصادی تا  2.4تریلیون پوند
در ژاپن میشود.
JJضرر بدون تماشاچی
طبق برآوردهایی که منتشر شد،برگزاری بازیهای توکیو پشت درهای بسته باعث از
دست رفتن  381.3میلیارد پوند خواهد شد .به دلیل کاهش اشتیاق مردم برای رویدادهای
ف و  280.8میلیارد
ورزشی چهارساله،تأثیرات محرک بر هزینههای مصرف خانوار به نص 
ها کاهش پیدا میکند.
پوند میرسد و فعالیتهای بازاریابی شرکت 
سود اقتصادی ناشی از رویدادهای تبلیغاتی ورزشی و فرهنگی پس از بازیها نیز به
نصف کاهش پیدا میکند و به  851.4میلیارد پوند میرسد.
هرگونه حرکت برای محدود کــردن یا ممنوعیت حضور
تماشاگران نیز منجر به ضعف تقاضای گردشگری و فرصتهای
تجاری کمتر میشود.
در همین حال،پروفسور میاموتو دریافت کهمزایای اقتصادی
ها برای المپیک ،قب ً
ال
ها و سایر آمادگی 
ناشــی از ساخت مکان 
مشاهده شده است .میاموتو در گذشته محاسبات خود را منتشر
کرده است که نشــان میدهد لغو بازیهای توکیو حدود 4.5
تریلیون پوند ضرر به همراه خواهد داشــت و همچنین تعویق
ها به مدت یک سال،حدود  640.8میلیارد پوند ضرر دارد.
بازی 
محاسبه ســناریویی که در آن تعداد تماشاگران به نصف
کاهش پیدا میکند،ضرری در حدود  1.4تریلیون پوند تخمین
زده است.
منبع روزنامه ماینیچی
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[المپیک  2020توکیو]

چگونه بازیها سبز میشوند
ی
از تختهای مقوایی تا مدالهای بازیافت 

رویــای توکیو  2020کمترین آلودگی را منتشــر کرده اســت ،به طوری که حتی
ورزشکاران بر روی تختهای مقوایی میخوابند.
تختخوابهایی که پس از این رویداد بازیافت میشوند،طوری طراحی شدهاند که تا
 200کیلوگرم وزن را تحمل میکنند،اگرچه سازماندهندگان هشدار میدهند که در
صورت پرش روی آنها میشــکند .تشکهای روی 18هزار تخت مقوایی که برای این
مراسم تهیه شدهاند نیز پس از استفاده کام ً
ال قابل بازیافت خواهند بود.
اینهمه بخشــی از تالش کمیته المپیک توکیو برای کاهش رد کربن در این رویداد
است .برآورد شده که بازیهای ریودوژانیرو  2016حدود  4.5میلیون تن دیاکسید کربن
منتشر کرده است .بازیهای لندن 2012،که ادعا میشد سبزترین بازیهای تاریخ است،
 3.3میلیون تن تولید کرد .توکیو میخواهد رکورد لندن را بشکند و پیشبینی میکند که
این رویداد بیش از  2.93میلیون تن دیاکسید کربن منتشر نخواهد کرد.
منبع اصلی انتشــار گازهای گلخانهای در هر رویداد بینالمللی ناشی از ورود رقبا و
تماشاگران است .سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی ( )ICAOمیگوید پرواز برگشت
از نیویورک به توکیو بهازای هر مسافر  946کیلوگرم دیاکسید کربن تولید میکند.
سازماندهندگان ،یک برنامه جبران کربن به طور مستقل طراحی کردهاند تا اطمینان
ها  -که در  24ژوئیه افتتاح میشود،و پس از آن پارالمپیک در 25
حاصل شود که بازی 
اوت  -تا حد امکان کربن کمتری منتشر میکنند.
JJطال،نقره،برنزـ همه بازیافت میشوند
برق مورد استفاده در بازیها از منابع انرژی تجدیدپذیر مانند خورشیدی،زیست توده

و آب تامین میشود .اقدامات مربوط به بهرهوری انرژی شامل نصب چراغهای الایدی
در همه مکانهای رویداد است.
توکیو  2020حتی از فلزات گرانبهای بازیابیشــده از  6.2میلیون تلفن همراه دور
ریختهشــده برای مدالهای خود استفاده کرده است .در بازیافت 3200 ،کیلوگرم طال،
 3500کیلوگرم نقره و  2200کیلوگرم برنز مورد نیاز برای تولید  5000مدال به دست
آمد.
ها
سکوهای مراسم اهدای مدال از پالستیک بازیافتی که توسط مردم اهدا و از اقیانوس 
بازیابی شده،ساخته شده است .پس از بازیها،این موارد برای اهداف آموزشی استفاده
میشوند یا برای تولید بطری توسط حامی  Procter & Gambleبازیافت میشوند.
همچنین برای حمل و نقل ،گازهای گلخانهای صفر خواهد بود،از جمله به وســیله
اتوبوسهای پیل سوختی،شاتلهای باتری مستقل و لیفتراکهای هیدروژن،که برای
جابهجایی وسایل سنگین در مکانهای المپیک استفاده میشود.
JJمیراث امید زلزله
مشعل المپیک با اســتفاده از ضایعات آلومینیومی مسکن موقت که پس از زلزله و
ســونامی  2011تولید شد ،ساخته شــده و لباسهای یکشکل مسئوالن از پلیاستر
مشتقشده از بطریهای بازیافتی تهیه شده است.
پالزای دهکده المپیک با چوب منبع پایدار که توسط مقامات محلی در سراسر ژاپن
اهدا شده،ساخته شده است .پس از بازیها،این چوبها به عنوان نیمکتهای عمومی یا
برای ساختن ساختمانهای عمومی استفاده میشود.
منبع مجمع اقتصاد جهانی
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چشمانداز

ژاپن پس از المپیک 2020
ها سال بدهکار خواهد شد؟
آیا ژاپن از بازیهای المپیک پولی به دست میآورد یا ده 

دیوید مکالهینی
تحلیلگر اقتصادی مقیم ژاپن

در حقیقت،توکیو
 2020بیشتر
به نمادپردازی
پرداخت تا سود.
این نشاندهنده
بازگشت ژاپن
به مقام ستاره
بینالمللی بود و
ها سال
پایان ده 
تورم و سختیهای
پس از حباب
را به همراه
داشت .توکیو
 2020همچنین
«بازیهای بازیابی»
نامیده میشود که
نشاندهندهبهبود
کامل ژاپن از بالیای
زمینلرزه بزرگ
شرق این کشور در
سال  2011است
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هشــت میدان جدید،ده مکان موقت،زیرساختهای سطح شهر از
ایستگاههای قطار با فناوری پیشرفته تا سنگفرشهای مسدودکننده گرما
و دهکده وســیع المپیک که به ساحل خلیج توکیو چسبیده است؛ این
هزینه میزبانی توکیو  2020است.
اما صحبت در مورد منابع مالی المپیک یک حدس اســت .عاقالنه
موضوع را مطرح کنیم :سازمان المپیک به شفافیت مالی مشهور نیست.
هزینه بازیهای توکیو در کمپین پیشنهادی  7.3 ،2013دالر تخمین زده
شد .در دسامبر 2020،به دنبال تعویق یکساله بازیها،کمیته بینالمللی
المپیک مدعی شــد که هزینه آنها دو برابر خواهــد بود .ارزشگذاری
مســتقل  -بدون هیچگونه ســودی  -مجموع آن را به  30میلیارد دالر
نزدیک کرده است.
JJمجموع صورتحساب المپیک
هرطور نگاه کنید،میزبانی المپیک یک تالش گرانقیمت است .اما
ژاپن تنها راه بیپروای پیشینیان خود را دنبال میکند .بازیهای زمستانی
 2014سوچی  55میلیارد دالر هزینه داشت که حدود  10میلیارد دالر
بیشتر از کل دارایی ثروتمندترین فرد ژاپنی،ماسایوشی سان است .یونان
برادرز (بحران مالی) در سال  2008به رکود اقتصادی
پس از سقوط لمن 
شــدیدی سقوط کرد و بسیاری هنوز المپیک  2004آتن را عامل اصلی
این ضربه اقتصادی میدانند.
برآوردهای رسمی نشان میدهد هزینه ریو  2016حدود  13میلیارد
دالر بــوده که دولــت را مجبور کرد تا هزینههــای بخش مراقبتهای
بهداشتی،آموزشی و پلیس را کاهش دهد تا الیحه رو به افزایش را تامین
کند .زمانی که آنها در سال  2006بدهیهای خود را پرداخت کردند،ما
جورج بوش،عراق و پلی استیشن  3را داشتیم.
المپیک به هیچ وجه پولساز نیست و موجهای مالی طوالنیمدت را در
پی دارد .در واقع،لسآنجلس در سال  1984آخرین بار و تنها بر اساس
ها بود که توانست پولی به دست آورد؛ زمانی که بازیهای
برخی تخمین 
ها از قبل
تابســتانی سود میبرد  -و فقط به این دلیل بود که زیرساخت 
ایجاد شده بود.
JJآیا باید نگران باشیم؟
تعداد صفرهای زیادی را که در توکیو  2020خرج شده است میتوان
به بهترین وجه نشــان داد :اســتادیوم ملی ژاپن .دولت یکی از معماران
برجسته جهان را مامور این کار کرد؛ زاها حدی دیک استادیوم آیندهنگر را
در سبک عالمت تجاری طراحی کرد .اما زمانی که برآورد ساخت و ساز
به  2میلیارد دالر رســید -که آن را گرانترین استادیوم ورزشی جهان
ها لغو شد .کنگو کوما،جایگزین حدید،یک استادیوم با
نامیدند -برنامه 
استفاده از فوالد و چوب در هریک از  47استان ژاپن طراحی کرد .اگرچه
ها
میتوان گفت که بیشتر با سنت معماری ژاپن مطابقت دارد،اما هزینه 
هنوز  1.4میلیارد دالر بود.
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ریزی توکیو  2020است :برنامهه ای ساختمانی،
JJاین برنامه ِ
واردات گرانقیمت و صورتحساب سرسامآور؛ اما آیا باید
نگران باشیم؟
جســپر کول،اقتصاددان ساکن توکیو میگوید« :پاسخ منفی است.
ها خرج
ســاخت و ساز به طور اساسی انجام و برای همه اهداف و هزینه 
ها با حدود  50درصد
ها در طول بازی 
شده اســت ».اگرچه اســتادیوم 
ظرفیــت (در بهترین حالت) کار خواهند کرد،اما انتظار میرود بازدهی
بیشــتری در دهههای آینده داشته باشــند .برخالف النه پرنده پکن و
ورزشگاه المپیک آتن -که به سرعت تبدیل به زمینهای متروک شد-
استادیوم ملی ژاپن به اجرای رویدادهای ورزشی و فرهنگی فراتر از توکیو
 2020ادامه میدهد.
زمانی که ژاپن اعالم کرد به هیچیک از بازدیدکنندگان خارجی اجازه
ها داده نمیشود،رشد آینده گردشگری از بین رفت.
ورود در طول بازی 
برآوردها حداکثر بازدهی گردشــگری را که شامل یک میلیون تماشاگر
یشــ د ، 11میلیارد دالر اعــام کردند .به نظر میرســد این کمبود
م 
سرسامآور است .کول میگوید،اما با توجه به اینکه ارزش اقتصاد ملی 5.5
تریلیون دالر است،«این تأثیری بر کل اقتصاد کالن ژاپن نمیگذارد».
JJمدتزمان الزم برای پرداخت کسری چقدر است؟
هادی کاهی،استاد اقتصاد مستقر در توکیو،چندان امید ندارد .کاهی
پیشبینی میکند که چندین ســال طول میکشــد تا توکیو بودجه را
تصویب کند .او این را به عنوان یک «مشــکل زمانی» توصیف میکند،
زیرا پروژههای  10ساله به مدت سه تا چهار سال تدوین شده است .کاهی
میگوید« :این کسری به تنهایی به کسریهای آینده اضافه نمیکند -
فقط بدهی -بلکه بخشی از بودجههای آینده را برای بازپرداخت این بدهی
از بین میبرد».
اگر شیوع کووید 19-در المپیک دنبال شود،پیامدهای بیشتری برای
توکیو خواهد داشــت .زیانهای اقتصادی ناشی از سه حالت اضطراری
توسط دولت ژاپن به ترتیب حدود  58میلیارد دالر ، 57میلیارد دالر و 17
میلیارد دالر هزینه داشته است.
کاهــی میگوید« :از منظــر اقتصاد اینها اعداد هســتند .اما با هر
ورشکستگی مشاغل باید به خاطر داشته باشیم که خانوادههایی درآمد
خود را از دست میدهند و بسیاری از فرصتهای شغلی با همه پیامدهای
اجتماعی و روانی از دست میرود که در تعداد بیشتری از مشکالت روانی
منعکس میشود؛ احتماالً خودکشی».
JJکمپین روابط عمومی
در حقیقت،توکیو  2020بیشتر به نمادپردازی پرداخت تا سود .این
ها سال
نشاندهنده بازگشت ژاپن به مقام ستاره بینالمللی بود و پایان ده 
تورم و سختیهای پس از حباب را به همراه داشت .توکیو  2020همچنین
«بازیهای بازیابی» نامیده میشود که نشاندهنده بهبود کامل ژاپن از

المپیک بههیچوجه پولساز نیست و موجهای مالی طوالنیمدتی در پی دارد .در واقع،لسآنجلس در سال  1984آخرین بار
ها بود که توانست پولی به دست آورد؛ زمانی که بازیهای تابستانی سود میبرد  -و فقط به
و تنها بر اساس برخی تخمین 
ها از قبل ایجاد شده بود
این دلیل بود که زیرساخت 

بالیای زمینلرزه بزرگ شرق این کشور در سال  2011است.
هــا در مورد مارک تجاری نیز بــود .آنها یک تبلیغ برای ژاپن
بازی 
سرد بودند :کشوری با چشماندازهای نئون پاشیده از شهر و زیارتگاههای
کوهســتانی مهآلود .دنیایی از فرهنگ وفناوری .توکیو  2020قرار بود
ادامه افزایش چشمگیر گردشــگری بین  2012تا  2019باشد .پس از
هشت سال افزایش مداوم بازدیدکنندگان خارجی،ژاپن رکورد  40میلیون
گردشگر در سال  2020را پیشبینی کرده بود.
کول میگوید[« :توکیــو] در بهترین مورد ،المپیک پولســاز نبود.
المپیک قرار بود ویترینی از ابرقدرت سبک زندگی ژاپن،ابرقدرت سبک
زندگی توکیو باشد ...که از نظر نامگذاری ژاپن به عنوان موفقترین جامعه
پســاصنعتی با باالترین کیفیت،منفعت اصلی بلندمدت زندگی خواهد
بود ».با توقف تأثیرات اقتصادی فوری به دلیل کووید ،19-منطقی است
کــه ژاپن باید برنامههایی برای لغو توکیو  2020میداشــت .اما آیا این
تصمیم واقعاً با آنها بود؟
JJقرارداد شهر میزبان
قرارداد شهر میزبان،که توســط IOC،کمیته المپیک ژاپن و شهر
توکیو امضا شده است،فشار فوقالعادهای وارد میآورد .فقط  IOCمیتواند
قرارداد را یکطرفه فسخ و در نتیجه بازیها را لغو کند و اختیار خود را در
مورد تصمیمگیری برای ارائه هرگونه کمک مشروط دارد.
همانطور که در بند  66ذکر شــده ، IOCمیتواند قرارداد را فســخ
کند در صورتی که «دالیل منطقی برای باور داشــته باشد ...که ایمنی
شرکتکنندگان در بازیها به هر دلیلی به طور جدی تهدید میشود».
عجیب اســت که احتمال انواع کوویــد 19-و وضعیت اضطراری در
سراسر کشور این معیارها را برآورده نمیکند .هنگامی که متوجه میشوید
 IOCبین سالهای  2013تا  2016رکورد سود یک میلیارد دالری داشته

است ( 78درصد آن از حقوق پخش بازیهای سوچی و ریو بوده است)،
این خودداری خود را در چارچــوب قرار میدهد .یا همانطور که کول
بهصراحت میگوید« :این حرص و طمع ساده است».
JJدر نقض قرارداد
اکثر تفاسیر حقوقی نشان میدهند که اگر توکیو سعی کند از برگزاری
بازیها جلوگیری کند،این نقض قرارداد است و به دنبال آن هزینههای
قابل توجهی متحمل میشود .مایکل مروچک،وکیل سوئیسی مستقر
در توکیو،معتقد اســت که توکیو میتواند بازیها را بدون حواله،تحت
شرایطی لغو کند.
او میگوید« :بر این نکته باید دوباره تأکید کرد که مطالبه خسارت [از
 ]IOCتنها در صورتی امکانپذیر اســت که شهر توکیو نتواند ثابت کند
ها مقصر بوده اســت .سوالی که مطرح میشود این است
که در لغو بازی 
که آیا لغو بازیهای المپیک به دلیل همهگیری،تقصیر توکیو محسوب
میشود یا خیر».
عالوه بر این، مروچک بر اساس ماده  119قانون تعهدات سوئیس که
اساســاً بر قرارداد شهر میزبان حاکم است، میگوید« :تعهد توکیو برای
برنامهریزی،سازماندهی،تأمین مالی یا اجرای بازیهای المپیک به طور
خودکار در صورت غیرممکن شدن عملکرد و عدم امکان منتفی میشود.
همین هم بر عهده توکیو است».
اما المپیک با اشــتیاق جزئی دنبال شد .در هر صورت،بعید به
نظر میرسد که پیامدهای اقتصادی توکیو  2020به ژاپن به صورت
طوالنیمدت و ملموس آســیب برساند .اما شهرت ملت در خطر
است و همزمان با ادغام نیروهای مختلف حقوقی،بهداشت عمومی،
سیاســی و مالی،المپیک در واقع میراث ناخوشایندی را به جای
خواهد گذاشت.

بازیهای
زمستانی2014
سوچی 55میلیارد
دالر هزینه
داشت که حدود
 10میلیارد دالر
بیشتر از کل دارایی
ثروتمندترینفرد
ژاپنی،ماسایوشی
سان است .یونان
ن
پس از سقوط لم 
برادرز (بحران

مالی) در سال
 2008به رکود
اقتصادی شدیدی
سقوط کرد و
بسیاری هنوز
المپیک 2004آتن
را عامل اصلی این
ضربه اقتصادی
میدانند
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نیینامی با برآورد اینکه مشاغل ژاپنی میتوانستند تا
 10درصد از فروش خود را افزایش دهند،گفت:
«ضررهای اقتصادی بسیار زیاد خواهد بود».

چشمانداز
یکی از برجستهترین رهبران تجاری ژاپن میگوید

المپیک ارزش تجاری خود را از دست داد
تاکشــی نیینامی،مدیرعامل شــرکت ســانتوری،در مصاحبهای
اختصاصی با سیانان بیزینس اظهار داشت که شرکت او تصمیم نگرفته
اســت که حامی بازیهای آینده توکیو باشد و گفت که «بسیار گران
است ».رئیس غول نوشابهسازی ژاپنیگفت« :ما فکر میکردیم شریک
المپیک باشیم ...اما شرایط اقتصادی مطابقت نداشت».
به جای امضای قرارداد به عنوان حامی رسمی،سانتوری راهی دیگر
را برای افزایش دید خود در طول بازیها انتخاب کرد؛ شرکت مستقر در
ها و کافههای اطراف اماکن ورزشی برای
توکیو قصد داشت با رستوران 

میشل تو  /سلینا وانگ
نویسندگان سی ان ان

ارقام المپیک ژاپن
اعداد و آمار بازیهای المپیک ۲۰۲۱

حاضران

جنسیت ورزشکاران
زنان

% 49

% 51
79,000

11,500

کارکنان خارجی،
خبرنگاران و
خدمات

مردان

ورزشکاران

واکسیناسیون در ژوئیه
% 8-30
ژاپنیها

ساکنان دهکده
المپیک

% 80

تماس برای لغو

6,000

پزشکان توکیو

106

+415,000

تغییر دادخواست
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تبلیغ نوشیدنیهای خود ارتباط برقرار کند و چندین موسسه را برای
خدماترسانی منحصرا به محصوالت خود باز کند.
نیینامی در توکیو گفت« :من فکر میکردم که این مناسبت برای ما
بسیار وابسته به ظاهر خواهد بود .انتظار داشتم تماشاگران زیادی از خارج
از این کشور به دیدن آن بیایند».
تصمیم اخیر ســازمان برای ممانعت از حضور تماشاگران در محل
ها را
بازیهای توکیو به دلیل نگرانیهای بهداشــت عمومی،این برنامه 
لغو کرد .نیینامی با برآورد اینکه مشاغل ژاپنی میتوانستند تا  10درصد
از فروش خود را افزایش دهند،گفت« :ضررهای اقتصادی بســیار زیاد
خواهد بود».
بر اســاس برآورد تاکاهیده کیوچی،اقتصاددان موسسه تحقیقاتی
Nomuraنداشتن تماشاگر داخلی میتواند برای اقتصاد ژاپن 146.8
میلیارد ین ( 1.3میلیارد دالر) هزینه داشته باشد.
او در گزارشــی در ماه ژوئن اشــاره کرد که «بخش بزرگی از سود
اقتصادی مورد انتظار از بازیهای توکیو در ماه مارس،زمانی که تصمیم
به ممنوعیت سفر تماشاگران خارجی به ژاپن گرفته شد،ناپدید شد .این
زمانی است که [باید] به این فکر کنیم که المپیک چه ارزشی دارد؟»
نیینامی گفت من فکر میکنم المپیک ارزش خود را از دست داده
است.
بازیهای توکیو بسیار بحثبرانگیز بوده است،اعتراضات بیشماری
بــرای لغو این رویداد صورت گرفته و هزاران داوطلب از آن کنارهگیری
کردند.
علیرغم روابط نزدیک نیینامی با دولت ژاپن (او مشــاور اقتصادی
نخستوزیر یوشیهیده سوگا اســت) مدیر اجرایی از انتقاد از آن دریغ
نمیکند .او با اشــاره به تاخیر ژاپن در زمینه واکســن و موج گرمای
مداوم توکیو گفت« :نمیدانم چرا بازیها به تاخیر نیفتاد .باید به تعویق
میافتاد ...حداقل دو ماه».
JJیک شرط بزرگ
این ماه ژاپن تأیید کرد که المپیک به دلیل همهگیری ویروس کرونا
تحت وضعیت فوقالعاده برگزار میشود.
این خبر ضربهای برای کسانی مانند سانتوری بود که در حال افزایش
هزینههای مصرفکننده بودند .تاکنون،بیش از  60مورد از مشاغل ژاپنی
رکورد  3میلیارد دالر را در المپیک امســال هزینه کردهاند  -و اکنون
بسیاری از آنها نگران بازگشت سرمایه هستند.
نیینامی در پاســخ به این ســوال که آیا فکر میکند المپیک هنوز
میتواند در تابستان امسال برای شرکتهای ژاپنی تقویتکننده باشد،
گفت :فکر نمیکنم .تویوتا،یکی از بزرگترین حامیان بازیها،اعالم کرد
که تبلیغات مربوط به این رویداد در ژاپن را منتشر نمیکند و به جای آن
تبلیغات «عادی» را انتخاب میکند.
به گفته بخش خودروسازان آمریکای شمالی،این تصمیم با در نظر
گرفتن «وضعیت کوویدـ »19در این کشور گرفته شده است.

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

باال و پایین سرمایهگذاری در موریتانی

سرزمین صحرا و ساحل
1

فرزانه سالمی ،کاوه شجاعی
موریتانی را بهتر بشناسیم
موریتانی کشوری است در غرب آفریقا؛ جایی که یک
گروه همسایهها
سرش صحرای آفریقاست و سر دیگرش اقیانوس اطلس.
تقریبا دوسوم از مساحت این کشور را بیابان تشکیل داده و قبایل بیابانگرد زیادی نیز
در موریتانی زندگی میکنند که در مقاطع مختلف در عرصه سیاســی این کشور نقش
ایفا کردهاند.
موریتانی به دلیل نزدیکی به کشورهای مهمی مثل مراکش و الجزایر ،همواره در سایه
آنها قرار گرفته است؛ اما اهمیت تاریخی و امروزی این سرزمین کم نیست .این سرزمین
که قبال به نام موریطینیه شناخته میشد نقطهای است که شمال و غرب آفریقا به یکدیگر
پیوند میخورند و طیف عظیمی از مردمان و افکار در آن از هم تاثیر میپذیرند .از زمان
قدیم ،مسیرهای تجارت در صحرا همواره از سرزمین موریتانی میگذشته تا به آبهای
اقیانوس اطلس برسد و حتی بردگان نیز از این مسیر جابهجا میشدند .به علت موقعیت
جغرافیایی موریتانی بود که اسالم در قرن دهم میالدی به آنجا رسید و اکنون نیز تقریبا
تمام جمعیت این کشور مسلماناند.

به دلیل وجود بردگان ،بیابانگردان و نیز اعراب مهاجر در سرزمین موریتانی ،مناقشات
در سطوح مختلف اجتماعی در این کشور از دیرباز وجود داشته است .موریتانی در قرن
پانزدهم شاهد حضور پرتغالیها بود و آنها برای تجارت کاال (از جمله طال) و برده در این
سرزمین حتی شهرهایی را هم تاسیس کردند .پای اسپانیاییها و هلندیها نیز بعدا به این
کشور باز شد اما فرانسویها و انگلیسیها رقابت گستردهای در قرن نوزدهم برای نفوذ در
موریتانی با یکدیگر داشتند.
موریتانی از اوایل قرن بیستم میالدی نیز تحت استعمار فرانسه قرار گرفت که آن هم
به پیچیدگیهای جامعه دامن زد .البته موریتانی نقطه تمرکز فرانسویها در آفریقا نبود،
اما به هر حال تعادل قدرت را در این ســرزمین به هم زد .استعمار در عین حال سبک
زندگی جدیدی در مناطق شهری موریتانی به وجود آورد که به شدت با مناطق بیابانی و
سنتهای قبیلهای تاریخی در این سرزمین تعارض داشت.
JJدعواهای استقالل و صحرا
موریتانی تا سال  ۱۹۶۰میالدی بخشی از سرزمینهای تحت کنترل فرانسه در غرب
آفریقا بود و تازه بعد از استقالل بود که با یک معضل هویتی بزرگ مواجه شد و آن هم

همسایهها
اما در منطقه صحرا ،اقتصاد مدرنتر و صادراتمحور شکل گرفته که حول محور استخراج
سنگ آهن و نیز مس است .اقتصاد موریتانی در همین راستا سرمایهگذاری و نیز کمک
تکنولوژیکی از خارج دریافت کرده اســت .با این حال ،همچنان ســهچهارم از جمعیت
موریتانی در مشاغل سنتی و به خصوص پرورش بز و گوسفند مشغولاند .پرورش شتر نیز
در مناطق جنوبی موریتانی رواج زیادی دارد.
موریتانی ذخایر نفت نیز دارد و از اوایل قرن بیست و یکم میالدی استخراج گسترده
آنها شروع شده است .اما پتانسیل در بخش نفت و گاز موریتانی بسیار بیشتر است از
آنچه تاکنون محقق شده است.

حدود  ۶۷درصد از نیروی کار موریتانی در بخش کشاورزی مشغول به کارند؛ بخشی که
یکسوم از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل میدهد

رابطهاش با کشور قدرتمند شــمال آفریقا یعنی مراکش بود .در ابتدا پادشاه مراکش از
پذیرش موریتانی به عنوان یک کشور مستقل سر باز زد و مدعی شد که به دلیل ارتباط
دیرینه و تاریخی این دو سرزمین ،باید موریتانی را بخشی از مراکش به شمار آورد .این ادعا
تا  ۹سال بعد نیز تداوم یافت و تازه در سال  ۱۹۶۹مراکش باالخره موریتانی را به رسمیت
شناخت .اما مناقشه جدیدی در خصوص مالکیت صحرای غربی (در غرب موریتانی) بین
دو کشور در گرفت .این منطقهای است که موریتانی را به اقیانوس اطلس میرساند و به
دلیل اهمیتش در قرن نوزدهم میالدی تحت استعمار اسپانیا بود .بعد هم در سال ۱۹۶۳
و به دلیل کشــف ذخایر فسفات در این منطقه ،اهمیت آن دوچندان شد .حاال عالوه بر
موریتانی ،مراکش و اســپانیا هم خواهان مالکیت این سرزمین بودند و این در حالی بود
که قبایل بیابانگرد از قرنها پیش ســاکن این صحرا بودند .مراکش با اعزام صدها هزار
نیروی غیرنظامی به این منطقه سعی کرد ساکنان صحرا را خواهان استقالل از موریتانی
جلوه بدهد و نتیجه این شد که سازمان ملل متحد در سال  ۱۹۷۶کنترل این صحرا را به
صورت مشترک به مراکش و موریتانی بدهد .اما حتی همین هم پایان کار نبود .نیروهای
چریکی جبهه پولیساریو که در آن زمان از سوی لیبی و الجزایر حمایت میشدند نیز وارد
کارزار شدند و دولتی به نام جمهوری دموکراتیک عرب صحرا در این منطقه تشکیل دادند.
نتیجه آن هم جنگ موریتانی با جبهه پولیساریو بود که تا زمان اعالم آتشبس در سال
 ۱۹۹۱میالدی ادامه داشت .درواقع موریتانی نتوانست در مناقشه بر سر منطقه صحرای
غربی پیروز شود .موریتانی از زمان استقاللش تا سه دهه بعد ،تحت حاکمیت نظامی یا
تکحزبی بود و بعدا دولتهای دموکراتیکتری به خودش دید؛ تا اینکه در سال ۲۰۰۸
یک کودتا رخ داد و احزاب مخالف را از مشارکت در عرصه سیاسی کنار زد.
JJبخشهای اقتصاد موریتانی
حدود  ۶۷درصد از نیروی کار موریتانی در بخش کشاورزی مشغول به کارند؛ بخشی
که یکسوم از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل میدهد .محصوالت کشاورزی
اصلی موریتانی شامل خرما ،ارزن ،پنبه ،حبوبات ،ذرت ،جو ،سبزیجات و برنج میشود و در
دورانهای خشکسالی که فراوان هم هست ،کشاورزان موریتانی با معضالت زیادی مواجه
میشوند و تولیدات کشاورزی به شدت کم میشود .باران درواقع فقط در جنوب این کشور
به میزان کافی میبارد .از سوی دیگر ،جمعیت فزاینده موریتانی نیز به مشکالت کمآبی
در این کشور افزوده است.
موریتانی در بخش شیالت بسیار غنی بوده است اما صید بیش از اندازه باعث شده که
این وضع تغییر کند و در زمانهای مختلف ،مجوز ماهیگیری در سواحل موریتانی لغو
شده است .البته به تدریج توافقنامههایی نیز برای استفاده مجاز از آبهای موریتانی در
این خصوص تدوین شده است.
در منطقه ساحل در موریتانی ،اقتصاد به صورت سنتی شامل دامپروری و کشاورزی،
صنایع دستی و خردهتجارت بوده و هنوز هم معیشت مردم از همین راه تامین میشود.
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JJچشمانداز اقتصاد موریتانی
ن دارد به شکل گستردهای
موریتانی با دو چالش بزرگ مواجه اســت :از یک سو بیابا 
به ســمت جنوب در این کشور گسترش پیدا میکند و از سوی دیگر ،ریسک تحوالت
اجتماعی کنترلنشده و تقابل شدید بین گروههای قبیلهای مختلف دارد باال میگیرد و
راهی برای مصالحه سیاسی نیز باقی نمیگذارد .این در حالی است که حتی مکانیسمهای
مناسب برای همکاری بین دولت و گروههای مختلف اجتماعی نیز وجود ندارد .با این حال،
موریتانی به همکاریهای اقتصادی در چارچوب اتحادها و سازمانهای غرب آفریقا و نیز در
اتحادیه آفریقا توجه زیادی نشان میدهد.
موریتانی به رغم مشکالتش همواره روی گشادهای نسبت به پذیرش سرمایهگذاران
خارجی دارد .جمعیت  ۴.۵میلیون نفری این کشور و سرانه تولید ناخالص داخلیاش که
بالغ بر  ۱۳۰۹دالر میشــود طی سالهای مختلف تحوالت زیادی را تجربه کرده است
و علتش هم وابستگی شدید موریتانی به کاالهای اولیه و تغییر قیمت آنها بوده است.
در ســالهای اخیر دولت موریتانی به آزادسازی سیستم تبادل ارز روی آورده ،نظام
مالی را اصالح کرده و شماری از شرکتهای بزرگ دولتی را در دهههای اخیر به بخش
خصوصی واگذار کرده است .دولت همچنین به تبلیغ برای جذب سرمایهگذاری خارجی
مشغول است و آن را پیشبرنده رشد اقتصادی میداند .سیاستهای اقتصادی آزاد در این
کشور به همراه افزایش تولید نفت و صادرات میتواند به رشد جریان سرمایه و افزایش
رشد اقتصادی بینجامد.
دولت موریتانی از اواسط دهه  ۱۹۹۰میالدی روی گسترش بخش گردشگری تمرکز
زیادی کرد .نتیجه این شــد که توریسم توسعه یافت و از ســال  ۲۰۱۷میالدی تعداد
گردشگران خارجی که به موریتانی سفر کردند نیز افزایش  ۱۶۶درصدی داشت که تاثیر
خوبی روی اقتصاد این کشور گذاشت .اما بحران کرونا این مسئله را نیز دستخوش تغییر
کرد و ارز وارده به موریتانی را به شکل قابل توجهی کاهش داد و به خصوص به اقتصاد
غیررسمی ضربه سنگینی زد.

محصوالت کشاورزی اصلی موریتانی شامل خرما ،ارزن ،پنبه ،حبوبات ،ذرت ،جو ،سبزیجات و
برنج میشود

موریتانی با دو چالش بزرگ مواجه است :از یک سو بیابا ن دارد به شکل گستردهای به سمت
جنوب در این کشور گسترش پیدا میکند و از سوی دیگر ،ریسک تحوالت اجتماعی کنترلنشده و
تقابل شدید بین گروههای قبیلهای مختلف دارد باال میگیرد.

کمکهای بینالمللی به موریتانی تشکیلدهنده  ۲۰درصد از تولید ناخالص داخلی
ســاالنه آن اســت؛ اما با وجود این کمکها هم اقتصاد موریتانی دچار مشکالت زیادی
اســت .این در حالی است که از قدیماالیام سنت تجارت بین مناطق شمال و جنوب در
موریتانی وجود داشــته و این کشور به بازارهای آزاد نیز روی خوش نشان داده است .به
نظر میرسد هرچه بحران کرونا فروکش کند ،امیدواری به بهبود وضع اقتصاد موریتانی
نیز بیشتر خواهد شد.
شــکی نیست که از زمان آغاز بحران کرونا چشمانداز اقتصادی موریتانی تحت تاثیر
نگرانیها در خصوص تبعات اقتصادی درازمدت این بحران قرار گرفته اســت و رشــد
اقتصادی این کشور نیز کاهش یافته است .با این حال پیشبینی شده که در سال ۲۰۲۱
میالدی و با فروکشکردن بحران کرونا ،احیای اقتصاد موریتانی محقق شود .علتش هم
احتماال احیای تقاضای جهانی برای ســنگ آهن خواهد بود که مهمترین موتور رشــد
موریتانی به شمار میرود .پیشبینی شده که تولید ناخالص داخلی واقعی موریتانی در
ســال  ۲۰۲۱میالدی رشد  ۲.۸درصدی و در ســال  ۲۰۲۲میالدی رشد  ۴.۲درصدی
داشته باشد.

2

آیا تجارت با موریتانی دشوار است؟
بانک جهانی در رتبهبندی ســال  ۲۰۲۰خود موریتانی را به لحاظ سهولت تجارت و
راهاندازی کسب و کار در رده  ۱۵۲قرار داده است این یعنی تجارت با موریتانی دستکم
برای غربیها آسان نیست.
رتبه موریتانی در حوزههای متفاوت مربوط به سهولت کسبوکار در میان ۱۹۰کشور
۴۹

راهانداختن کسب و کار

۱۰۳

ثبت ملک

۱۶۶

گرفتن مجوز برق

۴۸

اجرایی کردن قراردادها

۱۰۹

گرفتن مجوز ساخت

۱۴۴

بازرگانی با خارج از مرزها

۱۴۷

حمایت از سهامداران در اقلیت شرکت

۱۶۸

اعالم ورشکستگی و جمعکردن کسبوکار

۱۷۷

پرداخت مالیات

۱۳۲

گرفتن وام

3

نزدیک به نیمی از جامعه بیسوادند .موریتانی دچار کمبود نیروی کار ماهر است و ورود
شرکتهای خارجی به این کشور این مشکل را دوچندان کرده است.
مالیات و حق گمرک در موریتانی در مقایسه با کشورهای همسایه باالست و در این
حوزه شاهد فساد اداری و پیچیدگیهای بوروکراتیک هم هستیم .افراد ناآشنا به سیستم
گمرکی موریتانی حتما دچار سردرگمی جدی خواهند شد.
قوانین را ه انداختن کسب و کار برای خارجیها پیچیده است و انجام آنها وقت و انرژی
بسیار زیادی میطلبد .البته دولت در حال سادهتر کردن این روند است .سرمایهگذاران
خارجی عموما از قوانین پیچیده و بوروکراسی ناکارآمد در این کشور گالیه دارند.
زیرساختها در موریتانی عموما ضعیف هستند اما اوضاع در این بخش در حال بهتر
شدن است.

5

استراتژی ورود به بازار موریتانی
شما به عنوان تاجر خارجی حتما اول باید به موریتانی سفری داشته باشید تا بتوانید
با مقامات حوزه مربوطه در مورد برنامهتان صحبت کنید .آنها روال قانونی را برای شما
مشــخص خواهند کرد و در مورد مشوقهای احتمالی برای سرمایهگذاری در آن حوزه
خاص برایتان توضیح خواهند داد.
بهتریــن اســتراتژی برای ورود به این بــازار ،ایجاد ارتباط با یک شــریک محلی یا
سرمایهگذار خارجی پرسابقه در این کشور است .این بازار و محیط تجاریاش کامال برای
شما جدید است و حتما به فرد آشنا با آن نیاز دارید تا بتوانید از ارتباطاتش استفاده کنید.
ضمنا احتماال شما نه فرانسه بلدید و نه عربی ،به همین خاطر داشتن شریک بومی به شما
در ارتباط بهتر کمک خواهد کرد.
البته در انتخاب شریک عجله نکنید و برای شناخت او و سوابقش وقت بگذارید و حتی
در مورد شهرتش در بازار تحقیق کنید.

6

آداب مذاکره با تجار موریتانی
زبان مذاکره :زبان رسمی در موریتانی عربی است اگرچه تجار بینالمللی (و غیر عرب) در
این کشور به فرانسه صحبت میکنند .بهتر است کاتالوگها یا بروشورهایتان را به فرانسه
و اگر ممکن بود به عربی ترجمه کنید.
سلسه مراتب :تجار در موریتانی به سلسله مراتب شدیدا احترام میگذارند و تجار خارجی
(درســت یا غلط) به این نتیجه رسیدهاند که تا با مدیرعامل یک شرکت مذاکره نکنند
قرارداد امضا نخواهد شد.
ق کنفرانس یک
مذاکره در هتل :تجار موریتانیایی ترجیح میدهند که مذاکرات مهم در اتا 
هتل خوشنا م برگزار شود ،نه در دفتر کار شما.

فرصتهای سرمایهگذاری در موریتانی
وزارت بازرگانی آمریکا در گزارشی در مورد سرمایهگذاری در موریتانی نوشته است:
بهترین فرصت برای ســرمایهگذاران خارجی در بخشهای انرژی (کشــف و استخراج
نفت و گاز ،پتروشیمی) ،شــیالت و توریسم است .حوزه معدن ،بهخصوص سنگ آهن
جزو بزرگترین صنایع موریتانی به حســاب میآید .آهن تولیدی نزدیک به  ۴۶درصد
صادرات موریتانی را شامل میشود .موریتانی صاحب یکی از غنیترین آبهای دنیا برای
ی است و بخش مهمی از ماهیهای صیدشده به اروپا و ژاپن صادر میشود .به
ماهیگیر 
عالوه شرکتهای چینی و ترکیهای درصد قابل توجهی از ماهیهای موریتانی را تبدیل به
کنسرو میکنند و به چین میفرستند .با وجود خشکسالیهای اخیر ،کشاورزی و دامداری
همچنان نقش مهمی در اقتصاد ملی موریتانی بازی میکنند .کمبود غذا در این کشور
جدی است و تولیدکنندگان مواد غذایی هیچگاه دچار مشکل کمبود خریدار نخواهند بود.

4

چالشهای سرمایهگذاری در موریتانی
موریتانی همچنان با فقر مزمن دست و پنجه نرم میکند و فقر نزدیک به  ۵۰درصد
جامعه را درگیر خود کرده اســت .این کشــور با کمبود مواد غذایی و آب مواجه است و
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همسایهها
مهماننوازی :اگر به موریتانی بروید شــریکتان حتما شما را به صرف کباب بره دعوت
میکند .یادتان باشــد که مهمان او هســتید و نباید برای پرداخت سهم خود یا مهمان
کردن او اصرار کنید.
هدیه :هدیه دادن و گرفتن بین تجار موریتانی مرسوم است .موقعی که مهمان این کشور
هستید شریکتان به شما به نشانه احترام یادگاریای از موریتانی هدیه خواهد داد.

7

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

اکسپو
MAURITANIDES

موضوع

زمان

نمایشگاه بینالمللی معدن،
پاییز هر دو سال یک
نواکشوت
بار (دسامبر  )۲۰۲۱ماشینآالت معدنی ،صنایع نفت و گاز

8

تراز تجاری موریتانی (به میلیارد دالر)
طی سالهای اخیر تراز تجاری موریتانی همیشه منفی بوده است .همانطور که در نمودار
میبینید طی دهه گذشته موریتانی با تراز مثبت شروع کرده اما ترازش به سرعت منفی شده
و این روند ادامه دارد .این یعنی صادرات این کشور همیشه پایینتر از وارداتش بوده است.

مهمترین واردات موریتانی در سال  ۲۰۱۹در سال  ۲۰۱۹موریتانی حدود  ۱۰.۲میلیارد
دالر کسری تراز تجاری داشــت که نسبت به سال گذشته  ۹۹درصد افزایش نشان
میدهد .این محصوالت بیشترین کسری تراز تجاری را به موریتانی وارد کردهاند ،یعنی
واردات آنها به کشور بسیار بیشتر از صادرات آنها بوده است
۱

ماشینآالت از جمله کامپیوتر

 ۳۱۸میلیون دالر کسری تراز تجاری

۲

تجهیزات و ماشینآالت الکتریکی

 ۲۱۸میلیون دالر کسری

۳

آهن و فوالد

 ۱۵۹میلیون دالر کسری

۴

خودرو

 ۲.۹میلیون دالر کسری

۵

مواد شیمیایی

 ۱۱۹میلیون دالر کسری

۶

لباس و اکسسوریز

 ۱۰۸میلیون دالر کسری

۷

نخ مصنوعی

 ۱۰۰میلیون دالر کسری

۸

پنبه

 ۸۹میلیون دالر کسری

۹

هواپیما

 ۸۳میلیون دالر کسری

۱۰

شکر و شیرینیجات

 ۸۳میلیون دالر کسری

10

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

واردکنندهها در سال  ۲۰۱۹کشورهای چین ،سوئیس ،اسپانیا و ژاپن مقصد بخش عمده
صادرات موریتانی بودند

9

به موریتانی چه صادر کنیم؟ چه از آن وارد کنیم؟
موریتانی در سال  ۲۰۱۹حدود  ۲.۹میلیارد دالر کاال به سراسر جهان صادر کرد .این
رقم به نسبت سال  ۲۰۱۵افزایشی  ۶۰درصدی و در مقایسه با سال  ۲۰۱۸حدود ۳۴.۳
درصد افزایش نشان میدهد.
مهمترین صادرات موریتانی در سال ( ۲۰۱۹به ترتیب ارزش به دالر)
۱

سنگ آهن

۱

چین

 ۳۲.۳درصد کل صادرات موریتانی ( ۱.۴۲میلیارد دالر)

۲

سوئیس

 ۱۲.۵درصد ( ۵۴۹میلیون دالر)

۳

اسپانیا

 ۹.۳درصد ( ۴۰۹میلیون دالر)

۴

ژاپن

 ۹درصد ( ۳۹۸میلیون دالر)

۵

ایتالیا

 ۵.۱۲درصد ( ۲۲۵میلیون دالر)

۶

روسیه

 ۳.۷۳درصد ( ۱۶۴میلیون دالر)

۷

ساحل عاج

 ۳.۳۷درصد ( ۱۳۸میلیون دالر)

۸

فرانسه

 ۲.۳۹درصد ( ۱۰۵میلیون دالر)

۹

نیجریه

 ۲.۳۵درصد ( ۱۰۳میلیون دالر)

۱۰

استرالیا

 ۲.۲۲درصد ( ۹۷.۷میلیون دالر)

صادرکنندهها در سال  ۲۰۱۹کشــورهای چین ،فرانسه ،اسپانیا و مراکش بیشترین
صادرات را به موریتانی داشتند:

 ۱.۴میلیارد دالر ( ۴۶.۲درصد کل صادرات)

۱

چین

 ۲۵.۷درصد کل واردات موریتانی ( ۱.۰۸میلیارد دالر)

۲

ماهی

 ۱۲.۲میلیون دالر ( ۱۷.۲درصد)

۲

فرانسه

 ۶درصد ( ۲۵۵میلیون دالر)

۳

سنگها و فلزات قیمتی

 ۵۹۱میلیون دالر ( ۲۰.۲درصد)

۳

اسپانیا

 ۵.۸۷درصد ( ۲۴۷میلیون دالر)

۴

ضایعات صنایع غذایی ،خوراک دام

 ۱۶۳میلیون دالر ( ۵.۶درصد)

۴

مراکش

 ۴.۸۷درصد ( ۲۰۵میلیون دالر)

۵

روغن حیوانی/گیاهی

۶

کنسرو ماهی/گوشت

 ۶۵میلیون دالر ( ۲.۲درصد)

۵

امارات

 ۴.۶۹درصد ( ۱۹۷میلیون دالر)

 ۶میلیون دالر ( ۰.۲درصد)

۶

ترکیه

 ۴.۳۳درصد ( ۱۸۲میلیون دالر)

۷

مس

 ۵.۴میلیون دالر ( ۰.۲درصد)

۷

بلژیک

 ۳.۷۸درصد ( ۱۵۹میلیون دالر)

۸

تجهیزات الکتریکی

 ۵.۴میلیون دالر ( ۰.۲درصد)

۸

هلند

 ۳.۴۶درصد ( ۱۴۶میلیون دالر)

۹

آهن ،فوالد

 ۵.۳میلیون دالر ( ۰.۲درصد)

۹

هند

 ۲.۸۲درصد ( ۱۱۸میلیون دالر)

۱۰

میوه ،آجیل

 ۴.۶میلیون دالر ( ۰.۲درصد)

۱۰

برزیل

 ۲.۷۸درصد ( ۱۱۷میلیون دالر)
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 ...........................کــارآفـریـن ...........................
کارآفرینان پیشرو

برخی از کارآفرینان از زمانه خود جلوتر هستند و افرادی پیشرو محسوب میشوند؛ حبیب الجوردی هم یکی از همینها بود .کارآفرینی که فراتر از تحوالتی
که در مدیریت صنایع خانوادگیاش یعنی صنایع بهشهر ایجاد کرد ،با راهاندازی مرکز مطالعات مدیریت ایران با همکاری دانشگاه هاروارد ،گامی مهم در
تربیت مدیران کارآمد برای کشور در دهه  40و  50برداشت .همچنین او بعد از مهاجرت از ایران با راهاندازی پروژه تاریخ شفاهی ایران و جمعآوری خاطرات
 134نفر از ایرانیانی که در تاریخ معاصر کشور نقش مثبت و منفی داشتند در همکاری با دانشگاه هاروارد ،باز هم نشان داد که نگاهی پیشرو دارد .کارآفرینی
که سوم مرداد  1400درگذشت .در این شماره از آیندهنگر به زندگی او پرداختهایم .همچنین در این بخش با رمز و رازها و زندگی تعداد دیگری از کارآفرینان
ایرانی و خارجی آشنا خواهید شد.

ساختمان مرکزی صنایع بهشهر که بعد از انقالب مصادره شد و هم اکنون وزارت آموزش و پرورش است.

کارآفرین

راوی داستان توسعه
نگاهی به زندگی حبیب الجوردی
موسس مرکز مطالعات مدیریت ایران و از نسل مدیران گروه صنعتی بهشهر که در 83سالگی درگذشت
شاید اغراقآمیز به نظر برسد که بگوییم کارآفرینی و
نــگاه به آینده در خون برخی از افراد و اعضای خانوادهه ا
 وجود دارد و از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود و به
ارث میرســد .اما نمونههای این افراد در تاریخ اقتصادی
و صنعتی ایــران وجود دارند ،افــرادی همچون حبیب
الجوردی که از نسل بنیانگذاران گروه صنعتی بهشهر در
ایران بود و خود عالوه بر توسعه این مجموعه ،از پیشگامان
آموزش نوین مدیریت در ایران محسوب میشود؛ مردی
که در ثبت و ضبط تاریخ شــفاهی ایران نیز نقشی مهم
بازی کرده اســت .او سوم مرداد در  83سالگی در آمریکا
درگذشت.
حبیب الجوردی کوچکترین فرزند سید محمود (از
کارآفرینان بزرگ ایــران و از بنیانگذاران گروه صنعتی
بهشهر) در سال  1317در تهران متولد شد .تا پایه ششم
ابتدایــی را در تهران درس خواند و بعد پدرش او را برای
ادامه تحصیل در ســال  12( 1329ســالگی) به آمریکا
فرستاد تا درس بخواند و برای آینده اداره مجموعه صنعتی
بهشهر آماده شــود .او  13سال در آمریکا تحصیل کرد.
در سال  1336دیپلمش را از دبیرستان اسکار اسدیل در
نیویورک گرفت .مدرک لیسانس را از دانشگاه فنی ییل
در سال  1340اخذ کرد و فوق لیسانسش را هم در رشته
مدیریت بازرگانی از دانشگا ه هاروارد در سال  1342گرفت.
حبیب الجوردی بعد از اتمام تحصیل در مقطع فوق
لیســانس به ایران بازگشت تا از اندوختهه ا و دانشش در
پیشرفت صنایع خانوادگی بهشهر استفاده کند .او در ابتدا در بخش کارگزینی مجموعه
صنعتی بهشهر مشغول به کار شد و در سال  1345آرم گروه صنعتی بهشهر را طراحی
کرد .او این نشان را با ایده اعتماد مصرفکننده به کیفیت و مرغوبیت کاال و محصوالت
بهشهر طراحی کرد.
او در فاصله سالهای  1342تا  1348مدیر امور استخدامی و اداری چندین شرکت،
مدیر بازاریابی صنایع بهشــهر و مدیرعامل کارخانه پاکسان بود .در سالهای  1348تا
 1349برای مدتی کوتاه مدیرعامل کارخانه صنایع بســتهبندی شد و سال  1349تا
 1355عضو هیئت موســس ،دبیر هیئت امنا ،مسئول اجرایی در طرح تاسیس مرکز
مطالعات مدیریت ایران و قائممقام این مرکز شــد .همچنین در کنار این مسئولیته ا
سمتهای غیرموظفی که برعهده داشت شامل عضویت در هیئت پذیرش بورس اوراق
بهادار ،عضویت در هیئت مدیره و هیئت عامل بانک توســعه و سرمایهگذاری ایران ،و
عضویت در هیئت امنای مرکز مطالعات و تحقیقات رفاه اجتماعی بود.
حبیب الجوردی در مجموعه بهشهر به خصوص بخش اداری آن ساماندهی وضعیت
منابع انسانی و شــرایط کار برای افزایش بهرهوری را در دستور کار قرار داد و در سال
 1345طرحی را به اجرا گذاشت که براساس آن ،ساعت کار دفتر مرکزی این مجموعه
در تهران ،خیابان سپهبد قرنی فعلی (ساختمان کنونی وزارت آموزش و پرورش) از دو
شیفت صبح و عصر به یک شیفت تبدیل شد و کارکنان  5روز در هفته از ساعت  8صبح
تا  5عصر کار میکردند .این تغییر برای افزایش کارایی و همزمان رفاه بیشتر کارکنان
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بود .او با مجموعه تهران کلینیک (یکی از مجهزترین
مجموعههای درمانی وقت تهران) قراردادی بست که
براساس آن ،کارکنان دفتر مرکزی گروه صنعتی بهشهر
تحت بیمه این مرکز قرار گرفتند و میتوانســتند از
خدمات درمانی استفاده کنند .اتفاقی که در زمان خود
خیلی پیشرو بود و نشان میداد بخشی از کارآفرینان
و ســرمایهگذاران مدرن ایران به سالمتی کارکنان به
عنوان سرمایه انسانی مجموعه خود اهمیت میدهند.
حبیب الجوردی معتقد بود اگرچه ارائه این خدمات در
ی
کوتاهمدت به هزینههای جاری گروه صنعتی اضافه م 
ی
کند ولی در بلندمدت بهرهوری را در مجموعه باال م 
برد و عالقه و اشتیاق نیروی کار را به مجموعه افزایش
میدهد .او همچنین اعتقاد داشــت که باید مجموعه
صنعتی بهشــهر را با نگاه مدیریت نوین و بهروز اداره
کرد از همین رو مدیران و اعضای خانوادهاش را که در
ی
بخشهای مختلف مجموعه صنایع بهشهر فعالیت م 
کردند و مدیریت ارشد مجموعه را برعهده داشتند به
گذراندن دورههای آموزشی مدیریتی در موسسههای
مدرن خارج از کشور تشویق میکرد .به توصیه او سه
ت
عضو خانواده الجوردی که در مدیریت مجموعه پس 
های اصلی را برعهده داشتند در موسسه IMEDEدر
سوئیس (مجموعهای وابسته به دانشگاه هاروارد) دورهه
ای سههفتهای مدیریت گذراندند.
استخدام نیروهای جوان و تحصیلکرده دانشگاههای
برتر کشور همیشه یکی از اولویتهای حبیب الجوردی بود .او به استخدام دانشجویان و
کارکنان صنعت نفت ایران در مجموعه بهشهر نگاهی ویژه داشت و معتقد بود نیروهای
صنعت نفت به دلیل آموزشه ا و همچنین تربیت در سیستمی که انگلیسیه ا در این
صنعت پایهگذاری کردهاند از توانمندی ویژهای برخوردار هستند.
JJاصالح ساختار اداره گروه صنعتی بهشهر
به پیشنهاد حبیب الجوردی در آبان  1347ساختار مدیریتی گروه صنعتی بهشهر
برای ایجاد هماهنگی بیشــتر ،مورد تجدید نظر قرار گرفت و هریک از اعضای خانواده
کلیه مسئولیتهای یکی از شرکتهای وابسته به گروه را برعهده گرفتند ،به این معنی
که امور صنعتی ،بازرگانی ،مالی و اداری هر شرکت تحت نظارت یک نفر درآمد .عالوه
بر این تحول مدیریتی در خــرداد  1348حبیب الجوردی اولین قدم را برای افزایش
تعداد سهامداران در شرکتهای صنعتی بهشهر ،پاکسان و صنایع بستهبندی برداشت.
این اقدام او در تبدیل شرکتهای سرمایهداری خانوادگی به شرکتهای سهامی اهمیت
داشت؛ شرکتهایی که به مرور زمان نقش اعضای خانواده در آنه ا کمرنگتر میشد.
ورود حبیب الجوردی به گروه صنعتی بهشهر به عنوان جوانی با ایدههای نو ،آرزوهای
اصالحگرایانه و ترقیخواهانه و نگاه نوین مدیریتی ،زمینهساز تغییرات جدی در گروه
صنعتی بهشــهر شد .البته این تحوالت در ابتدا از ســوی برخی از اعضای خانواده به
خصوص پدرش (محمود) که کارآفرینی سنتی بود با واکنشهای منفی روبهرو شد .حاج

به پیشنهاد حبیب الجوردی در آبان  1347ساختار مدیریتی گروه صنعتی بهشهر برای ایجاد هماهنگی بیشتر ،مورد تجدید نظر
قرار گرفت و هریک از اعضای خانواده کلیه مسئولیتهای یکی از شرکتهای وابسته به گروه را برعهده گرفتند؛ به این معنی که
امور صنعتی ،بازرگانی ،مالی و اداری هر شرکت تحت نظارت یک نفر درآمد.

محمود الجوردی که برای پا گرفتن گروه صنعتی بهشهر بسیار تالش کرده بود ،معتقد
بود که فرزندش (حبیب) درگیر تفکرات آمریکایی شده است که با نگاه مردم ایران به
زندگی و کار تفاوتهای بسیاری دارد و در عمل برای ایران کارایی نخواهد داشت و به
زیان مالی مجموعه بهشــهر ختم خواهد شد .سید محمود الجوردی میگفت« :من
مطیع کارمند نیستم؛ کارمند از من حقوق میگیرد .اداره کردن شرکت سههزار نفری
تفاوتی با تجارتخانه  25نفری ندارد ،تجربیات یکی برای دیگری صادق است ».اما پاسخ
حبیب به پدرش نشاندهنده نگرش نوین و مدرن او در مدیریت مجموعههای صنعتی
بود .او بر تحول و تغییر اصرار داشت و میگفت فنون و مهارتهای الزم برای اداره یک
شرکت بزرگ صنعتی با تجارتخانهای کوچک زمین تا آسمان فاصله دارد و تحمیل
قوانین یک ساختار کوچک به محیطی بزرگ و صنعتی ،برای بقای آن مجموعه بسیار
خطرناک است .مجموعهای بزرگ را بدون مشارکت فعال کارکنان نمیتوان اداره کرد و
توسعه داد .او در نامهای به پدرش در سال  1348نوشت« :یا باید در چهارچوب سنتی
رفتار تشکیالت خانوادگی بسازم و نظرات اکثریت را همیشه حاکم بر اعتقادات و اندیشه
شخصی خود بدانم ،برای انتخاب چنین راهی باید دلیل داشت؛ یا اینکه دلیلی تراشید.
من نمیتوانم چنین کاری بکنم ،چرا مدته ا وقت صرف کنم؟» در نهایت اختالفهای
حبیب و پدرش به این منجر شد که او مسئولیتهای اجرایی و مستقیم را واگذار کرد و
به فکر راهاندازی مجموعهای با تفکری نوین برای خود افتاد.
JJتاسیس مرکز مطالعات مدیریت ایران
حبیب الجوردی در مهر  1348از دانشگا ه هاروارد بازدید کرد تا بتواند اولین قدم را
برای تاسیس مرکز مطالعات مدیریت ایران در تهران بردارد .هدف از تاسیس این مرکز
فراهم کردن وسایلی برای آموزش و مطالعه در رشته مدیریت و تربیت نیروی انسانی
برای مدیریت مجموعهه ا بود .این موسسه با همکاری دانشگا ه هاروارد ،دولت و بخش
خصوصی ایران تاســیس شد و در شهریور  1349به ثبت رسید .وزرای علوم و اقتصاد
و دوازده نفر از افراد برجســته اقتصادی از جمله سیاوش ارجمند ،هدایتاهلل بهبهانی،
حسن خسروشاهی ،محمود رضایی ،عبدالعلی فرمانفرمایان و حبیباهلل الجوردی عضو
هیئت امنای آن بودند .الجوردی دبیر هیئت امنای این مجموعه نیز بود .در این موسسه
افراد پس از چند مرحله آزمون و مصاحبه  -به شرط آشنایی با زبان انگلیسی -پذیرفته
میشدند .بعضی از آنه ا برای گرفتن دکتری با دریافت بورس تحصیلی به دانشگاه هاروا
رد اعزام میشدند .این دانشگاه مهر  1351شروع به کار کرد .دانشجویان در این دانشگاه
به بررسی و بحث در مورد مسائل واقعی موسسات و بنگاههای اقتصادی میپرداختند.
اولین دوره کوتاهمدت در این مرکز خرداد  1349برگزار شــد و در سمینار پنجروزهای
به بررسی موضوعات « .1تقسیم کار ،تفویض اختیارات و ارتباطات صحیح .2 ،همکاری
بخش خصوصی و عمومی در توســعه صنایع و سیاست گمرکی .3 ،ادغام شرکته ا و
منطقی کردن صنعت و  .4مدیرعامل و مشکالت و امکانات توسعه سریع» پرداخته شد.
در این موسسه تدریس به زبان انگلیسی بود و از استادان دانشگاه هاروارد برای تدریس
دعوت میشــد .این موسسه در اولین دوره خود  56دانشجو پذیرش کرد .در دهه 50
طبق پیشبینی برنامه چهارم توسعه در کشور به  17600مدیر نیاز بود که  11500نفر

آنهــ ا مدیران صنعتی بودند و مرکز مطالعات مدیریت ایران تالش میکرد تا مدیرانی
توانمند و با تفکرات بهروز جهانی تربیت کند .پیشبینی این بود که ظرف  3تا  5سال
کلیه کادر آموزشی مرکز ایرانی خواهند بود.
در سال  1354به حبیب الجوردی پیشنهاد شد وزیر علوم شود اما او به دلیل عالقهای
که به مرکز داشــت آن را نپذیرفت .تا ســال  1355فعالیت اصلی الجوردی در مرکز
مطالعات مدیریت ایران بود اما مهرماه  1355برای گذراندن دوره دکتری به دانشــگاه
آکسفورد انگلستان رفت .رساله دکتری او درباره اتحادیههای کارگری ایران در دهه 1320
تا  1330بود .بازگشــت حبیب الجوردی به ایران همزمان با دوران انقالب شد .البته او
مدت زیادی در ایران نماند و با ترور پســرعمویش ایران را ترک کرد و به آمریکا رفت.
بعد از انقالب گروه صنعتی بهشهر مصادره شد و تحت مدیریت دولت درآمد و پرونده
این شرکت بعد از سه نسل بسته شد .این گروه صنعتی کار خود را با تاسیس شرکت
پنبهپاککنی بهشهر شــروع کرد و با تاسیس شرکت سهامی خاص صنعتی بهشهر،
شرکت سهامی عام صنایع بستهبندی ایران ،شرکت سهامی کامپیوتر و روشهای مکانیزه،
شرکت سهامی ساختمان گروه صنعتی بهشهر ،شرکت سهامی عام توسعه صنایع بهشهر
و ...به کار خود ادامه داد .در سال  1370توسعه صنایع بهشهر اولین شرکتی بود که به
بخش خصوصی واگذار شد و هماکنون  49درصد آن در اختیار سرمایهگذاران عرب است.
JJمجموعه تاریخ شفاهی ایران
حبیب الجوردی با مهاجرت به آمریکا با وجود سختیهای بسیاری که کشیده بود اما
خستگیناپذیر تصمیم گرفت تا کاری برای خود دست و پا کند .او برای اولینبار مقوله
تاریخنگاری شفاهی را با انجام گفتوگو با شخصیتهای برجسته به جامعه تاریخنگاران
ایرانی معرفی کرد .در سال  ۱۳۵۹به پیشنهاد یکی از اساتید دانشگا ه هاروارد اقدام به
نوشتن طرح اولیه پروژه تاریخ شفاهی ایران کرد و در شهریور  ۱۳۶۰این طرح در مرکز
مطالعات خاورمیانه دانشگا ه هاروارد اجرایی شد .هدف این طرح جمعآوری و نگهداری
خاطرات افرادی بود که در رویدادهای سیاسی و تصمیمات مهم ایران نقش داشتند و
هدف اصلی کار تاریخ سیاســی قرار گرفت زیرا که طرح با محدودیت مالی مواجه بود.
هزینه مالی این طرح که طی  ۱۴ســال انجام شد در حدود  750هزار دالر آمریکا بود
که توسط بنیاد فورد  50هزار دالر ،شرکتهای خصوصی و ایرانیان مقیم آمریکا و اروپا
 400هزار دالر و سازمان موقوفه ملی برای علوم انسانی  300هزار دالر تامین شد .برای
جلب اطمینان افرادی که با آنها مصاحبه میشــد پیش از آغاز مصاحبه اولیه ،یک
توافقنامه رسمی بین راوی و دانشگا ه هاروارد به امضا میرسید .راوی در این توافقنامه
رسماً اعالم میداشت که زمان دسترسی به متن مصاحبه برای پژوهشگران و عامه چه
زمانی خواهد بود.
حبیب الجوردی در این پروژه به اتفاق همکارانش با  ۱۳۴نفر از چهرههای تأثیرگذار
تاریخ معاصر ایران ،از جمله شاپور بختیار ،علی امینی و جعفر شریفامامی ،نخستوزیران
سابق ایران در دوران پهلوی ،داریوش همایون ،وزیر اطالعات ایران در آن دوران و کریم
سنجابی ،اولین وزیر خارجه دولت موقت پس از انقالب  ۵۷و از رهبران جبهه ملی ایران
گفتوگو کرده است.

ساختمان مرکز مطالعات مدیریت ایران که بعد از انقالب دانشگاه امام صادق شد.
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کارآفرین
پاساژی با  10هزار فروشگاه که در روزهای کرونا کسبوکارش اوج گرفت

پاساژگردی آنالین
ولی خلیلی
دبیر بخش کارآفرین ایرانی

پاساژ یک بازار
آنالین یا مارکت
پِلیس رایگان و
بدون کارمزد برای
عرضه و تقاضا
میان فروشنده و
خریدار است

114

کرونا در کنار چالشهای بزرگی که برای ما در  17ماه گذشته
رقم زده و به جان باختن بیش از  90هزار ایرانی منجر شده است،
نشــان داد زندگی ما چقدر به فضای آنالین و وب وابسته است و
این موضوع به صورت گســتردهای در ایــن دوره به خصوص در
حوزه کسب و کارها توســعه پیدا کرد .خرید و فروش آنالین در
دوره کرونا با جهشــی بسیار بزرگ مواجه رشــد و روزانه هزاران
نفــر برای فرار از ابتال به کرونا به صــورت آنالین انواع خریدهای
خود را از تخممرغ گرفته تا تجهیزات صنعتی و کارگاهی سفارش
میدهند .در ماههای گذشته هرچقدر با رشد فروش آنالین روبهرو
بودهایم از طرف دیگر خریدهای حضوری با کاهش چشــمگیری
مواجه شــدهاند و اجرای محدودیتهــای کرونا بارها به تعطیلی
کسب و کارها ،مغازهها و پاساژها منجر شده است .همین شرایط
فضایی را فراهم کرده است که بسیاری از کسب و کارها به دنبال
راهاندازی فروشــگاههای اینترنتی و آنالین هم برای خود باشند و
بخشی از فروش خود را به فضای وب منتقل کنند .حاال در وسط
این ماجراها و تحوالت ،استارتآپی وجود دارد به نام «پاساژ» که
کار را برای این کسب و کارها که به دنبال فروش اینترنتی هستند
هموار کرده اســت و در واقع یک بازار بــزرگ در دنیای مجازی
اســت که به هر کســب و کاری ،فروشگاهی مجازی برای عرضه
محصوالتش ارائه میدهد .اما قصه این «پاســاژ» آنالین چگونه و
از کجا شروع شد؟
«پاساژ» با همکاری افشین کاتبی جهرمی و علی پارسا در سال
 ۹۴شکل گرفت .علی پارسا در گفتوگویی با هفتهنامه «شنبه»
دربــاره راهاندازی این مجموعه گفته اســت« :من و آقای کاتبی
از دوران هنرســتان و دانشــجویی با هم بودیم و در یک دورهای
از هــم جدا بودیم و هرکس درحــوزه کاری خودش کار میکرد
تا اینکه تصمیم گرفتیم بــرای خودمان کار کنیم .ما دیدیم یک
سری خرید وفروشها خصوصا آن زمان در تلگرام انجام میشد و
مشکالت و معایبی داشت .مثال باید فروشنده در ابتدا برایپیج و
تولید محتوا هزینه میکر د. باید فروشنده اینجا هزینهای متحمل
میشد و مشکل بعدی سمت خریدار بود واطمینان وجود نداشت
و کالهبرداری خیلی زیاد میشــد .ما این مشــکالت را کنار هم
گذاشتیم و پلتفرمی را آمادهکردیم که مشکالت را در بازار محلی
ایران حل کند .در آن زمان چیزی درباره استارتآپ نمیدانستیم
اما دنبالیک نمونه مشابه موفق رفتی م .ما نمونه خارجی خود را
پیدا کردیم که در چین فعالیت میکر د و بازارش راتحلیل کردیم.
این شرکت یکی از زیرمجموعههای شرکت علیبابای چین بود .ما
سعی کردیم ایده اصلی خودمانرا داشته باشیم و مدل تجاریای
را هم که پیاده شــده بود ایرانیزه کنیم .یکی دیگر از مشــکالتی
که ما دیدیم ،میزانسفارش بود که وقتی از تعداد خاصی بیشتر
میشد ،فروشــنده توانایی کنترل آن را از دســت میدا د. پاساژ
بهعنوان یک واسط برای حل مشکالتی که ذکر شد ،وارد بازار شد
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و چالشهایی را که وجود داشت برطرفکرد .پشتیبانی پاساژ از
دو ســمت خرید را پیگیری میکند .خریدار خیالش راحت است
که بعد از پرداخت حتماکاال برایش ارســال میشود و فروشنده
هم نباید از صدها خریدار پیگیری کند و فقط با پشتیبانی پاساژ
ت. پاساژ ماهانه هزاران بازدید دارد و وقتی فروشنده
در تماساس 
محصول خود را قرار میدهد نیاز به تالش برای دیدهشدن ندارد،
محصول به صورت اتومات دیده میشود .سایت پاساژ از سال ۹۴
توسعهاش شروع شد ،اول درپلتفرم اندروید و  ۹۵النچ شد .شش
ماه بعد هم ســایت النچ شد و تقریبا اوایل سال  ۹۶سایت پاساژ
شروع به کارکرد .در سال ۹۶خیلی از قابلیتهای اپلیکیشنروی
سایت اضافه شد و تغییرات زیادی در آن اتفاق افتا د».
پاســاژ یک بازار آنالین یا مارکت پلیــس ()Market place
رایگان و بدون کارمزد برای عرضه و تقاضا میان فروشنده و خریدار
ت خود
است .فروشندگان زیادی تالش میکنند تا کاال و محصوال 
را در شــبکههای اجتماعی بفروشــند ،اما زیرساخت شبکههای
اجتماعی مناسب خرید و فروش نیست .شاید برای حجم فروش
پایین امکانپذیر باشد اما اگر حجم فروش کمی باال برود مدیریت
این فرآیند کار ســادهای نیست .پاساژ با ارائه بستری (پلتفرم) به
عنوان فروشــگاه امکان این خرید و فروشها را فراهم میکند .به
عالوه ،با افزایش ترافیک و ترغیب کاربران برای چک کردن مداوم
فروشــگاهها یا همان پاســاژگردی آنالین ،تالش میکند میزان
فروش فروشندگان را هم افزایش دهد .از طرف دیگر ،پاساژ امکانی
فراهم کرده تا خریداران بتوانند به طور مســتقیم با فروشندگان
در ارتباط باشــند ،محصوالت عرضهشده از فروشگاههای سراسر
کشــور را با هم مقایسه و بهترین گزینه را خریداری کنند .پاساژ
برای تأمین امنیت خریداران قوانین سختی دارد ،مانند «ضمانت
۷روزه بازگشت محصول» .طبق این قانون ،پاساژ تا  ۷روز هزینه
پرداختشده توســط خریدار را آزاد نمیکند تا کیفیت محصول
توسط او تایید شود.
البته علی پارســا و افشــین کاتبی جهرمی در ابتدا به دنبال
راهاندازی پاساژ نبودند و در میانه مسیر راهاندازی یک استارتآپ
به این سمت تغییر مسیر دادند .علی پارسا دراینباره گفته است:
«ما اول نمیخواســتیم پاساژ را به این شــکل راهاندازی کنیم و
میخواستیم فقط یک فروشگاه آنالین داشته باشیم به همراه یک
اپلیکیشــن که تارگت مارکت ما به طور تخصصی خانمها باشند.
ایده اولیه ما بود و طراحیها انجام شد و  ۲۰درصد کد هم زده
این 
شــد و تصمیم گرفتیم اپ را ران کنیم و برایش کاال تهیه کنیم.
با این ایده باید از تخصص خودمان دور میشدیم و وارد حوزهای
که هیچ تخصصی نداشتیم میشدیم؛ اما تصمیم عوض شد و ما
بسترسازی کردیم و کاری را که بلد نبودیم به صاحب کار سپردیم
و بســتری برای فروشندگان شــدیم .ما مشکالت کسبوکار در
سوشالمدیا را بررسی کردیم و تالش کردیم در پاساژ به رفع این

علی پارسا :پیشنهاد من به افراد در آغاز راهاین است که با کوچکترین تیم و سریعترین زمان ممکن یک نمونه از
پروژه را اجرا کنند و سراغ مشتریان بروندو کاری را که باید در دو سال انجام بدهند در دو ماه اجرا کنند؛ اگر کسی
حاضر به خرید شد ،ایده شما ولید شدهاست.

مشکالت بپردازیم .پاساژ حاصل بارها بازطراحی و تحقیق و توسعه
اســت و ما از این تالشها جواب گرفتیم و به محض النچشدن،
پاساژ جزو بهترین برنامههای کافهبازار شد».
در حال حاضر بیش از  ۱۰هزار فروشگاه با عرضه بیش از ۵۰۰
هزار محصول از دســتهبندیهای کاالی دیجیتال ،مد و پوشاک،
و آرایشــی و بهداشتی در پاساژ فعالیت میکنند .فروشندگان در
حوزههای مختلف میتوانند یک فروشگاه در پاساژ بسازند و کاالی
خود را در آنجا عرضه کنند .این فروشندگان میتوانند مغازهدار
باشند یا فروشند ه اینترنتی فعال در اینستاگرام و تلگرام .اما همه
موفقیتهایی که تاکنون پاساژ به دست آورده محصول تالش یک
تیم کوچک ولی پویای استارتآپی است .در این مجموعه تنها 15
نفر کار میکنند :چهار نفر تولیدکننده محتوا ،ســه نفر در حوزه
گرافیک و تیم فنی ،و هشــت نفر هــم در بخشهای دیگر .علی
پارسا درباره تجربه روز اول کاریشان گفته است« :پاساژ در اولین
روزی که در کافهبازار قرار گرفت،وارد صفحه یک شد و استقبال
خیلی زیادی داشت ۲۰ :هزار کاربر در طول دوروز ،که این تعداد
کاربر برای دو الی ســه ماه یک اپلیکیشن است .در آن شبها ما
اصال نمیخوابیدیم چون فقط دو نفر بودیمو کشش این حجم از
کاربر را نداشتیم .ما اصال فکر نمیکردیم دو روز بعد از النچشدن با
این حجم مورداستقبال قرار بگیرد اما بعد از این اتفاق ما از ولید
بودن ایده مطمئن شــدی م .ما در پاساژ توانستیم به بیش از۴۰۰
هزار کاربر ماهانه برسیم ،بیش از  10هزار فروشگاه جذب کنیم و
این فروشگاهها بیش از ۵۰۰هزارمحصول در پاساژ پیاده کردهاند .»
مدل درآمدی پاساژ بر حسب کمیسیون نیست بلکه بر حسب
تبلیغات است .اگر فروشندهای بخواهد فروش بیشتری در پاساژ
داشته باشــد میتواند در آن تبلیغ کند .میزان فروش فروشنده
هر اندازه که باشــد پاساژ کمیســیونی نمیگیرد و تنها به ازای
تبلیغ انجامشــده هزینه دریافت میکند .علی پارسا در گفتوگو
با هفتهنامه «شنبه» در اینباره گفته است« :پاساژ از اول تصمیم
گرفت یک سرویسرایگان باشد ،به این دلیل که ما میخواستیم
یک مشکل از فروشنده رفع کنیم و نمیخواستیم به عنوان هزینه
جانبی دیده شویم .ما یک سری امکانات گذاشتیم تا هرکس که
تمایل داشت از آن استفاده کند و این مسئله برای سرمایهگذاران
بیزینسمدلی که بیس ســرویس رایگان است ،جذابیت کمتری
دارد چون سوددهیدیرتر اتفاق میافت د .اما ماروی تصمیم خود
ماندیــم و برای همان مدل جذب ســرمایه کردیم .به طور کلی
فروشنده میتواند به صورت رایگان عضو پاساژ شود و در صورت
فروش کاال هیچگونه کارمزدی نمیگیریم.ما یک ســری قابلیت
برای بیشتر دیدهشدن داریم که اول به فروشندگان گفته میشود
شما محصوالتتان را ثبتکنید و اگر راضی بودید بعد سرویسهای
تبلیغاتی ما را استفاد کنی د. » استارتآپ پاساژ تاکنون سه مرحله
جذب سرمایه داشته است :مرحله اول در سال،۹۶مرحله بعد در
سال ۹۹از شرکت موناکو و مرحله سوم که با شرکت اسمارتاپ
موفق به همکاری شدند.
اما بزرگترین چالشهای استارتآپ پاساژ چیست؟ علی پارسا
گفته است« :ما دو چالش بزرگ داریم؛ یکیتغییرات شدید دالر و
نبود ثبات قیمت است ،آن هم نهفقط به ما ،بلکه هم به فروشنده
و هم به خریدار آســیبمیزد و آپدیتکردن قیمتها کار بسیار
ســختی برای فروشنده است .ما اســتعالم قیمت را همگذاشته

بودیــم اما این کار آمار فروش را کاهش میداد و ما حذف کردیم
و به فروشندهها گفتیم که قیمتها بایدآپدیت باشد .دوم اینکه،
پاساژ اولین قرارداد جذب سرمایهای که داشت دالر هنوز  ۳هزار
تومان بود اما وقتی به پایانرسید ،قیمت دالر ۱۸هزار تومان بود
و این نوســان برخی برنامههای ما را دچار مشــکل کرد و آسیب
ت.» او همچنین در گفتوگو با هفتهنامه
ایننوسانات ادامهدار اس 
«شنبه» در پاسخ به سوال «اگر برگردید بهنقطه اول و دوباره این
مسیر را شروع کنید ،چهچیزی را تغییر میدهید؟» گفته است:
«یک ســریتصمیماتی را گرفتیم که فکر کردیم اجراکردن آن
زود اســت و کاربر ارتباط برقرار نمیکند ولی اگر برگردیمعقب،
همان لحظه عرضه میکنیم .قطعا این راه را ادامه میدهیم اما با
اشتباهات کمت ر. »
تیم پاساژ طی سالهای  1396تا  1398روی بهبود ،گسترش
و افزایش تنوع خدمات مارکتپلیس خود متمرکز شد ،به طوری
که در سال  ۹۹با گسترش بازار و جذب بیش از  ۱۰هزار فروشنده
از سراسر کشور ،موفق شد در دو مرحله جذب سرمایه داشته باشد
و با جهش بســیار زیادی مواجه شود .جهشی که بخش مهمی از
آن را هم باید به شرایطی که کرونا در فضای کسب و کارها رقم زد،
مرتبط دانســت در واقع این ماهها فرصتی برای استارتآپ پاساژ
بود تا همزمان با رشد خریدهای آنالین و محدودیتهای کسب و
کارها بتواند فروشگاههای مجازی خود و مشتریهای پاساژگردی
آنالینش را افزایش دهد.
علی پارســا چند توصیه برای افرادی که میخواهند کاری را
شروع کنند دارد؛ او میگوید« :سالی که ما برای دوره پیریاکسلیتور
آواتــک ثبتنام کردیم و آنها از ما میخواســتند که ایده را ولید
کنیم و به آنجا ببریم ۳۰ ،تیم بودیم که فکر میکنم  ۲۷یا ۲۸تا
از آنها شکســت خوردند .من پیشنهادم این است که اگرایدهای
دارند آن را ولید کنند .همه ما فکر میکنیم اگر ایده وارد بازار شود،
خیلی از آن اســتقبال میشود ومتحولکننده است اما واقعا بازار
ت. پیشنهاد من به
الزمه یک ایده اس 
متفاوت اســت و ولی د شدن 
افراد آغاز راهاین اســت که با کوچکترین تیم و سریعترین زمان
ممکن یک نمونه از پروژه را اجرا کنند و ســراغ مشتریان بروندو
کاری را که باید در دو سال انجام بدهند در دو ماه اجرا کنند؛ اگر
ت».
کسی حاضر به خرید شد ،ایده شما ولید شدهاس 
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کارآفرین

من بابک فردوسی هستم
درباره سلبریتی ایرانی ناسا بیشتر بدانیم
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«بیشتر آدمها من را به خاطر نشاندن مریخنورد هوشمند “کنجکاوی” روی
مریخ میشناسند .اما باید بدانید که این من بودم که در فیلم “شارکنیدو ”3
به نجات جهان کمک کردم و در مجموعه تلویزیونی “بتلبوتز” داور و گزارشگر
بودم و تا مدتها برای نشریه علمی پاپ مکانیک مطلب مینوشتم .من زیاد
در این گوشه و آن گوشه جهان زندگی کردهام؛ خلیج شرقی ،توکیو ،سیاتل،
بوستون و حاال در لسآنجلس .در فاصله زمانی میان کار ،رقابت و عشقم به
غذا ،زیاد سفر میکنم و تالش میکنم زبانهای محلی را سالخی نکنم .اگرچه
زبان انگلیسی و ژاپنی من عالی است ،اما در فارسی و اسپانیایی مهارت یک
کودک پنجساله را دارم».
«من مدتزمان زیادی را صرف طراحی ،آزمایش و راهاندازی فضاپیماها
کردهام و طی سالهای متوالی این شانس را داشتهام تا روی کاوشگر مریخنورد
“کنجکاوی” ،ماموریت فضاپیمای کاسینی روی سیاره زحل ،تلسکوپ کپلر
ناسا که در جستوجوی سیارههای جدید در آنسوی ستارگان بود ،فضاپیمای
اروپا کلیپر که قرار است به قمر اروپای سیاره مشتری برود و اکنون روی پروژه
 NISARکه پروژهای مشترک میان سازمان پژوهشهای فضایی هندوستان
و ناســا است و به ما در درک بهتر وضعیتِ درحال تغیی ِر سیاره زمین کمک
خواهد کرد کار کنم .اگرچه من یک مهندس ارشد سیستمهای پرواز هستم
که در تالشــم ماموریتها را با موفقیت به انجام برســانم ،اما عالقه اصلیام

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و یازده ،شهریور 1400

نقصهــای فضاپیماها و یافتن دلیل بروز این نقصها اســت و اینکه چطور
میتوان از خطاها یاد گرفت».
«بهدور از فضای کار ،بســیار عالقه دارم در کالسهای درس الهامبخش
نسل آینده باشم تا بتوانند اکتشافات فضایی آینده را به پیش ببرند و بهتر از
همیشه به بشر خدمت کنند».
«موهای من هربار رنگی متفاوت دارند ،روی سرم شکلهای مختلفی را
میتراشم و رنگ میکنم و به این شیوه موفقیتهای مختلف در ماموریتها را
جشن میگیرم .من بابک فردوسی هستم».
این خالصهای از معرفی شخصی یکی از مشهورترین مهندسان ناسا بود
که دست بر قضا ایرانی است و در وبسایت شخصیاش به این شکل خود را
توصیف کرده است .فردوسی به درستی شهرتش را مدیون موفقیت ماموریت
 2.5میلیارد دالری فرود مریخنورد «کنجکاوی» روی ســطح ســیاره مریخ
میداند .اما فراتر از مشــارکتی که در اجرای این پروژه داشت و واکنشهای
احساسی او به این موفقیت در اتاق کنترل عملیات ،مدل موهایش بود که او
را به شهرت جهانی رساند و او را به «مرد موهاکی» معروف کرد .حتی باراک
اوباما پس از موفقیت ناسا در فرود آوردن رباتی به بزرگی یک خودرو در پیام
تبریکش به ناسا به صورت غیرمستقیم به مدل موهای فردوسی اشاره کرد« :به
نظر میرسد ناسا از دوران پیراهنهای سفید و عینکهای سیاه فاصله گرفته
است .شما در ناسا ،خیلی جذابتر از قبل شدهاید.»...
JJبابک فردوسی کیست؟
او یک دورگه ایرانی-آمریکایی و زاده آمریکا است .پدرش از ایران به آمریکا
مهاجرت کرد و در دانشــگاه با همسر آمریکاییاش آشنا شد .بابک در سال
 1979در فیالدلفیا متولد شــد .او تا  11سالگی در سانفرانسیسکو زندگی
کرد و پس از آن به توکیو نقل مکان و تا ســال  1997در مدرسه آمریکایی
ژاپن تحصیل کرد .در  17ســالگی وارد دانشــگاه واشنگتن شد و در رشته
مهندســی هوافضا تحصیالتش را آغاز کرد و همزمان در دانشــکده فیزیک
زیر نظ ر هانس جورج دملت ،برنده نوبل فیزیک ،به پژوهش مشــغول شــد.
در سال  2001فردوسی وارد امآیتی شد و تا سال  2003در برنامه ابتکاری
هوافضــای لین فعالیت کرد و پس از آن به البراتوار پیشرانش جت ناســا،
 JPLپیوست .از همان زمان فردوسی کار روی پروژه مریخنورد را در البراتوار
ماموریــت مریخ آغاز کرد و تا زمان فرود کاوشــگر کنجکاوی روی مریخ در
سال  2012در این البراتوار باقی ماند .پس از آن فردوسی به عنوان برنامهریز
در ماموریت کاســینی-هویگنس و به عنوان مهندس سیستمهای پرواز در
ماموریت اروپا کلیپر مشــارکت داشت .در نهایت فردوسی از سال  2018به
ماموریت نیسار ( )NISARپیوست ،پروژه مشترک ناسا و سازمان پژوهشهای
فضایی هندوستان در زمینه تصویربرداری از زمین با رادارهای دهانه ترکیبی و
دوفرکانسی با هدف درک بهتر فرایندهای طبیعی روی سیاره زمین .فردوسی
در این پروژه مدیریت بخش محافظت از بروز نقص فنی را به عهده دارد.
JJچطور یکشبه مشهور شد؟
 48ساعت پیش از فرود موفقیتآمیز کاوشگر «کنجکاوی» روی سطح
سیاره مریخ ،حساب کاربری فردوسی کمتر از  200دنبالکننده داشت .کمی
پــس از فرود «کنجکاوی» تعداد دنبالکنندههای او به بیش از  40هزار نفر
رســید و امروز او بیش از  135هــزار دنبالکننده دارد .ازهمان لحظه فرود
«کنجکاوی» ،فردوسی به خاطر مدل نامتعارف موهایش در جهان به «مرد
موهاکی» مشهور شد (موهاک نام قبیلهای از سرخپوستان آمریکای شمالی
بود که در دره موهاک در شــمال نیویورک کنونی سکونت داشتند) .درواقع
جذابیت ظاهر او باعث شد در میان کاربران خانم طرفداران زیادی پیدا کند،

ماموریت کنونی فردوسی همکاری در پروژه  NISARاست .این نام مخفف نام طوالنیتر
«رادار دهانه ترکیبی ناسا-ایسرو» است .در این پروژه قرار است اولین ماهواره تصویربرداری
راداری که از فرکانس دوگانه بهره میبرد به مدار زمین ارسال شود.

اصلیت ایرانی او باعث شــد در میان مجامع ایرانی بســیار محبوب شود ،اما
مهمتر از همه ،ساختارشــکنی او در فضایی سنتی باعث شد توجه جوانان
زیادی به ناسا و ماموریتهای فضایی جلب شود .عموما زمانی که صحبت از
ناسا میشود ،همه فضایی خشک و علمی با گروهی از متخصصان و کارمندان
میانسال را متصور میشوند .فردوسی با شکستن این تصویر ذهنی توانست
با طیف وسیعی از قشر جوان ارتباط برقرار کند .مردم عاشق این هستند که
ببینند فردی شــبیه به آنها درحال انجام دادن کارهای خارقالعاده است،
مثل فرود آوردن یک ربات یکتنی روی ســیارهای دیگر با استفاده از راکت
و جرثقیل .فراتر از همه اینها ،ظاهر متفاوت فردوســی باعث شــد مسیر
تولید محتوا و تفسیر پدیدههای فرهنگی در شبکههای مجازی تغییر کند
و ارزشهای جدیدی به جامعه معرفی شود ،درواقع تصاویر فردوسی با لباس
ناسا در اتاق کنترل ماموریت «کنجکاوی» توسط کاربران با پیامهای مختلفی
دست به دست میشدند و فردوسی به رسانهای جدید برای بررسی پدیدههای
اجتماعی مانند اهمیت پژوهشهای علمی در فرهنگ آمریکایی ،یا بیتاثیر
بودن ظاهر افراد در موفقیت آنها تبدیل شــد .برای مثال تصویری از او در
توئیتر منتشر شد که به طعنه روی آن نوشته شده بود« :با این مدل مو هیچجا
کار گیرت نخواهد آمد!» فردوسی خود در مصاحبهای درباره واکنشها نسبت
به ظاهرش گفته است« :اگر مدل موهای موهاک من باعث هیجان افراد بیشتر
و جلب توجه آنان به علم و این ماموریت شود ،این فوقالعاده است».
JJماموریتهای فردوسی
مریخنورد «کنجکاوی» در  26نوامبر سال  2011ماموریت خود را به سوی
ســیاره مریخ آغاز کرد و پس از حدود هشت ماه و با طی کردن مسافتی به
طول  56.3میلیون کیلومتر در آگوست سال  2012روی سطح آن سیاره فرود
آمد تا با استفاده از تجهیزات هوشمندی که در اختیار داشت به جستوجوی
نشانههای حیات روی این سیاره بپردازد و احتمال قابل سکونت بودن سیاره
در گذشته و آینده را مورد بررسی قرار دهد« .کنجکاوی» پس از طی مرحلهای
که به دلیل قطع ارتباط با مرکز کنترل زمینی برای هفت دقیقه ،به «هفت
دقیقه وحشت» شهرت پیدا کرده بود ،با موفقیت در منطقهای در گودال گیل
مریخ فرود آمد .وجود رسوبات قدیمی در این گودال به «کنجکاوی» کمک
میکرد شواهد بیشتری برای اثبات وجود حیات میکروبی در خاک مریخ در
اختیار داشته باشد .فردوسی در این پروژه مسئولیت مدیریت برنامه و پرواز
«کنجکاوی» در بخش فرود روی سیاره را به عهده داشت.
فردوســی در ماموریت بعدی خود وارد پروژه «کاسینی-هویگنس» شد.
در این ماموریت او مسئولیت برنامهریزی پروژه را به عهده داشت .کاسینی-
هویگنس یکی از قدیمیترین برنامههای مشترک ناسا با آژانس فضایی اروپا
است که برای مطالعه روی سیاره زحل به مدار این سیاره ارسال شد .فردوسی
از ســال  2013به این پروژه پیوست و یک سال بعد پس از سالها سفر در
فضای میانسیارهای ،کاسینی به مدار زحل رسید و کمی پس از آن کاوشگر
هویگنس را به ســمت قمر تیتان ســیاره اعزام کرد .این ماموریت توانست
اطالعــات جدیدی درباره دریاچههای گاز متان در قمر تیتان و اقیانوس آب
پنهان در ســیاره زحل در اختیار دانشمندان قرار دهد .سپتامبر سال 2017
سوخت کاوشگر کاسینی به پایان رسید و ناسا تصمیم گرفت برای جلوگیری
از برخورد کنترلنشده آن با قمرهای زحل ،آن را با استفاده از آخرین قطرات
سوختی که داشت درون اتمسفر سیاره زحل دفن کنند.
پیش از آن اما فردوســی به پروژه اروپا کلیپر پیوسته بود .این پروژه که
برای ســال  2024برنامهریزی شده است ،با هدف مطالعه روی قمر اروپای
سیاره مشتری در دست اجرا است .قرار است در این ماموریت چندین پرواز
نزدیکگذر از کنار قمر اروپا انجام شود تا تصاویر و اطالعات دقیقتری از سطح

این قمر گردآوری شوند.
ماموریت کنونی فردوســی همکاری در پروژه  NISARاســت .این نام
مخفف نام طوالنیتر «رادار دهانه ترکیبی ناسا-ایسرو» است .در این پروژه قرار
است اولین ماهواره تصویربرداری راداری که از فرکانس دوگانه بهره میبرد به
مدار زمین ارسال شود .هدف از اجرای این ماموریت استفاده از فناوریهای
پیشــرفته تصویربرداری راداری برای نقشهبرداری از سطح زمین و الیههای
یخی زمین است .به این ترتیب در ماه چهار تا شش بار از سطح سیاره با وضوح
تصویری پنج تا ده متر تصویربرداری خواهد شد .هدف این ماموریت رصد و
بررسی دقیق پیچیدهترین فرایندهای طبیعی سیاره زمین شامل اختالالت
اکوسیســتم ،فروپاشــی الیههای یخی و فجایع طبیعی مانند زمینلرزهها،
سونامیها ،آتشفشانها و رانش الیهای زمینی است .فردوسی به نمایندگی از
ناسا در این پروژه مسئولیت عیبیابی سیستمهای راداری را به عهده گرفته
است .قرار است اطالعات گردآوریشده در این ماموریت در وضعیت عادی یک
تا دو روز پس از رصد و در شرایط اضطراری چند ساعت پس از رصد به صورت
رایگان در اختیار عموم قرار گیرد .دادههای گردآوریشــده در این ماموریت
اطالعات جدیدی درباره روند تکامل پوسته زمین در اختیار دانشمندان قرار
خواهد داد و به آنها کمک خواهد کرد تا درک بهتری از فرایندهای طبیعی
و تغییرات اقلیمی سیاره در راستای مدیریت بحرانهای آینده به دست آورند.

 48ساعت پیش از
فرود موفقیتآمیز
کاوشگر
«کنجکاوی» روی
سطح سیاره
مریخ ،حساب
کاربری فردوسی
کمتر از 200
دنبالکننده داشت.
کمی پس از فرود
«کنجکاوی» تعداد
دنبالکنندههای او
به بیش از  40هزار
نفر رسید و امروز
او بیش از 135
هزار دنبالکننده
دارد

JJیک ذهن زیبا
بابک فردوسی در اردیبهشتماه سال  94در گفتوگو با روزنامه «شرق» در
پاسخ به این سوال که یک ذهن علمی و فنی چطور میتواند با آشوبی که جهان را
فراگرفته و رویدادهایی مانند جنگ ،جنایت ،نسلکشی ،تروریسم و ...کنار بیاید،
گفت« :فکر میکنم برای خودم مهم این است که هریک از ما
انسانها ،روی بهترین کاری که از عهدهمان برمیآید،
تمرکز کنیم ،اما درنهایت هرگاه جهان به نظرم
طاقتفرسا و خستهکننده میآید ،دوست
دارم نگرش کارل ساگان را با خود مرور کنم
که روی تصویری کــه وویجر در  ۱۴فوریه
سال  ۱۹۹۰از فاصله شش میلیارد کیلومتری
از ســیاره ما ثبت کرد و نشان داد این سیاره
تنها یک ذره ناچیز در بیکران جهان هستی
اســت ،بازتاب یافت“ :دوباره بــه این نقطه
نگاه کــن ،نقطه اینجاســت ،اینجا خانه
ماست ،ما اینجا هستیم .همه کسانی که
دوستشان داریم ،تمام کسانی که میشناسیم،
هرکسی که تابهحال دربارهاش شنیدهایم ،هر
انســانی که تاکنون وجود داشته ،زندگیاش را
روی این نقطه آبی کوچک ســپری کرده است.
مجموعهای از خوشــیها و رنجهایمان ،هزاران دین
مطمئن به خود ،ایدئولوژیهــا و آموزههای اقتصادی ،هر
شکارچی و تالشــگری ،هر قهرمان و بزدلی ،هر خالق
و ویرانگر تمدنی ،هر پادشاه و رعیتی ،هر زوج جوان
عاشقپیشهای ،هر مادر و پدری ،کودک پرامیدی،
مخترع و مکتشــفی ،هر معلــم اخالقی ،هر
سیاستمدار فاســدی ،هر فوقستارهای ،هر
رهبر بزرگی ،هر گناهکار و قدیسی در تاریخ
گونه ما ،اینجا زیسته ،روی ذرهای از غبار
معلق در پرتو نور خورشید”».
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کارآفرین
نگاهی به کسبوکار موسس بزرگترین شرکت اعطای وام مسکن آمریکا

دنیل از میشیگان
زهرا چوپانکاره
دبیر بخش کارآفرین خارجی

او کیست؟

دنیلگیلبرت(Daniel
 )Gilbertاز موسسان

شرکتکوئیکنلونزو
موسس شرکت راک
ونچرز است ،یکی از
بزرگترینشرکتهای
اعطای وام و یکی از
شرکتهایسرشناس
حوزه سرمایهگذاری در
آمریکا.گیلبرتبا30.5
میلیارد دالر ثروت
در رده  44فهرست
بلومبرگ قرار دارد.

دیترویت بزرگترین و پرجمعیتترین شهر ایالت میشیگان در
ایاالت متحده است ،شــهری نزدیک به نقطه مرزی این کشور با
کانادا .دن گیلبرت به معنــای تمام و کمال کلمه یک دیترویتی
اســت؛ در این شهر به دنیا آمد ،در این شهر تحصیل کرد ،در این
شهر کسبوکارش را بنا کرد و از همانجا به ثروتی چشمگیر رسید.
او سال  1962در این شهر به دنیا آمد و در بخش ساوث فیلد بزرگ
شــد و به مدرســه رفت .گیلبرت مدرک لیسانسش را از دانشگاه
ایالتی میشیگان گرفت و مدرک جِ یدی را از دانشکده حقوق ِوین.
در آمریکا ،کانادا ،استرالیا و برخی دیگر از کشورها ،جیدی (Juris
 )Doctorیک مدرک دکترای حرفهای و نخستین درجه تخصصی
عالی در رشته حقوق است .اما پیش از اینکه کار به دانشکده حقوق
برسد ،گیلبرت در زمان درس خواندن در کالج مجوز کار به عنوان
مشــاور امالک را گرفت و زمانی که مشغول به تحصیل در رشته
حقوق شــد به صورت پارهوقت شــروع به کار در شرکت امالکی
والدینش کرد :آژانس مشاور امالک قرن بیست و یک.
سال  1985شرکت مالی راک فایننشیال تاسیس شد .موسس
شرکت دن بود که به همراهی برادر کوچکترش گری وارد کسب

و کار مســتقل خودشان شد .این همان شرکتی است که در حال
حاضر در دنیا با نام کوئیکن لونز شناخته میشود.
شرکتی که دو برادر تاسیس کرده بودند در سال  1991دیگر
 50کارمند داشت و به سوی وسعت بیشتر پیش میرفت .در ماه
می  1998گیلبرت شــرکتی را که در آن موقع نامش را به راک
فایننشــیال پابلیک تغییر داده بود وارد بازار بورس کرد .یکی از
ویژگیهای این شرکت این بود که برادران گیلبرت در همان دهه
 90استراتژی خود را بر مبنای دنیای آنالین گذاشتند و به عنوان
یکی از شرکتهای پیشگام و با رشد رسیع در حوزه اعطای وام
آنالین به بازار ســرمایه معرفی شدند .اما کار اصلی این شرکت
چه بود؟ شــرکت راک از همان ابتدا بر محور ارائه وام مســکن
فعالیت داشت ،شرکتهایی که با عنوان Mortgage lender
شناخته میشوند .این وامدهندگان مسکن معموال موسسات مالی
یا بانکهایی هســتند که در ازای تعهد طرف مقابل ،وام مسکن
در اختیارشــان میگذارند .این شرکتها میتوانند شرایط ،نرخ
بهره و برنامه زمانبندی بازپرداخت وام را بر اساس قوانین خود
تعیین کنند .بعدها و در سال  2017شرکت گیلبرت تبدیل به
بزرگترین شرکت اعطای وامهای خرد مسکن در ایاالت متحده
شد.
دن گیلبرت از ابتدا عنوان مدیرعامل شــرکت را داشت .سال
 2000یک شــرکت نرمافزار بــا نام  Intuit Incشــرکت راک
فایننشیال را خرید و از آن زمان بود که نام این شرکت به کوئیکن
لونز تغییر پیدا کرد و البته همچنان در مســیر رشــد باثباتش به
حرکت ادامه داد .شرکتی که خدمات مالیاش را در  50ایالت ارائه
میکرد .سال  2002دن گروهی کوچک از سرمایهگذاران خصوصی
تشــکیل داد که شرکت کوئیکن لونز را از  Intuit Incخریدند و
از آن زمان به بعد دن همچنان مقامش را به عنوان رئیس هیئت
رئیسه شــرکت حفظ کرده است .سال  2007اعالم شد که طبق
توافق شهرداری دیترویت با شرکت کوئیکن ،ساختمان اصلی این
شرکت به جنوب شــهر دیترویت نقل مکان میکند .ساختمانی
که شــرکت به آنجا منتقل شد مجموعه بزرگی بود که ساختمان
سابق هتل استاتلر را هم شامل میشــد .از سال  2010کوئیکن
به صورت رسمی به این مکان تازه منتقل شد و با این جابهجایی
 1700کارمند شرکت هم روانه دیترویت شدند .از همان زمان به

شرکت راک به عدد 50کارمند رسید و به سوی وسعت
بیشترپیشمیرفت.

دنیلگیلبرتدرشهردیترویت
ایالتمیشیگانبهدنیاآمد.
1985

1991

1963
شرکت مالی راک فایننشیال توسط گیلبرت و برادر
کوچکترشتاسیسشد.
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سال  2005سالی بود که دن گیلبرت به عنوان مالک عمده سهام تیم بسکتبال کلیولند کاوالیرز شناخته شد .او پس از ورودش به تیم،
ساختار بخش اداری ،کادر مربیگری ،بازیکنان و نحوه ارائه بازیها را تغییر داد .تیم تحت مالکیت او شش بار قهرمانی در بخش مرکزی و
پنج جام قهرمانی کنفرانس شرق را به دست آورد.

بعد حضور گسترده این شرکت در جنوب دیترویت منجر به اجاره
مکانهای کاری بیشتر و اقامت کارمندان در ناحیه شد و به لحاظ
شــهری و اقتصادی تحولی در این بخش از شــهر به وجود آورد.
دیترویت البته به جز شــرکت بزرگ گیلبرت میزبان شرکتهای
بزرگ دیگری هم هســت ،به خصوص در صنعت خودروســازی:
کمپانیهای خودروسازی اکووس آتوموتیو ،فورد ،جنرال موتورز،
و کرایسلر در این شهر مستقر هستند.
JJدر زمین ورزش
در میان میلیاردرها رســم است که ثروتشان را در چند زمین
مختلــف به بازی بگیرنــد .بعضی از این زمینها بــرای برخی از
میلیاردرها ،زمین مســابقات ورزشی اســت .در آمریکا به صورت
خاص صنعت سرگرمی و ورزش دست در دست هم پیش میروند
و صنعتی بسیار سودآور و پرهوادار را شکل میدهند .دن هم از این
قافله عقب نمانده اســت .خیلیها هستند که چهره او را به عنوان
مالک تیم بسکتبال کلیولند کاوالیرز از تیمهای لیگ برتر آمریکا
یشناسند.
م 
سال  2005ســالی بود که دن گیلبرت به عنوان مالک عمده
سهام تیم بسکتبال کلیولند کاوالیرز شناخته شد .او پس از ورودش
به تیم ،ساختار بخش اداری ،کادر مربیگری ،بازیکنان و نحوه ارائه
بازیهــا را تغییر داد .تیم تحت مالکیت او شــش بار قهرمانی در
بخش مرکزی و پنج جام قهرمانی کنفرانس شرق را به دست آورد.
بخش مرکزی عنوان یکی از ســه جــام موجود در لیگ حرفهای
بسکتبال آمریکا است که شــامل تیمهای شیکاگو بولز ،کلیولند
کاوالیرز ،دیترویت پیستونز ،ایندیانا پیسز و میلواکی باکس میشود.
کنفرانس شرق هم در جام ملی بسکتبال آمریکا به جمع  15تیمی
گفته میشــود که سه بخش جزئیتر (از جمله بخش مرکزی) را
تشکیل میدهند .عالوه بر این ،این تیم در مسابقات اصلی انبیای
هم یک بار قهرمان شده است .قهرمانی این تیم در جام اصلی که
در سال  2016به حقیقت پیوست ،پایان یک طلسم  52ساله بود و
رسیدن دوباره کلیولند به جام پس از نیم قرن.
سال  2007گیلبرت باشگاه گریزلیهای یوتا ،یک باشگاه هاکی
آمریکایی را که از ســال  2005راکد مانده بــود ،خرید ،آن را به
کلیولند منتقل کرد و نامش را به ل ِیک اری مانسترز تغییر داد.
سال  2011گیلبرت باشگاه تاندربردز در نیومکزیکو را خرید که
به لیگ دسته دوم انبیای تعلق داشت و آن را به اوهایو منتقل کرد
و نام کانتون چارج را رویش گذاشت.
همین حضور گسترده و همهجانبه او در ورزش است که باعث
شده خیلیها او را با تیمهای ورزشیاش و جامهای بسکتبال بیشتر
بشناسند تا کســبوکار سرمایهگذاری و ارائه وامهای مسکن .دن
همسر و پنج فرزند دارد و همچنان ساکن میشیگان است.

گیلبرتکوچک
گری گیلبرت ،متولد سال  1965است .دو سه سال کوچکتر از برادر صاحبنامش ،کسی که
همپای او کار را شروع کرد اما برخالف او جایی در فهرست میلیاردرهای دنیا ندارد .در عین حال
گری هم برای خودش اســم و رسمی به پا کرد و بر روی سنهای بسیاری ایستاد .او مدرکش را
در رشــته مدیریت کسب و کار از دانشگاه میشیگان گرفت و در زمان آغاز کار شرکت راک ،کنار
برادرش حضور داشــت .اما بعدتر عالیقش او را به سمت سرمایهگذای در صنعتی دیگر سوق داد:
صنعتسینما.
اگر فیلم مشهور «الاللند» را دیده باشید که در سال  2016بخش اعظم جوایز اسکار را درو کرد،
باید بدانید که گیلبرت ،برادر کوچک دن از تهیهکنندگان این فیلم بود.
گری حرفهاش در دنیای سینما را از سال  2004آغاز کرد ،زمانی که تامین مالی و تهیهکنندگی
فیلم ( Garden Stateدر فارسی به «ایالت گلستان» ترجمه شده) را بر عهده گرفت ،فیلمی به
کارگردانی زک ب َِرف در ژانر کمدی رمانتیک و با بازی ستارگانی چون ناتالی پورتمن .یک سال بعد
به خاطر این اثر او و کارگردان فیلم جایزه مستقل اسپریت را از آن خود کردند .سال  2010گری
گیلبرت تهیهکنندگی فیلم «بچهها حالشــان خوب است» را به عهده گرفت که بالفاصله پس از
اکرانش در جشنواره فیلم ساندنس ،توسط کمپانی فوکوس فیچرز (متعلق به استودیو یونیورسال)
خریده شد .این فیلم هم که باز در ژانر کمدی رمانتیک بود و بازیگران سرشناسی مانند مارک رافالو
و جولین مور در آن بازی میکردند ،توسط منتقدان به خوبی مورد پذیرش قرار گرفت و سال بعد
دو جایزه گلدن گلوب را از آن خود کرد .این فیلم در اسکار هم نامزد دریافت چهار جایزه شد .گری
عالوه بر سینما به دنیای ورزش هم نظری داشته است .او همراه با برادر بزرگترش از مالکان تیم
کلیولند کاوالیرز است.

دن گیلبرت به عنوان مالک عمده سهام تیم
بسکتبالکلیولندکاوالیرزشناختهشد.
2010

2000
2005
شرکت Intuit Incراک فایننشیال را خرید و
از آن زمان بود که نام این شرکت به کوئیکن
لونزتغییرپیداکرد.

کوئیکن با توافق رسمی با شهرداری دیترویت به جنوب این شهر
منتقل شد و دفتر مرکزی بزرگش را مستقر کرد.
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کارآفرین
با سه وارث بزرگترین شرکت لبنیات دنیا آشنا شوید

میلیاردرهای نامرئی
آهنا کیستند؟

ماریبسنیهبووالوت
()Marie Besnier Beauvalot
و ژان میشل بسنیه
()Jean-Michel Besnier
خواهر و برادرند و در
فهرستمیلیاردرهای
فوربز هریک با6.8
میلیارد دالر ثروت در
رده 391ایستادهاند .این
خواهر و برادر از وارثان
ثروتشرکتلبنیات
الکتالیسهستند.

روز  11ژوئن سال  2000ماری
و دو برادرش وارث کل
کارخانه و شرکت الکتالیس
شدند؛ این روزی بود که
پدرشان مایکل در سن
 71سالگی در خانهاش در
ماربالی اسپانیا از دنیا رفت.
از همان سال بود که ماری
کار در شرکت خانوادگی را
آغاز کرد .او و دو برادرش
هریک سهمی از پیشرفت
کار داشتهاند ،گرچه به هر
حال نام امانوئل است که
به عنوان مدیرعامل و چهره
اصلی از نسل سوم خانواده
بسنیه شناخته میشود

ژان میشل

ماری

 19اکتبر سال  1933آندره بسنیه با  35لیتر شیری که از نواحی
اطراف شهر الوال خریده بود 17 ،قالب پنیر کممبر تولید کرد و قصه
از همینجا شروع شد .شرکت جمعوجوری به نام خود او پدید آمد و
از چند نفری دعوت به همکاری کرد تا در آغاز راه با او همراه شوند.
در دهه  40کســبوکار کوچکی که با کمتر از  20قالب پنیر شروع
شده بود دیگر به عنوان شرکت لبنی شناخته شده و کار توسعه پیدا
کرده بود .با توســعه کار مرتب به تعداد مزرعهداران و دامدارانی که
شیر مورد نیاز شرکت را تامین میکردند افزوده میشد .تا سال 48
میزان شیر خریداریشــده از مزارع اطراف به  10هزار لیتر رسید و
این برای شرکت که دیگر  25کارمند داشت گام بزرگی بود .حاال سه
نفــر از نوههای او به یمن همان قالبهای پنیر کمهبر و بعد تبدیل
شــدن آن شرکت لبنی به یکی از بزرگترین برندهای تولید پنیر و
لبنیات در دنیا ،در فهرســت میلیاردرهای جهان قرار دارند :امانوئل،
ژان میشل و ماری.
ســال  1955آندره از دنیا رفت و کارخانه و شــرکت به پسرش
مایکل به ارث رسید .مایکل که حتی از پدرش هم اشتیاق بیشتری
برای گسترش کار داشت ،با استفاده از نام و اعتباری که به ارث برده
بود ظرف دو سال توانست میزان درآمد شرکت را به دو برابر برساند.
مایــکل بود که این برند خانوادگی را جهانی کرد و در اروپا و آمریکا
گسترش داد و بعد هم ثروت عظیمش را برای سه فرزندش گذاشت.
چند سال قبلتر در شماره  61آیندهنگر به تاریخچه الکتالیس و سه
نســلی که تاکنون مدیریت کار را در دست داشتند پرداخته بودیم.

نماینده نسل سوم در آن مطلب امانوئل بود ،چهره شاخص خانواده
بسنیه که پس از مایکل کار را در دست گرفت .این بار به سراغ خواهر
و برادر دیگر او میرویم .کســانی که ثروتشان را مدیون وراثت و نام
بسنیههستند.

شرکتبسنیهتوسطآندرهبسنیهدر
شهر الوال فرانسه تاسیس شد.

JJداستان ماری
ماری بســنیه سال  1980در الوال ،در بخش مین کشور فرانسه
متولد شــد .سال  2000وقتی که او هم مانند برادرانش وارث ثروت
میلیاردی الکتالیس شــد ،پا به دنیای شــهرت گذاشــت .او دوره
کودکیاش را در الوال گذراند؛ شــهری در غرب فرانســه و در 300
کیلومتری پاریس .ماری در همان شــهر بزرگ شــد ،به دبیرستان
خصوصی رفت و بعد هم تصمیم گرفت که دیگر درس تا همان پایان
دبیرستان بس است .او یکی از بسیار میلیاردرهایی است که مدرک
کالجشان را نگرفتند.
روز  11ژوئن سال  2000ماری و دو برادرش وارث کل کارخانه و
شرکت الکتالیس شدند؛ این روزی بود که پدرشان مایکل در سن 71
سالگی در خانهاش در ماربالی اسپانیا از دنیا رفت .از همان سال بود
که ماری کار در شرکت خانوادگی را آغاز کرد .او و دو برادرش هریک
سهمی از پیشرفت کار داشتهاند ،گرچه به هر حال نام امانوئل است
که به عنوان مدیرعامل و چهره اصلی از نســل سوم خانواده بسنیه
شناخته میشــود .پس از مرگ مایکل و سپرده شدن کار به دست
وارثانش ،الکتالیس ارزشــش را در کمتر از  20سال از  2.5میلیارد

 68ژان میشل بسنیه متولد شد.
1955

1933

1967
مایکل بسنیه پس از مرگ پدرش ،آندره امور
شرکت را در دست گرفت.
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شرکت الکتالیس حاال بزرگترین شرکت تولیدکننده لبنیات و سیزدهمین شرکت بزرگ تولید موادغذایی
در تمام دنیا است .در سال  2020رقم درآمد این شرکت به  23میلیارد دالر رسید 85 .هزار نفر برای این
شرکت کار میکنند و  266کارخانه تولیدیاش در  51کشور دنیا مستقر هستند.

دالر به حدود  4.6میلیارد دالر رساند.
ماری همسرش اســتفان بووالوت را نخستین بار در سال 2002
مالقات کرد و بعد از چند سال با هم ازدواج کردند .این تقریبا یکی
از معدود اطالعاتی است که در مورد زندگی شخصی این زن از نسل
سوم کسبوکار بسنیهها وجود دارد .او به شدت در حاشیه رسانهها
و توجه دیگران میایســتد و همه تالشش این است که حواسها را
متوجه خود نکند .این نبودن اطالعات شخصی از او آنقدر پیش رفت
تا اینکه حاال با جســتوجوی نام او به موجی از عکسهای اشتباه و
اطالعات اشتباه در مورد او میرسید .زمانی به نظر میرسد یک نفر به
عمد یا به اشتباه عکسهای فراوانی از جسیکا گومز ،مدل استرالیایی
(که اصالتا دورگه چینی و پرتغالی اســت) را به نام ماری بسنیه جا
زد .حاال با وارد کردن نام ماری بسنیه در گوگل به عکسهای بسیار
زیادی از این مدل میرســید که در مطالبی بــا نام «وارث لبنیات
الکتالیس» از آنها اســتفاده شده و با استناد به همین عکسها در
مورد اینکه ماری بسنیه عالقه بسیار به ظاهر شدن بر فرش قرمز و
پوشیدن لباسهای گرانقیمت دارد پیدا میکنید .یکی ،دو عکسی
که از ماری بســنیه وجود دارد نشان میدهد که او هیچ شباهتی به
آن توصیفها ندارد.
JJداستان ژان میشل
در مورد ژان میشــل حتی از ماری هم اطالعات کمتری هست.
کم یعنی اینقدر کم که حتی در مورد سال تولد او هم بین 1967و
 1968تردید وجود دارد .به هر روی او نخستین فرزند مایکل است
اما پس از پدر ،به جای مدیریت شرکت در گوشه کار ایستاد و عالوه
بر ارث بردن سهام ،از همان حاشیه برادرش امانوئل را همراهی کرد؛
درست مثل ماری .ژان میشل عضو هیئت ناظران شرکت است و به
نظر میرسد در تصمیمگیریهای سرمایهگذاری ،خرید و ادغام همراه
خواهرش در کنار برادرشان امانوئل حضور دارد .یکی از این اقدامات
خریدهای مهمی برای گسترش کار شرکت بود :به عنوان مثال سال
 2006این خواهر و برادران شــرکت گالبانی ،پیشرو تولید پنیر در
ایتالیا را خریدند و بعد هم به سراغ شرکت ریچلز ،تولیدکننده ماست
ارگانیک در انگلستان رفتند و آن را به زیرمجموعه شرکت افزودند.
شرکت الکتالیس حاال بزرگترین شرکت تولیدکننده لبنیات و
ســیزدهمین شرکت بزرگ تولید موادغذایی در تمام دنیا است .در
ســال  2020رقم درآمد این شرکت به  23میلیارد دالر رسید85 .
هزار نفر برای این شرکت کار میکنند و  266کارخانه تولیدیاش
در  51کشور دنیا مستقر هستند 56 .درصد از محصوالت الکتالیس
در اروپا تولید میشــود 25 ،درصد در قــاره آمریکا 13 ،درصد در
آســیا و اقیانوســیه و  6درصد در آفریقا .پنیر با  33درصد از حجم
کلی تولیدات این شرکت ،همچنان محصول شماره یک الکتالیس
به شمار میرود.

فرزند وسط
امانول بسنیه ،پسر مایکل سومین نسل از خانوادهای است که ثروت و شهرتش را مدیون پنیر
است .او در سال  1970در الوال به دنیا آمد و بعد از گذراندن دوران مدرسه در شهر زادگاهش،
برای ادامه تحصیل به یک دانشکده کسبوکار در پاریس رفت .او در سال  ،1995همزمان با رونق
فراوان کار خانوادگیشــان به شرکت پیوست و به عنوان مسئول بخش توسعه شرکت مشغول
به کار شــد .ســال  2000بود که پدرش مایکل از دنیا رفت ،او کارش را به عنوان مدیر اجرایی
الکتالیــس ادامه داد .از زمانی که او وارد امور مدیریتی شــد یکی از کارهای مهم او ایجاد یک
صندوق سرمایهگذاری مشترک در حوزه لبنیات با شرکت نستله بود که ثبات اقتصادی شرکت
را تضمین کرد .این سری از اقدامات سبب شد تا با وجود بحرانهای اقتصادی سال  2008که
بسیاری از شرکتها از آن لطمه بسیار دیدند ،کسبوکار خانوادگی بسنیه همچنان با رشد به راه
خود ادامه دهد.
ســال  2010الکتالیس وارد اسپانیا شد و با خرید سه شرکت که در حوزه تولید شیر ،پنیر
و غذای کودک فعالیت داشــتند جای خود را در این کشــور محکم کرد .یک سال بعد شرکت
پارماالت هم به جمع مایملک شرکت افزوده شد ،این شرکت ایتالیایی  14هزار کارمند داشت و
سودی بالغ بر  4میلیارد دالر برای بسنیه به همراه آورد .الکتالیس هرکجا که پا میگذارد دست
به خرید و تصاحب بخشــی از صنعت لبنیات میزند .در سال  2014کار در استرالیا و هند هم
از همین طریق دنبال شد و سال بعد هم به ترکیه رسید.
امپراتوری وسیع لبنی این شرکت آنقدر قدرت دارد
که برای محکم نگاه داشتن جایگاه خود از تغییرات
ضروری نمیترسد .سال  2011بود که این شرکت به
دلیل عدم توافق بر سر قیمت ،فروش محصوالتش
را به لوکلریک ،یکی از بزرگترین سوپرمارکتهای
زنجیرهای فرانسه با  500شعبه در این کشور قطع
کرد.
اما تنها ماری و ژان میشل نیستند که از رسانهها و
نگاه دیگران به زندگیشان گریزاناند .برادرشان
هم با وجود اینکه مدیریت بزرگترین
برنــد دنیای لبنیــات را بر عهده
دارد ،تقریبا بــه اندازه آنها آرام
و بیصدا کارش را میکند و جز
اندکی اطالعات شخصی از او در
دست نیســت .به امانوئل لقب
«میلیاردر نامرئی» دادهاند .او
به شدت از رسانه گریزان است
و اجازه نمیدهد هیچ بخشی
از زندگی خصوصیاش از
اخبار و بازار شــایعات سر
درآورد.

ماریبسنیهمتولدشد.
2000

1970
1980
امانوئلبسنیهمتولدشد.

پس از درگذشت مایکل ،تمامی سهام شرکت میان سه فرزندش
تقسیمشد.
آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و یازده ،شهریور 1400

121

کارآفرین
نگاهی به کسب و کار رابرت کرافت ،تاجر و مالک تیمهای ورزشی

توپ و کاغذ
او کیست؟

رابرت کرافت (Robert
 )Kraftرئیس هیئت

مدیرهومدیرعامل
گروه کرافت است،
یک هلدینگ فعال در
حوزههایمختلفبا
داراییهاییدرصنعت
کاغذ،بستهبندیو
البته ورزش و سرگرمی.
کرافت با 5.99میلیارد
دالر ثروت در رده 484
فهرستبلومبرگقرار
دارد.

محله چینیها ( )Chinatownیکی از مشهورترین محالت شهری
در تمام دنیا و البته ایاالت متحده اســت ،محلهای که در بوستون واقع
شده و تنها محله باقیمانده با هویت کامال چینی در منطقه نیوانگلند
آمریکا است (منطقهای در شمال شرقی ایاالت متحده که شامل شش
ایالت میشود) .این محله به دلیل جمعیت باالی چینیهای بوستون
شکل گرفت و همچنان تافته جدابافته بوستون محسوب میشود :سرشار
از رســتورانها و مغازههای چینی و ویتنامی و آسیایی -آمریکاییهای
ساکن بوستون .رونق کسبوکارهای خرد یکی از شاخصههای این محله
پرجمعیت بود .هری کرافت ،مهاجر یهودی هم اول همینجا کارش را
شروع کرد و به عنوان تولیدکننده لباس شناخته شد .بعدها او و همسر
کاناداییاش در بروکلین اقامت گزیدند و پسرشــان رابرت هم در آنجا
به دنیا آمد.
خانواده کرافت را در دســته یهودیان ارتدوکس مدرن دستهبندی
میکنند؛ جنبشی که از درون شاخه سفت و سخت یهودیت ارتدوکس
به پا خاســت و تالشش این اســت که با حفظ قوانین دینی ،با جهان
مدرن و دنیای سکوالر غربی سازگار شود .آنها را با نام «ارتدوکسهای
میانهرو» هم میشناسند .پدر خانواده کرافت آرزو داشت پسرش خاخام
شــود .اعتقادات مذهبیشان در دوران مدرســه سبب شده بود که او

نتواند چندان در کالسهای ورزشــی شرکت کند چون معموال زمان
این کالسها با کالسهای مذهبی پس از مدرسهاش و روزهای شبت
(شنبهها) تداخل داشت .او در طول دوران مدرسه در وقتهای آزادش
روزنامه میفروخت .مدرسه که تمام شد توانست بورس تحصیلی دانشگاه
کلمبیا را به دست آورد و بعد در دوره دانشگاه بود که دیگر دلی از عزا
درآورد و به تیم فوتبال دانشــگاه پیوست .سال  1962با دختری به نام
مایرا هیات آشنا شد ،یک سال بعد ،همزمان با فارغالتحصیلیاش ازدواج
کردند و ســال  1965هم مدرک مدیریت کسبوکارش را از دانشگاه
هاروارد گرفت.
در آن سالهای جوانی یکی از مسیرهای پیشروی رابرت کرافت ،راه
سیاست بود .او در  27سالگی به ریاست کمیته دموکرات شهر نیوتاون
(در ماساچوست) انتخاب شد .سال  1970به این فکر افتاد که وارد رقابت
با فیلیپ جی فیلبین (نماینده دموکرات کنگره آمریکا از ماساچوست)
شــود اما در نهایت انتخابش این شــد که دست به چنین کاری نزند؛
یکی از دالیل این تصمیم این بود که ورود رســمی به دنیای سیاست
حریم خصوصی خانوادهاش را خدشهدار میکرد ،دلیل دیگر خودکشی
دوستش جیمز شیا جونیور بود ،نماینده ایالتی و دوست کرافت که به
زندگی خودش پایان داد و او هم فکر کرد که شاید فشارهای حضور در
دنیای سیاست چیزی نباشد که او در زندگی میخواهد.
JJورود به تجارت

کرافت زندگی حرفهایاش را با حضور در گروه Rand-Whitney

آغاز کرد ،یک کارخانه بســتهبندی که توسط پدر همسرش ،جیکوب
هیات اداره میشد .ســال  1968کرافت با توسل به خرید استقراضی،
مالک این شــرکت شــد .در تعریف خرید استقراضی یا تملک اهرمی
آمده است :هرگاه شرکتی سهام عمده یا داراییهای شرکت دیگر را از
طریق دریافت وام و استقراض ،تصاحب کند و برای بازپرداخت وامهای
گرفتهشده ،داراییهای تصاحبشده را در گرو یا رهن قرار دهد .او هنوز
هم عضوی از هیئت مدیره این شرکت است.
سال  1972کرافت شرکت اینترنشنال فارست پروداکتس را تاسیس
کرد ،شــرکتی برای تجارت اقالم کاغذی .وقتی که این شرکت کاغذ با
آن شرکت بستهبندی ادغام شد ،نتیجه کار به وجود آمدن بزرگترین
شرکت خصوصی کاغذ و بستهبندی در ایاالت متحده بود .کرافت بعدتر
گفت که او بر اساس یک گمان این شرکت را کلید زد؛ گمان اینکه رشد
ارتباطات و حمل و نقل بینالمللی منجر به گسترش تجارت جهانی در
اواخر قرن بیستم خواهد شد .سال  1977شرکت اینترنشنال فارست
پروداکتس در میان  100شرکت برتر واردات و صادرات ایاالت متحده
بود و سال  2001نشــریه  Journal of Commerceاین شرکت را
در مقام هفتم قرار داد .این شــرکت در دهه  90به شرکتهای فراوانی
خدمات بســتهبندی ارائه میداد؛ از کداک گرفته تا شرکتهای لوازم
آرایشی و بهداشتی مانند استه الدر .بعد رفتهرفته کرافت به سراغ خرید

مدرک مدیریت کسبوکارش
را از دانشگاه هاروارد گرفت.

رابرت کرافت در بروکلین به دنیا آمد.
1963

1965

1941
با مایرا هیات ازدواج کرد.
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سال  1972کرافت شرکت اینترنشنال فارست پروداکتس را تاسیس کرد ،شرکتی برای تجارت اقالم کاغذی .وقتی که این شرکت کاغذ با آن شرکت بستهبندی
ادغام شد ،نتیجه کار به وجود آمدن بزرگترین شرکت خصوصی کاغذ و بستهبندی در ایاالت متحده بود .کرافت بعدتر گفت که او بر اساس یک گمان این
شرکت را کلید زد؛ گمان اینکه رشد ارتباطات و حمل و نقل بینالمللی منجر به گسترش تجارت جهانی در اواخر قرن بیستم خواهد شد.

در حال حاضر جاناتان کرافت،
پسر رابرت مهره اصلی دیگر
در گروه کرافت است .او
هم مانند پدرش در رشته
مدیریت دانشگاه هاروارد
تحصیل کرد و حاال مدیریت
امور روزبهروز شرکت را در
دست دارد و در مورد نقشه
پیشروی شرکت و ورود به
حوزههای جدید کسب و کار
هم تصمیم میگیرد

ســهام در حوزههای دیگر هم رفت و ســرمایهگذاری کرد و عاقبت در
سال  1998گروه کرافت را به عنوان چتری برای تجمیع این تجارتها
تشکیل داد.
JJورود به دنیای ورزش
کرافت که روزی به خاطر کالسهای مذهبی بعد مدرسه نمیتوانست
عضو تیمهای رنگ به رنگ ورزشــی شود ،با ورود به دنیای تجارت به
دنبــال مالکیت در دنیای ورزش رفت .ســال  1974او و پنج نفر دیگر
تیم بوستون البسترز را خریدند .این تیم از تیمهای حاضر در World
 Team Tennisبود ،لیگی مختلط از بازیکنان زن و مرد تنیس .این
گروه خریدار ،مبالغ بسیاری را برای جذب تعدادی از بازیکنان برتر تنیس
از جملــه مارتینا ناوراتیلو هزینه کرد و بــه دنبال این تالشها بود که
البسترز تبدیل به یکی از بهترین تیمهای این لیگ شد .این لیگ جوان
تنها یک سال داشت ،کمی که گذشت علیرغم هزینههایی که خریداران
البستر کردند به نظرشان رسد که آنگونه که باید نمیتوان بر روی لیگ
حساب کرد و تا  1987تصمیم گرفتند که دیگر در این بازیها شرکت
نکنند .لیگ هم کمی بعد جمع شد (کار این لیگ چند سال بعدتر دوباره
از سر گرفته شد و تا حال حاضر هم ادامه دارد).
کرافت از هواداران قدیمی تیم راگبی پتریوتس بود ،از همان زمانی که
خودش باالخره در کالج فوتبال آمریکایی بازی کرد و بعد از سال 1971
همیشــه بلیتهای بازیهای فصل این تیم را میخرید .سال  1985او
حاکمیت  10ساله فاکسبورو را خرید ،پیست اسبدوانی که دورتادور
ورزشــگاه شافر کشیده شده بود .این خرید سبب شد تا بیلی سالیوان،
مالک پتریوتس نتواند در زمان انجام مسابقات اسبسواری ،زمین را برای
بازیهایی غیر از بازیهای تیمش اجاره دهد .کرافت از این واقعیت که
سالیوان مالک اســتادیوم بود و نه امالک اطرافش ،استفاده کرد و وارد
جریان خرید استادیوم و تیم پتریوتس شد .همزمان خانواده سالیوان هم
مجموعهای از بدبیاریهای اقتصادی و معامالتی را پشت سر گذاشته
بود و همین سبب شد که دست آخر ،در سال  1988که استادیوم هم
در مرز ورشکستگی بود ،سالیوان به فروش عمده سهام تیم به کرافت
رضایت دهد .این واگذاری البته پس از رقابت تنگاتنگ کرافت با چند
رقیب صورت گرفت .او موفق شــد در همان سال استادیوم را به قیمت

 22میلیون دالر از سالیوان بخرد .خود ورزشگاه مجموعهای قدیمی و
تقریبا بیارزش محسوب میشد اما مبلغ خرید شامل اجاره زمین برای
بازیهای پتریوتس تا سال  2001بود .کرافت برای خرید خود تیم هم
پیشنهاد داد اما در مزایده به ویکتور کیام ،کارآفرین و تاجر باخت .همان
زمان کیام و سالیوان قصد داشتند که تیم را به جکسونویل انتقال دهند
اما کرافت از شکســتن قرارداد اجاره بازیها سر باززد .کیام که در آن
زمان خودش درگیر مصائب حاصل از سرمایهگذاریهای بد بود عاقبت
نتوانســت با مشکالت مربوط به نقل و انتقال تیم کنار بیاید و آن را در
سال 1992به خریدار بعدی فروخت :جیمز اورتوین ،یک تاجر دیگر.
دو سال بعد نوبت به چک و چانه زدن خریدار تازه با کرافت رسید تا او
را راضی کند که باقیمانده قرارداد اجاره تیم را به نحوی از او بخرد و تیم
را بتواند به مکان و استادیومی بهتر انتقال دهد .او هم به در بسته خورد و
از آنجایی که عالقهای نداشت تیمش را در نیوانگلند نگه دارد آن را برای
فروش گذاشت اما تمام خریداران تازه هم باید با کرافت سروکله میزدند.
عاقبــت کرافت ،هوادار قدیمی پتریوتس ،تیم را با قیمت  172میلیون
دالر از اورتوین خرید .این باالترین مبلغی بود که تا آن زمان کسی بابت
خرید یکی از تیمهای حرفهای فوتبال آمریکایی پرداخته بود .خود کرافت
بعدها گفته بود که به دلیل عشقی که به این تیم داشته تمامی اصولش
را در حوزه تجارت زیر پا گذاشته است .تحت مالکیت کرافت این تیم به
موفقیتهای دنبالهدار رسید .او همچنان مالکیت تیم را در دست دارد.
سال  1996کرافت تیم فوتبال نیوانگلند رولوشن را بنیان گذاشت
که همراه با پتریوتس تمرینهایش را در همان استادیوم فاکسباورو آغاز
کرد .سال  2005او قدمی بزرگتر هم برداشت و دیدارها و گفتوگوهایی
را با مدیر اجرایی تیم دستهاولی فوتبال انگلستان آغاز کرد :حرف از خرید
تیم لیورپول بود .اما بعدتر یک آمریکایی دیگر این تیم را خرید .یکی از
تردیدهای کرافت برای این خرید نبود ســقف پرداخت به ستارگان در
فوتبال انگلیس بود.
در حال حاضر جاناتان کرافت ،پسر رابرت مهره اصلی دیگر در گروه
کرافت اســت .او هم مانند پدرش در رشــته مدیریت دانشگاه هاروارد
تحصیل کرد و حاال مدیریت امور روزبهروز شرکت را در دست دارد و در
مورد نقشــه پیشروی شرکت و ورود به حوزههای جدید کسب و کار
هم تصمیم میگیرد.

عاقبت کرافت،
هوادار قدیمی
پتریوتس،تیم
را با قیمت 172
میلیون دالر از
اورتوین خرید .این
باالترین مبلغی بود
که تا آن زمان کسی
بابت خرید یکی از
تیمهای حرفهای
فوتبالآمریکایی
پرداخته بود .خود
کرافتبعدهاگفته
بود که به دلیل
عشقی که به این
تیم داشته تمامی
اصولش را در
حوزه تجارت زیر
پا گذاشته است

کرافت شرکت اینترنشنال فارست
پروداکتس را تاسیس کرد.
1998

1970
1972
در آستانه ورود به دنیای سیاست از این
مسیر منصرف شد.

گروه کرافت به عنوان چتری برای تجمیع تجارتهای
مورد نظر کرافت تشکیل شد.
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مدیرعامل زوم میگوید
اولویتش رضایت کاربران است:

لطفا لبخند بزنید

من هر روز با مشتریانم در
 WebExحرف میزدم و
آنها هم میگفتند که چقدر
از خدمات ما ناراضیاند .این
واقعا راه بدی برای سپری
کردن روز بود ،این موضوع بر
روی قلبم سنگینی میکرد.
شاید به راه انداختن زوم
ریسک بود اما من واقعا
حس میکردم باید این کار
را بکنم .دلم میخواست
روزهایم صرف پخش رضایت
باشد و میدانستم برای
رسیدن به این هدف باید
اختیار سرنوشتم را خودم در
دست بگیرم
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از سال  2020بود که دنیا (به صورت ویژه ،آمریکا و اروپا) فهمید که
زوم چیست .این نام را دیگر خیلیها میشناسند .از زمانی که پاندمی
دنیا را فراگرفت و بســیاری از شرکتها ناچار شدند کارمندانشان را
به خانهها بفرستند ،زوم نشان داد که حاکم بیچون و چرای تحقق
بخشیدن به گزینه دورکاری است .جلسات فراوانی از پشت میزهای
واقعی به صفحه کامپیوترها و گوشــیهای هوشمند منتقل شدند و
خط رابط بســیاری از این جلســات هم نرمافزار زوم بود .در ماههای
ابتدایی آغاز پاندمی ،در یکی از شمارههای آیندهنگر که به کار از خانه و
کسبوکارهای رونقگرفته از این اجبار اشاره شد در مورد زوم نوشتیم:
«ابزارهــای ویدئوکنفرانس فراواناند اما زوم با هموار کردن گرههایی
کــه در این فرایند اغلب فرسایشــی وجود دارد ،بســیاری را تحت
تاثیر قرار داده اســت .در واکنش به بحران پیشآمده ،این اپلیکیشن
محدودیتهایش را برای ایجاد اکانتهای رایگان برداشــته است .در
تئوری ،این ابزار میتواند برای شرکت در یک جلسه واحد به هزار نفر
هم اجازه حضور بدهد ».حاال میتوانید با بخشهایی از استراتژی کاری
موسس و مدیرعامل این شرکت بیشتر آشنا شوید.
تاریخ ثبت شــرکت زوم به  10سال پیش بازمیگردد .یک سال
پس از ثبت ،نســخه بتای زوم با قابلیــت برگزاری ویدئوکنفرانس با
شرکتکننده تا ســقف  15نفر طراحی شد .سال  2013نسخه 1.0
زوم به بازار آمد و در این نســخه تا  25نفر میتوانستند در کنفرانس
ویدئویی شرکت داشته باشــند .یک ماه پس از عرضه این برنامه در
ژانویه ســال  ،2013تعداد کاربرانش به  400هزار نفر رسید .ماه می
همان سال یعنی هنوز سال  2013به نیمه نرسیده ،زوم یک میلیون
نفر کاربر داشت .این اتفاق بزرگی بود .چرا؟ اریک یوآن ،مدیرعامل زوم
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میگوید« :سال  2011که زوم را راه انداختم ،بازار ویدئوکنفرانسها
تقریبا اشــباع شده بود و خیلیها به من هشدار دادند که باید از این
بازار دور بمانم ».در این بازار پررقابت زوم خیلی زود توانست خودش
را نشان دهد .استیو لی از مهندسان نرمافزار و کارمندان شرکت زوم
با مدیرعاملش مصاحبهای کرده که آن را بر سایت لینکدین قرار داده.
آنچه میخوانید ترجمه گفتوگوی او با اریک یوآن است.
 شما شــغل پردرآمدی که در  WebExداشتید و مدیریت
صدها کارمند آن شرکت را ترک کردید تا با تاسیس زوم همهچیز
را از صفر شروع کنید .چهچیز شما را وادار کرد دست به چنین
ریسکی بزنید؟ این تجربه در مورد شرایطی که در آنها میتوان
دست به خطر زد چه درسی داشت؟

مــن هر روز با مشــتریانم در  WebExحرف میزدم و آنها هم
میگفتنــد که چقدر از خدمات ما ناراضیاند .این واقعا راه بدی برای
سپری کردن روز بود ،این موضوع بر روی قلبم سنگینی میکرد .شاید
به راه انداختن زوم ریســک بود اما من واقعا حس میکردم باید این
کار را بکنم .دلم میخواســت روزهایم صرف پخش رضایت باشد و
میدانستم برای رسیدن به این هدف باید اختیار سرنوشتم را خودم
در دست بگیرم.

 به نظرتان دو ریســک بزرگی که متقبل شدید چه بود و از
دست زدن به این کارها چه آموختید؟

ســال  2011که زوم را راه انداختم ،بازار ویدئوکنفرانسها تقریبا
اشباع شده بود و خیلیها به من هشدار دادند که باید از این بازار دور
بمانم .این ریسک ختم به خیر شد چون اغلب راهکارهای موجود در

از همان آغاز تاکنون من در پی افزایش ارزش دارایی سرمایهگذارانمان بودم .هر دالری که از آنها به دست آوردم نشان از اعتماد آنها
داشته و من هم باید این انتظارات را برآورده کنم .اگر قرار بود سرمایهشان را صرف مبلمان قشنگ و مانند اینها کنم ،بهخصوص در
اوایل کار ،شاید اصال این اعتماد را به دست نمیآوردم که بخواهم آن را صرف رشد واقعی تجارتمان کنم.

آن بازار خیلی خواستههای مشتریان را برآورده نمیکرد و برای همین
برایم مهم نبود که چند فروشنده در بازار وجود دارند .آنچه آموختم
این بود که به جای بازار باید بر روی تجربه مشتریان تمرکز کنی و بعد
دست به تصمیم در مورد گشایش کسبوکار تازه بزنی.
وقتی که شــروع کردیم من نگران ســرعت هزینهکردمان بودم.
خوب است که به لحاظ مالی مســئولیتپذیر باشی اما من زیاده از
حد محافظهکار بودم .این تجربه منفی بود چون اگر با شدت عمل و
جسارت بیشتری عمل میکردیم خیلی زودتر میتوانستیم رشد کنیم.

قائلی اصال نیازی به آن گزاره سنتی «تعادل کار و زندگی» نیست .بر
این عقیدهام که آنچه من به عنوان چیزی که واقعا برایم مهم اســت
انجام میدهم نقطه مقابل کار کردن است .برای همین است که شوق
اصلیام یعنی تحویل رضایت به مشتریانمان قطعا محرک اصلی اخالق
حرفهای من است.

این موضوع اجازه میدهد که سریع حرکت کنید .وقتی دارید با
رقبایی غولپیکر و ریشهدار مبارزه میکنید باید سرعت و چابکیتان
را به حداکثر برســانید .وجود تنها یک نفر در نوک هرم سبب تندتر
شدن تصمیمگیریها میشود .من در مورد آنچه قرار بود بسازم تصویر
روشنی داشتم و تجربه مدیریت یک سازمان بزرگ در ( Webexبا
بیش از  800کارمند مهندس) را هم داشتم .برای همین به نظر ،سابقه
تکنیکی و کسبوکاری الزم را دارم و میتوانم شرکت خودم را اداره
کنم( .یا دستکم میتوانم خیلی زود این کار را بیاموزم!) با همه اینها،
تنها موسس بودن چالشهای خودش را هم دارد .باید مطمئن شوید
که کسانی را دارید که میتوانید رویشان حساب کنید؛ هم کسانی که
عضو تیم مدیران ارشــدتان هستند هم راهنمایی خارج از این دم و
دستگاه که میتوانید به او تلفن بزنید.

خیلی پیش نمیآید که من به خاطر کار مجبور به ســفر شوم؛
شاید یکی ،دو بار در سال .اگر یک مشتری یا کسی دیگر بخواهد من
را شــخصا مالقات کند ،میگویم «بگذارید اول از طریق زوم مالقات
کنیم ،اگر به اندازه کافی خوب نبود بعد ،هم را میبینیم ».از هر 100
بار 99 ،بار مالقات در زوم همه چیزی است که به آن نیاز داریم و بعد
دیگر ناچار به سفر نمیشــوم .پس اگر به جای سفر کردن در خانه
باشم ،دیگر تنها کاری که باقی میماند این است که در برنامهام برای
بچههایم جا باز کنم و واضح بگویم که این روزها و ساعتها اصال قابل
جابهجایینیستند.

 میتوانید از مزایای تنها موسس بودن صحبت کنید؟

 در نخستین روزهای زوم یک دفترکار خیلی ساده داشتید و
اصال از آن ریخت و پاشهای معمول مدیرعاملها خبری نبود .این
سادگی در اداره کار چه تاثیری بر کسب و کار زوم داشت؟

از همــان آغــاز تاکنــون مــن در پــی افزایــش ارزش دارایی
ســرمایهگذارانمان بودم .هر دالری که از آنها به دست آوردم نشان
از اعتماد آنها داشته و من هم باید این انتظارات را برآورده کنم .اگر
قرار بود سرمایهشــان را صرف مبلمان قشنگ و مانند اینها کنم ،به
خصوص در اوایل کار ،شاید اصال این اعتماد را به دست نمیآوردم که
بخواهم آن را صرف رشد واقعی تجارتمان کنم .خوب است این را در
خاطر داشته باشیم که افزایش درآمد تنها نیمی از قضیه کسب سود
است ،نیم دیگر در گروی مدیریت هزینههای شما است.

 یک بار در مصاحبهای از شما پرسیدند که در ماههای پیشرو،
میزان فروش هدفتان چیست و شما در پاسخ به این سوال گفتید
که تنها هدفتان این است که به راضی نگه داشتن مشتریانتان
ادامه دهید .این تمرکز بیوقفه بر روی رضایت کاربران نهایی تا چه
اندازه بر تجارت زوم تاثیر داشته است؟

 شما به همه گفتهاید که در تکتک مسابقههای بسکتبال و
ژیمناستیک فرزندانتان حضور داشتهاید .مدیرعامالن کمی در
شرکتهای سهامی عام میتوانند چنین حرفی بزنند .چطور از
پس این کار برآمدید؟

 روزهای شــنبه معموال میبینم که در توییتر به مســائل
پیشآمده برای مشتریان جواب میدهید .گاهی حتی پیشنهاد
میکنید که برای حل مشکل خودتان کد بنویسید .شما بیش از
 1300کارمند دارید که میتوانند این کار را انجام دهند .چه الزامی
وجود دارد که خودتان به مشتریان کمک کنید؟

ما بخش ارتباط با مشــتریان واقعا فوقالعــادهای داریم و تیمهای
شبکههای اجتماعیمان هم همینطور هستند .اما وقتی یک مشتری
را میبینم که به کمک نیاز دارد یا ناراضی است ،مسئله برایم شخصی
میشــود .باز هم میگویم که من به «تعادل کار و زندگی» عقیدهای
ندارم؛ البته وقتی به کاری کــه میکنید اهمیت بدهید .این آدمها و
تجربهای که با زوم دارند برای من مهم هســتند و طبیعی اســت که
بخواهم خودم آستین باال بزنم و ببینم چه کمکی میتوانم بکنم .گذشته
از این برای فهم اینکه کسب و کارتان در چه حال است و باید دست به
ساخت چه گزینههای تازهای بزنید و چیزهایی از این قبیل ،چه راهی
بهتر از اینکه تمام روز پای صحبتهای مشتریانتان بنشینید؟

من بر این باورم که
وقتی از ته دل برای
کاری که میکنی
اهمیت قائلی اصال
نیازی به آن گزاره
سنتی «تعادل کار
و زندگی» نیست.
بر این عقیدهام که
آنچه من به عنوان
چیزی که واقعا
برایم مهم است
انجام میدهم
نقطهمقابلکار
کردن است .برای
همین است که
شوق اصلیام یعنی
تحویل رضایت به
مشتریانمانقطعا
محرک اصلی
اخالق حرفهای
من است

راضی نگه داشــتن کاربران فعلی ،اولویت اول در استراتژی رشد
شــرکت ما اســت ،در بزرگی تاثیر چنین اولویتی جایی برای اغراق
نیست .اگر مشتریان موجود راضی باشند ،پلتفرم ما را به سمت سایر
کاربران گسترش میدهند؛ هم از طریق برگزاری جلسات (روی زوم)
با آنها و هم از طریق تبلیغات شــفاهی در مورد تجربهای که با زوم
داشــتند .هرقدر هم بخش بازاریابی و فروش شما قدرتمند باشد باز
نمیتواند جانشین قدرت مشتریان راضی شود.

 بر ســر صفحه لینکدین شما نوشته شده «تحویل رضایت
به مشــتریان» .این خودش بیانگر میزان اهمیتی اســت که به
مشتریانتان میدهید .این اشتیاق در طول سالیان چه تاثیری بر
اخالق حرفهای شما داشته؟

من بر این باورم که وقتی از ته دل برای کاری که میکنی اهمیت
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کارآفرین

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

چرا استارتآپها شکست میخورند
تام آیزنمان

اگر میخواهید اســتارتآپ شــما موفق شــود ،باید اول بدانید که چرا
استارتآپها شکست میخورند .وقتی در دانشکده کسبوکار دانشگاه هاروارد
از پروفسور تام آیزنمان پرسیدند که چرا استارتآپها شکست میخورند؟ این
سوال فکر او را مشغول کرد چون فهمید که پاسخش را نمیداند .برای همین
بود که او یک پروژه چندســاله تعریف کرد تا در پایان آن به این سوال پاسخ
دهد .در این کتاب آیزنمان نتایج آن تحقیق را با خواننده در میان میگذارد؛
شــش الگوی متمایز که اکثریت قریب به اتفاق شکستهای استارتآپها را
یشوند.
سبب م 
آیزنمان در این کتاب داستانهایی از شکست استارتآپهای گوناگون ارائه
میکند که نتوانستند به هدفشان دست پیدا کنند؛ از خردهفروشی اثاث منزل
گرفته تا خدمات به گردش بردن سگها ،اپلیکیشن دوستیابی و مد و فشن.
با این داستانها آیزنمان چارچوبی ارائه میکند که در قالب آن میتوان میزان
آسیبپذیری یک پروژه در برابر آن شش الگو را تشخیص داد.

روانشناسی پول
مورگان هاسل

استفاده درست از پول الزاما به این معنا نیست که چه در مورد پول میدانید ،در
مورد این است که چگونه با پول رفتار میکنید .آموزش رفتار هم کار آسانی نیست،
حتی برای آدمهای باهوش هم آســان نیست .پول (در حوزه سرمایهگذاری ،امور
مالی شخصی و تصمیمگیریهای تجاری) معموال به عنوان یک رشته ریاضیمحور
تدریس میشود ،جایی که دادهها و فرمولها دقیقا به ما میگویند که باید چه کنیم.
اما در دنیای واقعی آدمها تصمیمات مالی را بر روی جدولهای اکسل نمیگیرند،
آنها سر میز شام یا در اتاق جلسات تصمیم میگیرند؛ جایی که تاریخچه شخصی
شــما ،دیدگاههای منحصربهفردتان ،خودمحوریها و غرورتــان ،بازاریابی و انواع
مشوقهای عجیب و غریب درهم آمیخته میشوند.
در کتاب «روانشناسی پول» ،مورگان هاسل ،نویسنده برنده جایزه ،در  19داستان
کوتاه به بیان شیوههای عجیب تفکر مردم در مورد پول میپردازد و به شما میآموزد
که در مورد یکی از مهمترین موضوعات زندگی چطور درک بهتری پیدا کنید.
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َا َبرموسسان
علی تاماسب

کتاب «ابرموسسان» از یک روش دادهمحور برای فهم این موضوع که یک استارتآپ
میلیارد دالری چه تفاوتی با سایر استارتآپها دارد ،استفاده میکند .در این کتاب فاش
میشود که تقریبا تمام آنچه در این مورد فکر میکردیم صدق میکند در واقع اشتباه
است .علی تاماسب هزاران ساعت را صرف جمعآوری بزرگترین مجموعه دادهای کرده
که تا به حال در حوزه اســتارتآپها جمعآوری شده است .اطالعات استارتآپهای
میلیارد دالری در این مجموعه با اطالعات مربوط به آنهایی که نتوانســتند به این
موفقیت برسند مقایسه شده3 .هزار دادهای که تقریبا تمامی عوامل را در نظر گرفتهاند:
تعداد رقبا ،بزرگی بازار ،سن موسسان و مدرک تحصیلیشان ،کیفیت سرمایهگذاران،
زمان جذب سرمایه و بسیاری اطالعات دیگر .برخی از نتایجی که از مقایسه این دادهها
به دست آمده کامال با آنچه فکر میکنیم متفاوت هستند .مثال اغلب موسسان یکتای
اســتارتآپها پیش از آن هیچ تجربه صنعتی نداشــتهاند ،اینکه تکموسس باشید
یا مدیرعامل غیرفنی هیچ نقطه ضعفی محســوب نمیشود ،کمتر از  15درصد این
استارتآپها از برنامههای شتابدهنده استفاده کردهاند و. ...

قوانین ثروت
کلوین وانگ

حتما میخواهید ثروتمند باشید ،نمیخواهید؟ شاید به این فکر میکنید که
ثروتمندان چه میکنند که به ثروت میرســند؟ آیا آنها از چیزی خبر دارند که
شــما نمیدانید؟ خب پاسخ شما این است :ثروتمندان قوانین ثروت را میدانند و
بر اساس همین قوانین زندگی میکنند .اگر به صورت جدی قصد ثروتمند شدن
دارید ،کلوین وانگ میتواند چگونگیاش را به شما نشان دهد .کلوین با وجود اینکه
در یک خانواده پایینتر از ســطح متوســط به دنیا آمد و سالهای زیادی در فقر
زندگی کرد ،توانست به عنوان یک میلیونر بازنشسته شود .با اندوخته تجربیاتی که
او دارد میتواند راه دستیابی به موفقیت مالی را به شما نشان دهد.
صرف نظر از اینکه در چه سطحی از سالمت مالی هستید ،وقتی پای خلق و
انباشت ثروت در میان باشد ،خواندن این کتاب شیوه نگاه کردنتان را تغییر میدهد.
شما خواهید آموخت که چطور با ساختار ثروت بیندیشید ،به ثروت برسید ،ثروتمند
بمانید و از این ثروت برای یک زندگی رضایتبخش استفاده کنید.

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

درسهای کسبوکار از استفان الن شوارتزمن

ی ـتجاری
معادله انسان 
«من از زندگیام همینطوری که هســت خیلی
راضیام .پول کافی برای فرستادن تو و برادرانت به
زهرا چوپانکاره
کالج را دارم .یک خانه خوب و دوتا ماشین داریم.
دبیر بخش تجربه
من چیز بیشــتری از زندگیام نمیخواهم ».این
بخش از مکالمه اســتفان الن شوارتزمن با پدرش ،داستان شناختهشدهای
در میان کسانی است که رهبران موفق دنیای کسب و کار را میشناسند.
استفان الن شــوارتزمن ،بانکدار و سرمایهدار آمریکایی و یکی از بانیان
شرکت بلک استون است که در زمینه خدمات مالی و معامالت سهام
و سرمایهگذاری فعالیت دارد .او در یک خانواده تاجر متولد شد .پدر
و پدربزرگ او یک مغازه به نام شــوارتزمن داشتند که تخت و کاالی
خواب و پرده و اجناســی از این قبیل میفروخت .خودش هم اصال با
همین مغازه پا به دنیای تجارت گذاشت و چم و خم کار را فهمید اما در
نوجوانی متوجه شد که فرق بزرگی با پدرش دارد :پدرش به
آنچه داشت قانع بود ،خودش بیشتر میخواست.
ســایت Now Leadershipدر مطلبی به
عادتهای کسبوکار و شیوه نگاه او به دنیای
تجارت پرداخته است .این مطلب خالصهای
از همان مقاله است.
شوارتزمن میگوید« :برای موفق بودن
باید خودتان را در موقعیتها و مکانهایی
قرار دهید که اصال اجازه ندارید سمتشان
بروید .ممکن اســت خودتان از دست
حماقت خودتان افســوس بخورید اما
از طریق همین خواستن تمام و کمال
است که دنیا جلویتان سپر میاندازد
و آنچه را میخواهیــد در اختیارتان
میگــذارد ».بخشــی از قوانین او در
کتابش ذکر شدهاند:
انجام کار بزرگ هم به
راحتــی انجام یک کار
ِ
کوچــک اســت برای
همین از اول به دنبال آن کاری بروید
که درخور پیگیری شماست و متناسب
با تالشتان به شما پاداش خواهد داد.
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بهترین مدیران ساخته میشوند ،بهترین به دنیا نمیآیند .آنها هرگز
دست از آموختن برنمیدارند .شروع کنید به مطالعه آدمها و سازمانهایی
که در زندگی دیدهاید و به نظرتان به موفقیت بزرگی رســیدهاند .آنچه
آنها به شما میدهند یک دوره آموزشی رایگان در مورد دنیای واقعی است.
به آنهایی که ستایششان میکنید نامه بنویسید یا تلفن بزنید
و از آنها راهنمایی بخواهید یا درخواست قرار مالقات کنید.
شما که نمیدانید ،شاید آنها هم حاضر به مالقات شما باشند.
شاید در نهایت درس مهمی بیاموزید یا ارتباطاتی به دست آورید که تا
آخر عمر به نفعتان تمام میشود.
برای آدمها هیچ چیز به اندازه مسائل خودشان جالب
نیســت .در مورد آنچه دیگران دارند با آن ســروکله
میزنند فکر کنید و سعی کنید برای حل مشکالتشان
ایدهای مطرح کنید .تقریبا تمام آدمها (هرقدر هم در رده باال
یا مهمی باشند) از ایدههای خوب استقبال میکنند
و میفهمند شما چقدر بافکر هستید.
اطالعات مهمترین دارایی یک
کسبوکار است .هرچه بیشتر
بدانید ،چشمانداز وسیعتری به
دست خواهید آورد .به این ترتیب احتمال
اینکه الگوهای موجود (در بازار) و اتفاقات
غیرمنتظره را پیش از رقیبانتان شناسایی
کنید بیشتر میشود .بنابراین همیشه با
آغوش باز به استقبال دادههای تازه برود؛
اعم از اینکه این دادهها شامل آدمهای
تازه میشود یا تجربیات و دانش تازه.
وقتی خودتان را معرفی
میکنیــد باید بــه یاد
داشته باشید که تاثیری
که بر طرف مقابــل میگذارید اهمیت
دارد .تصویر کلی شما باید درست باشد.
دیگران شما را میپایند و به دنبال هرگونه
سرنخی هســتند که به آنها بگوید شما
چطور آدمی هســتید .وقتشناس باشید.
آماده باشید.
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تجـربــه

کار و زندگی به شیوه آریانا هافینگتون

با رسیدن به موفقیت ،خودتان را به کشتن ندهید
وقتی به موفقیت فکر میکنید ،فکرتان پیش ســاختن از صفر
یک شرکت میرود .شادی برایتان تداعی میشود .تصویر ستونهای
پول جلوی چشمتان میآید .هیچ فکر نمیکنید که زیر میز کارتان،
غــرق به خون به هوش بیایید .این همان اتفاقی بود که برای آریانا
هافینگتون ،یکی از قدرتهای دنیای رسانه افتاد .آریانا سالها است
که دیگر نقشی در هافینگتون پست که حاال با نام هافپست شناخته
میشود ،ندارد اما داستانهایی که اساس درسهای رهبری او شدند
همه ریشــه در همین نام دارند .او از همان نوجوانی بلندپرواز بود و
از همان زمان هم به آنچه میخواست میرسید اما جایی در میانه
راه ،در اوج شهرت و قدرت رسانهای متوجه شد که ادامه این مسیر
شباهتی به حس موفقیت ندارد .آریانا نویسنده کتابهای متعددی
است و سخنرانیها و برنامههای تلویزیونی بسیاری داشته است .او
یکی از آن رهبرانی اســت که معتقد است جهان نمیتواند با این
نحوه کار کردن به مسیر خود ادامه دهد .سالها است که او در مورد
اهمیت اولویتبندی مسائل کاری و زندگی شخصی صحبت میکند
و اینکه بیشتر دویدن الزاما به معنای زودتر رسیدن نیست .آنچه در
این بخش میخوانید نگاهی است به زندگی ،تجربیات ،درسها و
راهنماییهای یکی از زنان قدرتمند دنیای کسبوکار و رسانه .منابع
تهیه این متن نشریات فوربز ،کارآفرین و سایت  .Incبودهاند.
زمانی که آریا هافینگتون در یونان بزرگ میشد ،رویایش این
بود که به دانشگاه کمبریج برود .او این رویایش را محقق کرد .در
ســالهای اول زندگی حرفهایاش تمام هم و غمش این بود که
یک نویسنده جدی باشد اما پول کمی داشت و کوهی از نامههای
رد تقاضا برای چاپ مطالبش روی هم انباشــته شده بود .او وام
گرفت ،به تالشش ادامه داد و عاقبت بیش از  10کتاب به چاپ
رساند .یکی از بزرگترین موفقیتهای او اما شراکت در راهاندازی
هافینگتون پست در ســال  2005بود .سال  2011وقتی که
این سایت به مرجعی رسانهای با نزدیک به  25میلیون بازدید
ساالنه تبدیل شد ،هافینگتون و شرکایش آن را به قیمت 315
میلیون دالر به  AOLفروختند.
او در ســال  2014در برنامــه اپرا وینفری صحبت کرد و
از روزی گفــت که تلنگر مهمی به او خورد .یکی از روزهای
ماه آوریل  ،2007دو ســال پــس از راهاندازی هافینگتون
پســت ،آریانا هافینگتون از شدت خستگی از هوش رفت .او
آنقدر سخت مشغول کار بر روی ساخت سایتش بود که از
محدودیتهای فیزیکی بدنش فراتر رفت .هافینگتون به اپرا
گفت« :سرم به میز خورد ،استخوان گونهام را شکستم ،کنار
چشم راســتم چهار تا بخیه خورد .خیلی خوششانس بودم
که بیناییام را از دســت ندادم ».هافینگتون در راه تالشهای
جاهطلبانــهاش برای رســیدن به موفقیت ،از خــودش تا مرز

128

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و یازده ،شهریور 1400

هافینگتون پست چندین اتاق استراحت دارد .در ابتدای کار وقتی هافینگتون این ایده را مطرح کرد ،کارمندانش گفتند که حتی جنازهشان را
هم نمیتواند در اتاق استراحت پیدا کند .حاال اتاقها از قبل رزرو شدهاند و چند اتاق استراحت دیگر هم در حال راهاندازی است .انسان
نمیتواند در حالت بحران مدام دست به خالقیت بزند.

فروپاشــی کار کشید« .دکترها به این نتیجه رسیدند که به لحاظ
پزشکی هیچ مشکلی ندارم ،همه مشکل در مسیری بود که در آن
پیش میرفتم و اولویتهایی که برای زندگیام در نظر گرفته بودم».
او میگوید« :با هر تعریف عقالنی که از موفقیت داشته باشیم ،اگر
در کف دفتر کارتان در استخری از خون خودتان دراز به دراز افتاده
باشید ،یعنی موفق نیستید».
از آن نقطه به بعد نهتنها مدل زندگی آریانا تغییر کرد ،بلکه تبدیل
به ســفری شــد برای یادآوری این نکته که اولین نکته مهم برای
موفقیت داشتن سبک زندگی درست و خواب بهاندازه است .برخی
از راهنماییهای او برای رهبران کسبوکار و رسیدن به موفقیت را
در این بخش میخوانید:
رهبران باید موفقیت را بازتعریف کنند :در حال حاضر موفقیت
در دو پارامتر تعریف شــده :پول و قدرت .اما این تعریف مثل یک
ســهپایه با دو پایه میماند .دیر یــا زود از رویش زمین میخورید.
رهبــران باید در پی پارامترهای دیگری هم باشــند ،پارامترهایی
مانند سالمت داشتن ،خرد درونی ،توانایی شگفتزده شدن و لذت
بردن از زندگی و البته بازپس دادن به دیگران .اما با این شــیوهای
که حاال شــرکتها اداره میشوند ،دیگر جایی برای این پارامترها
نمانده است .رهبران از عباراتی استفاده میکنند مثل« :پدرشان را
درآوردیم»« ،داریم داغانش میکنیم» و نتیجه این است که آدمها
دائم در وضعیت جنگی زندگی میکنند .برای دست پیدا کردن به
خالقیتمان باید کمی آهستهتر برویم .بدون این خالقیت نوآوری
وجود نخواهد داشت.
رهبری قدرتمند و خالقیت از خستگی و ته کشیدن نیرو نشئت

نمیگیرند :هافینگتون پست چندین اتاق استراحت دارد .در ابتدای
کار وقتی هافینگتون این ایــده را مطرح کرد ،کارمندانش گفتند
که حتی جنازهشــان را هم نمیتواند در اتاق استراحت پیدا کند.
حاال اتاقها از قبل رزرو شدهاند و چند اتاق استراحت دیگر هم در
حال راهاندازی است .انسان نمیتواند در حالت بحران مدام دست به
خالقیت بزند .ما محتاج فرصتی برای برداشتن فشار و قطع ارتباط
از دنیای بیرون هستیم .حتی یک چرت پنجدقیقهای هم میتواند
شما را دوباره شارژ کند و خالقیتتان را باالتر ببرد .روی پاتختیتان
به جای گوشی آیفون ،کتاب بگذارید ،وقتی برای گردش بیرون شهر
میروید تلفن را در خانه بگذارید ،صبح که بیدار میشــوید قبل از
همه دنبال گوشی نگردید .این یعنی که به عنوان یک رهبر هم باید
سطح توقعات درستی از کارمندانتان داشته باشید .در هافینگتون
پست از کسی انتظار نمیرفت که پس از ساعت اداری یا در روزهای
آخر هفته ایمیل جــواب بدهد .در  99درصد مواقع هیچ ضرورتی
ندارد که فرهنگی بر مبنای در دسترس بودن همیشگی و همیشه
آنالین بودن به وجود آورید ،نباید فرهنگ ســوزاندن تمام انرژی را
جا بیندازید.

آریانا از زبان آریانا
پدرم روزنامهنگار بود .در طول جنگ جهانی دوم ،وقتی آلمان ،یونان را اشــغال کرد ،پدرم یک
روزنامه زیرزمینی منتشر میکرد .او به همین خاطر دستگیر و به اردوگاه کار اجباری فرستاده شد و
تا پایان جنگ همانجا بود .پس از آن در یک آسایشگاه دوران بهبودش را گذراند و همانجا بود که
مادرم را مالقات کرد که او هم در حال گذران دوران نقاهت پس از ابتال به سل بود .مادرم بزرگترین
تاثیر را بر زندگی من داشت .یک روز در مجلهای که ورق میزدم تصویری از دانشگاه کمبریج دیدم
و گفتم که دلم میخواهد به آنجا بروم .همه خندیدند .اما مادرم گفت« :باشه .بگذار ببینیم چطور
میتوانی بروی ».او برای سفرمان به بریتانیا پول قرض کرد و بعد کامال مطمئنم کرد که اگر نتوانستم
وارد کمبریج شوم هیچ اشکالی ندارد .اما من موفق شدم.
در کمبریج عاشق مناظره بودم .سال  1980از لندن به نیویورک نقل مکان کردم .سال  1986با
مایکل هافینگتون ازدواج کردم و به واشنگتن رفتم .کتاب زندگینامه پیکاسو را نوشتم و کتابی هم
در مورد غریزه انسان برای یافتن معنا .در دهه  90ستوننویس شدم و بعد هم یکی از میزبانان برنامه
«چپ ،راست و مرکز» در رادیوی سراسری .سال  1997طالق گرفتم و به لسآنجلس نقل مکان
کردم .ازدواج دوتا از مهمترین چیزهای زندگیام را به من داد :دخترانم.
ســال  2003نامزد انتخابات برای فرمانداری کالیفرنیا شــدم .کمپین سیاسیام یک شکست
تمامعیــار بود اما پی به قدرت اینترنت بردم .نیمی از پولی که برای کمپینم جمع کردیم ،یعنی
یک میلیون دالر ،از راه آنالین جمع شد .بعد از مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری سال ،2004
در جلسهای برای بحث در مورد نقشی که رسانه در انتخابات بازی میکرد شرکت کردم .یکی از
حاضران در جلسه کن ل ِرر بود که همراه من تبدیل به همبنیانگذار شد .ما بر روی خلق یک پلتفرم
گفتوگو کردیم که قرار شد ترکیبی از اخبار  24ساعته و دستچین مطالب وبالگی باشد .این شروع
کار هافینگتون پست بود .توافق ما این بود که هرکدام نیمی از مبلغ مورد نیاز برای راهاندازی سایت
را جور کنیم .من در عرض یک هفته پول را از طریق دوســتانم فراهم کردم .یک سال و نیم بعد
سرمایه یک صندوق خطرپذیر ،از سافت بانک کپیتال را به سرمایهمان اضافه کردیم .یکی از مدیران
آن در آن زمان یعنی اریک هیپو بعد مدیرعاملمان شد.
سایت در ماه می سال  2005باال رفت .آرتور شلسینگر جونیور اولین کسی بود که برای نوشتن
وبالگ از او دعوت کردم .او نوشــتههای وبالگ را برایم فکس میکرد .انتقادات را به یاد دارم که
میگفتند« :به این نمیگویند وبالگنویســی ».اما حس من این بود که فرقی نمیکند افکار یک
بالگر چطور بر روی سایت قرار میگیرند .در همان هفته اول کارمان ما پستهایی از جولیا لوییس
رایفوس ،لری دیوید ،گری هارت ،جان کوساک و والتر کرانکایت داشتیم.

انرژی و وقت شما منابع ف ّراری هستند ،اولویتبندی را بیاموزید:

برای اینکه بتوانید تمام و کمال پیش بروید باید بتوانید پروژههایتان
را تکمیل کنید .گاهی تکمیل کردن پروژه به معنای رها کردن آن
اســت .این مهارت میتواند بینهایت به کارتان بیاید .باید تصمیم
بگیرید که میخواهید انرژیتان را روی چهچیزی صرف کنید و روی
چه موضوعاتی هم قرار نیست انرژی بگذارید .این دومی هم به اندازه
اولی اهمیت دارد .فقط باید تصمیم بگیرید ،پروندهاش را ببندید و به
راهتان ادامه دهید.
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نگاهی به یکی از نمونههای موفق کسبوکار خانوادگی

چند تکه لگو با بینهایت احتمال
کیلد از کودکی به همراه
خواهرش موقع آزمودن
میزان شوقانگیزی
محصوالت لگو حضور داشت
و حتی تصویرش هم در
دهه  50بر روی برخی از
جعبههای لگو ظاهر شد.
او بعدها مدرک مدیریت
کسبوکارش را گرفت و
قبل از پیوستن به تیم
مدیریتی لگو در دانمارک
( )1977مدتی در گروه
مدیریتی شرکت در سوئیس
کار کرد .دو سال بعد کیلد،
در 31سالگی ،کار را از هولک
تحویل گرفت

130

«تصور کنید  6تکه لگو دارید ،همان آجرهای مســتطیلی دو در
چهار که وقتی بچه بودید ســاعتها با آنها سرگرم میشدید .حاال
میتوانیــد حدس بزنید چند ترکیب مختلف میتوانید با این  6آجر
پالستیکی کوچک خلق کنید؟ پاسخ این است 915 :میلیون .متوجه
شدید با اینکه لگو اسباب بازی کودکان است ،الزم نبود کسی برایتان
توضیح دهد که چیست؟ این به این خاطر است که آجرهای پالستیکی
مشــهور لگو بیش از  60سال قدمت دارند .امروز هم نزدیک به 100
میلیون کودک در  140کشــور مختلف با اسباببازیهای لگو بازی
میکنند ».آنچه خواندید آغاز مطلبی اســت که در سایت سیامجی
منتشر شده ،یک شرکت مشــاوره مالی که به صورت اختصاصی بر
روی کسبوکارهای خانوادگی تمرکز دارد و به آنها مشاوره میدهد.
کسبوکارهای خانوادگی از آن تجارتهایی هستند که مثل تیغ دودم
عمل میکنند؛ همان اتحاد خانوادگی که میتواند ســبب رونق کار
شود و دست ســایرین را هم از منافع شرکت کوتاه نگه دارد ،بسیار
محتمل است که تبدیل به نقطه ضعف شرکت شود و در گذر زمان
تنها سایهای از موسسان اولیه بماند با نسل تازهای که در واقع چیزی
از آن تجارت نمیدانند .اما در خانواده کرک کریستیانســن ،تجارت
همیشــه در سویه روشــن ماند و به راهش ادامه داد .آنچه در اینجا
میخوانید برگرفته و ترجمه از همان مطلب سایت سیامجی است.
شاید غافلگیر شوید که بدانید لگو ،بزرگترین تولیدی اسباببازی
دنیا به لحاظ سود و فروش ،یک کسب و کار خانوادگی است :خانواده
کرک کریستیانســن از دانمارک .لگو حاال بیش از  17هزار کارمند
در سراســر دنیا دارد و کارخانههای تولیدیاش از دانمارک تا چین و
مجارستان و مکزیک گستردهاند و دفاتر فروشش هم در آمریکا ،لندن،
شانگهای و ســنگاپور .این آجرهای کوچک راه درازی را پیمودهاند.
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چهچیزی سبب شده تا لگو و خانواده کرک کریستیانسن حدود 90
سال به این موفقیت ادامه دهند؟
بازی به این کوچکی اینقدر بزرگ شد؟
JJچطور اسباب ِ
آنچه در طول زمان تبدیل به شرکتی عظیم شد مانند بسیاری از
کسب و کارهای خانوادگی شروعی ساده داشت .لگو با یک دانمارکی
جوان به نام اوله کرک کریستیانسن آغاز شد که در میانه دوران رکود
بزرگ اقتصادی بود :سال  .1932اوله در بیالند زندگی میکرد ،شهر
کوچکی در منطقه روستایی یوتالند .او از خانوادهای تهیدست بود و
 9خواهر و برادر داشــت .کســبوکار نجاری اوله در آن اوایل بیشتر
متمرکز بر تعمیر ساختمانهای قدیمی و ساخت ساختمانهای جدید
بود ،او همچنین برخی از لوازم منزل را هم میساخت ،چیزهایی مثل
نردبــان و میز اتو .اما رکود بــزرگ میزان تقاضا برای این محصوالت
را کاهش داد ،پس اوله به دنبال جایگزینی گشــت .او شروع کرد به
ســاختن اسباببازیهای چوبی از جمله قلک ،یویو ،کامیون اسباب
بازی ،اقالمی که میزان تقاضا برای آنها باثبات ماند و البته در کنارش
ساخت برخی از همان اقالم مورد مصرف خانهها را هم ادامه داد.
خیلی زود اوله در کارخانه مسابقهای برای تعیین اسم برگزار کرد اما
در سال  1934خودش بود که اسم را پیدا کرد .لگو از تلفیق دو کلمه
دانمارکی ساخته شــده leg godt :یعنی :بازی خوبی داشته باشی
(معنای لگو در التین معادل اســت با «سرهم میکنم» یا «کنار هم
میگذارم» .اوله موقع انتخاب اسم برای شرکتش در جریان این قضیه
نبود که بعدها این اسم چقدر بامسما خواهد بود).
آجرهــای لگوی اولیه همه چوبی بودند تا اینکه در ســال 1947
شــرکت ماشین تزریق پالستیک خرید 3 .سال بعد ،اوله سکته کرد

میتوان گفت که لگو ،تولیدکننده آجرهای پالستیکی ساده هنوز هم یکی از اسباببازیسازان پیشرو در دنیا است .این
شرکت اسباببازیهای فیزیکیاش را با بازیهای دیجیتال درهم آمیخته و اپلیکیشن موبایلی دارد و در حال آزمایش
برای ورود به دنیای واقعیت افزوده ( )augmented realityاست.

و خانواده به این نتیجه رســید که تکلیف وضعیت وراثت را روشــن
کند .اوله تصمیم گرفت که یکی از ســه پسرش یعنی گادفرد کرک
کریستیانســن (که آن موقع یکی از مدیران عملیاتی شــرکت بود)
رفتهرفته کار رهبری لگو را در دست بگیرد .سال  1950او گادفرد را به
جایگاه قائممقام شرکت ارتقا داد و مسئولیتهای بیشتری به او محول
کرد .گادفرد سال  1957که به میراث پدرش رسید رسما مدیرعامل
شــرکت شد .شرکت پس از  25سال به دست نسل بعد سپرده شد.
در این میان شــرکت در حال کار بر روی سیســتم بازی بود ،یعنی
سیستمی که در آن هریک از تکههای لگو میتوانست روی دیگری
سوار شود و هرچه قطعات بیشتری میداشتید میتوانستید چیزهای
بیشتری هم بسازید .این آجرهای پالستیکی آشنایی که در هم چفت
میشوند و برای بسیاری از ما شناخته شدهاند ،در سال  1958توسط
گادفرد به بازار معرفی شدند و امتیازشان ثبت شد .متاسفانه اوله آنقدر
عمر نکرد که این روز را ببیند .او چند ماه قبل از معرفی لگوهای تازه
از دنیا رفت.
روند گســترش جهانی لگو از زمان گادفرد شــروع شد .هرچند
اسباببازیهای این شرکت در همان موقع هم تا نروژ و سوئد رسیده
بودند اما او کارش را بر رساندن این اسباببازیها به قفسه فروشگاهها
در دیگر کشورهای اروپایی متمرکز کرد و کارش هم از آلمان شروع
شد .گادفرد همچنین تا سال  1961لگو را وارد بازار ایاالت متحده کرد.
تا سال  1974گروه لگو زیرمجموعهاش را در کنتیکت به راه انداخت و
تولید لگو در ایاالت متحده از اوایل دهه  80آغاز شد.
JJمدیری از بیرون
یکی از دیگر شاخصهای رشد شرکت در سال  1973ظاهر شد.
سالی که خانواده کرک کریستیانسن یک مدیر خارج از خانواده را به
عنوان مدیرعامل لگو به کار گماردند تا به عنوان پل گذری از دوران
گادفرد به دوران پســرش کیلد کرک کریستیانسن عمل کند .وان
هولک اندرسن شش سال به عنوان رئیس شرکت ایفای نقش کرد تا
اینکه کیلد برای به دست گرفتن رهبری لگو آماده شد.
کیلــد از کودکی بــه همراه خواهــرش موقع آزمــودن میزان
شــوقانگیزی محصوالت لگو حضور داشت و حتی تصویرش هم در
دهه  50بر روی برخی از جعبههای لگو ظاهر شــد .او بعدها مدرک
مدیریت کسبوکارش را گرفت و قبل از پیوستن به تیم مدیریتی لگو
در دانمارک ( )1977مدتی در گروه مدیریتی شرکت در سوئیس کار
کرد .دو سال بعد کیلد ،در  31سالگی ،کار را از هولک تحویل گرفت.
او تا  25سال بعد ،رهبری لگو را در دست داشت.
کیلد یکی از چهرههای اصلی ایجاد تغییرات گسترده ملموس در
لگو بود ،یکی از این تغییرات این بود که  Duploرا تبدیل به برندی
مستقل کرد (بخشی از شرکت لگو که از سال  1969مشغول ساخت
قطعات اســباببازی و آجرهای پالستیکی است) و یکی از تغییرات
دیگر ســرعت بخشیدن به روند جهانی شدن شرکت بود .لگو تحت
رهبری او تا اوایل دهه  90گامهای بزرگی در بازار بینالمللی برداشت.
در زمان مدیریت کیلد ،خانواده سرشــناس دانمارکی به نقشش در
نظارت بر امور روزمره شــرکت ادامه میداد و اعضای خانواده به نفع
نسلهای آیندهشان برای نوع کنترلشان بر شرکت با یکدیگر متحدتر
میشدند .کرکبی ،شرکت سرمایهگذاری خاندان کرک کریستیانسن
در همین راســتا در دهه  80تاسیس شــد .امروز کرکبی مالک 75
درصد از شــرکت لگو است ،بنیاد خیریه لگو هم مالکیت  25درصد

باقیمانده را در اختیار دارد .کرکبی همچنین مالک طیف گستردهای
از سهام سایر شرکتها اســت و صاحب  30درصد از سهام شرکت
مرلین اینترتینمت ،مالک پارکهای لگولند.
تانداز
JJدس 
اوایل دهه  90بود که لگو با مشکالت مالی برخورد کرد ،مشکالتی
که ناشــی از مجموعهای از مسائل بودند .یکی از این مشکالت پایان
دوره زمانی حق ثبت اختراع آجرهای پالســتیکی لگو بود و دیگری
رو به افزایش گذاشتن محبوبیت بازیهای دیجیتال .تا سال 1988
گروه لگو برای نخستین بار از زمان تاسیسش گزارش کمبود بودجه
داد و خانواده هم یکی را خارج از دایره خودشان وارد بازی کرد .پاول
پالگمان قرار شد به عنوان مدیر مالی لگو مشغول به کار شود .اما این
زخم التیام نیافت .ســال  2004خانــواده یک مدیر اجرایی جدید را
جذب کرد .یورگن ویگ نادستروپ ،خیلی زود به مدیران شرکت در
مورد میزان اضطراری بودن شــرایط گزارش داد« :ما روی یک تخته
مشتعلایستاد هایم».
استخدام نادستروپ کار خودش را کرد .او خیلی زود وضع شرکت
را از این رو به آن رو کرد و بعد هم در عرض  10ســال میزان فروش
شرکت چهاربرابر شد .او گفته است که هرچند تمامی تصمیمات بزرگ
و مهم را با خانواده در میان میگذاشته است اما مالکان شرکت به او
اعتماد داشتهاند که هرکاری میکند در جهت منافع حداکثری لگو
است.
در طــول ســالیان متمادی ،لگــو هرگز بــهدور از چالش نبوده
اســت .رشــد محبوبیت بازیهای دیجیتال و آنالین و ورشکستگی
یهایی مانند  Toys R Usبه این معنا بود که شرکت
اسباببازیفروش 
باید به خالقیت و مطابق شدن با زمانه پایبند بماند تا بتواند همچنان
دســت پیش را داشته باشد .برای همین است که با گذشت اینهمه
سال و حاال که لگو همچنان شناختهشــده ،موفق و محبوب مانده
اســت میتوان گفت که لگو ،تولیدکننده آجرهای پالستیکی ساده
هنوز هم یکی از اسباببازیســازان پیشرو در دنیا است .این شرکت
اسباببازیهای فیزیکیاش را با بازیهای دیجیتال درهم آمیخته و
اپلیکیشن موبایلی دارد و در حال آزمایش برای ورود به دنیای واقعیت
افزوده ( )augmented realityاســت .لگو راهش را به سوی آسیا
باز کرده و به صورت ویژه بر روی چین تمرکز دارد .بعد از چین برنامه
پیشروی به سمت هند و بعد هم خاورمیانه است.

آجرهای لگوی
اولیه همه چوبی
بودند تا اینکه
در سال 1947
شرکتماشین
تزریقپالستیک
خرید 3 .سال بعد،
اوله سکته کرد و
خانواده به این
نتیجهرسیدکه
تکلیفوضعیت
وراثت را روشن
کند .اوله تصمیم
گرفت که یکی از
سه پسرش یعنی
گادفرد کرک
کریستیانسن
(که آن موقع
یکی از مدیران
عملیاتیشرکت
بود) رفتهرفته کار
رهبری لگو را در
دست بگیرد
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نامه جدیدی توسط کارکنان اپل نوشته شده است که از شرکت درخواست کردهاند بگذارد همه به
صورت تماموقت به کار از خانه ادامه دهند .این کارزار میخواهد نظر شرکت را به این جلب کند که
اجازه دهد کارمندان ،جز در برخی موارد ،دستکم یک سال کامل در حالت دورکاری باقی بمانند.

جدال میان کارمندان و کارفرمایان ،یک سال و نیم پس از شروع پاندمی

مبارزه برای دورکاری

یک سال و نیم پس از آغاز همهگیری کرونا ،به نظر میرسد که بازی برعکس شده است .اگر
در آن هفتههای اول بحث بر ســر این بود که چطور میشود سازمانها ،شرکتهای خصوصی و
کســبوکارهای مختلف تن به دورکاری دهند ،حاال سوال اینجاست که چطور قرار است آدمها
دوباره به محل کارشــان برگردند؟ در آمریکا که واکسیناســیون عمومی به وسعت انجام شده و
همچنان هم دولت بر روی آن تبلیغ میکند ،همچنان بخش زیادی از شرکتها ،سازمانها و ادارات
بزرگ به شیوه کار از منزل از خدمات کارکنانشان بهرهمند میشوند .با این حال زمزمه بازگشت به
دفاتر آغاز شده است ،آن هم درست در زمانی که خبر موج دلتا ،از این سو به آن سوی نیمکره رسیده
است و این احتمال میرود که جمعیت واکسینهنشده در آمریکا هم با این موج دلتایی درگیر شوند.
در این وضعیت است که به نظر میرسد کارمندانی که تا پیش از این هم عالق ه چندانی به بازگشت
تماموقت به محل کار نداشتند ،حاال بیشتر حس میکنند که ممکن است بازگشت به روال عادی
برای جانشان خطرناک باشد .نشریه فوربز در مقالهای نگاهی انداخته است به این تالشها برای در
خانه ماندن .با این قید که البته در این یک سال و نیم ثابت شده که در آمریکا بهرهوری کارمندان
در زمان کار از خانه بیشتر بوده است .ترجمه بخشهایی از این مقاله را در این قسمت میخوانید.
در مورد ســویه دلتا گفتههای فاجعهباری در حال رشد اســت .در این نقطه از پاندمی دیگر
تشخیص اینکه چه حرفی را از چه کسی باور کنیم سخت شده .تیترها همه فریاد میکشند که
تعداد موارد ابتال چقدر در حال افزایش هستند اما در مورد اینکه کدام دسته از مردم دارند به این
گونه جدید مبتال میشوند چندان حرفی زده نمیشود ،جز اینکه به سراغ واکسننزدهها میروند.
این ابهام ممکن است سبب شود تا بسیاری از شرکتها در مورد برنامه بازگشت به کارشان به
صورت حضوری تجدیدنظر کنند .اگر این سویه پخش شود (اتفاقی که در سایر کشورها در حال رخ
دادن است) کارگران به خاطر الزام برای بازگشت به کار دست به اعتراض خواهند زد.
چه این ســویه جدید به سرعت پخش بشود و چه نشــود ،امکان رخ دادنش سبب بازنگری
در نقشههای پیشین میشود .برای مثال بانکهای سرمایهگذاری مانند گلدمن ساکس ،مورگان
استنلی و جیپیمورگان به کارمندانشان گفتهاند که به دفتر بازگردند .اگر تهدید موج دوباره جدی

شود چطور میشود که آنها به همان برنامه عمل کنند؟ در طول روزهای تاریک شیوع گسترده،
نیویورک با آمار ترســناکی از ابتال و جان باختگان ،مرکز لرزه کووی دـ 19بود .به نظر نمیرسد که
اگر باز هم خطری تازه ،سالمت را تهدید کند ،کارگران حاضر باشند دوباره روانه سطح شهر شوند.
کارمندان در مقابل بازگشــت به محل کار مقاومت دارند .آنها به موضوعاتی مانند مشکالت
مراقبت از کودکان ،مدارس دولتی که ممکن اســت بازگشایی نشوند ،مسائل سالمت روان ناشی
از خطر قرار گرفتن در نقاط پرخطر ،راه رفتن در خیابانهای شلوغ و در مجاورت جمع بزرگی از
دیگران قرار گرفتن ،اشاره میکنند.
ثابت شــده است که کارکنان به هنگام کار از خانه بسیار مولد بودهاند .مطالعات نشان دادهاند
که دورکاران ســاعتهای طوالنیتری را صرف کار میکنند و حتی زمان شب و آخر هفتهشان را
هم برای کار اختصاص میدهند .رشد فوقالعاده شاخصهای بازار سهام ،نشانه خوبی از این است
که شرکتهایی مانند آمازون ،اپل ،گوگل ،مایکروسافت و فیسبوک در همین ایام همهگیری که
کارمندانشان در خانه بودند ،تا چه حد عملکرد خوبی داشتهاند.
نامه جدیدی توسط کارکنان اپل نوشته شده است که از شرکت درخواست کردهاند بگذارد همه
به صورت تماموقت به کار از خانه ادامه دهند .این کارزار میخواهد نظر شرکت را به این جلب کند
که اجازه دهد کارمندان ،جز در برخی موارد ،دســتکم یک ســال کامل در حالت دورکاری باقی
بمانند .به نظر روشــن میآید که عمده آدمها دلشان نمیخواهد به صورت تماموقت به محل کار
بازگردند .کارفرمایان مشغول تهیه مدلی ترکیبی شامل دو تا سه روز کار در دفتر و باقی روزها کار از
خانه هستند .کارکنان معتقدند که این دو ،سه روز کار حضوری بهانهای است تا مردم به محل کار
برگردند و احتماال این قانون به مرور زمان (به نفع حضور تماموقت در محل کار) تغییر خواهد کرد.
به نظر بسیاری ،کسبوکارها قرار است برای رسیدن به عدد چهار روز در هفته یا بازگشت تماموقت
تالش کنند .حاال با پتانسیلی که برای این موج تازه وجود دارد ،به نظر اجبار آدمها برای بازگشت به
دفاتر کار ،قصور در کار خواهد بود .و البته حتی اگر اجبار هم در کار باشد به نظر میرسد که کارکنان
مقابله خواهند کرد و در خانه خواهند ماند.

مطالعات نشان دادهاند
که دورکاران ساعتهای
طوالنیتری را صرف کار
میکنند و حتی زمان شب و
آخر هفتهشان را هم برای
کار اختصاص میدهند.
رشد فوقالعاده شاخصهای
بازار سهام ،نشانه خوبی از
این است که شرکتهایی
مانند آمازون ،اپل ،گوگل،
مایکروسافت و فیسبوک
در همین ایام همهگیری که
کارمندانشان در خانه بودند،
تا چه حد عملکرد خوبی
داشتهاند
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 ...........................آیندهپژوهی ...........................

اپیدمی اعتراض

کرونا انسجام اجتماعی و اعتماد به دولتها را تضعیف کرده
و احتمال ناآرامیهای اجتماعی را در کشورهای مختلف باال برده است

آیندهپژوهی

ویروسی برای همیشه
راهبردهایی برای مقابله بلندمدت با کووید ـ 19

لری بریلینت و همکاران
مشاوران حوزه بهداشت و
سیاستگذاری سالمت

منبع فارن افر ز

چرا باید خواند:
ایران همچنان درگیر
همهگیری ویروس
کرونا است که اقتصاد
و فرهنگ و تمام
فعالیتهایکشور
را مختل کرده است.
اطالع از پیشبینی
آینده این ویروس برای
همه مدیران الزم است.
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وقت آن رسیده که با صدای بلند بگوییم :ویروس پشت سر همهگیری
کووید ـ  19شرش را از سر ما کم نمیکند .ویروس «سارس ـ کوو ـ »2
نمیتواند از بین برود چرا که همین حاال هم رشد کرده و وارد دهها گونه
حیوانی مختلف شده است .در میان انسانها ،ایمنی جمعی که یک بار
بهمثابه راهحل عنوان شد ،دستنیافتنی است .بیشتر کشورها بهسادگی
امکان واکسیناسیون را ندارند و حتی اگر جزو معدود کشورهایی باشند
که دسترســی به واکسن برای آنها مهیاست ،بسیاری از مردم از زدن
واکسن امتناع میکنند .در نتیجه ،جهان به نقطهای نخواهد رسید که
مردم به ســطحی از ایمنی دست پیدا کنند که قبل از اینکه گونههای
دیگری از ویروس همهگیر شــود ،جلوی شیوع آن را بگیرد .گونههای
جدیدتر ویروس قابلیت انتقال بسیار بیشتری دارند و در مقابل واکسن
هم مقاومتر هستند و حتی قادرند که تستهای کنونی تشخیص ویروس
را نیــز فریب بدهند .چنین ابرگونههایی میتوانند جهان را به وضعیت
مشابه فصل اول سال جاری میالدی بازگردانند و ممکن است در همان
وضعیتی که در سال  2020در سطح جهان رخ داد ،دوباره اتفاق بیفتد.
ویــروس بهجای اینکه منقرض شــود بهاحتمال زیــاد یک بازی
پینگپونگی عقبرفتن و جلوآمدن را شــروع میکند و در ســالهای
پیش رو ،در سراسر جهان نیز همین شرایط را پیش خواهد برد .برخی
از موفقیتهای گذشــته اکنون با موارد جدی شیوع ،شکننده به نظر
میرسند .بســیاری از این موارد شیوع مربوط به نقاطی بوده است که
کنترلهــای مرزی شــدید در آنجا انجام میشــده و بهخوبی در آن
مکانها کنترل و تســت و رشد و قرنطینه برقرار بوده است اما با همه
اینها نتوانســتهاند به اندازه الزم واکسیناسیون را انجام بدهند .شواهد
در تایوان و ویتنام که در ماه می سال  2021تعداد فوت کمی در آنها
تجربه شد ،نشان داد که مشکل در واکسیناسیون باعث خواهد شد که
شرایط برگردد و همهگیری سرعت بگیرد .ولی حتی کشورهایی که در
آنها بخش زیادی از جمعیت واکســن زده بودند هم در برابر مواردی
از شیوع که ناشی از گونههای مشخص ویروس باشد آسیبپذیرند .به
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همین خاطر اســت که همهگیری دوباره در مناطقی رخ داده است که
درصد واکسیناسیون باالیی داشتند ،مثل شیلی و مغولستان و بریتانیا و
جمهوری سیشل در قلب قاره آفریقا .ویروس اینجاست تا باقی بماند.
سؤال اینجاست که باید چهکاری انجام بدهیم که مطمئن شویم ما هم
یمانیم؟
باقیم 
غلبه بر یک همهگیری فقط مسئله پول و منابع نیست؛ مسئله ایدهها
و راهبرد هم هست .در زمانی که نظریه میکروب هنوز تازه مطرح شده
بود ،در سال  ،1854جان اسنو که یک پزشک بود توانست همهگیری وبا
را در لندن با رصد منابع آلوده به آن بهخوبی متوقف کند .بعد از اینکه
او رهبران جامعه را برای اصالح چاههای آب اقناع کرد ،شــیوع متوقف
شد .در دهه  ،1970آبله در آفریقا و هند یک بیماری بسیار شایع بود.
ویلیام فوگ ،متخصص همهگیری ،در بیمارستانهای نیجریه کار میکرد
و به این تشــخیص رسید که میزان کمی از واکســن که در آن زمان
تخصیص داده شده بود ،به همه نمیرسد .بنابراین او در مسیر جدیدی
پیشقدم شد که از واکسن اســتفاده میکرد و نهفقط روی داوطلبان
یا کســانی متمرکز شــده بود که ارتباطات خوبی داشتند ،بلکه روی
افرادی که بیشــترین خطر را در آینده از این بیماری در پیش خواهند
داشــت .تا انتهای آن دهه ،بهلطف این راهبــرد ،آبله در جامعه از بین
رفت .این راهبردها عبارتاند از نظارت و از بین بردن موارد و همچنین
واکسیناسیون حلقهای .نسخه قرنبیستویکمی همین راهبرد است که
اکنون دارد اعمال میشود و همچنین بههمراه واکسیناسیون سریعتر که
میتواند در ساختن تاریخچه کووید ـ  19کمک کند.
مسئله اساسی در جلوگیری از بیماری با واکسن این است که بتواند
بهسرعت در جاهایی که الزم است مهیا شود :واکسیناسیون برای نقاط
درگیری زیاد بیماری در جایی که نرخ ابتال باال و تأمین واکسن پایین
است .ایاالت متحده که در ساخت واکسن تالش زیادی کرده است ،از
این روش بهخوبی استفاده کرد و از نسخه بهروزشده راهبرد بهرهمندی
از واکسن برای کنترل آبله استفاده کرد.
در این میــان ،دولتها هم باید از فناوریهای نوین بهره بگیرند تا
بیماری را بهتر شناســایی کنند و جلوی شیوع را بگیرند .این حرف به
این معنی اســت که سیستمهای بهداشتی به افرادی که ممکن است
به بیماری مبتال شــوند اطالع بدهند و آنها را رصد کنند .و این بدین
معناست که میشود به توانایی اصالح سلسله ژنومهای سرایتکننده
دست یافت و فهمید که این ژنومها در هر نسخه از ویروس کجا هستند
و کدام واکســن بهترین کارایی را در مقابل کدام نسخه دارد .همه این
کارها باید در سریعترین زمان ممکن انجام شود .هرچقدر کشورها در
مقابل واکسیناسیون مردم خود آهستهتر عمل کنند ،ریسک بیشتری
در سرایت بیماری خواهند داشت و نسخههای بیشتری از ویروس ظاهر
خواهد شد.
نظام بینالملل نیز برای واکنش نشاندادن به همهگیری باید اصالح
شود .اگر بحران فعلی ادامه پیدا کند ،نظام درمانی بهطرز خطرناکی با
کمبود بودجه مواجه خواهد شد و ســرعتش کم و در برابر مداخالت

موانع برای دسترسی به واکسن در کشورهای با درآمد متوسط و کم آنقدر زیاد است که میتوان گفت که تا سال ۲۰۲۳
میالدی جمعیتهای ساکن در این کشورها همچنان با خطرات باالی سالمتی مواجه خواهند بود .این دوگانگی باعث
شده است که نوعی دوپارگی در کشورهای جهان از نظر بهداشتی و سالمتی به وجود بیاید.

سیاسی آسیبپذیر خواهد شد .در زمانه اوجگیری ملیگرایی ،کشورها
نیاز به این دارند که با هم راهی برای اصالح مؤسسات عمومی جهانی
پیدا کنند ،مؤسساتی که مسئول پرداخت هزینههای مبارزه طوالنیمدت
علیه کووید ـ  19هســتند .از این نهادها باید حمایت شود و استحکام
داشته باشند تا بتوانند سریعتر از شرایط کنونی عمل کنند.
این همهگیری از بسیاری جهات درگیر افسانه تفکر جادویی است.
یکردند
رهبران بسیاری از کشورها در روزهای اول سال  2020انکار م 
که شــیوع بیماری در یک منطقه خاص در شهر ووهان چین میتواند
بهســرعت در سرتاسر جهان گسترش یابد .وقتی که چند ماه از شروع
ماجرا گذشت ،دولتها تصور کردند که میتوانند ویروس را در مرزهای
کشورها کنترل کنند و اینکه وقتی هوا گرم شود میزان سرایت ویروس
کاهش پیدا خواهد کرد .آنها باور داشتند که کنترل دمای بدن میتواند
در همه افراد نشان دهد که چه کسی به بیماری مبتالست و همچنین
تصور میکردند که داروهای موجود میتواند با تغییراتی به کار مقابله
بــا این بیماری هم بیاید .باور دیگر آنها این بود که ابتالی طبیعی به
بیماری باعث میشــود که ایمنی پایداری در فــرد به وجود بیاید .اما
ثابت شد که همه این فرضیات اشتباه است .وقتی که تعداد موارد فوت
افزایش یافت ،رهبران بســیاری از کشورها در این وضعیت انکار باقی
ماندند .آنها با بیاعتنایی به نظرات جامعه علمی در تشــویق مردم در
زدن ماسک و حفظ فاصله اجتماعی ناموفق بودند .اکنون دولتها باید با
یک واقعیت نامطلوب دیگر مواجه شوند :اینکه بسیاری از افراد امیدوارند
بحران کوتاهمدت باشد اما باید گفت که خیلی زیاد طول خواهد کشید و
ویروس بسیار مقاومتر از آن است که قب ً
ال تصور میشد.
JJچطور به اینجا رسیدیم
کووید ـ  19در شــرایط ژئوپلیتیکی خاصی شایع شد .در زمانهای
که ملیگرایی و پوپولیســم باعث میشــد که همکاری بین کشورها

بهســختی انجام شــود ،واکنش به یک همهگیری جهانی این بود که
باید همه کشــورها با هم علیه یک بیماری بیسابقه متحد شوند و با
یکدیگر همکاری کنند .ژائیر بولسونارو از برزیل ،شی جینپینگ از چین،
نارندرا مودی از هند ،والدیمیر پوتین از روسیه ،رجب طیب اردوغان از
ترکیه ،بوریس جانسون از بریتانیا و دونالد ترامپ از آمریکا باید کنار هم
میآمدند و ترکیبی از همکاری را میســاختند و به ناامنی سیاسی در
جهان و رقابتهایی که بین خودشان داشتند پایان میدادند تا بتوانند بر
مشکالت این همهگیری فایق آیند .اما به هر حال شرایط برای همکاری
مساعد نبود و همین امر باعث شد که آنها بحران را دستکم بگیرند و
به آنچه علم میگوید اعتنا نکنند و همکاریهای بینالمللی را پس بزنند.
دو کشور بزرگ که با هم به جنگ تجاری رسیده بودند باید اختالفات
را کنار میگذاشتند تا با یک بیماری جدید مقابله کنند؛ این دو کشور
ت بودند از آمریکا و چین .حتی با طرح این سؤال که آیا ویروس از
عبار 
آزمایشگاههای پکن به انسانها سرایت کرده هم چین اطالعات مربوط
به مقیاس مســئله را در روزهای اول ماجرا منتشر نکرد .با وجود اینکه
هیچوقت روشن نشد که سیاســتگذاران چین از چه زمانی از قضیه
خبردار شده بودند ،مسئولیتناپذیری آنها باعث شد که جلوی سفرهای
بینالمللی را نگیرند و گســتره شیوع بیماری در روزهایی که جمعیت
زیادی برای تعطیالت عید چینی در این کشور جمع شده بودند افزایش
یافت .این تصمیم باعث شد که سرایت بیماری با سرعت خیلی زیادی
تشدید شود.
ایاالت متحده نیز بهنوبه خود به هشــدارهای اولیه دهها متخصص
همهگیری اعتنایی نکرد و منکر شد که بحران دارد ظاهر میشود .دولت
ترامپ انکار کرد که کووید ـ  19یک تهدید شدید است و آنقدر تعلل
کرد تا اینکه نتوانســت واکنش درخوری به مسئله نشان دهد .دولت
آمریکا برخی از ممنوعیتها را اجرا کرد اما همه سفرها به چین را لغو
نکرد و آنقدر منتظر ماند تا اینکه اروپا دســت به کنترل سفرها بزند و

آنطور که میتوان
از روندهای جاری
بهپیشبینیآینده
رسید ،باید گفت
که بیماریهایی
مانند کووید ـ
 ۱۹در آینده نیز
در جمعیتهای
بشری ظهور
خواهد کرد،
همچنان که در
سالهای قبل
بیماری سارس
شایع شده بود.
بنابراین ویروس
کرونا اولین و
آخرین نمونه از
این همهگیریها
نخواهد بود
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آیندهپژوهی

تایوان که در سال
 ۲۰۰۳بهشدت از
«سارس» صدمه
دیده بود ،خیلی
سریع موارد
ایمنی را به کار
گرفت و مرزها را
ب ه روی ساکنان
شهر ووهان چین
بست و فرامینی
برای همکاری
آحاد مردم برای
واکنش به شیوع
بیماری صادر
کرد .دولت تایوان
اینخوشبختی
را داشت که یکی
ازمتخصصان
بیماریهای
همهگیر معاون اول
رئیسجمهور بود،
بنابراینبهشکلی
شفاف عمل کرد
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کیتهای تشخیص کرونا را نپذیرفت و از بهبود کیتهای تشخیص خود
هم پرهیز کرد .دولت آمریکا شــروع نکرد به تهیه تجهیزاتی که برای
نیروهای خط مقدم مقابله با ویروس کرونا نیاز بود و همین باعث شــد
که آنها در اوایل کار ضعفهای زیادی داشــته باشند و میزان تلفات
نیز تا اندازه خیلی زیادی باال برود .این شــد که ایالتهای آمریکا برای
تأمین تجهیزات بهداشتی مورد نیاز با یکدیگر به رقابت پرداختند و دولت
مرکزی نیز آنها را تنها گذاشت .سیاستمداران زدن ماسک را به ابزاری
برای هویتســازی سیاسی بدل کردند .نتیجه همه این بینظمیها و
تأخیرها و بالهتها این شد که ویروس با شدت غیرقابل کنترلی پخش
شد و آمار مرگ و میر باال رفت .آمریکا یک کشور ثروتمند و پیشرفته
است که موطن بسیاری از مؤسسات علمی پیشرو جهان به شمار میرود
و فقط کمی بیش از چهار درصد جمعیت جهان را دارد .با این حال ،در
اولین سال این همهگیری  ۲۵درصد از موارد ابتال به کووید ـ  ۱۹و ۲۰
درصد از موارد مرگ ناشی از بیماری در آمریکا رخ داد.
بعضی از دولتها هم این تهدید را جدی گرفتند .در ابتدای شــیوع
بیمــاری ،یکی از بهتریــن پیشبینیها مربوط به کســانی بود که از
بیماریهای مشابه گذشته مثل «سارس» درس گرفته بودند .وقتی که
کووید ـ  ۱۹ظهور کرد ،تایوان که در ســال  ۲۰۰۳بهشــدت از سارس
صدمه دیده بود ،خیلی ســریع موارد ایمنــی را به کار گرفت و مرزها
را بهروی ســاکنان شهر ووهان چین بســت و فرامینی برای همکاری
آحاد مردم برای واکنش به شــیوع بیماری صادر کرد .دولت تایوان این
خوشبختی را داشت که یکی از متخصصان بیماریهای همهگیر معاون
اول رئیسجمهور بود ،بنابراین بهشــکلی شفاف عمل کرد .یک برنامه
جامع و ســریع برای تست و رصد و قرنطینه و فاصلهگیری اجتماعی
و زدن ماسک برقرار کرد .نتیجه این شد که تایوان تا اول ماه می سال
 ۲۰۲۱فقط  ۱۲مورد مرگ ناشی از بیماری کووید ـ  ۱۹را ثبت کرد.
ویتنــام نیز از ســارس درس گرفته بود .در ســالهایی که بعد از
همهگیری بیماری سارس آمده بود ،این کشور یک زیرساخت بهداشت
عمومی قبراق ساخته بود که شامل عملیات اضطراری و یک نظام رصد
ملی برای جمعآوری دادههای بهداشتی افراد و به اشتراک گذاشتن آن
بود تا بتوان موارد ابتال را بهسرعت پیدا کند .وقتی که همهگیری کنونی
باال گرفت ،دولت آماده بود تا برنامه تســت عمومی و رصد تماسهای
اجتماعی مبتالیان و قرنطینه و تعطیلی کسبوکارها را به اجرا بگذارد.
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ویتنام تا آوریل سال  ۲۰۲۰از یک اپلیکیشن موبایلی استفاده کرده بود تا
بتواند بهطور خودکار به نیمی از جمعیت کشور هشدار دهد که نزدیک به
افرادی که ابتال به بیماری کووید ـ  ۱۹آنها اثبات شده قرار داشتند .این
کشور بهرغم داشتن جمعیت فشرده  ۹۶میلیون نفری ،موارد جدیدی از
مرگ بین سپتامبر  ۲۰۲۰تا می  ۲۰۲۱گزارش نکرد .تا اوایل ماه می نیز
میزان تلفات این کشور فقط  ۳۵مورد بود.
اما برعکس ،واکنشهای بینالمللی به کووید ـ  ۱۹بهطرز حیرتآوری
ناشیانه بود ،بهخصوص در مقایسه با کارزارهای تبلیغاتی قبلی که برای
مقابله با همهگیریها یا بیماریهای واگیردار انجام شــده بود .دولتها
و ســازمانهای بینالمللی مث ً
ال در مقابل آبلــه یا فلج اطفال با هم کار
میکردند و راهبردهای جامعه و هماهنگی را در تأمین بودجه و توسعه
راهبردها به کار میگرفتند و واکنشهای گروهی آنها در سطح سراسر
جهان ســازماندهی میشــد .اما برای کووید ـ  ۱۹این اتفاق رخ نداد.
سیاست بهداشت عمومی را در یک بحران جهانی تضعیف کرد تا حدی
که هیچکس فکرش را هم نمیکرد .رئیسجمهور ایاالت متحده مدیران
بهداشتی مورد وثوق را که در مرکز پیشگیری و کنترل بیماریها بودند
به سکوت واداشت .کار این مرکز جلوگیری از شیوع بیماری بود و تمام
جهان انتظار داشــت که این ســازمان در چنین زمانی در جلوگیری از
بیماری پیشــاهنگ باشد .اما رئیسجمهوری آمریکا مرکز پیشگیری و
کنترل بیماریهای آمریکا را از سازمان بهداشت جهانی بیرون کشید،
درست در وقتی که همکاری جهانی بیش از هر موقع دیگری نیاز بود .بعد
از اینکه ترامپ چنین کرد ،سایر رهبران جهانی که به فکر منافع خودشان
بودند هم از او پیروی کردند و سیاست بیاعتنایی به بیماری بیشتر باال
گرفت و نتیجهاش این بود که آمار مرگ و صدمه به افراد افزایش یافت.
در جریان این همهگیری ،ســاختن واکسن یکی از معدود نقاط روشن
بود .شــرکتهای داروسازی و زیســتفناوری دست در دست یکدیگر و با
همکاری دولتها کار کردند تا بتوانند قدرتمندترین واکسنی را که تا به حال
ساخته شده درست کنند .دو واکسن براساس ژنهای ویروس ساخته شد
که «مدرنا» و «فایزر ـ بیوانتک» بودند و بهسرعت به تولید رسیدند .تنها
دو ماه بعد از اینکه سری ژنتیکی ویروس «سارس ـ کوو ـ  »۲منتشر شد،
واکســن مدرنا فاز اول انسانی خود را شروع کرد و پس از آن طولی نکشید
که فاز دوم نیز آغاز شــد .در همان زمان ،تعدادی از شرکتها و دولتها و
مؤسســات بینالمللی فعال در تولید واکسن همکاری خود را جلو بردند و
سرمایهگذاریهای عظیمی روی ظرفیتهای زیرساختی تولید واکسن در
مقیاس انبوه کردند .نتیجه این شــد که شرکتهای پشت سر دو واکسن
اصلی توانستند بهسرعت مقیاس تولید را باال ببرند و فاز سوم انسانی را تا پایان
تابستان سال قبل تمام کنند .واکسنهای مدرنا و فایزر از نظر انسانی ایمن
بودند اما باید بیشتر امتحان میشدند و این کار تا پایان سال  ۲۰۲۰انجام
شد و نهادهای نظارتی سراسر جهان اجازه استفاده اضطراری از آن را صادر
کردند .بهموازات این تالشها ،واکسنهایی که بر پایه ویروس ضعیفشده
بود نیز تولید شد که مهمترین آنها واکسن «آکسفورد ـ آسترازنکا» بود که
در دســامبر سال  ۲۰۲۰آماده شد .ایاالت متحده نیز در فوریه سال ۲۰۲۱
توانست واکسن تکدوزی «جانسون اند جانسون» را وارد بازار کند.
با اینکه ســاختن واکسن پیروزیای در همکاری بینالمللی به حساب
میآمد اما توزیع واکســن به حکایت دیگری تبدیل شــده است .آمریکا
و سایر کشورهای ثروتمند که ســرمایههای خود را برای ساختن واکسن
وسط گذاشته بودند ،چندین برابر دوزهایی که نیاز داشتند از تولیدکنندگان
واکســن گرفتند و چنین شد که اگر واکسن را یک کاال در بازار به حساب
آوریم ،بازار را به هم ریختند .آنچه شرایط را بدتر کرد این بود که برخی از

در نبود همکاری جهانی برای فروش و توزیع واکسن ،دولتها دست به توافقاتی چندجانبه زدند و دست برخی از کشورهای بداقبال از واکسن خالی ماند یا ناچار شدند که با
واکسنهایی واکسیناسیون را انجام دهند که امتحان خود را پس ندادهاند .برای مثال ،چین بیش از  ۲۰۰میلیون دوز از چهار واکسن ساخت داخلی خود را صادر کرده است که
میزان صادرات واکسن آن بیشتر از هر کشور دیگری است .اما هنوز دادههای شفاف کمی درباره ایمنی واکسنهای چینی منتشر شده است.

کشورها با محدودیتهای صادراتی مواجه بودند و براثر همین محدودیتها
تأمین و توزیع واکســن در آن نقاط با مشــکل مواجه شد .همین بس که
در ماه می  ،۲۰۲۱حدود  ۷۵درصد کل واکســنها را  ۱۰کشور در اختیار
داشتند و دبیرکل سازمان جهانی بهداشت ،تدروس ادهانوم ،بهدرستی این
شیوه توزیع واکسن را «نابرابری رسواکننده»ای نامید که وضعیت همهگیری
را وخیمتر میکند.
در نبود همکاری جهانی برای فروش و توزیع واکسن ،دولتها دست به
توافقاتی چندجانبه زدند و دست برخی از کشورهای بداقبال از واکسن خالی
ماند یا آنها ناچار شدند که با واکسنهایی واکسیناسیون را انجام دهند که
امتحان خود را پس ندادهاند .برای مثال ،چین بیش از  ۲۰۰میلیون دوز از
چهار واکسن ســاخت داخلی خود را صادر کرده است که میزان صادرات
واکسن آن بیشتر از هر کشور دیگری است .اما هنوز دادههای شفاف کمی
درباره ایمنی واکسنهای چینی منتشر شده است .گزارشهایی که از برزیل
و شــیلی بیرون آمده کارایی این واکسنها را زیر سؤال برده است .در این
بین ،اوجگرفتن موارد ابتالی کووید ـ  ۱۹در هندوستان باعث شد که این
کشور واکسنهای خود را که با مجوز سایر کشورها تولید میکرد برای خود
نگه دارد و صادراتش را کاهش دهد .بنابراین کشورهایی که به واکسنهای
تولیدی این کشور وابسته بودند ،مثل بوتان و کنیا و نپال و رواندا ،با مشکل
تأمین واکسن مواجه شــدند .با اینکه آمریکا قولهای زیادی برای تأمین
واکسن سایر کشــورها داده بود اما در ماه می اعالم کرد که فقط میتواند
واکســن «آکسفورد ـ آسترازنکا» را ـ که سازمان غذا و داروی آمریکا آن را
تأیید نکرده بود ـ به سایر کشورها صادر کند و به این ترتیب حدود  ۴میلیون
دوز واکسن را عمدتاً به دو کشور همسایه خود ،کانادا و مکزیک ،صادر کرد.
اما چون در این میان خیلی از کشورها بدون واکسن مانده بودند و باید
برای اینکه یک همهگیری جهانی در دنیای امروز متوقف شود ،مردم همه
کشورها در حد قابلقبولی واکسینه بشوند ،یک ائتالف جهانی برای تأمین

واکسن کشورهای جهان به وجود آمد که نامش «کوواکس» گذاشته شد.
کوواکس نهادی بود که براســاس مکانیســم «اقدام پیشرفته بازاری» کار
میکرد و در آن ،دولتها توافق کرده بودند که تعداد زیادی واکسن با بهایی
که قب ً
ال مشخص شده بود بخرند .هدف این بود که بهاندازه کافی پول برای
تولید نزدیک به یک میلیارد دوز واکسن برای  ۹۲کشوری که قادر به خرید
واکسن نیستند تهیه شود .این کشورها با این مکانیسم میتوانستند حدود
 ۲۰درصد نیاز خود به واکســن را از راه کوواکس برطرف ســازند .با وجود
این ،تا ماه می سال  ۲۰۲۱رسیدن به هدف این سازمان خیلی دور به نظر
یرسید.
م 
در واقع ،موانع برای دسترسی به واکسن در کشورهای با درآمد متوسط
و کــم آنقدر زیاد اســت که میتــوان گفت که تا ســال  ۲۰۲۳میالدی
جمعیتهای ساکن در این کشورها همچنان با خطرات باالی سالمتی مواجه
خواهند بود .این دوگانگی باعث شده است که نوعی دوپارگی در کشورهای
جهان از نظر بهداشتی و ســامتی به وجود بیاید .درحالیکه در کشوری
مثل آمریکا ،مردم رفتهرفته ماسکها را از صورت برمیدارند تا به سفرهای
تعطیالت تابستانی بروند ،در هند فقط سه درصد از جمعیت  ۱.۴میلیارد
نفری کشور بهطور کامل واکسینه شدهاند و این مسئله شکاف عمیقی را بین
کشورها ایجاد کرده است.
آنطور که میتوان از روندهای جاری به پیشبینی آینده رسید ،باید
گفت که بیماریهایی مانند کووید ـ  ۱۹در آینده نیز در جمعیتهای
بشری ظهور خواهد کرد ،همچنان که در سالهای قبل بیماری سارس
شــایع شــده بود .بنابراین ویروس کرونا اولین و آخرین نمونه از این
همهگیریها نخواهد بود .از سوی دیگر ،تجربه نشان داد که همکاریهای
بینالمللی در زمینه رفع همهگیری چندان موفق نخواهد بود و کشورها
در زمــان بحران به منافع خود نگاه خواهند کرد به جای اینکه بهطور
جهانی به مسائل فکر کنند.

همهگیرشناسی
در همین مورد
اخیر شیوع
ویروس کرونا نیز
ابزارهایی برای
برگشتنجهان
بهوضعیتنسبت ًا
عادی داشت تا
بتواند به ما این
اجازه را بدهد تا با
«سارس ـ کوو ـ »2
زندگی کنیم چراکه
ما یاد گرفتهایم با
سایر بیماریها
مثل آنفوالنزا و
فلج اطفال هم
زندگیکنیم
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ً
نزول تعداد پذیرش احتماال این سؤال را پیش میآورد که آیا دانشگاههای بریتانیایی در حال
تبدیلشدن به جایی هستند که بیش از اندازه به دانشجویان تازهوارد از چین متکی است .این سؤال را
نیک همیلتون ،مدیر مؤسسه مطالعات تحصیالت عالی ،مطرح میکند.

آیندهپژوهی

دانشجویان چینی بهجای اروپایی
بعد از برگزیت ترکیب دانشجویان در دانشگاههای بریتانیایی تغییر میکند

خدیجه کوتیا
تحلیلگر حوزه بریتانیا

گ
منبع بلومبر 

چرا باید خواند:
چین بهتدریج و
زیرپوستی در بسیاری
از عرصههای جهانی
و کشورهای دنیا وارد
میشود و دانستن
شیوههای نفوذ آن
برای ایرانیان که چین
یشان
شریک تجار 
است الزم است.
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تقاضای تحصیل دانشجویان چینی در دانشگاههای بریتانیا اکنون به
کل تعداد دانشجویان اروپایی که از سراسر اتحادیه اروپا به این کشور
درخواست پذیرش میفرستند رسیده است .این مسئله تأثیر برگزیت
و اتکای بیشازپیش بخش آموزش عالی به چین را برجسته میکند،
حتی با وجود اینکه رابطه سردی بین لندن و پکن برقرار است .طبق
آمار انجمن دانشگاههای بریتانیا ،پذیرش دانشجویان از اتحادیه اروپا ۴۳
درصد کاهش داشته و به  ۲۸هزار و  ۴۰۰مورد رسیده است .این رقم
قابلمقایسه است با تعداد  ۲۸هزار و  ۴۹۰پذیرش از کشور چین؛ رقمی
که از سال  ۲۰۱۷تاکنون دو برابر شده است.
بهگفته استفان هریس ،رئیس یکی از گروههای البیکننده بهنفع
دانشگاههای بریتانیا ،کاهش شدید تعداد تقاضای پذیرش از اتحادیه
اروپا «مأیوسکننده» اســت اما اتفاقی بوده که انتظــار رخدادن آن
میرفته است .از زمان برگزیت مقررات پذیرش در دانشگاههای بریتانیا
تغییر کرده اســت و معنیاش این است که دانشجویان اروپایی باید
برای ثبتنام در دانشگاههای انگلیسی نرخهای بینالمللی را بپردازند
که هزینههای باالتری است.
هزینه دانشجویان خارجی در دانشگاههای بریتانیا غالباً باالتر از ۹
هزار و  ۲۵۰پوند معادل  ۱۲هزار و  ۹۰۰دالر است .معنیاش این است
که کاهش تعداد دانشجویانی که از اتحادیه اروپا ثبتنام میکنند در
حال حاضر مایه نگرانی اقتصادی نیست .با وجود این ،هریس هشدار
میدهد که خطر کاهش تنوع تجربه تحصیل در دانشگاهها دستکم
گرفته خواهد شد مگر اینکه دولت بریتانیا تالش کند که دانشجویان
اروپایی بیشــتری را به این کشور جذب کند .دانشگاههای بریتانیا از
باکیفیتترین و بهترین دانشــگاههای جهان هستند .ارائه رشتههای
مختلف دانشگاهی در این دانشگاهها ،تحصیل در بریتانیا و بهخصوص
انگلیس را به یکی از گزینههای اصلی دانشجویان بینالمللی تبدیل
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کرده است؛ بهنحویکه ساالنه نزدیک به نیم میلیون دانشجوی خارجی
برای تحصیل در بریتانیا ،به انگلیس ،اسکاتلند ،ولز و حتی ایرلند شمالی
میروند .رتبه دانشگاههای جهان هرساله دستخوش تغییر میشود .در
سال  2020میالدی نیز رتبهها تغییرات بسیاری داشتهاند اما چیزی که
همچنان بدون تغییر مانده حضور دانشگاههای بریتانیایی در رتبههای
باالی این رتبهبندی اســت ۱۰ .دانشگاه برتر بریتانیا در سال ۲۰۲۰
بهترتیب عبارت بودند از آکسفورد ،کمبریج ،کالج لندن ،امپریال کالج،
ادینبرو ،منچستر ،کینگز لندن ،اقتصاد و علوم سیاسی لندن ،بریستول
و واریک .چهار دانشــگاه در بریتانیا نیز در فهرست  ۱۰دانشگاه برتر
جهان قرار دارند .دانشگاه آکسفورد رتبه چهارم در دانشگاههای جهان
و دانشــگاه کمبریج رتبه هفتم دانشــگاههای جهان است .آکسفورد
قدیمیترین دانشگاه انگلیسیزبان در دنیا نیز به شمار میرود.
براساس گزارش سال  ۲۰۱۸مؤسسه سیاستگذاری آموزش عالی،
تخمین زده شده است که دانشجویان خارجی در سال تحصیلی -۱۶
یه مرفتــه  ۲۲.۶میلیارد پوند به اقتصاد بریتانیا وارد کرده
 ۲۰۱۵رو 
باشــند .دولت قصد دارد که این رقم را تا سال  ۲۰۳۰تا  ۳۵میلیارد
پوند افزایش دهد .دادههای این مؤسسه نشان میدهد که فقط ایرلند
شمالی که هنوز از دانشجویان اتحادیه اروپا هزینه تحصیل دانشجویان
داخلی را میگیرد ،شاهد افزایش تعداد دانشجویان از اتحادیه اروپا بوده
است.
نزول تعداد پذیرش احتماالً این ســؤال را پیــش میآورد که آیا
دانشگاههای بریتانیایی در حال تبدیلشدن به جایی هستند که بیش
از اندازه به دانشجویان تازهوارد از چین متکی است .این سؤال را نیک
همیلتون ،مدیر مؤسسه مطالعات تحصیالت عالی ،مطرح میکند .این
تغییر زمانی به وجود آمده است که تنشها بین بریتانیا و چین بر سر
طیفی از مسایل باال گرفته است ،از آینده هنگکنگ گرفته تا منطقه
خودمختار سینکیانگ و سرقت حقمؤلف .نگرانی آژانسهای امنیتی
بریتانیا نیز از رابطه بین دانشگاههای انگلیسی با دولت چین باال گرفته
است ،چرا که این ادعا مطرح است که از این طریق فناوریهای دفاعی
حساس بریتانیا به پکن منتقل میشود.
همیلتون میگوید« :اگر دانشجویان چینی از آمدن به دانشگاههای
بریتانیا خودداری کنند ،این دانشگاهها وضع خیلی ناراحتکنندهای
پیدا خواهند کرد .تعداد دانشجویانی که از کشورهای دیگر به بریتانیا
میآیند ،در مقایسه با دانشجویان چینی که شمار زیادی از دانشجویان
خارجی انگلستان را تشکیل میدهند ،آنقدر نیست که بتوانند جای
آنها را پر کنند و کمبودها را جبران کنند ».همیلتون میگوید مدل
اداره یک دانشگاه انگلیسی بهشکلی اســت که آنها تقریباً در همه
فعالیتهای خود ضررده هســتند مگر در مورد دانشجویان خارجی
که درآمد دانشــگاه را برای برآوردن بودجه تحقیقات دانشگاه تأمین
میکنند .او میگوید« :دلیل اینکه مردم فکر میکنند دانشــگاههای
بریتانیایی در حد بهترین دانشــگاههای جهان هستند این است که
تحقیقات دانشگاههای ما خیلی خوب است».

در داخل حباب المپیک ،خبرنگاران باید یک قرنطینه دوهفتهای را از سر میگذراندند و سپس هر روز وضعیت
درجه حرارت بدن و شرایط جسمی خود را گزارش میکردند و همچنین یک اپلیکیشن رصد تماسهای
اجتماعی را روی گوشی خود نصب میکردند.

پیامدهای کرونایی المپیک توکیو؟
اعداد و ارقام میگویند که ژاپن نباید خیلی نگران باشد
ژاپن قبل از اینکه بازیهای المپیک شروع شود نگران این بود که
بازیهای المپیک  ۲۰۲۰با هزاران تن از حرفهایها و افراد وابسته به
رسانهها و ورزشکاران که در توکیو گرد هم میآورد در قلب همهگیری
ویروس کرونا قرار بگیرد و منبعی شود برای گسترش و انتشار بیماری
کووید ـ  .۱۹آنها نگران این بودند که سویههای جدیدی از ویروس
کرونا ظهور کند و نظام بهداشتی را گرفتار کند.
اما حاال که بازیهای المپیک تمام شده و حتی در روزهای آخر
برگــزاری این بازیها ،تعداد موارد ابتال در داخل «حباب» المپیک،
یعنی خوابگاهها و هتلها و مراکز رسانهای که در بیشتر مواقع بازیها
از آنجا شروع میشــد یا دنبال و برگزار میشد ،از داستان دیگری
حکایتمیکنند.
در بازیهای المپیک حدود  ۵۰هزار نفر در یک جا جمع شــده
بودند که از زمان شــروع همهگیری ویروس کرونا ،این گردهمایی
بزرگترین و پرجمعیتترین گردهمایی جهانی بوده است .با اینکه
چنین جمعیتی در مقر بازیهای المپیک توکیو یک جا جمع شده
بودند اما مدیران این بازیها و برخی از دانشمندان میگویند که فقط
بخــش خیلی کوچکی از این افراد به ویروس کرونا مبتال شــدهاند.
کئی ساتو ،محقق ارشد دانشگاه توکیو ،میگوید« :قبل از المپیک،
من فکر میکردم که افراد با ســویههای مختلفی از ویروس کرونا به
ژاپن میآیند و توکیو دیگ جوشان ویروسها خواهد شد و برخی از
سویههای جدید از ویروس نیز در توکیو پیدا خواهد شد .اما شانسی
برای ویروس وجود نداشت که بتواند منتشر شود».
دلیــل اصلی تعداد کــم موارد ابتال نرخ واکسیناســیون بیش از
 ۷۰درصدی در میان ورزشــکاران و دســتاندرکاران رســانهای و
سازماندهیکنندگان المپیک بود .همچنین تستهای روزانه ابتال به
ویروس کرونا و رعایت فاصله اجتماعی و قراردادن حایل بین بازیگران
خارجی و داخلی از جمله مواردی بود که عنوان شــده اســت برای
مراقبتهای بهداشتی در دوران شیوع ویروس کرونا در ژاپن انجام شد.
برایان مککالسکی ،مدیر گروه مشاوران در مجموعه بازیهای
المپیک بهنام «حباب» که بهشکلی ایزوله و جدا از بیرون درست شده
است ،میگوید که نمیتواند به چیزی اشاره کند که معیار مشخصی
برای این باشد که ژاپن تمام تالش خود را برای کنترل کرونا به خرج
داده است« :کارهایی که ژاپن برای بازیها کرد یک بسته جامع بود
که این پیام را به سایرین نیز رساند که میتوان بازیها را بهخوبی و
بدون خطر خاصی برگزار کرد .این بسته قطعنظر از واکسیناسیون
آماده شــده بود و جامعتر از واکسنزدن بود و خیلی از رعایتها را
در خود داشت».
برگزارکننــدگان بازیهای المپیک  ۲۰۲۰توکیو از ژوئیه ۲۰۲۱
تا روزی که این گزارش تهیه میشــد تعــداد  ۴۰۴بازی را به ثبت
رساندند .آنها نزدیک به  ۶۰۰هزار تست ابتال به کرونا انجام دادند که
مشخص شد نرخ ابتال در میان کل شرکتکنندگان فقط  ۰.۰۲درصد
بوده است .شرایط در داخل «حباب» المپیک بهشدت با بیرون از آن

تفاوت داشت ،آن هم درست در روزهایی که ابتال به ویروس کرونای
دلتــا اوج گرفته بود و آمار ابتالی روزانه برای اولین بار از  ۵هزار نفر
عبور کرد و این تهدید را به وجود آورد که همه بیمارستانهای توکیو
را گرفتار خود کند.
در داخل حباب المپیک ،خبرنگاران باید یک قرنطینه دوهفتهای
را از ســر میگذراندند و سپس هر روز وضعیت درجه حرارت بدن و
شرایط جسمی خود را گزارش میکردند و همچنین یک اپلیکیشن
رصد تماسهای اجتماعی را روی گوشی خود نصب میکردند .آنها
از اســتفاده از وسایل حملونقل عمومی منع شده بودند و در تمام
مدتی که در مراکز رســانهای بازیهای حضور داشتند باید ماسک
میزدند .مککالسکی میگوید که مورد جدیای از ابتال به کووید ـ
 ۱۹در دهکده بازیها پیش نیامد ،دهکدهای که در طول بازیها بیش
از  ۱۰هزار ورزشکار به آنجا آمدند و در اغلب مواقع هر دو نفر آنها
در یک اتاق ساکن بودند.
بهرغم این گفته مککالسکی که باید تحقیقات بیشتری درباره
ابتال به ویروس کرونا در توکیو انجام شود ،باور عمومی در بین مردم
ژاپن این اســت که کسانی که از خارج به این کشور آمدهاند ویروس
کرونا را هم با خود آوردهاند و بهزودی عواقب این کار روشــن خواهد
شد .نخســتوزیر ژاپن اعالم کرده است که فکر نمیکند بازیهای
المپیــک اثری در افزایش ابتال به کرونا در توکیو داشــته باشــد و
متخصصان نیز بر این باورند که افزایش موارد ابتال ریشه محلی دارد.
برعکس آن را باور دارد .میتوان از بازیهای توکیو
اما افکار عمومی
ِ
این نتیجه را گرفت که اگر بهخوبی موارد بهداشــتی رعایت شود و
برای بازیها یک حباب در نظر گرفته شود که بتوان تا حد امکان آن
را ایزولــه کرد ،میتوان بازیها را هم برگزار کرد .اما به هر حال ،باید
برای افکار عمومی چارهای کرد و به قانعکردن آنها نیز اندیشید.

تیم کلی
آنتونی سالدکوفسکی
گزارشگران ورزشی

منبع رویتر ز

چرا باید خواند:
یهای ورزشی
گردهمای 
همچونالمپیک
تبعاتی بهداشتی در
دوران شیوع کرونا
دارند و برای ارزیابی
هر نوع گردهمایی
ورزشی در کشور ما نیز
یتوانندتجرب هایمهم
م 
باشند.
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شکاف میان ارزیابی اقتصادی مردم در دنیا
 ۵۶درصد چینیها بر این باورند که بازسازی اقتصادی در کشورشان شروع شده است
با سرعت گرفتن فرایند واکسیناسیون در دنیا ،امید به احیای اقتصاد
در دنیا باال گرفته است .از مدتها قبل در مورد الگوی رشد اقتصادی
دنیا گزارشهای زیادی ارائه شــد و اخیرا در مورد الگوی رشد Kشکل
که وابسته به ســهم افراد واکسینهشده در کشور است بیش از پیش
یشود.
تاکید م 
اما مطالعات نشان میدهد دیدگاه مردم در کشورهای مختلف در
مورد نحوه گذر از این روزها و تجربه زندگی عادی متفاوت است .مجمع
جهانی اقتصاد به همراه موسسه مطالعاتی  Ipsosمطالعهای را در ۲۹
کشــور دنیا انجام داد و دیدگاه مردم را در مورد وضعیت اقتصادی در

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده

با چه نشانههایی متوجه بازسازی اقتصاد میشوید (درصدکل جمعیت)
ﺗ ر اﻓ ﯾﮏ اﻓز اﯾ ش ﯾﺎﺑد

۶١

۶۴

ﺷﻣﺎر اﻓراد ﺑ ﯽ ﺧﺎﻧﻣ ﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ در ﺧﯾﺎﺑ ﺎن ھﺎ ﻣ ﯽ ﺑﯾﻧﯾ م ﮐ ﺎھش ﯾﺎﺑد

۶۴

ﺳﯾﺎﺳﺗﮭ ﺎی دوﺳﺗدا ر ﻣﺣﯾط زﯾﺳت اﺟ را ﺷود

اطراﻓ ﯾﺎﻧم ﺑرﻧ ﺎﻣﮫ ﺳﻔر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد

۶۵

زﯾ رﺳﺎﺧﺗﮭﺎی ﺗﺎزه ای اﯾ ﺟﺎد ﺷود

۶٨

٧٢

٩٠

ﺗورﯾ ﺳﺗ ﮭﺎی ﺑﯾﺷﺗری ﺑﯾﺎﯾد

٧٨

ﮐ ﺳب و ﮐﺎر ھﺎی ﺟدﯾد راه اﻧدازی ﺷود

٧٩

ﺑﯾﮑ ﺎراﻧ ﯽ ﮐﮫ ﻣ ﯽ ﺷﻧ ﺎﺳم ﺷﻐل ﺟدﯾد ﭘﯾدا ﮐﻧﻧ د

٨٠

۶٠

٧٠

۴٠

۵٠

٢٠

٣٠

٠

١٠

چه کسی مسئولیت اصلی را در بازسازی اقتصادی برعهده دارد (درصد افراد مورد مطالعه)
)

اﻧﺗﺧﺎب دوم

اﻧﺗﺧﺎب او ل

٣۶
٣۴

٢۴
٢٣
١٩

١٨
١٧

١٧

منبع مجمعجهانیاقتصا د
یهای اصلی
دوره پســاکرونا و نگران 
آنها پرسید .بالغ بر ۲۱هزار و ۵۰۰
چرا باید خواند:
نفر در این مطالعه شــرکت کردهاند
اقتصاد دنیا در جریان
و نتایج این مطالعات نشــاندهنده
همهگیری کرونا با
شکاف زیاد موجود در دنیا است .به
نهای زیادی
بحرا 
طور متوســط  ۷درصد از مردم دنیا
روبهرو شد و سوال
تصور میکنند روند بازسازی اقتصاد
این است که چه زمانی
دنیا شروع شــده است و  ۱۹درصد
بازسازی اقتصادی
بر این باورند که این تحول طی یک
شروع خواهد شد.
سال آتی اتفاق خواهد افتاد در حالی
که  ۳۵درصد از مردم این شرایط را
ظرف دو تا سه سال آینده قابل تحقق میدانند و  ۳۹درصد معتقدند
بازسازی اقتصاد دنیا بیش از سه سال طول میکشد.
یها معتقدند
بر مبنای یافتههای این مطالعــه  ۵۶درصد از چین 
که اوضاع اقتصادی به شرایط عادی بازگشته است و تاثیر بحرانهای
اقتصادی ناشــی از کرونا در اقتصاد کشورشان محسوس نیست .سهم
افرادی که معتقدند بازســازی اقتصادی در چین شروع شده است به
عالوه افرادی که معتقدند این روند ظرف یک سال آینده شروع میشود
به بیش از  ۸۳درصد از کل افراد مورد مطالعه میرســد .در عربستان
ســعودی هم وضعیت کم و بیش بر همین منوال است ۶۳ .درصد از
افرادی که در عربستان در مطالعه شرکت کردهاند اظهار داشتند که از
ابتدای سال جاری میالدی روند بازسازی اقتصادی در کشور شروع شده
است و در سال  ۲۰۲۲نشانههای کمی از بحرانهای اقتصادی ناشی از
کرونا را در اقتصاد مشاهده خواهند کرد.
مطالعه نشــان داده اســت  ۳۸درصد از هندیها و  ۳۸درصد از
امریکاییها بر این باورند که یا بازســازی اقتصادی شروع شده است یا
ظرف یک ســال آینده شروع خواهد شد ولی در آلمان تنها  ۳۱درصد
و در ترکیــه  ۲۹درصد از مردم این دیدگاه را دارند .کمترین ســطح
امیدواری در این زمینه در روســیه گزارش شده است .تنها  ۴درصد از
مردم این کشور اعالم کردهاند که روند بازسازی اقتصادی شروع شده
است و  ۶درصد بر این باورند که ظرف یک سال آینده بازسازی شروع
خواهد شد .بالغ بر  ۶۶درصد از مردم روسیه بر این باورند که برای گذر
از تبعات منفی اقتصادی ناشــی از کرونا باید بیش از سه سال منتظر
بود .کلمبیا ،افریقای جنوبی و رومانی هم از این نظر در انتهای فهرست
قرار دارند.

١۴
١٣

١١
۶

ھ ﯾ ﭻ ﮐ د ام
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ﺳ ﺎ ز ﻣ ﺎ ن ھ ﺎ و ا ﺗ ﺣ ﺎد ﯾ ﮫ ھ ﺎ ی
ﻏ ﯾ ر د وﻟ ﺗ ﯽ

ﮐ ﺳ ب و ﮐ ﺎ ر ھ ﺎی ﮐ و ﭼ ﮏ

ا ﻓ ر اد
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JJچهکسی بزرگترین مسئولیت را در بازسازی اقتصادی
بر عهده دارد
ســوال مهم دیگری که از افراد پرســیده شد این بود که چهکسی
مسئولیت اصلی را در این پروسه بر عهده دارد .آیا دولتها باید بار اصلی
کار را بر دوش بکشــند یا مردم هم میتوانند در این پروسه به کمک
دولتها بیایند .مطالعه انجامشده توسط مجمع جهانی اقتصاد نشان

مطالعه انجامشده توسط مجمعجهانی اقتصاد نشان داد که مردم انتظار دارند دولتها
بار اصلی را در روند بازسازی اقتصاد بر دوش بکشند و سیاستهایی وضع کنند که روند
احیای اقتصادی را تسریع کند.

داد که مردم انتظار دارند دولتها بار اصلی را در روند بازسازی اقتصاد
بر دوش بکشند و سیاستهایی وضع کنند که روند احیای اقتصادی را
تسریع کند .به طور متوسط  ۵۳درصد از مردم شرکتکننده در مطالعه
دولتها را مسئول اصلی معرفی کردند ولی  ۴۸درصد در روند بازسازی
اقتصادی هیچ اشارهای به نقش دولتشان نکردند .مجمع جهانی اقتصاد
بر این باور است که دسته دوم در کشورهایی ساکن بودند که مردم به
توانایی دولت در کنترل اوضاع اقتصادی در پساکرونا اعتماد نداشتند و بر
این باور بودند که جامعه باید بار اصلی را بر دوش بکشد .در این کشورها
از شرکتهای بزرگ و چندملیتی ،کسب و کارهای کوچک و حتی افراد
ســاکن در جامعه به عنوان گروههایی که میتوانند در تقویت سرعت
رشد اقتصادی در پساکرونا نقش داشته باشند نام برده شده است.
آمارها نشان میدهد ن ُه نفر از هر ده نفر شرکتکننده در این مطالعه
در روسیه اعالم کردهاند که دولت مسئولیت اصلی برای مدیریت بحران و
گذر از مشکالت اقتصادی ناشی از کرونا را بر عهده دارد .دیگر کشورهایی
که نقش دولت را در احیای اقتصاد در پساکرونا مهم ارزیابی میکردند
عبارت بودند از مجارستان ،کره جنوبی ،چین ،مالزی و عربستان سعودی.
بررســیها نشان داده است  ۸۸درصد از مردم مجارستان ۸۶ ،درصد از
ســاکنان کره جنوبی ۷۸ ،درصد از چینیها ۷۳ ،درصد از مردم مالزی
و  ۷۰درصد از ساکنان عربستان سعودی دولت را مهره اصلی در عبور
از بحران اقتصادی دوره کرونا میدانند .در این کشــورها نقش کسب و
کارهای کوچک و مردم در احیای اقتصادی در پساکرونا بسیار کم ارزیابی
شده است .در کشورهای اسپانیاییزبان نقش کسب و کارهای کوچک در
گذر از بحران کرونا بسیار پررنگ ارزیابی شد.
در انتهای این گزارش ،مدیرکل مجمع جهانی اقتصاد با اشاره به این
مســئله که دنیا در نقطه عطف مهم و بزرگی قرار دارد و تمامی سران
کشــورها و دولتها باید برای ایجاد رشدی پایدار در اقتصاد دنیا با هم
همکاری کنند نوشت« :دنیا نیاز به یک برنامه جامع و همهجانبه دارد تا
بتواند از روزهای سخت کرونایی عبور کند .دولتها باید با هم همکاری
کنند تا اصلیترین چالشهای اقتصادی را مدیریت کنند و تقویت نرخ
رشد اقتصادی را در کوتاهمدت و بلندمدت برای کشورها و اقتصاد دنیا
ایجاد کنند».
JJمردم نشانههای بازسازی اقتصادی را چگونه میبینند
ســوال دیگری که در این مطالعه از افراد پرسیده شد این است که
مردم اصلیترین نشانه بازسازی اقتصادی را چگونه میبینند .از آنها 
سوال شد که چگونه متوجه بهتر شدن اوضاع و گذر از روزهای سخت
کرونایی میشــوند و نتیجه بررسیها نشــان داد که دو مسئله برای
شکلگیری دیدگاه مثبت در افراد بیشترین تاثیر را دارد .اولین مسئله 
این است که فرصت شغلی در کشور ایجاد شود و اطرافیانشان که در
نتیجه همهگیری کرونا بیکار شده بودند بتوانند به بازار کار بازگردند.
بهطور متوســط  ۷۹درصد از مردم احیای بازار کار را عامل مهمی در
تایید روند بازسازی اقتصادی ارزیابی کردند و  ۷۸درصد اظهار کردند ای
جاد کسب و کارهای کوچک و جدید در محیط زندگی آنها میتواند
نشانهای از شــروع روند بازسازی اقتصادی باشد .از نظر این گروه آغاز
کارهای تازه که میتواند تصویری از بازگشــت امید به آینده و اقتصاد
در مردم باشد خود بهترین نشانه برای بازسازی اقتصادی در دنیا است.
 ۷۲درصد از افراد مورد مطالعه احیای صنعت توریســم را نشــانه
احیای اقتصاد میدانستند و ســهم افرادی که این دیدگاه را داشتند
در کشورهای چین و عربستان سعودی و افریقای جنوبی بیش از دیگر

نتیجه مطالعه با موضوع بازسازی اقتصاد بعد از پایان کرونا (واحد درصد افراد جامعه)
نام کشور

بازسازی شروع
شده است

ظرف یک سال
آینده انجام
میشود

دو تا سه سال
آینده انجام
میشود

بیش از سه سال
طول میکشد

چین

۶۶

۲۸

۱۴

۳

عربستان

۲۵

۳۸

۲۵

۱۲

هند

۱۱

۲۸

۳۸

۲۴

امریکا

۷

۳۲

۳۶

۲۶

کره جنوبی

۴

۳۱

۴۱

۲۵

هلند

۷

۲۴

۴۲

۲۷

آلمان

۸

۲۳

۴۰

۳۰

ترکیه

۶

۲۳

۳۱

۴۱

سوئد

۷

۲۲

۴۰

۳۲

ایتالیا

۳

۲۵

۴۴

۲۸

کانادا

۳

۲۱

۳۷

۳۸

برزیل

۳

۲۰

۳۷

۳۹

استرالیا

۸

۱۴

۳۴

۴۴

لهستان

۵

۱۷

۲۹

۶۰

فرانسه

۵

۱۶

۳۷

۴۲

پرو

۱

۱۹

۴۱

۳۹

مالزی

۳

۱۷

۴۴

۳۶

بلژیک

۳

۱۶

۳۹

۴۲

مکزیک

۳

۱۷

۳۹

۴۲

بریتانیا

۳

۱۶

۳۶

۴۵

مجارستان

۳

۱۶

۳۱

۵۱

ژاپن

۲

۱۵

۶۲

۳۱

اسپانیا

۲

۱۵

۳۶

۴۷

شیلی

۱

۱۶

۴۶

۳۷

آرژانتین

۱

۱۵

۲۵

۵۹

رومانی

۳

۱۰

۲۹

۵۸

افریقای جنوبی

۲

۱۰

۲۶

۶۲

کلمبیا

۱

۹

۳۶

۵۴

روسیه

۴

۶

۲۵

۶۶

متوسط جهانی

۷

۱۹

۳۵

۳۹

کشــورها بود .به طور کلی  ۹۰درصد از ســاکنان چین ۸۵ ،درصد از
ساکنان عربستان و  ۸۴درصد از مردم افریقای جنوبی احیای صنعت
توریســم را نشــانهای از احیای اقتصاد معرفی کردند در حالی که در
کشــورهای آرژانتین و روسیه و کلمبیا این فاکتور برای مردم اهمیت
کمتری داشت .در کشــور آرژانتین  ۵۲درصد از مردم ،در روسیه ۵۹
درصد از مردم و در کلمبیا  ۶۰درصد از مردم احیای صنعت توریسم را
نشانه احیای اقتصاد معرفی کردند.
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مسئولیتاجتماعی شرکتها در پساکرونا
چگونه میتوان بهترین حوزه را برای انجام مسئولیتهای اجتماعی انتخاب کرد
منبع آنکتاد

چرا باید خواند:
تهای
انجاممسئولی 
اجتماعیتوسط
شرکتها میتواند
بار بزرگی را از
دوش دولتها در
پساکرونا بردارد.
سوال اینجاست
که کدام حوزه برای
تهای
انجاممسئولی 
اجتماعیبایدانتخاب
شود.

گوگل یکی از
بزرگترین
شرکتهایی است
که حفاظت از
محیط زیست را به
عنوان اصلیترین
مسئولیت
اجتماعی خود در
نظر گرفته است
و در سال ۲۰۲۰
برای اولین بار
توانست به عنوان
یک شرکت کامال
سبز معرفی شود
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شرکتها برای نشــان دادن حسن نیت خود به جامعهای که در
یکنند ،اقدام به تخصیص بخشــی از منایع مالی خود
آن فعالیت م 
یکنند .برخی حفاظت از محیط
برای انجام مسئولیتهای اجتماعی م 
زیست را به عنوان سیاست اصلی خود در انجام مسئولیتهای اجتماعی
برمیگزینند و برخی دیگر به حوزه آموزش میپردازند .این سیاست
جدا از پرداختهای مستقیمی است که به خیریهه ا و نیازمندان انجام
میدهند .اما ســوال این است که چگونه میتوان سیاست بهتری در
پیش گرفت؟ آیا میتوان در خدماترسانی به جامعه نوآوری داشت؟
حفاظت از محیط زیست
اول
بــه دنبال بحرانی شــدن اوضاع جــوی در دنیا و
تالش جهانی بــرای کاهش ردپای کربن ،بســیاری
از شــرکتها حفاظت از محیط زیست را به عنوان اصلیترین برنامه
خود در حوزه مسئولیتهای اجتماعی در نظر گرفتند .با گذشت زمان
تعداد شرکتهایی که در این زمینه فعالیت میکردند اضافه شد و به
تدریج فعالیت شرکتها در این حوزه به سه دسته مجزا تقسیم شد.
اولین گروه از شــرکتها سرمایهگذاریهای خود را در جهت کاهش
انتشار کربن و گازهای گلخانهای معطوف کردند .آنها تالش کردند
تا با ابزارهای مختلفی که در اختیار داشتند به مقابله با تغییرات جوی
بپردازند ،استفاده از پالستیکهای یک بار مصرف را به حداقل برسانند،
مصرف آب را به حداقل برسانند و تالش کنند تا بستر را برای استفاده
بهینه از منابــع آبی فراهم کنند .از طرف دیگر توســعه بازیافت در
کشورهای مختلف هم به عنوان بخشی از مسئولیتاجتماعی شرکتها
معرفی شد .شرکتها تالش میکردند تا حد امکان انتشار آلودگی را به
حداقل برسانند و در فرایند فعالیت خود ،تولید آلودگی نداشته باشند.
اما در یک حوزه دیگر هم فعالیت انجام میشد و آن هم افزایش
سرمایهگذاری در تولید انرژیهای احیاشدنی و کاهش وابستگی به
انرژیهای فســیلی بود .ایجاد منابع انرژی پایدار و توسعه استفاده از
منابع بازیافتی به عنوان دومین دســته از فعالیتهای شرکتهایی
معرفی شد که انجام مســئولیتهای اجتماعی در حوزه حفاظت از
محیط زیست را در دستور کار خود قرار دادند.
اما حوزه ســومی هم برای انجام مسئولیتهای اجتماعی معرفی
شــد و آن هم تالش برای جبران اثرات منفی واردشــده به محیط
زیســت بود .به عنوان مثال شرکتها از طریق کاشت درخت تالش
یکنند،
یکردند تا به همان اندازه که گاز دیاکسید کربن تولید م 
م 
بستر را برای کاهش آن از طریق درختها فراهم کنند .سرمایهگذاری
در پروژههای مطالعاتی مرتبط با محیط زیست و افزیش کمکهای
مالی به بخشهای آســیبدیده در جریان تغییرات جوی هم در این
گروه قرار داشــت .با وجود اینکــه در مورد تاثیرات مثبت پروژههای
سرمایهگذاری در حوزههای مطالعاتی گزارشهای زیادی وجود دارد
ولی ارائه کمک مالی به بخشهای آســیبدیده در جریان تغییرات
جوی سیاست نادرستی ارزیابی شده بود و با آن مقابله شد.
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آموزش و مهارتآموزی
دوم
در دوره همهگیــری کرونا آمــوزش دنیا با اختالل
روبهرو شد .یکی از حلقههای مفقوده در رشد اقتصادی و
بهبود شرایط زندگی مردم در دنیا را میتوان عدم دسترسی به خدمات
و امکانات آموزشی دانست .مسئلهای که باعث میشود تا نتوانند قدرت
الزم را برای تامین معاش و بهبود شرایط زندگی خود به دست بیاورند.
عدم دسترسی به آموزش در جریان بحران کرونا به معضل بزرگتری
تبدیل شــد زیرا در بسیاری از کشورهای دنیا دسترسی به کالسهای
آنالین برای خانوادههای فقیر میســر نبــود و تعطیلی مدارس هزاران
کودک را از دریافت خدمات آموزشــی محروم کــرد .به همین دلیل
شرکتها سرمایهگذاری زیادی را برای توسعه زیرساختهای آموزشی،
ارائه خدمات اینترنتی و مهارتآموزی استفاده از کامپیوتر و تجهیزات روز
دنیا در دستور کار قرار دادند .به همین دلیل شمار زیادی از شرکتهای
بزرگ صنعتی اعالم کردند بودجههای مربوط به مسئولیتهای اجتماعی
خود را صرف توســعه و تسهیل آموزش میکنند .برخی از شرکتها از
قبیل سامســونگ و تاتا استیل از طریق ارائه بورسیههای تحصیلی به 
افرادی که قصد ورود به دورههای تکمیلی را دارند زمینه را برای توسعه
آموزش فراهم کردند .به عنوان مثال شرکت سامسونگ اعالم کرد ۵۴۴
نفر را که قصد ادامه تحصیل در رشــته آیتی دارند بورسیه میکند و
این افراد میتوانند در دانشگاههای اروپا تحصیل کنند .این بودجه برای
دانشجویان هندی در نظر گرفته شده است و شرط اصلی این است که
فرد بعد از تکمیل دوره تحصیلی خود وارد یکی از شــعب مطالعاتی و
تولیدی شرکت سامسونگ شود ولی ضرورتی برای بازگشت به هند برای
آنها اعالم نشده است.
شرکت تاتا استیل هم هزینه تحصیل  ۱۸۰نفر را که قصد تحصیل
در رشتههای مرتبط با این شرکت دارند میپردازد ولی این شرکت اعالم
کرده است افرادی که بورسیه را دریافت میکنند باید بعد از تکمیل دوره
تحصیل خود به هند بازگردند و در کارخانههای این شرکت کار کنند.
در استرالیا هم طرحی برای تســهیل ورود بزرگساالن به سیستم
آموزشی و مهارتآموزی کشور ارائه شده است .دولت استرالیا دلیل این
طرح را اینطور اعــام کرد« :بعد از پایان همهگیری کرونا ،بازار کار با
نیازهای تازهای روبهرو خواهد شد .افرادی میتوانند در این بازار فعالیت
کنند که مهارتهای الزم را دریافت کرده باشند و از آموزشهای الزم
برخوردار باشند .به همین دلیل است که نهتنها آموزش جوانان متناسب
با نیازهای دنیای جدید ضروری است بلکه آموزش افراد بزرگسالی که
در این روزها شــغل خود را ازدست دادهاند یا برای تداوم فعالیت خود
نیاز به داشــتن مهارتهای تازهای دارند نیز امری ضروری اســت و به
همین دلیل باید زمینه برای ورود افراد به دورههای تحصیالت تکمیلی و
مهارتآموزی تسهیل شود».
یکی از این شرکتها که سابقه طوالنی در آموزش در مناطق محروم
دارد ،شرکت مایکروسافت است .در سالهای اخیر خبرهای زیادی در
مورد ســرمایهگذاریهای این شرکت در زمینه آموزش و ارائه خدمات

به دنبال بحرانی شدن اوضاع جوی در دنیا و تالش جهانی برای کاهش ردپای کربن،
بسیاری از شرکتها حفاظت از محیط زیست را به عنوان اصلیترین برنامه خود در حوزه
مسئولیتهای اجتماعی در نظر گرفتند.

الکترونیکی به کودکان و نوجوانان فقیر منتشر شده است و نام بنیانگذار
این شرکت هم با فعالیتهای انساندوستانه در دنیا گره خورده است.
شرکت مایکروسافت در وبســایت خود بر ضرورت آموزش به عنوان
عامل تقویت توان افراد در مدیریت زندگی اشاره کرد و نوشت« :افرادی
که بتوانند با دنیای تکنولوژی آشنا شوند و از مهارتهای مناسب برای
بازار امروز دنیا برخوردار شــوند ،خواهند توانســت از فقر و بحرانهای
انسانی و اقتصادی برهند».
این شرکت طی دهههای اخیر در زمره فعالترین شرکتها در حوزه
مسئولیتهای اجتماعی بود و همواره نامش در ردهبندیهای جهانی و
منطقهای شنیده میشد .شرکت مایکروسافت قدرتمندتر کردن انسانها
از طریق دسترسی به آموزش و تکنولوژی را به عنوان اصلیترین طرح
خود برای انجام مسئولیتهای اجتماعی در نظر گرفته است و به همین
دلیل طرحهای زیادی در کشورهای فقیر افریقایی و آسیایی اجرا کرده
است .طبق گزارش ارائهشده توسط شرکت مایکروسافت ،این شرکت 
تا انتهای ســال  ۲۰۱۹میالدی آموزشهای مرتبط با علم کامپیوتر و
استفاده از اینترنت را به  ۱۲میلیون جوان در  ۵۴کشور فقیر و در حال
توســعه ارائه داد تا از این طریق زمینه را برای قدرتمند شدن آنها در
عرصه اقتصادی و اجتماعی فراهم کند .از طرف دیگر بودجهای بالغ بر
 ۳میلیارد دالر برای حمایت از کسب و کارهای کوچک و خانوادگی در
کشورهای در حال توسعه و فقیر صرف کرده است .این بودجه در امریکا
صرف حمایت از مشاغل خانوادگی اقلیته ا به خصوص سیاهپوستان شد.
ایدههای جدید را هم در نظر بگیرید
سوم
نوآوری همیشه خوب است و در انجام مسئولیتهای
اجتماعی هم این مزیت به خوبی به تصویر کشیده میش
ود .نشریه بیزینس دیلی در گزارش اخیر خود با اشاره به این مسئله که
دغدغه اصلی این روزهای دنیا محیط زیست و رشد پایدار اقتصادی است
نوشت« :طرحهای زیادی برای حفاظت از محیط زیست ،سرمایهگذاری
در انرژیهای پاک و رشد پایدار اقتصادی پیشنهاد شده است .طرحهایی
کــه هریک به خودی خود میتواند تغییرات معناداری را در دنیا ایجاد
کند .شرکت گوگل یکی از اصلیترین و مهمترین شرکتهایی است که
حفاظت از محیط زیست را به عنوان اصلیترین مسئولیت اجتماعی خود
انتخاب کرده است».
باید در نظر داشت که همیشه ایدههای تازهای وجود دارد .اگر شرکتی
ایدهای تازه در حوزه حمایت از محیط زیســت یا رشد پایدار اقتصادی 
داشت ولی به دلیل اینکه این ایده هنوز در هیچ شرکتی امتحان نشده
است ،از اجرای طرح امتناع کرد اشتباه بزرگی مرتکب شده است.
ی
بیزینس دیلی در این زمینه نوشت« :با اجرای یک طرح تازه شما م 
توانید نام خود را در جهان برای همیشه ماندگار کنید .اینکه مردم بدانند
شــرکت شما اولین شرکتی بوده که از جنبه خاصی به مسئله محیط
زیست توجه کرده است و برای حمایت از آن پا به میدان گذاشته است
مزایای مضاعفی برایتان دارد .بنابراین بهتر است تنها به تکرار طرحهای
قدیمی و البته تاثیرگذار اکتفا نکنید و بــرای ارائه ایدههای تازه زمان
صرف کنید».
نکته مهم این اســت که پیشــگامی در انجام مسئولیت اجتماعی
در یک حوزه تازه ،برگ برندهای برای شــرکت است .برگ برندهای که
میتواند از ابعاد مختلفی به شرکت سود برساند و توجه جامعه ،دولت
یاُه ا را به شرکت جلب کند .در این شرایط تاثیر کار شما نهتنها
و انج 
برای مصرفکنندگان آگاه در مورد مسائل جامعه اهمیت پیدا میکند،

بلکه تغییری واقعی در جامعه ایجاد میکند که در شکلدهی تصویر شما
به عنوان یک شرکت مسئول تاثیر زیادی دارد.
JJمشارکت دادن نیروی کار ،برگ برنده شرکتهای موفق
طبق مطالعات جدید ،سیاستهای مرتبط با انجام مسئولیتهای
اجتماعی در شــرکتها باید به گونهای باشد که تغییر معناداری در
جامعه بر جــای بگذارد و در این فرایند باید سیاســتها به صورت
بلندمدت طراحی شود و در بازههای زمانی مشخص ارزیابی دقیقی
در مورد کارایی سیاســتهای اجراشده توسط شرکت انجام شود .از
طرف دیگر باید این اطالعات به طور کامل در اختیار مردم و کارکنان
شرکت و تمامی ذینفعان نیز قرار گیرد .در چنین شرکتی کارکنان
یگیرند و حتی در تصمیمگیری در مورد
در جریان سیاستها قرار م 
نحوه انجام مسئولیتاجتماعی توسط شرکت هم مشارکت دارند و
یکنند در جامعه اطراف خود تاثیر مثبتی بر جای
درنهایت احساس م 
میگذارند .این سیاست باعث ایجاد حس خوب در کارکنان و افزایش
تمایل آنها برای صرف وقت در محیط کار میشود.
مطالعات انجامشــده توسط دانشگاه ســیدنی نشان میدهد در
صورتی که برنامههای انجام مسئولیتهای اجتماعی توسط شرکتها
شفاف باشد و افق دید بلندمدت برای آنها وجود داشته باشد ،نهتنها
زمینه برای رشد اقتصادی شرکت و افزایش درآمد آنها فراهم خواهد
شد بلکه بر احساس تعلق خاطر کارکنان به شرکت نیز تاثیرگذار است.
این بررسیه ا نشان داده است وقتی کارکنان یک شرکت اعتقاد داشته
باشند که شرکت در فعالیتهای مرتبط با مسئولیتهای اجتماعی
مثبت و اثرگذار است و تاثیر کاری که فرد انجام میدهد نهتنها در رشد
درآمد شرکت بلکه در حل بخشی از مشکالت جامعه صرف میشود،
نیروی کار تمایل بیشتری برای صرف انرژی در فرایند کار خود خواهد
داشــت .در چنین شرکتهایی نیروهای کار زمان بیشتری برای کار
خود اختصاص میدهند ،تمرکز باالتری برای انجام کار دارند و تالش
یکنند تا بهترین کاری را که از عهده آنها برمیآید انجام دهند.
م 
بدون شــک شــرکتی که نیروهایش چنین جدیتــی در انجام
کارهایشان داشته باشند ،خواهد توانست با سرعت باالتری رشد و سود
بیشتری نیز کسب کند.
این بررسیه ا نشان داده است هرچه یک شرکت در تصمیمگیری
در مورد حوزه فعالیت در عرصه مسئولیتاجتماعی با کارکنان خود
بیشتر مشــورت کند و آنها را به عنوان عضوی از مجموعه در این
تصمیمگیری بزرگ وارد کند ،نتیجه بهتری از این سیاست به دست
میآورد.
این مطالعه نشان داد در شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد دنیا ،دیگر
انجام کارهای داوطلبانه به عنوان مسئولیتاجتماعی شرکت کفایت
نمیکند بلکه شرکتها باید در حل مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور
مستقیم وارد شوند و بودجههای خود را به صورت کارآمد وارد سیستم
اقتصادی کشور کنند.
در پایان باید در نظر داشــت با پایان یافتن بحران کرونا و شروع
روند بازسازی اقتصادی ،نقش شرکتها در اقتصاد پررنگتر میشود.
رشــد بدهیهای دولتی که باعث کاهش قــدرت دولتها در اجرای
طرحهای مختلف میشود ،نقش بودجههای مرتبط با مسئولیتهای
اجتماعی شرکتها را در این حوزه بیشتر خواهد کرد .به همین دلیل
سیاستگذاری صحیح و برنامهریزی اصولی میتواند مسیر هموارتری
برای گذر اقتصاد از چالشهای این روزها به همراه بیاورد.

هرچه یک شرکت
درتصمیمگیری
در مورد حوزه
فعالیت در عرصه
مسئولیت
اجتماعیبا
کارکنان خود
بیشترمشورت
کند و آنهارا به
عنوان عضوی از
مجموعه در این
تصمیمگیری
بزرگ وارد کند،
نتیجهبهتری
از این سیاست به
دست میآورد
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کرونا و بیکاری ،اصلیترین نگرانیهای مردم دنیا
 ۳۶درصد از مردم دنیا کرونا را اصلیترین نگرانی خود معرفی کردهاند
منبع Ipsos

چرا باید خواند:
در جریان همهگیری
کرونا ساکنان دنیا
نگرانیهای زیادی
را تجربه کردند ولی
به نظر میرسد کرونا
همچنان دغدغه اصلی
آنها است.

نگرانی مسئلهای اســت که در زندگی امروز بشر به وفور وجود دارد.
از جمله نگرانــی در مورد تداوم بحران کرونا و تبعات آن و حتی نگرانی
در مورد آنچه زندگی پساکرونا برای انسانها به همراه میآورد .بررسیها
نشان داده است در کشــورهای صنعتی نگرانی در مورد تغییرات جوی
و تبعات آن روی محیط زندگی بیش از کشــورهای دیگر اســت و این
نگرانی طی یک ســال اخیر با ســرعت زیادی افزایش پیدا کرده است.
اما در کشــورهای در حال توسعه بیکاری و فقر اصلیترین دغدغه مردم
دنیا اســت .مرکز مطالعاتی  Ipsosاخیرا مطالعهای در مورد اصلیترین
نگرانیهای مردم دنیا انجام داد تا مشخص کند مردم نگران چه هستند.
این موسسه مطالعاتی فهرستی از موارد نگرانکننده را در اختیار بالغ بر
 ۲۰هزار نفر از مردم در  ۲۸کشور دنیا قرار داد و از آنها خواست تا سه
موردی را که بیش از دیگر موارد باعث نگرانی آنها میشود اعالم کنند.
بر مبنای این مطالعه که در جوالی سال  ۲۰۲۱انجام شده است ۳۶
درصد از مردم دنیا بحران کرونا را اصلیترین نگرانی خود میدانند و ۳۲
درصد اصلیترین نگرانی خود را بیکاری و تبعات آن اعالم کردند .فقر و
نابرابری اجتماعی و اقتصادی سومین مسئله نگرانکننده برای مردم دنیا
بود و  ۳۱درصد تاکید کردند که نگران هســتند در ســالهای آتی این
نها را تجربه کنند.
بحرا 
فساد اقتصادی چهارمین مسئله نگرانکننده برای مردم دنیا بود و جرم
و جنایت در فهرســت نگرانیهای مردم جایگاه پنجم را داشت .از طرف
دیگر روند تغییر نگرانیهای مردم طی یک سال اخیر هم در این مطالعه
مورد بررسی قرار گرفته است .بر مبنای این مطالعه در جوالی سال قبل

کدام کشورها بیشترین نگرانی را در مورد مسائل زیر دارند (درصد جمعیت کشور)
فقر

بیکاری

کرونا

تغییرات جوی
کانادا
( ۳۲درصد)

سوئد
( ۶۳درصد)

افریقای جنوبی
( ۶۰درصد)

روسیه
( ۵۸درصد)

افریقای جنوبی
( ۶۲درصد)

مالزی
( ۷۶درصد)

آلمان
( ۳۰درصد)

مکزیک
( ۵۷درصد)

کلمبیا
( ۵۵درصد)

لهستان
( ۴۵درصد)

ایتالیا
( ۵۵درصد)

ژاپن
( ۵۹درصد)

استرالیا
( ۲۸درصد)

شیلی
( ۴۷درصد)

پرو
( ۵۳درصد)

کلمبیا
( ۴۴درصد)

کره جنوبی
( ۵۱درصد)

کره جنوبی
( ۵۷درصد)

فرانسه
( ۲۴درصد)

افریقای جنوبی
( ۴۵درصد)

لهستان
( ۵۱درصد)

ترکیه
( ۴۰درصد)

کلمبیا
( ۴۹درصد)

استرالیا
( ۵۲درصد)

هلند
( ۲۴درصد)

آرژانتین
( ۴۱درصد)

مالزی
( ۵۱درصد)

شیلی
( ۳۷درصد)

اسپانیا
( ۴۹درصد)

پرو
( ۴۷درصد)

امریکا
( ۲۳درصد)

پرو
( ۳۴درصد)

روسیه
( ۴۸درصد)

آرژانتین
( ۳۶درصد)

مالزی
( ۴۷درصد)

برزیل
( ۴۶درصد)

بریتانیا
( ۲۲درصد)

هلند
( ۳۴درصد)

برزیل
( ۳۷درصد)

برزیل
( ۳۵درصد)

مکزیک
( ۴۴درصد)

هند
( ۴۴درصد)

ژاپن
( ۲۲درصد)

امریکا
( ۳۳درصد)

مجارستان
( ۳۶درصد)

آلمان
( ۳۵درصد)

هند
( ۴۱درصد)

افریقای جنوبی
( ۴۲درصد)
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 ۶۵درصد مردم نگران بحران کرونا بودند ولی امروز تنها  ۳۶درصد از این
بحران به عنوان نگرانی اصلی خود نام میبرند .در مورد بیکاری این روند
از حدود  ۴۷درصد به  ۳۱درصد رسیده است ولی سرعت کاهش نگرانی
مــردم در این مورد کمتر از نرخ کاهش نگرانی آنها در مورد همهگیری
کرونا است .در بازه یکساله مورد بررسی نگرانی مردم در مورد مواجهه با
فقر و افزایش نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی تغییر محسوسی نکرده
است و دیدگاه آنها در مورد فساد اقتصادی و جرم و جنایت در طول این
سال تغییر معناداری نداشت.
JJکدام کشورها بیشترین نگرانی را در مورد کرونا داشتند
در بخش دیگر این گزارش به مقایســه میزان نگرانی مردم ساکن در
کشورهای مختلف در مورد کرونا پرداخته شده است .با وجود اینکه نرخ
متوســط نگرانی مردم دنیا در مورد کرونا برابر با  ۳۶درصد اعالم شــده
اســت ولی  ۷۶درصد از ساکنان کشور مالزی نگران همهگیری کرونا و
تاثیر آن روی زندگیشان هستند .آمارها نشان میدهد  ۵۹درصد مردم
ژاپن ۵۷ ،درصد ســاکنان کره جنوبی و  ۵۲درصد استرالیاییها نگران
همهگیری کرونا هستند .کمترین نگرانی در کشورهای سوئد و مجارستان
و ترکیه گزارش شده است .بررسیها نشان میدهد  ۱۴درصد از ساکنان
سوئد ۱۵ ،درصد از ساکنان مجارستان و  ۲۲درصد از مردم ترکیه نگران
همهگیری کرونا هستند .در روســیه تنها  ۳۰درصد از مردم نگران این
مسئلههستند.
 ۴۱درصد بریتانیاییها و  ۳۵درصد از آلمانیها در مورد همهگیری
کرونا اظهار نگرانی کردهاند .با شیوع سویه دلتا در اغلب کشورهای دنیا،
این نگرانی در جهان افزایش پیدا کرده اســت .به خصوص کشــورهای
صنعتی که سهم زیادی از مردم را واکسینه کردهاند ،حال با شیوع کرونای
دلتا روبهرو شدهاند و نگران ورود به یک بحران دیگر هستند.
JJکدام کشورها نگران بیکاریاند
در دوران کرونا شــمار زیادی از مردم شــغل خود را از دست دادند.
بیکاری به خصوص برای افرادی که در مشاغل خدماتی فعالیت میکردند
یا در صنعت هتلداری و گردشــگری فعال بودند ،بیش از دیگر گروهها
بود .با وجود اینکه در ماههای اخیر در شماری از کشورهای دنیا کاهش
نرخ بیکاری تجربه شــده است ولی همچنان نرخ بیکاری مردم باالتر از
نرخ بیکاری قبل از همهگیری کرونا اســت .به طور متوسط  ۳۲درصد از
مردم دنیا در مورد بیکاری اظهار نگرانی کردهاند ولی بیشــترین نگرانی
در مورد این مســئله در افریقای جنوبی وجود داشته است .آمارها نشان
میدهــد  ۶۲درصد از مردم ســاکن در افریقای جنوبی نگران بیکاری و
از دست دادن منبع درآمدشان هستند .بر مبنای یافتههای این مطالعه
 ۵۵درصد از ایتالیاییها ۵۱ ،درصد از ساکنان کره جنوبی ۴۹ ،درصد از
کلمبیاییه ا و  ۴۹درصد از مردم اســپانیا نگران بیکاری بودند .این سهم
در کشورهای هلند و آلمان و لهستان و امریکا کمتر از دیگر کشورها بود .
حدود  ۸درصد از مردم هلند ۱۲ ،درصد از ســاکنان آلمان ۱۳ ،درصد از

 ۱۴درصد از مردم دنیا نگران تغییرات جویو تاثیرات آن هستند .بیشترین نگرانی در این مورد در کانادا وجود دارد و
سیاستهای مختلفی برای مقابله با تغییرات جوی در این کشور ارائه شده است ۳۲ .درصد از کاناداییه ا بر این باورند
کهتغییرات جوی یک عاملبسیار نگرانکننده برای آنهامحسوب میشود.

مردم لهستان و  ۱۸درصد از امریکاییها اظهار کردند بیکاری نگرانی اصلی
آنها محسوب میشود.

١.٢

JJتغییرات جوی هم عاملی نگرانکننده برای مردم دنیاست
بر مبنــای این مطالعه  ۱۴درصد از مردم دنیا نگران تغییرات جوی 

١١

JJچه کشورهایی نگران افزایش نرخ جنایت و خشونت هستند
تحقیقات نشان داده اســت  ۶۳درصد از مردم سوئد نگران افزایش
جنایت و خشونت در دنیا هستند و  ۵۷درصد از مردم مکزیک ۴۷ ،درصد
از ســاکنان شیلی و  ۴۵درصد از مردم افریقای جنوبی در مورد احتمال
افزایش جنایت و خشونت در دنیا ابراز نگرانی کردهاند .این در حالی است
کــه به طور متوســط  ۲۶درصد از مردم در دنیــا از این عامل به عنوان
مهمترین نگرانی خود سخن گفتهاند.
کمترین نگرانی در مورد جرم و خشــونت در کشــورهای روســیه،
مجارســتان و ژاپن وجود دارد .تنها  ۶درصــد از روسه ا نگران افزایش
جرم و خشونت هستند و در مجارستان بالغ بر  ۷درصد از مردم در مورد
احتمال رشد جنایت و خشــونت در جامعه نگران بودند .این نگرانی در
میان  ۲۱درصد از استرالیاییها ۱۹ ،درصد از ساکنان هند و  ۱۲درصد از
ساکنان کره جنوبی وجود داشت.

١٣.٢

JJکدام کشورها نگران فساد اقتصادیاند
نگرانی در مورد فســاد اقتصادی یکی از دغدغههای مهم مردم دنیا
است .با وجود اینکه به طور متوسط  ۳۰درصد از مردم دنیا نگران افزایش
فساد اقتصادی هستند ولی در افریقای جنوبی این نگرانی بیشتر است.
یه ا نشان میدهد  ۶۰درصد مردم در افریقای جنوبی نگران افزایش
بررس 
فساد اقتصادی هستند .این نگرانی در میان  ۵۵درصد از مردم کلمبیا۵۳ ،
درصد از مردم پرو و  ۵۱درصد لهســتانیها وجود دارد در حالی که تنها
 ۹درصد از مردم سوئد در این مورد ابراز نگرانی کردهاند و در فرانسه ۱۱
درصد از مردم اعالم کردند به دلیل احتمال افزایش فســاد اقتصادی در
دوره پساکرونا نگران هستند .بررسیه ا نشان داد  ۱۴درصد مردم آلمان،
 ۱۵درصد هلندیها و  ۱۶درصد استرالیاییه ا نگران فساد اقتصادی در
کشور خود هستند.

سهم افرادی که بهطور کامل واکسینه شدهاند (درصدکل جمعیت)
۴٠

JJکدام کشورها نگران فقر هستند
رشد قیمت محصوالت کشــاورزی در دوره کرونا باعث شد تا هزینه
تامین مواد غذایی افزایش یابد و نرخ فقر و گرســنگی در جهان بیشتر
شــود .افزایش نرخ فقر در کشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای
صنعتی بود و ســازمان ملل هشدار داد که بخش زیادی از موفقیتهای
حاصلشده در دنیا برای مبارزه با گرسنگی طی دو سالی که دنیا درگیر
کرونا بود ،رنگ باخت.
طبق ایــن گــزارش روسها بیشــترین نگرانی را در مــورد فقر و
نابرابریهای اقتصادی دارند .با وجود اینکه برآیند نگرانی جهانی در مورد
فقر برابر با  ۳۱درصد گزارش شده است ولی  ۵۸درصد از ساکنان روسیه
از فقر و نابرابری اقتصادی ابراز نگرانی کردهاند .مطالعه نشان داد  ۴۵درصد
از مردم لهستان ۴۴ ،درصد از ساکنان کلمبیا و  ۴۰درصد از مردم ترکیه
نگران فقر بودند .در ســوی دیگر کشورهای عربستان سعودی و امریکا
و استرالیا قرار داشــتند .تنها  ۱۸درصد از مردم عربستان ۱۹ ،درصد از
ســاکنان امریکا و  ۲۲درصد استرالیاییها به دلیل احتمال تجربه فقر و
افزایش نابرابریهای اقتصادی اعالم نگرانی کردهاند.

و تاثیرات آن هستند .بیشترین نگرانی در این مورد در کانادا وجود دارد
و سیاستهای مختلفی برای مقابله با تغییرات جوی در این کشور ارائه
شــده است ۳۲ .درصد از کاناداییه ا بر این باورند که تغییرات جوی یک
عامل بســیار نگرانکننده برای آنها محسوب میشود در حالی که ۳۰
درصد از آلمانیه ا تغییرات جوی را نگرانکننده میدانند و در اســترالیا
تنها  ۲۸درصد مردم در این مورد ابراز نگرانی کردند .کمترین نگرانی در
این مورد در مالزی گزارش شده است .تنها یک درصد از ساکنان مالزی
نگران تغییرات جوی و تبعات آن هستند .در افریقای جنوبی ،پرو ،برزیل و
آرژانتین تنها  ۳درصد از مردم نگران تغییرات جوی هستند و در روسیه ۴
درصد از مردم به دلیل بحران تغییرات جوی ابراز نگرانی کردهاند.
نکته دیگر این است که نگرانی مردم دنیا در مورد تغییرات جوی طی
یک ســال اخیر افزایش یافته اســت و از کمتر از  ۷درصد به بالغ بر ۱۴
درصد رسیده است .این دغدغه برای ساکنان کشورهای صنعتی بیش از
کشورهای در حال توسعه مطرح بوده است.

ﮐ ﺷ و ر ھ ﺎ ی د ر ﺣ ﺎل ﺗ و ﺳ ﻌ ﮫ

ﮐ ﺷ و ر ھﺎ ی ﻓ ﻘ ﯾ ر

ﺟﮭﺎ ن

ﮐ ﺷ و ر ھ ﺎ ی ﺻﻧ ﻌ ﺗ ﯽ

کدام کشورها کمترین نگرانی را در مورد مسائل زیر دارند (درصد جمعیت کشور)
تغییرات جوی

جنایت و خشونت

فساد اقتصادی

فقر

بیکاری

کرونا

مالزی
( ۱درصد)

روسیه
( ۶درصد)

سوئد
( ۹درصد)

عربستان سعودی
( ۱۸درصد)

هلند
( ۸درصد)

سوئد
( ۱۴درصد)

افریقای جنوبی
( ۳درصد)

مجارستان
( ۷درصد)

فرانسه
( ۱۱درصد)

امریکا
( ۱۹درصد)

آلمان
( ۱۲درصد)

مجارستان
( ۱۵درصد)

پرو
( ۳درصد)

ژاپن
( ۸درصد)

آلمان
( ۱۴درصد)

استرالیا
( ۲۲درصد)

لهستان
( ۱۳درصد)

ترکیه
( ۲۲درصد)

برزیل
( ۳درصد)

عربستان سعودی
( ۹درصد)

هلند
( ۱۵درصد)

مجارستان
( ۲۳درصد)

امریکا
( ۱۸درصد)

بلژیک
( ۲۲درصد)

آرژانتین
( ۳درصد)

لهستان
( ۱۰درصد)

استرالیا
( ۱۶درصد)

سوئد
( ۲۵درصد)

مجارستان
( ۲۱درصد)

آرژانتین
( ۲۴درصد)

روسیه
( ۴درصد)

کره جنوبی
( ۱۲درصد)

عربستان سعودی
( ۱۸درصد)

کره جنوبی
( ۲۵درصد)

بریتانیا
( ۲۱درصد)

امریکا
( ۲۵درصد)

کلمبیا
( ۴درصد)

اسپانیا
( ۱۵درصد)

کانادا
( ۱۸درصد)

پرو
( ۲۵درصد)

بلژیک
( ۲۱درصد)

لهستان
( ۲۶درصد)

اسراییل
( ۵درصد)

مالزی
( ۱۵درصد)

بریتانیا
( ۱۹درصد)

هند
( ۲۵درصد)

سوئد
( ۲۲درصد)

ایتالیا
( ۲۶درصد)
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آیندهپژوهی

شکافی که هر روز عمیقتر میشود
آیا اقتصاد دنیا میتواند از روزهای کرونایی عبور کند؟
منبع صندوقبینالمللیپو ل

چرا باید خواند:
اقتصاد دنیا بعد از
درگیری با کرونا با
روزهای سختی
روبهرو شد .حال 
توزیع ناعادالنه واکسن
باعث وارد شدن فشار
مضاعف به اقتصاد دنیا
میشود.

بسیاری از
کشورهای در حال
توسعهنمیتوانند
هزینههایمرتبط
با تزریق به اقتصاد
یا نرخ بهره پایین
را تحمل کنند به
همیندلیلتغییر
سیاستهای پولی
در این کشورها
شروع شده است.
کشورهایی از قبیل
برزیل ،مجارستان،
مکزیک ،روسیه
و ترکیه اعالم
کردهاند افزایش
نرخ بهره بانکی را
در دستور کار خود
دارند

146

هر روزی که میگذرد شکاف در روند بازسازی اقتصادی دنیا افزایش
پیدا میکند .شماری از کشورها که توانستهاند بخش بزرگی از مردم
را واکسینه کنند و از تعطیلیهای اقتصادی ناشی از کرونا رها شدهاند،
توانستهاند با سرعت بیشــتری بازسازی اقتصادی را تجربه کنند؛ در
حالی که کشــورهای در حال توسعه عمدتا با موجهای تازه و مرگبار
کرونا روبهرو هســتند که میتواند چالشهای زیادی را برای اقتصاد و
سالمت جامعه ایجاد کند.
بر مبنای جدیدترین گزارش ارائهشده توسط صندوق بینالمللی
پول اقتصاد دنیا در ســال جاری با نرخ  ۶درصد رشد خواهد کرد ولی
بیشترین منفعت این رشد نصیب اقتصادهای صنعتی و واکسینهشده
در جهان میشود .اما با وجود اینکه کشورهای صنعتی خود را مصون
از کرونــا میدانند و بر این باورند که از تبعات منفی این بحران عبور
کردهاند ،صندوق بینالمللی پول هشــدار داده است تا زمانی که این
پاندمی در تمامی دنیا کنترل نشود نمیتوان در مورد بازسازی اقتصادی
دنیا و تداوم آن با اطمینان صحبت کرد.
JJچه سهمی از مردم دنیا واکسینه شدهاند
نرخ واکسیناســیون در احیای اقتصادی دنیا نقش مهمی دارد و
تا زمانی که تمامی جمعیت ســاکن در دنیا واکسن را دریافت نکنند،
نمیتوان انتظار داشت اقتصاد رشد کند و شرایط اقتصادی به وضعیت
عادی بازگردد.
طبق گزارشهای ارائهشده توسط سازمان بهداشت جهانی تاکنون
 ۱۳.۲درصد از کل جمعیت دنیا واکسینه شدهاند که بخش اعظم آنها
در کشورهای صنعتی ساکن هستند .آمارها نشان میدهد  ۴۰درصد از
ساکنان کشورهای صنعتی هر دو دوز واکسن خود را دریافت کردهاند
و این تنها شامل شهروندان این کشورها نمیشود بلکه این سهم از کل
جمعیتی است که در این کشورها زندگی میکنند .در کشورهای در
حال توســعه و بازارهای در حال گذار  ۱۱درصد از مردم هر دو دوز از
واکسن خود را دریافت کردهاند و در کشورهای کمدرآمد و فقیر تنها
 ۱.۲درصد از مردم واکسینه شدهاند .این تفاوت در نرخ واکسیناسیون
در دنیا میتواند به خوبی تصویری از توزیع ناعادالنه واکسن در دنیا را
نشان دهند و دلیل آغاز موجهای بزرگ و سهمگین همهگیری در این
کشــورها را توضیح دهد ولی همانطور که سازمان بهداشت جهانی
هشدار داده است تا زمانی که تمامی دنیا واکسینه نشوند ،نمیتوان از
پایان همهگیری در دنیا صحبت کرد و تا زمانی که همهگیری هم به
پایان نرسد ،روند احیای  اقتصاد دنیا و بازگشت به زندگی عادی آغاز
یشود.
نم 
JJاقتصاد کشورهای صنعتی رشد خواهد کرد
صنــدوق بینالمللی پول پیشبینی کرد در ســال جاری اقتصاد
کشورهای صنعتی با نرخ  ۵.۶درصد رشد میکند که  ۰.۵درصد بیش
از برآورد قبلی این صندوق است .نرخ رشد اقتصادی کشورهای صنعتی
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در ســال  ۲۰۲۲برابر با  ۴.۴درصد خواهد بود که باز هم نســبت به
برآورد قبلی صندوق بیشــتر است .در سال جاری نرخ رشد اقتصادی
کشورهای در حال توسعه و بازارهای در حال گذار در جهان  ۶.۳درصد
شبینی
بیشتر میشود و در ســال  ۲۰۲۲به  ۵.۲درصد میرسد .پی 
صندوق بینالمللی پول در مورد نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال
توسعه نســبت به برآوردهای قبلی کاهش پیدا کرده است .در سال
جاری اقتصاد کشورهای فقیر دنیا در خوشبینانهترین حالت با نرخ ۳.۹
درصد رشد میکند و در سال  ۲۰۲۲به مرز  ۵.۵درصد خواهد رسید.
مطالعات نشان داد در نتیجه همهگیری کرونا در دنیا سرانه درآمد در
کشورهای صنعتی ساالنه  ۲.۸درصد نسبت به سال قبل از همهگیری
تنزل یافته اســت که در فاصله سالهای  ۲۰۲۰تا  ۲۰۲۲بوده است.
این در حالی اســت که سرانه درآمد در کشورهای در حال توسعه در
سالهای  ۲۰۲۰تا  ۲۰۲۲بالغ بر  ۶.۳درصد در هر سال کمتر میشود.
این آمار باز هم بر اهمیت واکسیناسیون و کنترل همهگیری در تمامی
دنیا تاکید دارد زیرا واکسیناسیون کلید پایان همهگیری در دنیا است.
آمارها نشان میدهد  ۴۰درصد از جمعیت کشورهای صنعتی تاکنون
به طور کامل واکسینه شدهاند در حالی که تنها  ۱۱درصد از ساکنان
کشورهای در حال توسعه هر دو دوز واکسن را دریافت کردهاند .تسریع
روند واکسیناســیون در دنیا و توزیع عادالنه آن میتواند کلید گذر از
این بحران و جلوگیری از جهشهای تازه ویروس کرونا باشد .سازمان
بهداشــت جهانی اعالم کرده اســت تاکنون تنها  ۱۳.۲درصد از کل
جمعیت دنیا به طور کامل واکسینه شدهاند.
JJچین و هند پیشتاز رشد اقتصادی دنیا خواهند بود
یکی از کشورهایی که توانست با سرعت زیادی از بحران کرونا عبور
کند ،چین بود .این کشور از ابتدای سال جاری توانست رشد اقتصادی
ها از بازگشت شرایط اقتصادی این کشور به
را تجربه کند و پیشبینی 
وضعیت عادی تا سال  ۲۰۲۲خبر میدهد .طبق پیشبینی صندوق
بینالمللی پول اقتصاد این کشور در سال  ۲۰۲۰یعنی سالی که تمامی
دنیا با رکود دســت و پنجه نرم میکرد با نرخ  ۲.۳درصد رشد کرد و
پیشبینی میشود در سال جاری هم رشد  ۸.۱درصدی اقتصادی را
تجربه کند .نرخ رشــد اقتصادی این کشور در سال  ۲۰۲۱برابر با ۵.۷
درصد پیشبینی شده است.
هند هم که در سال  ۲۰۲۱با موجی سهمگین از کرونا روبهرو شد
و افراد زیادی در این کشــور جان خود را در اثر ابتال به کرونای دلتا از
دست دادند ،در سال جاری میتواند رشد اقتصادی را تجربه کند .این
کشور در سال  ۲۰۲۰شاهد انقباض  ۷.۳درصدی اقتصاد خود بود ولی
انتظار میرود درسال  ۲۰۲۱رشد  ۹.۵درصدی اقتصاد را تجربه کند و
در سال بعد هم اقتصادش با نرخ  ۸.۵درصد رشد خواهد کرد.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است در سال جاری اقتصاد
کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی با نرخ  ۴درصد رشد کند و در
سال بعد نرخ رشد اقتصادی این کشورها به مرز  ۳.۷درصد برسد .این

هند که درگیری با سویه دلتا برای اولین بار در این کشور تجربه شد ،در سال گذشته
انقباض اقتصادی بالغ بر  ۷درصد را تجربه کرده است ولی پیشبینی میشود در
سال جاری رشد  ۹.۵درصدی را تجربه کند.

در حالی است که اقتصاد خاورمیانه و آسیای مرکزی با نرخ  ۲.۶درصد
منقبض شده بود.
در کشــورهای صنعتی وضعیت بهتر است .اقتصاد امریکا در سال
 ۲۰۲۱با نرخ  ۷درصد و در سال  ۲۰۲۲با نرخ  ۴.۹درصد رشد میکند.
انتظار میرود نرخ رشــد اقتصادی منطقه یورو در سال جاری به ۴.۶
درصد برســد و در سال بعد هم در مرز  ۴.۳درصد قرار بگیرد .اقتصاد
امریکا در ســال  ۲۰۲۰با نرخ  ۳.۵درصد منقبض شــده بود ولی نرخ
انقباض اقتصادی اروپا بالغ بر  ۶.۵درصد بود.
در میان کشورهای اروپای غربی ،نرخ انقباض اقتصادی در اسپانیا
در ســال  ۲۰۲۰رکورد تازهای را ثبت کرد و از  ۱۰.۸درصد گذشــت
و فرانســه و ایتالیا هم به ترتیب انقبــاض  ۸درصدی و  ۸.۹درصدی
اقتصادی را شــاهد بودند ولی همه این کشورها در سال جاری رشد
را تجربه میکنند و این روند رشــد اقتصادی در ســال آتی هم ادامه
خواهد داشت.
JJحمایت از اقتصاد ادامه پیدا میکند
یکی از مهمترین سیاستهای اجراشده در سال کرونا ،تزریق دولتها
به اقتصاد و کاهش نرخ بهره بانکی تا مرز صفر درصد بود که سبب شد
ها افزایش یابد و انگیزه و توان دریافت وام و
تا حجم نقدینگی در کشور 
خرید خانه در دنیا کاهش زیادی پیدا نکند .صنعت ساختمان به عنوان
یک صنعت زیرساختی برای تمامی کشورها اهمیت دارد و تالش برای
ممانعت از رکود در این بازار با حمایت مالی از خریداران و ارائه وامهای
کمبهره سیاستی است که در غرب پیگیری میشود.
در ســاله ای  ۲۰۲۰و  ۲۰۲۱کشورهای صنعتی میلیاردها دالر
به اقتصاد تزریق کردند تا مانع از تشــدید بحران اقتصادی ناشــی از
همهگیری کرونا شوند .اما این سیاست در کشورهای در حال توسعه با
جدیتی که در کشورهای صنعتی وجود داشت ،پیگیری نشد .دلیل این
مسئله هم نبود توان مالی کافی در دولتهای کشورهای در حال توسعه
برای تزریق به اقتصاد بود .ضمن اینکه اغلب کشورهای در حال توسعه
با مشــکل تورم روبهرو هستند و تزریق منابع مالی بیشتر به اقتصاد
میتوانست بر فشار تورمی در کشورها اضافه کند .انتظار میرود تزریق
به اقتصاد در کشورهای صنعتی در سال جاری هم ادامه داشته باشد.
مبلغی که این کشورها تا انتهای سال جاری به اقتصاد تزریق خواهند
کرد بالغ بر  ۴.۶هزار میلیارد دالر خواهد بود .و حتی انتظار میرود در
سال  ۲۰۲۲هم این سیاست ادامه پیدا کند.
اما در کشــورهای در حال توســعه این شــرایط دیده نمیشود.
بسیاری از کشورهای در حال توسعه نمیتوانند هزینههای مرتبط با
تزریــق به اقتصاد یا نرخ بهره پاییــن را تحمل کنند به همین دلیل
تغییر سیاستهای پولی در این کشورها شروع شده است .کشورهایی از
قبیل برزیل ،مجارستان ،مکزیک ،روسیه و ترکیه اعالم کردهاند افزایش
نرخ بهره بانکی را در دستور کار خود دارند زیرا تداوم وضع کنونی در 
اقتصاد میتواند بستر را برای افزایش شدید قیمتها در بازار کاالهای
اساسی فراهم کند.
JJافزایش نگرانکننده تورم غیرمحتمل است
با وجود اینکه پیش از این بارها در مورد احتمال افزایش نرخ تورم
و تاثیرات منفی آن روی اقتصاد دنیا به دنبال تزریق به اقتصاد صحبت
شده بود ولی به نظر میرسد این چالش چندان بزرگ نیست و میتوان
راهی برای مقابله بــا آن پیدا کرد .در درجه اول بیکاری همچنان در

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در کشورها در هر سال (درصد)
نام کشور

۲۰۲۰

۲۰۲۱

۲۰۲۲

جهان

-۳.۲

۶

۴.۹

کشورهای صنعتی

-۴.۶

۵.۶

۴.۴

امریکا

-۳.۵

۷

۴.۹

اتحادیه اروپا

-۶.۵

۴.۶

۴.۳

آلمان

-۴.۸

۳.۶

۴.۱

فرانسه

-۸

۵.۸

۴.۲

ایتالیا

-۸.۹

۴.۹

۴.۲

اسپانیا

-۱۰.۸

۶.۲

۵.۸

ژاپن

-۴.۷

۲.۸

۳

بریتانیا

-۹.۸

۷

۴.۸

کانادا

-۵.۳

۶.۳

۴.۵

دیگر کشورهای صنعتی

-۲

۴.۹

۳.۶

بازارهای در حال گذار و کشورهای در حال توسعه

-۲.۱

۶.۳

۵.۲

کشورهای در حال توسعه آسیا

-۰.۹

۷.۵

۶.۴

چین

۲.۳

۸.۱

۵.۷

هند

-۷.۳

۹.۵

۸.۵

5-ASEAN

-۳.۴

۴.۳

۶.۳

کشورهای در حال توسعه اروپا

-۲

۴.۹

۳.۶

روسیه

-۳

۴.۴

۳.۱

امریکای التین و کاراییب

-۷

۵.۸

۳.۲

برزیل

-۴.۱

۵.۳

۱.۹

مکزیک

-۸.۳

۶.۳

۴.۲

خاورمیانه و آسیای مرکزی

-۲.۶

۴

۳.۷

عربستان

-۴.۱

۲.۴

۴.۸

کشورهای افریقایی

-۱.۸

۳.۴

۴.۱

افریقای جنوبی

-۷

۴

۲.۲

اقتصاد دنیا وجود دارد و نرخ اشــتغال در سال  ۲۰۲۲هم پایینتر از
متوسط نرخ اشتغال قبل از همهگیری کرونا خواهد بود که این مسئله
میتواند در مسیر رشد نرخ دستمزدها در دنیا اختالل ایجاد کند .به
تعبیر صحیحتر در دورهای که نرخ اشــتغال پایینتر از نرخ اشــتغال
طبیعی است ،احتمال افزایش نرخ دستمزد در دنیا کمتر است و فشار
کمتری از این جهت به تورم وارد میشود.
نکته دیگر سرعت بازسازی اقتصادی و سرعت افزایش مصرف در
دنیا اســت .با وجود اینکه انتظار داریم این روند تســریع شود ولی تا
رسیدن به وضع قبل از کرونا فاصله زیادی وجود دارد و همین مسئله
سبب میشود تا فشاری به قیمتها وارد نشود .حداکثر نرخ تورم در
دنیا در سال  ۲۰۲۲برابر با  ۵درصد پیشبینی شده است.
بنابراین رشد تورم در دنیا قابل کنترل خواهد بود و مسئله حمایت از
اقتصاد در این دوره از اهمیت باالتری برخوردار است.
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بسیاری از کشورهای خاورمیانه به تکنولوژیهایی که کاشت مواد غذایی به شکل مدرن و تحت شرایط
کمآبی را امکانپذیر میکنند دسترسی ندارند و به واردات مواد غذایی مختلف وابستگی پیدا کردهاند .این
مسئله بهخودیخود منجر به افزایش قیمت مواد غذایی شده است

آیندهپژوهی
[ آینده مناقشات اقلیمی ]

حکومتها باید حکومتداری بحران را یاد بگیرند
تغییرات آب و هوایی چطور آینده اداره کشورها را تغییر میدهد؟
ی
منبع فارن پالس 

چرا باید خواند:
یکی از عمدهترین
بحرانهای امروز
جهان ،بحران
زیستمحیطیوبه
خصوص کمبود آب
است .این گزارش
توضیح میدهد که
تها
چطورحکوم 
باید برای حفظ ثبات
خود به نحوه جدید
حکومتداری در
مواجهه با بحران روی
بیاورند.

دولتهای بزرگ دنیا این روزها میدانند که تغییرات اقلیمی یک
تهدید امنیتی بزرگ و موتور محرک جدیدی برای بیثباتی است و
حتی این مســئله را در اســتراتژیهای دفاعی خود مورد توجه قرار
دادهاند .یکی از واضحترین دالیلش هم این اســت که تغییرات آب و
هوایی میتواند به بروز خصومت در داخل کشورها و یا بین کشورهای
همسایه منتهی شود .آش آنقدر شور است که در نشست اخیر گروه
هفت دو موضوع اصلی مطرح بــود :امنیت جمعی و تغییرات آب و
هوایی.
ایــن روزها جهان با مصایب مختلف مثل خشکســالی ،ســیل،
آتشگرفتــن جنگلها ،توفان ،کمبــود آب و مواد غذایی ،شــیوع
بیماریهای مختلف و نیز مهاجرتهای گسترده مواجه است که به
شکلهای مختلف باعث بروز مناقشات خشونتبار بر سر زمین یا منابع
شدهاند و حتی به تهدیدی برای ثبات حکومتها بدل شدهاند .تغییرات
آب و هوایی همچنین یک ضرورت دیگر را در ذهن حکومتها ایجاد
کردهاند :اینکه ارتشهایشان را برای شرکت در عملیات کمکرسانی
بعــد از فاجعه و یا مقابله با تبعات فاجعه بــه کار بگیرند .در چنین
شرایطی اصال به نوع جدیدی از آموزش ارتشها نیاز پیدا میشود که
حکومتها پیشتر به آن عادت نداشتهاند.
اما تغییرات آب و هوایی را نباید فقط یک تهدید به شمار آورد؛ بلکه
میتوان به آن به دیده فرصت برای همکاریهای میانکشوری هم نگاه
کرد .این فرصتی اســت تا آنچه که قرنها به شکل مناسبات تجاری
بین کشورها پا گرفته ،ابعاد ارتباطی دیگری نیز پیدا کند .واقعیت این
است که تغییرات آب و هوایی همه را از هر قوم و عقیده تحت تاثیر
قرار میدهد و برای کســی تبعیض قائل نمیشود .به همین جهت
است که نیاز به اشتراک اطالعات و تکنولوژی بین کشورها به شدت
افزایش مییابد و راهی برای مدیریت بحرانها از طریق همکاری نیز

کاهش شدید آب رود فرات
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به وجود میآید.
یکی از نقاط مهم همکاری بین کشــورها ،به اشتراکگذاشــتن
نیروهای تعلیمدیده ،تجهیزات و نیز تیمهای پزشــکی و امدادرسان
است که در فوریتهای آب و هوایی بتوانند بین کشورهای مختلف
به فعالیت بپردازند .در حال حاضر ،منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
بیش از سایر نقاط جهان با بحرانهای آب و هوایی روبهروست .بسیاری
از شهرها در ســاحل دریای مدیترانه از جمله اسکندریه مصر و نیز
شــهرهایی در تونس و لیبی بدترین وضع را در این خصوص دارند.
منابع آب در بحرالمیت به دلیل افزایش دما و کاهش شدید بارندگی
وضع بدی پیدا کردهاند .در ترکیه جنگلها آتشسوزیهای گسترده
را تجربه کردند .در سوریه ،خشکسالی باعث مهاجرتهای گسترده از
روستا به شهر شده است .همچنین تغییرات آب و هوایی تاثیر منفی
زیادی روی توان کشاورزی کشورهای منطقه گذاشته است .توفانهای
بسیار شدید به بروز سیل در مناطق مختلف عربستان سعودی منجر
شدهاند .موجهای سنگین گرما در کشــورهایی مثل کویت ،امارات
متحده عربی و عراق مردم را با دردسرهای زیادی مواجه کرده است.
کشــورهایی مثل بحرین ،کویت ،لبنان ،قطر ،امارات متحده عربی،
فلسطین ،عربستان سعودی ،ایران و عمان با کاهش منابع آب دست و
پنجه نرم میکنند و همه این شرایط به بروز مشکالت اقتصادی و نیز
افزایش تنش بین کشورها منجر شده است .مثال در حوضه دجله و
فرات که بین عراق ،ترکیه و سوریه مشترک است ،این مناقشه بسیار
جدی است .همچنین در غزه آب آشامیدنی بسیار کم است و مناقشه
بین فلســطینیها و اسراییل را بسیار سختتر کرده است؛ چون آب
در این منطقه به شــدت شور و آلوده شده است .ساخت سد توسط
اتیوپی روی رود نیل هم به مناقشه بزرگی با سودان و مصر انجامیده و
دسترسی آنها به آب را کم کرده است.
بسیاری از کشورهای خاورمیانه به تکنولوژیهایی که کاشت مواد
غذایی به شــکل مدرن و تحت شرایط کمآبی را امکانپذیر میکنند
دسترســی ندارند و بنابراین به تدریج به واردات مواد غذایی مختلف
وابســتگی پیدا کردهاند .این مسئله به خودی خود منجر به افزایش
قیمت مواد غذایی شده که خطر اعتراضات را باال برده و در زمان وقوع
بهار عربی در کشــورهایی مثل مصر و تونس هم علت اولیه بحران از
افزایش قیمت مواد غذایی ناشی میشد.
نکته مهم دیگر نیز نبود تکنولوژی الزم برای ساخت سد به شکل
مناسب و یا مقابله با سیل در عین حفظ توان کشور برای تولید نیرو
اســت .در بسیاری از کشورها این مسائل به دغدغههای بزرگی بدل
شدهاند و اکثر آنها هم برای وضعیت پس از بحران برنامه یا تجهیزات
الزم را در اختیار ندارند .همه اینها میتواند بهترین توجیه برای همکاری
بین کشورهای مختلف باشد .حتی کشورهایی که بر سر مرزهایشان با
یکدیگر خصومت دارند ،به هنگام وقوع فجایع زیستمحیطی چارهای
جز همکاری با یکدیگر نخواهند داشــت .این میتواند سازوکارهای
جدیدی را در همکاریهای منطقهای به وجود بیاورد.

آسمانخراشهای بسیار بلند همواره بخشی از برند توسعه چین در
بیست سال اخیر را تشکیل دادهاند و تقریبا نیمی از صد ساختمان بلند
دنیا در شهرهای چین واقع شدهاند.

[ آینده چین ]

نساز
آسمانخراشهای بحرا 

مرکز مالی پینگآن در
شنزن که چهارمین
ساختمان بلند دنیاست.

دولت چین چطور تصمیم گرفت دست از برجهای بلند بردارد؟
بحث در خصوص لزوم کاهش اهرمهای فشار بر بزرگترین اقتصاد
آسیا ،یعنی چین مدتهاســت که جریان دارد؛ اما شاید واضحترین
نشانه آن را بتوان در جایی یافت که فکرش را نمیکردید؛ و آن هم افق
شهرهای بزرگ چین است.
در حالی که چین دارد روند احیای اقتصادش را بعد از بحران کرونا
طی میکند ،تصمیمات جدیدی نیز برای آینده این کشور گرفته شده
است؛ از جمله اینکه شی جینپینگ رئیس جمهور چین ممنوعیت
احداث آســمانخراشهای بسیار بلند (ســاختمانهای باالی پانصد
متر) را در شهرهای چین مورد توجه قرار داده است .اما ظاهرا حتی
آســمانخراشهای باالی  ۲۵۰متر هم حاال راه دشواری برای گرفتن
مجوز قانونی در پیش دارند.
ایــن تصمیــم دولــت چیــن از جهات زیــادی جالب اســت.
آســمانخراشهای بسیار بلند همواره بخشی از برند توسعه چین در
بیست سال اخیر را تشکیل دادهاند .تقریبا نیمی از صد ساختمان بلند
دنیا در شهرهای چین واقع شدهاند؛ و این کشور به شکلی مشتاقانه این
روند معماری را در شهرها به کار گرفته است .تجربهای که زمانی در
کواالالمپور پایتخت مالزی انجام شده بود به سرعت در شهرهای چین
از جمله هِبی ،شِ نیانگ و تیانجین نیز به کار گرفته شد.
اما تصمیم دولت به ممنوعیت احداث این آسمانخراشهای بسیار
بلند درواقع حاکی از اراده دولت شــی جینپینگ برای آن است که
جلوی ریسکهای اعتباری برای آینده چین را بگیرد .تاریخ نشان داده
که یک نسبت سفت و سخت بین تالش برای احداث ساختمانهای
بســیار بلند با بحرانهای مالی وجود دارد .علت احتمالیاش هم این
است که پروژههای ساخت و ساز عظیم معموال نشانهای از معضالت
مالی و اعتباری است.
حتی اگر وجود این نســبت را هم قبول نداشته باشید ،میتوانید
نمونههای آن را بررســی کنید .نظرات مارک تورنتون اقتصاددان و
نویسنده کتاب «نفرین آســمانخراش» که تاریخ  ۱۱۴سال گذشته
را از این دید بررســی کــرده ،جالب توجهاند .مثــا نیویورک را در
فاصله ســالهای  ۱۹۰۷و  ۱۹۰۸میالدی در نظر بگیرید که احداث
آســمانخراشهای  ۴۷طبقه و  ۵۰طبقه را در دستور کار داشت .این
همان دورانی اســت که ارزش ســهام در بازار نیویورک به میزان ۵۰
درصد کاهش پیدا کرد .ســالها بعد در حوالی سال  ۱۹۳۱میالدی،
احداث ساختمان  ۱۰۲طبقه امپایر استیت در حالی در نیویورک انجام
گرفت که رکود بزرگ آمریکا را فرا گرفته بود.
این وضع حتی تا دهه  ۱۹۷۰میالدی هم ادامه یافت؛ یعنی زمانی
که مرکز تجارت جهانی و برج سیزر شیکاگو ساخته شدند .ساخت آنها
هم با دوران تورم و بحران مالی در شهرهای بزرگ آمریکا و نیز سقوط
نظام پولی برتون وودز همراه بود.
در دهه  ۱۹۹۰میالدی نوبت به آسیا رسیده بود .بحران مالی آسیا
در ســالهای  ۱۹۹۷و  ۱۹۹۸درست همزمان بود با احداث برجهای
دوقلوی پتروناس در پایتخت مالزی .در دهه  ۲۰۰۰میالدی وضعیت

مشــابهی در تایوان و به هنگام ســاخت برج  ۵۰۹متری تایپه ۱۰۱
یاش
تکرار شد .همچنین ساخت برج خلیفه دوبی با ارتفاع  ۸۲۹متر 
همزمان با بحران سالهای  ۲۰۰۸و  ۲۰۰۹بود.
اما در خــود چین این وضع حتی جالبتر بود .در ســال ۲۰۱۵
میالدی ،برج شــانگهای که بلندترین برج پیچخورده جهان اســت
تکمیل شــد؛ اما همزمان وضع بازار سهام چین در حال افول بود .در
تابستان آن سال ۳۰ ،درصد کاهش ارزش بورس شانگهای ظرف چند
هفتــه رخ داد و دولت حتی روند عرضه عمومی ســهام را به صورت
موقت متوقف کرد .دو سال بعد و همزمان با افتتاح مرکز مالی پینگآن
در شــنزن که در آن زمان چهارمین ساختمان بلند جهان به شمار
میآمد ،جنگ تجاری دونالد ترامپ علیه چین آغاز شد که تبعاتش
هنوز در هم مناسبات چین و آمریکا به وضوح مشاهده میشود .امروزه
چین دارد روی رقابت آسمانخراشی با جهان تجدید نظر میکند؛ آن
هم در شرایطی که پنج تا از ده ساختمان باالی پانصد متر جهان را
میتوان در چین یافت.
حاال که سالهاست رقابت برای ساخت آسمانخراش در نقاط مختلف
چین ادامه دارد ،ظاهرا مقامات این کشور به این نتیجه رسیدهاند که برای
بهبود اوضاع در آینده بهتر است که کیفیت رشد اقتصادی را به جای این
حرکات نمادین مورد توجه قرار دهند .یک نمونهاش ،ممنوعیت احداث
برج  ۷۲طبقهای در شنزن اســت که ظاهرا به خاطر عدم ایمنی برج
صورت گرفت .این نمادی جدید از تصمیمگیریهای امروز و آینده چین
است .شــی جینپینگ میداند که تمایل به ساخت آسمانخراشهای
بزرگ نشانه وجود پولهای بحرانساز است .اما آیا چین قادر خواهد بود
که از این نفرین نمادین آسمانخراشها نجات پیدا کند و اقتصادش را
بدون دردسر احیا کند؟ این پرسشی است که هنوز برای جوابدادنش
راه درازی در پیش داریم.

ویلیام پسک
روزنامهنگار اقتصادی و
نویسنده کتاب «ژاپنیزهشدن:
آنچه جهان میتواند از دهههای
ازدسترفته ژاپن بیاموزد»

چرا باید خواند:
نساز در
لهای بحرا 
پو 
هر اقتصادی باالخره سر
از جایی درمیآورند .اما
اگر سر از آسمانخراش
دربیاورند چه میشود؟
این یادداشت نگاهی دارد
به سیاست جدید چین
برای ممنوعیت این شکل
از ساختوساز.
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آیندهپژوهی
[ آینده جهان ]

آبشار فاجعهها اتفاقی نیست

همزمانی بحرانها چه درسی برای آینده در خود دارد؟

نیال فرگوسن
تاریخنگار انگلیسی-آمریکایی

گ
منبع بلومبر 

چرا باید خواند:
اینکه این روزها وقت
سکشیدنهم
نف 
نداریم و بال پشت بال
بر سرمان میآید ،امر
یسابق هاینیست.
ب 
این یادداشت توضیح
میدهد که با توجه
بهتجربیاتگذشته
چطور میتوان این
دوران را هم از سر
گذراند.

150

این روزها انگار بشر نمیتواند یک لحظه هم نفسی تازه کند .به
ن بحران کرونا برای همه پیش آمد ،ســویه
محض اینکه تصور پایا 
دلتا از این ویروس (که بسیار مسریتر هم هست) به همه نقاط دنیا
سرایت کرد و دوباره پیشبینیهای آینده را به هم ریخت .همزمان با
آن ،سیلهای ویرانگری در منطقه راینلند اروپا و به خصوص آلمان
و همینطور در اســتان هنان چین رخ داد .آتشسوزیهای بزرگ
جنگلهای ســیبری ،ترکیه و ایالت اورگان آمریکا را درنوردید .در
کشورهای مختلفی مثل افغانستان ،کوبا و هاییتی هم نظم و ثبات
سیاسی به کلی به هم خورد.
این ایده که برخی دورانها را باید دورانهای آشفتگی و خرابی
به شــمار آورد ،قرنهاست که در ذهن بشر حک شده است .شاید
اولین بارش را بتوان بالیایی دانســت که بر سر مصر باستان آمد :از
خشکسالی و حمله حیوانات و آفات گرفته تا توفانها و خشم خدا.
انسانها در چنین دورانهایی به دنبال یافتن معنا در فجایع هستند.
وقتی سیل خودروهایی را میبینیم که بر اثر بارانهای پایانناپذیر
در چین به یکدیگر برخورد کردهاند و از بین رفتهاند باید به این فکر
کنیم که ریشه اولیه وقوع فاجعه کجا بوده؛ و این روزها جواب همه
یکی است :گرمشــدن زمین و آزادشدن گازهای گلخانهای .اما آیا
همزمانی فجایع آب و هوایی با بحران کرونا معنی بیشتری دارد و
قرار است بر آینده بشر نیز تاثیر متفاوتی بگذارد؟ آیا معضالتی که
امروز بشر با آنها روبهروست همگی به یکدیگر مربوط هستند؟
شــاید یک نکته را بتوان در این راستا با قطعیت گفت و آن هم
این است که بشر انگار به یک سقف برخورد کرده است .به رغم تمام
محدودیتها در خصوص فناوریهای انرژی موجود ،ما قادر نیستیم
جمعیت فعلی کره زمین را (که بالغ بر  ۷.۹میلیارد نفر میشــود)
بدون آسیبرســاندن به سیارهمان تغذیه کنیم و پناه بدهیم .تازه
این در شرایطی است که سازمان ملل متحد پیشبینی کرده که تا
پایان قرن حاضر ،جمعیت ما انسانها به  ۱۰.۹میلیارد نفر خواهد
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رسید .احتمالش هست که اصال ما به آن مرحله هم نرسیم؛ چون
پیشرفتهای تکنولوژیک ما و همین طور افزایش جمعیتمان دارد
شــرایطی را به وجود میآورد که با فجایع بیشتری روبهرو شویم و
جمعیت بیشتری از جهان را از دست بدهیم.
این را در نظر بگیرید که اگر جهان ما این قدر گسترده نشده بود
و امکان انجام این مقدار سفر در آن وجود نداشت ،آیا با یک پاندمی
(همهگیری) مشابه کرونا مواجه میشدیم یا نه؟ اگر برای استفاده از
آب ،این همه سد نساخته بودیم و برای توسعه ساخت و ساز ،بستر
رودخانهها را تغییر نداده بودیم ،این همه سیل ویرانگر رخ میداد؟
اگر صنایع ما باعث آزادسازی گازهای گلخانهای نشده بودند ،زمین
دچار چنین گرمایشی میشــد؟ پاسخ به همه این سواالت منفی
است.
البته منظورم این نیست که اصال هیچ راهی برای مقابله با این
مشکالت وجود ندارد .تاریخ ثابت کرده که میتوان این کار را انجام
داد .جمعیت اروپا در ســالهای بعد از  ۱۳۰۰میالدی و با توجه به
تکنولوژیهای موجود در آن زمان باال رفته بود و نسبت به جمعیت
کل جهان که  ۳۹۰میلیون نفر بود ،زیاد به شمار میآمد .اکثر مردم
به کشاورزی برای ارتزاق میپرداختند .اما مجموعه معضالت و بالیای
آب و هوایی و خرابشــدن محصوالت باعث شد در سالهای بعد
جمعیت اروپا کمتر شود و سپس هم طاعون گریبان اروپا را گرفت
که به شدت جمعیت این قاره را کم کرد .این بالیا در سالهای بعدی
باعث شدند معضالت اجتماعی و اقتصادی گستردهای به خصوص
در انگلیــس رخ بدهد و همین وضع نیز به خیزشهای مذهبی و
سیاســی انجامید .درواقع این وضعیت مثل آبشاری بود که از باال
به پایین میریخت و هر ســال جریانات جدیدی با خود به همراه
یآورد.
م 
به نظر من میتوان گفت اینجا نقطهای است که دیگر نمیتوان
مجموعه رخدادهای حادثشده بر بشر را تصادفی خواند و همزمانی
آنها را بیمعنا قلمداد کرد .در همان قرون وســطا در اروپا ،از اینجا
وارد شرایطی شدیم که علت و معلولهای واضحتری داشت .هزاران
اروپایی که از فجایع رخداده به شدت ضربه خورده بودند ،عمال علیه
یکدیگر وارد عمل شدند .بعضیها شهر به شهر میرفتند و دنبال
دردسر میگشتند .در شهرهای آلمان ،فقر بیداد میکرد و مسیحیان
و یهودیان به جان هم افتاده بودند .همه برای به دست آوردن غذا با
یکدیگر درگیر میشدند و در نهایت ،جوامع اروپایی دچار بیثباتی
شــدیدی شــدند و حتی از این رو به آن رو شدند .کاهش شدید
جمعیت بعد از طاعون سیاه باعث شد که نیروی کار به شدت کم
شــود .حکومت و زمینداران سعی داشتند رعیتها را با حقههای
بیشتری به کار روی زمینهایشان وادارند .در انگلیس ،این وضعیت
باعث شورش رعیتها در سال  ۱۳۸۱میالدی شد.
آن موقع هم مثل حاال ،بیماری و جنگ دست به دست هم داده
بودند تا تعداد انسانها را کم کنند .اینکه در میان مصیبت ناشی از

«تاثیر سرایت» در مناقشات امروزی به وضوح دیده میشود .یعنی وقتی یک منطقه بر اثر بالیا یا
معضالت دیگر دچار بیثباتی و مناقشه با دیگران میشود ،این وضع با سرعت در مناطق نزدیک و
حتی دورتر پخش میشود و به نوعی با «همهگیری مناقشه» مواجه میشویم.

یک بیماری ،جنگ هم راه بیندازی اصال کار آسانی نیست .اما فرانسه
و انگلیس حتی این کار را هم کردند .در یک صد سال بعدی ،این
پادشــاهیها در زمین و دریا به جنگ پرداختند و فقط زمانی از پا
مینشستند که ارتشهایشان دچار بیماری میشد .حتی در ایتالیا
هم اوضاع همین بود.
حاال هفتصد سال از آن دوران میگذرد و اکتشافات علمی زیادی
توانســته ما را تا اینجا پیش بیاورد .ما از مردمان آن دوران خیلی
جلوتریم .اما تجربه سالهای اخیر ما مشابه تجربهای است که آنها
داشتند؛ یعنی ترکیب بالیای طبیعی و بالی بیماری .این را در نظر
بگیرید که  ۱۵۵میلیون نفر از مردم در  ۵۵کشــور جهان در سال
 ۲۰۲۰میالدی با مشــکل کمبود غذا مواجه بودند و یا قحطی را
تجربه کردند .طبق پیشبینیها ،امسال  ۲۰میلیون نفر دیگر هم
به آنها اضافه میشود .کشورهایی مثل یمن و کنگو بدترین شرایط
را از این لحاظ دارند اما کشورهای دیگری مثل بالروس ،هندوراس،
زامبیا و بورکینافاسو نیز با مسئله کمبود غذا در برخی نقاط مواجهاند
که حتی به بیثباتی سیاسی هم منجر شده است.
اما این حرکت از بالیای طبیعی و بیماری به ســمت آشفتگی
اجتماعی و سیاسی ،مختص به این چند کشور نیست .گمانهزنیها
حاکی از آن است که در یک سال اخیر ،مناقشات خشونتآمیز در
داخل کشورهای جهان به میزان ده درصد افزایش پیدا کرده و ثبات
سیاســی در  ۴۶کشور دنیا دیگر مثل سابق نیست .کشوری مثل
لبنان را در نظر بگیرید کــه زمانی بیروتش عروس خاورمیانه بود
اما حاال با بحرانهای اقتصادی جدی مواجه اســت و سرانه تولید
ناخالص داخلی در آن از ســال  ۲۰۱۸تاکنون به میزان  ۴۰درصد
کاهش پیدا کرده اســت .یا مکزیک و برزیل را در نظر بگیرید که
حتی ثروتمندانشــان هم نمیتوانند از خشونت عریان و شدید در
این کشورها جان به در ببرند .نشانههایی از بیثباتی مشابه حتی در
آمریکا هم دیده شد و طبق آمار ،قتل در این کشور در سال ۲۰۲۰
میالدی به میزان  ۲۵درصد افزایش نشــان داد .درســت است که

دونالد ترامپ دیگر بر سر قدرت نیست ،اما طرفداران او هنوز زیادند
و بسیاری از آنها هم به واکسن اعتقاد ندارند و بنابراین ،موج جدید
ویروس کرونای دلتا میتواند آینده را تیرهوتارتر از قبل کند.
نباید اینطور تصور کرد که صرفا ســال  ۲۰۲۰سال بدی بوده
و معضالت مختلف را با خود به همراه آورده بوده است .نشانههای
بالیای مختلف از مدتی قبل برای بشــر آشکار شده بود و قرار هم
نیســت به این زودیها از شر آنها خالص شود .نظم سابق جهانی
دیگر به وضوح به هم خورده است.
اقتصاددانهای زیادی تالش کردهاند برای این وضع توضیحی
پیدا کنند .یکی از آنها ادوارد دی.لی از انستیتو سانتافه است که روی
اطالعات مربوط به مناقشــات خشونتبار در آفریقا از سال ۱۹۹۷
تاکنون کار کرده است .او به این نتیجه رسیده که «تاثیر سرایت» در
این مناقشات به وضوح دیده میشود .یعنی وقتی یک منطقه بر اثر
بالیا یا معضالت دیگر دچار بیثباتی و مناقشه با دیگران میشود ،این
وضع با سرعت در مناطق نزدیک و حتی دورتر پخش میشود و به
نوعی با «همهگیری مناقشه» مواجه میشویم .شاید بتوان وضعیت
امروزی جهان را نیز از این دریچه بررسی کرد .درواقع آنچه در دوران
باستان بر سر مصر آمد ،اولین و آخرین باری نبود که بالیای مختلف
یکجا بر بشــر فرود آمدند .حاال بالیای طبیعی و انسانی میتوانند
آینده بشر را به کل تغییر دهند و ظاهرا راه واضحی برای مقابله با
آنها هم وجود ندارد .این دیگر فقط بدشانسی نیست .باید با شناخت
اوضاع فعلی به استقبال چالشهای آینده برویم ،وگرنه هیچ راهی
پیش رویمان نخواهد بود.
بــا توجه به این اوصاف ،تعجبی ندارد که این روزها میلیاردرهای
جهان از جمله جف بزوس و ایالن ماسک به فکر اکتشاف فضا و حتی
زندگی و تفریح در فضا افتادهاند .آنچه قبال آخرین جبهه بشر به نظر
میرسید ،حاال از نظر آنها به تنها راه به سمت آینده بدل شده است
و البته همه چیز دارد با سرعت بسیار زیادی تغییر میکند .ما منتظر
همین تغییراتیم تا راه بقای خود در آینده را هموار کنیم.

نباید اینطور
تصور کرد که
صرفا سال ۲۰۲۰
سال بدی بوده و
معضالتمختلف
را با خود به همراه
آورده .نشانههای
بالیای مختلف از
مدتی قبل برای
بشر آشکار شده
بود و قرار هم
نیست به این
زودیها از شر
آنها خالص شود
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دولت چین روی ماشینیشدن امور کارخانهای حساب زیادی باز کرده و آن را پرکننده خأل نیروی کار
میداند ،اما به هر حال واقعیت این است که بسیاری از شرکتهای کوچک تواناییاش را ندارند که
بهجای نیروی کار معمولی ،روبوتها را به کار بگیرند.

آیندهپژوهی
[ آینده چین ]

کار هست ،کارگر نیست
چطور کشوری که روی تولید متمرکز بود بدون نیروی کار ماند؟
منبع ساوت چاینا مورنینگ پست

چرا باید خواند:
چین با آن جمعیت و آن
همه نیروی کار ،هرگز
فکرش را هم نمیکرد
که در کارخانههایش
با کمبود کارگر مواجه
شود .این گزارش را
بخوانیدتاببینیدکار
چطور به اینجا رسید
و چین باید برای
آیندهاش چ هکار کند.
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کارخانهداران و صاحبان کارگاهها در چین این روزها عالوه بر بحران
کرونا و تبعاتش با یک بحران بزرگ دیگر هم ســر و کله میزنند که
تاثیری درازمدت بر کارشان دارد :بحران کمبود کارگر.
در چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان اســت ،شمار عظیمی از
تولیدکنندگان کوچک وجود دارد که پیشبرنده تولید در این کشور
بودهاند .آنها همواره نیروی کاری را که از نقاط مختلف روستایی چین
مهاجرت میکردند به خدمت میگرفتند و نتیجهاش این بود که چین
لقب «کارخانه دنیا» را گرفت .نیروی کار در چین همواره دهها میلیون
فرصت شغلی در اختیار داشت و تنها کاری که باید میکرد این بود که
خود را به شهرها و مراکز صنعتی برساند .اما برای نسل جدید چین،
کار سخت کارخانهای دیگر جذابیتی ندارد.
کای که مدیرعامل یک شرکت تولیدی نور الکتریک در هوژو در
یکی از استانهای شرقی چین است ،وضع را این طور توصیف میکند:
«نزدیک به  ۶۰کارگر در کارخانهام کار میکنند و اکثرشــان باالی
پنجاه سال سن دارند .در نقاط دیگر چین هم سن کارگران تقریبا بین
چهل و پنجاه و باالتر است ».بر اساس اطالعات اداره آمار ملی چین،
در ســال  ۲۰۱۹میالدی ،شمار کارگران مهاجر باالی پنجاه سال در
چین به حدود  ۲۵درصد رســید و این در حالی است که این رقم در
سال  ۲۰۰۸میالدی  ۱۱درصد بود .درواقع شمار کارگران مهاجر دارد
کم میشود و سن آنها هم باال میرود .این نمایی است از آنچه دارد در
بازار کار چین رخ میدهد.
نرخ رشــد جمعیت نیروی کار مهاجر چین که در ســال ۲۰۱۰
میالدی  ۵.۴۲درصد بود ،در ســال  ۲۰۲۰و تنها ظرف یک دهه ،به
شــدت کاهش یافت و به  ۱.۷۸درصد رسید .در حال حاضر تخمین
زده میشود که جمعیت نیروی کار مهاجر روستایی که در خط تولید،
کارگاههای ســاختمانی یا به عنوان نظافتچی در چین مشــغول به
کارند ۲۸۵ ،میلیون نفر باشد .این خودش نشاندهنده کمبود شدید
نیروی کار تولیدی در چین است .درست است که دولت چین روی
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اتوماسیون (ماشینیشدن امور) حســاب زیادی باز کرده و آن را پر
کننده خال نیروی کار میداند ،اما به هر حال واقعیت این اســت که
بسیاری از شرکتهای کوچک تواناییاش را ندارند که به جای نیروی
کار معمولی ،روبوتها را به کار بگیرند .این مسئله در شرایط پسابحران
کرونا که سفارشهای صادراتی نیز کاهش پیدا کردهاند منطقی نیست.
در همین حال ،اتوماســیون گســترده در برخی کارخانهها دارد
مشــکل نیروی کار را تشدید نیز میکند؛ زیرا دستمزدها در چنین
شــرایطی کاهش یافته و جذابیت کار کارخانهای برای نسل جدید
کارگران نیز کاهش پیدا کرده است .نتیجهاش این است که کارگران
نسل جدیدتر ترجیح میدهند به جای بخش تولید ،در بخش خدمات
(مثال به عنوان پیک رســاندن غذا) مشغول باشند .این شرایط ،برای
شرکتهای کوچک که دنبال نیروی کار تولیدی هستند دشوار است
و آینده ســختی را پیش روی آنها ترسیم میکند؛ به خصوص چون
آنها قادر نیســتند مثل شرکتهای بزرگ ،دستمزد کارگران خود را
افزایش بدهند.
این حقیقتی اســت که در جریان بحران کرونا ،چین توانســت
برخالف برخی اقتصادهای دیگر جهان وضع نســبتا خوبی را برای
خودش حفظ کند و همچنان کارخانه دنیا باقی بماند .در این زمان،
کاهش تولید در کشورهای توسعهیافته باعث شد که چین برای باال
نگهداشتن صادرات خود دچار چالشهای جدی شود و بحث افزایش
دســتمزدها در بسیاری از صنایع چین اصال راهی برای محققشدن
پیدا نکند.
پنگ بیائو تحلیلگر موسسه فشنپرینت که زنجیرههای تامین در
عرصه نســاجی در چین را رصد میکند در این خصوص میگوید:
«در صنعت نســاجی شــاهد آن هســتیم که از ماه اکتبر گذشته،
دستمزدها کاهش پیدا کردهاند .یعنی کارگری که امروز دارد در خط
تولید نساجی کار میکند ،کمتر از سالهای  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹دستمزد
میگیرد .کسی که آن موقع دستمزدش  ۶۰۰۰یوان ( ۹۲۸دالر) بود
حاال فقط  ۵۰۰۰یوان درمیآورد».
نکته اینجاست که با کاهش تدریجی ابعاد بحران کرونا و افزایش
تدریجی تقاضای خارجی برای کاالهای چینی ،سفارشهای صادراتی
در این کشور در اواخر سال  ۲۰۲۰میالدی دوباره افزایش نشان داد.
اما تولیدکنندگان عمال دستشان مثل سابق باز نبود و درنتیجه به
کردن برخی از امور کارگاههایشــان روی آوردند .اگر قرار بر
ماشینی ِ
این باشد که چنین روندی ادامه پیدا کند ،نیروی کار در بخش تولید
در «کارخانه دنیا» عمال جایگاه خود را از دست خواهد داد .مشخص
نیست که تبعات این وضع برای اقتصادی مانند چین چه خواهد بود.
لیو کایمینگ از انستیتو نظارت کاری در شنزن که بر شرایط کاری
و عملکرد کارگران نظارت میکند ،شــکی ندارد که احتمال اشتغال
کارگران در دهههای بیست و سی عمرشان در کارخانههای تولیدی
چین دیگر باال نخواهد رفت و این روندی است که اقتصاد چین باید
خودش را با آن هماهنگ کند.

عربستان که در اوپک دست باال را داشت ،معموال امارات را در کنار خود
میدید .اما استراتژی عربستان بهتدریج در اوپک به سمتی رفت که حتی
خودش را هم قربانی میکرد.

[ آینده خلیج فارس ]

همسایهها
یشود
معامل هشاننم 
اختالف عربستان و امارات از کجا آمد؟
شاخ به شاخ شدن عربستان سعودی و امارات متحده عربی در گذشته
زیاد اتفاق نمیافتاد ،اما حاال وقوعش طبیعی شده است .یک بار درگیری آنها
سر یمن و اسرائیل است و دفعه بعد سر اوپک .حاال هم بحث تجارت بین
مرزی موضوع مناقشهشان است .درواقع سرعت وقوع اختالفات بین آنها دارد
خیلی زیاد میشود؛ به صورتی که ناظران تحوالت در منطقه خلیج فارس را
به این فکر واداشته که آیا اختالفات این دو کشور میتواند به تغییر بزرگی در
مناسبات منطقهای در آینده بینجامد یا نه.
واقعیت این اســت که اگر موضوع را با دقت بیشــتری بررســی کنیم
میبینیم اختالفات عربستان سعودی و امارات متحده عربی چیز جدیدی
نیســت؛ هر چند که این روزها جنبههایی متفاوت نسبت به گذشته پیدا
کرده است .برای اینکه اوضاع را بهتر درک کنیم ،باید آن را چیزی فراتر از
اختالفات دیپلماتیک ببینیم .کار حتی به جایی رسیده که این دو کشور که
زمانی با همدیگر محور اصلی علیه ایران در منطقه را تشکیل میدادند ،حاال
دیگر به آن وضوح در کنار هم قرار ندارند.
تــا پیش از ولیعهدی محمد بن ســلمان در ســال  ۲۰۱۵میالدی در
عربستان و قرار گرفتن او در کنار محمد بن زاید حاکم ابوظبی ،مناسبات
بین عربستان سعودی و امارات متحده عربی خیلی گرم نبود .از دهه ۱۹۷۰
میــادی و به دنبال طرح ادعاهای مرزی امارات ،دو کشــور دورانهایی از
اختالف را ســپری کرده بودند و وقتی هم که مناقشه بر سر میدان نفتی
بزرگ شــیبه با واگذاری این میدان به عربستان خاتمه یافت ،این اختالف
همچنان باقی ماند .حتی در سال  ۲۰۰۶هم دولت امارات ادعاهایی را نسبت
به مناطق شرقی عربستان مطرح کرد.
امسال و با تشــدید اختالف دو کشور بر سر مســائل تجاری ،خاطره
اختالفات گذشته آنها هم زنده شد .عربستان سعودی بر کاالهایی که ساخت
مناطق آزاد هستند یا در اسراییل تولید شدهاند تعرفه جدیدی بسته و این به
خصوص برای دوبی ضربه سنگینی بوده است.
عربستان ســعودی و امارات متحده عربی در سال  ۲۰۰۹میالدی هم
اختالف شدیدی را تجربه کرده بودند و آن زمانی بود که امارات اعالم کرد
در پروژه واحد پول مشترک خلیج فارس (که قرار بود در سال  ۲۰۱۰معرفی
شود) شرکت نمیکند .ابوظبی حتی کمپینی برای میزبانی بانک مرکزی
خلیج فارس هم داشت اما عرصه را به عربستان سعودی واگذار کرد.
بنابراین تمام اختالفات تجاری و مرزی بین دو کشــور سرجایشان بود
تا اینکه تحوالت سیاســی منطقه باعث نزدیکی عربســتان و امارات شد.
شورشهای بهار عربی باعث شد آنها تصمیم به اتحاد با یکدیگر بگیرند .در
سال  ۲۰۱۵و با ورود محمد بن سلمان به صحنه ،این نزدیکی بیشتر شد.
ریاست جمهوری دونالد ترامپ و جنگهای منطقهای نیز دلیلی دیگر برای

نزدیکی عربستان و امارات بود .کار حتی چنان به جاهای باریک کشید که هر
دو کشور در سال  ۲۰۱۶قطر را تحت محاصره اقتصادی قرار دادند.
حاال که آن شرایط سپری شــده و دو کشور دوباره اختالفات زیادی را
بین خود میبینند ،به نظر میرسد که بیاطمینانی نسبت به آنچه در راه
است بیشتر شده باشد .واضحترین نمونه این افق تیره و تار را نیز میتوان در
اختالفات دو کشور در اوپک (سازمان کشورهای صادرکننده نفت) مشاهده
کرد .عربستان که در اوپک دست باال را داشت ،معموال امارات را در کنار خود
میدید .اما استراتژی عربستان به تدریج در اوپک به سمتی رفت که حتی
خودش را هم قربانی میکرد.
ولی امارات متحده عربی تمایلی به همراهی با این موضع عربستان نداشت
و میخواست تولید خود را افزایش بدهد و این برنامههای عربستان سعودی
را دشوار کرد .تقاضاهای امارات مبتنی بر برنامههایی بود که این کشور در
افق آینده برای خود در نظر گرفته است .امارات نمیخواهد بیشترین دالر را
روی هر بشکه نفت به دست بیاورد ،بلکه میخواهد تولید و نیز سهم خود
از بازار را افزایش بدهد .علتش هم این است که امارات میداند محدودیت
در خصوص اســتفاده از سوختهای فسیلی (به دلیل برنامههای مقابله با
تغییرات اقلیمی) در راه است و خریداران بزرگی مثل چین و اتحادیه اروپا از
آن تاثیر خواهند پذیرفت .در اینکه قیمت نفت در آینده هم کاهش خواهد
یافت تردیدی نیست .حتی پیشبینی شده که قیمت نفت تا سال ۲۰۵۰
میالدی به بشــکهای  ۲۵دالر برسد .اما امارات نمیخواهد آینده نفتیاش
اینطور باشد.
از آنجا که ابوظبی برنامههای تنوعبخشی به اقتصاد را نیز دنبال کرده و
به خصوص در پنجاه ســال اخیر در دوبی موفق عمل کرده است ،میتواند
با قیمت پایینتر اما فروش بیشــتر نفت کنار بیاید .اما برای عربستان که
تولیدکننده بسیار بزرگی است و همه بودجه دولتیاش به قیمت نفت وابسته
است ،فروش آن به قیمت پایینتر قابل قبول نیست.
با تمام این اختالف نظرها ،بعید نیست که امیدی به کاهش اختالفات
سیاسی دو کشور وجود داشته باشد؛ چون آنها منافع سیاسی مشترک زیادی
دارند .مثال اینکه هردوی آنها خواهان مذاکره با ایران هستند و نسبت به لغو
تحریم قطر هم نظرات مشابهی دارند .اما در باب مسائل تجاری بعید است
اختالفات آنها به این زودیها قابل حل باشد.

منبع فورب ز

چرا باید خواند:
اینکهشیوخخلیج
فارس با هم اختالف
داشته باشند چه
تاثیری در آیندهشان
میگذارد؟ این گزارش
توضیح میدهد که
رابطه عربستان و
امارات چطور به اینجا
رسید و قرار است به
کدام سمت برود.

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و یازده ،شهریور 1400

153

اصوال نزدیک به  ۸۰درصد از تاثیر زیستمحیطی هر محصول در مرحله طراحی آن تعیین میشود .اما
ِ
تولیدکنندگان از مشوقهای کافی برای طراحی محصوالت پایدار (که جایی در اقتصاد چرخشی داشته
باشند) برخوردار نیستند.

آیندهپژوهی

[ آینده جهان ]

چرخش به سمت اقتصاد چرخشی

چرا بهرهبردن آیندگان از منابع فقط منوط به اقتصاد چرخشی است؟

اندرو شنگ
اقتصاددان انستیتو ایژا گلوبال
در دانشگاه هنگکنگ

شائو گنگ
رئیس انستیتو امور مالی
بینالمللی در هنگکنگ

چرا باید خواند:
برای اینکه جهان از
چرخه معیوب «منبع را
بگیر ،محصول درست
کن ،زباله بساز» خارج
شود و آیندهاش را
تغییر دهد چه کار باید
کرد؟ این یادداشت
ابعادبینالمللیاهمیت
اقتصاد چرخشی و
آینده آن را بررسی
میکند.
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هر سال  ۴۰۰میلیون تن فلزات سنگین ،رسوبات سمی و زباله صنعتی
روانه آبراههای زمین میشــود .حداقل هشت میلیون تن پالستیک سر از
اقیانوسها در میآورد .حدود  ۱.۳میلیارد تن ماده غذایی (یعنی یک سوم
مواد غذایی تولیدشده) یا خراب میشود و یا به زباله افکنده میشود و این
در حالی است که صدها میلیون نفر در نقاط مختلف جهان گرسنه هستند.
در اقیانوسها صید بیش از اندازه صورت میگیرد و زمینها بر اثر استفاده
بیش از حد فرسایش پیدا میکنند .تنوع زیستیدر جهان دارد با سرعت
عجیبی کم میشــود .در همین حال ،بالیای طبیعی در اقصی نقاط دنیا
به شکل سیل ،حمله حشرات و آتشسوزی جنگلها دیده میشود .اینها
نبودن الگوی تولید خطی جهانی و همین طور
همگی نشــانهای از پایدار
ِ
مصرف در جهان اســت که مبنایش «منبع را بگیر ،محصول درست کن،
زباله بساز» بوده است.
اما واقعیت این است که بشر دیگر نمیتواند با تکیه بر این الگو به کار
خود ادامه دهد .درواقع اگر ما تا سال  ۲۰۵۰این الگو را به کل کنار نگذاشته
زمین دیگر نیاز خواهیم داشت تا منابع طبیعی
باشیم ،آن وقت به معادل سه ِ
قابل مصرف را در اختیارمان بگذارد تا به سبک زندگی امروزی خود ادامه
دهیم؛ سبکی که دقیقا بر همان مبنای «منبع را بگیر ،محصول درست کن،
زباله بســاز» تعریف شده است .اگر میخواهیم از این افق تیره و تار برای
آینده نجات پیدا کنیم ،چارهای نداریم جز آن که اقتصاد چرخشی یا دورانی
را مورد توجه قرار دهیم.
اقتصاد چرخشی میتواند رشد را از مصرف منابع پایانپذیر جدا کند،
محصوالت و مواد اولیه را در حالت استفاده نگه دارد و نظامهای طبیعی را
از نو بسازد .سادهترش این است که در اقتصاد چرخشی ،محصوالت برای
آن که دوام بیاورند طراحی میشوند .مواد اولیه باکیفیت برای ساخت آنها
استفاده میشود و روند جداسازی و استفاده مجدد و تبدیل آنها به محصول
دیگر هم آسان اســت .اتحادیه اروپا از مدتی پیش دارد همین رویکرد را
پیاده میکند .برنامه اقتصاد چرخشی که توسط اتحادیه اروپا مورد توجه
قرار گرفته و ســتون اصلی معاهده ســبز اروپا هم هست ،بنیانش درواقع
تدابیر حقوقی و غیرحقوقی است که بتوانند کل چرخه حیات محصوالت
را تحــت تاثیر قرار بدهند .نگاهی که در این خصوص باید وجود داشــته
باشــد ،این است که نه تنها در مورد مواد صرفهجویی شود ،بلکه راه برای
ایجاد فرصتهای شــغلی ،بهبود رفاه بشر و حفاظت از محیط زیست نیز
هموار شود.
بخــش تولید را میتوان از این نقطهنظر مورد بررســی قرار داد .اصوال
محیطی هر محصول در مرحله طراحی
نزدیک به  ۸۰درصد از تاثیر زیست
ِ
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آن تعیین میشــود .اما تولیدکنندگان از مشوقهای کافی برای طراحی
محصوالت پایدار (که جایی در اقتصاد چرخشــی داشته باشند) برخوردار
نیســتند .برنامه اتحادیه اروپا این است که این مشوقها را از طریق قانون
بیشترکند.
این شرایط درواقع کمک بزرگی به تولیدکنندگان خواهد بود .در حال
حاضر ،مواد اولیه تشکیلدهنده  ۴۰درصد از هزینههای تولید هستند .اگر
چرخه بستهای مثل اقتصاد چرخشی در روند تولید توسط آنها مورد توجه
قرار بگیرد ،سوددهیشان باال میرود و در برابر تغییرات قیمت مواد اولیه نیز
مقاومت خوبی پیدا میکنند .این نکته آخر ،نشاندهنده ابعاد ژئوپلیتیکی
اقتصاد چرخشی است؛ به خصوص چون بسیاری از کشورهای دنیا از جمله
کشورهای اروپایی در همان مرحله مواد اولیه به واردات از چین نیازمندند.
اتحادیه اروپا پیشبینی کرده که با بهکارگیری اصول اقتصاد چرخشی
قــادر خواهد بود تا ســال  ۲۰۳۰میالدی تولید ناخالــص داخلی خود را
بــه میزان نیم درصد افزایش دهد و حدود  ۷۰۰هزار فرصت شــغلی نیز
ایجاد کند .این روش میتواند در ســطوح محلی و دولتی و منطقهای به
اجرا دربیاید .ظاهرا اتحادیه اروپا قصد دارد رویکردی مستقیمتر به سمت
ی را با استفاده از اقتصاد چرخشی در پیش بگیرد و به همین
پیشرفت جهان 
جهت نیز این موضوع را در مذاکرات تجاری اخیر خود  -مثال با کشورهای
آفریقایی -مورد توجه قرار داده است.
اما کار اصال به این ســادگیها نیســت .علتش هم نحــوه نگاهکردن
ایدئولوژی اقتصادی جریان غالب به مســئله طبیعت اســت .این رویکرد
مکانیکی و خطی باعث شده که مسئله رشد اقتصادی صرفا به عنوان رشد
تولید ناخالص داخلی مورد توجه قرار بگیرد و عوامل دیگر در آن دخیل به
حساب نیایند .علت اینکه اوضاع زمین و بشر به نقطه ناهنجار کنونی رسیده
است نیز همین است .با این حال ،بسیاری از کشورها و همین طور سازمان
ملل متحد حاال به این نتیجه رســیدهاند که غیر از کنار گذاشــتن روش
«منبع را بگیر ،محصول درست کن ،زباله بساز» ،چارهای برای آیندهشان
باقی نمانده و اینجاست که اقتصاد چرخشی میتواند ظرفیتهای خود را
نشان بدهد .حتی کشوری مثل چین به این رویکرد نام «تمدن اکولوژیکی»
نیز داده است.
البته در خصوص تعریف و اجرای اقتصاد چرخشی اختالف نظر زیادی
در ســطح جهان وجود دارد ،اما همین که این مسئله و تعهد به آن مورد
بحث قرار گرفته ،امید زیادی بــرای آینده ایجاد میکند و میتواند برای
تامین اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد و بقای درازمدت بشر روی
زمین کامال موثر باشد.

برگ برنده استارتآپهای حوزه آتشنشانی این است که اطالعات فضایی بهدستآمده را با
سرعت زیادی آپدیت میکنند .مثال اینکه چه حجمی از ابر در کدام منطقه آتشگرفته قرار دارد؛
و یا ذرات داغ آتشگرفته در حال حرکت به کدام سمت هستند.

[ آینده آتشنشانی ]

اَبَرآتشها در دام هوش مصنوعی میافتند
چطور آتشسوزی جنگلها با پیشرفت تکنولوژی آسانتر کنترل میشود؟

یکی از جالبترین پدیدههای کنونی این است که میلیاردرهای جهان
تصمیم گرفتهاند فضا را از آن خود کنند .اما رقابت در فضا جنبههای جدید
دیگری هم دارد .اســتفاده از ماهواره ،هواپیمای بدون سرنشــین و هوش
مصنوعی حاال دارد به آتشنشــانها هم کمک زیادی میرساند و احتماال
پیشــرفت تکنولوژی در این حوزه باعث تحوالت عظیمی خواهد شد .در
شــرایطی که با گرمایش زمین و آتشسوزیهای گسترده در جنگلهای
نقاط مختلف جهان مواجهیم ،این پیشرفت میتواند اهمیت زیادی داشته
باشد.
در حال حاضر بســیاری از اســتارتآپها و موسسات تحقیقاتی در
تالش برای فهم و پیشبینی رفتار آتش در این نوع آتشسوزیها هستند.
یافتههای آنها توانسته الگوهای احتمالی خشکسالی را نیز پیشبینی کند.
از آنجا که گرمایش زمین باعث افزایش تعداد و شدت آتشسوزی جنگلها
شــده ،این یافتهها میتوانند به تدوین اســتراتژیهای پیشگیرانه کمک
زیادی برسانند .ایلکای آلتینتاش که در حوزه علوم کامپیوتر در دانشگاه
کالیفرنیا کار میکند در این خصوص میگوید« :البته این الگوها جایگزین
بررسی میدانی آتشسوزی نیستند .اما هر چه دادههای بیشتری در اختیار
آتشنشــانها و عموم مردم قرار بگیرد ،راههــای موثرتری برای مقابله با
گسترش آتش پیدا میشــود ».در خود آمریکا اخیرا هشتاد آتشسوزی
بزرگ جنگلی در سیزده ایالت رخ داده و میلیونها هکتار زمین و جنگل را
سوزانده است .حجم دود و آلودگی این آتشسوزیها تا مناطق دوردست
هم میرود و خطرات عمدهای برای سالمتی ساکنان ایجاد میکند .نیاز به
پیشبینی و مقابله موثر با آتشسوزیها دائم بیشتر و بیشتر شده و به همین
جهت بوده که از سال گذشته میالدی شمار استارتآپهای فعال در حوزه
مهار آتش در آمریکا افزایش قابل توجهی داشته است .این استارتآپها از
تصاویر ثبتشده توسط ماهواره و هواپیمای بیسرنشین استفاده میکنند
و به کمک هوش مصنوعی و کلود کامپیوتینگ (سرویسهای محاسباتی
عظیم بر بستر اینترنت) سعی میکنند آنها را تحلیل کنند .حتی تالش
برای انحراف مسیر آتشسوزی هم میتواند در این محاسبات مطرح باشد.
در حالت عادی ،آتشنشــانها برای درک ابعاد و مسیر آتشسوزی با
موانع زیادی مواجهاند و در همین حال ،زمان زیادی را از دست میدهند .اما
روشهای جدید میتواند این مانع را از سر راه آنها بردارد.
یکی از مشــهورترین شــرکتهای فعال در این حوزه شرکت آلمانی
اورورات ِک است که با استفاده از اطالعات صد ماهواره کوچک و دوربینهای
مادون قرم ِز حســاس به گرما ،نقاط مختلف جهــان را در زمینه احتمال
آتشســوزی رصد میکند .بیورن اســتوفرز یکی از موسسان این شرکت
میگوید برگ برنده اوروراتک این است که اطالعات فضایی بهدستآمده
را با ســرعت زیادی آپدیت میکند .مثال اینکه چه حجمی از ابر در کدام
منطقه آتشگرفته قرار دارد؛ و یا ذرات داغ آتشگرفته در حال حرکت به
کدام سمت هستند.
ش این
برنامه شرکتهای مشابه فعال در زمینه پیشبینی و مقابله با آت 
است که سیستمهای هشداردهنده آتشسوزی جنگلها را در سطح جهانی
فعال کنند .برخی از این شرکتها در حال همکاری با ناسا نیز هستند تا

اطالعات ماهوارهای دقیقتر را برای سیستمهای مانیتورینگ خود به کار
بگیرند .برخی دیگر هم روی تحلیل اطالعات قبلی درباره آتشسوزیهای
جنگلها متمرکز هســتند و از تحلیل رفتار آتش ،اطالعات موثری برای
پیشبینیهای آینده به دســت میآورند .درواقع هدف اصلی استفاده از
تکنولوژیهای جدید در عرصه آتشنشــانی این است که با منابع محدود
و زمان محدود ،سریعترین و موثرترین حالت از عملیات مقابله با آتش به
اجرا دربیاید.
در این میان ،نقش آتشنشــانان محلی همچنان بسیار پررنگ است.
هرچه که تکنولوژیهای پیشرفته در این عرصه به کار گرفته شوند ،باز هم
به مهارت و حضور میدانی آتشنشانان نیاز خواهد بود .براد پیتروشکا مدیر
آتشنشــانی در پارک ملی سن خوزه آمریکا که از سه سال پیش در حال
استفاده از تجهیزات ماهوارهای برای مهار آتش است ،میگوید« :در شرایط
استرس و عجله ،نمیتوان بهترین تصمیمها را گرفت یا حتی بهترین تحلیل
را در خصوص مسیر حرکت محلی آتش ارائه داد .باید دادههای بیشتر را از
قبل در اختیار داشته باشیم تا در لحظه وقوع حادثه با اطمینان و مهارت
بهتری عمل کنیم .با استفاده از هوش مصنوعی و ابزارهای تحلیلی جدید،
الیههای بیشتری به اطالعات ما اضافه میشود».
یکی از پیچیدهترین ابزارها که در حال حاضر پژوهشــگران مشــغول
کار رویش هســتند ،الگوریتم لوکیشنهای کنترل است .بر این اساس ،از
یادگیری ماشینی استفاده میشود تا مشخص شود که موانع کنترل آتش
توســط آتشنشانها بهتر است در چه مناطقی استقرار پیدا کند .در این
حوزه ،از اطالعات و نیز موفقیتها و شکســتها در مهار آتشهای قبلی
استفاده میشود و کامپیوتر آنها را تحلیل میکند.
مجموعه این شــرایط باعث شــده که امیدواریها نســبت به آینده
آتشنشانی باال برود .اهمیت گرمایش زمین و آتشسوزیهای بزرگی که
بر اثر آن ایجاد میشود نیز همچنان در آینده باال خواهد بود و بنابراین به
ابزارهای تکنولوژیک پیشرفته برای مقابله با آن نیاز است.

ی
نبیس 
منبع ا 

چرا باید خواند:
یکی از واضحترین
چالشهای امروز و
آینده بشر ،گرمایش
یهای
شسوز 
زمین و آت 
عظیم ناشی از آن است.
این گزارش به تحوالت
یپردازد
تکنولوژیکی م 
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را در آینده آسانتر
خواهند کرد.
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آیندهپژوهی
[ آینده لبنان ]

عروس خاورمیانه چشم خورد

بحران اقتصادی لبنان تا کجا میتواند پیش برود؟
منبع الجزیر ه

چرا باید خواند:
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نیست ،اما بحران
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امروز 
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لبنان ،کشــوری که زمانی نهچندان دور تمام جهان عرب به آن
حسادت میکردند ،این روزها در بدترین شرایط به سر میبرد و ظاهرا
نمیتوان پایانی برای مصایب امروزی این کشــور متصور شد .نظام
سیاسی لبنان به بنبست رســیده و اقتصاد این کشور هر روز وضع
بحرانیتری را تجربه میکند .کار به جایی رســیده که رهبران لبنان
برای تداوم حیات کشور به کمکهای فوری خارجی نیاز پیدا کردهاند.
اما مردم لبنان تا همین اواخر چندان به عمق بحران کشــور پی
نبرده بودند یا آن را قبول نمیکردند .لبنانیها مردمان باپشتکار ،زیرک
و کارآفرینی هستند که در دهههای اخیر ،دو بحران بزرگ اقتصادی
را پشت سر گذاشتند و همواره نسبت به آینده نیز امیدوار بودهاند .اما
احتمالش هست که این بار سوم ،شانس و اقبال مثل گذشته با آنها
یار نباشد.
ارزش واحد پول لبنان در سالهای اخیر دائم رو به کاهش داشته
و دردســرهای بزرگی را در زندگی لبنانیها به وجود آورده اســت.
یک مثال ساده میتواند موضوع را روشن کند :چند سال پیش یک
شاورمای لبنانی (غذای ملی لبنان) به قیمت  ۵۰۰۰پوند لبنان یا دو
دالر قابل خریدن بود .اما حاال باید برای شاورما  ۲۰هزار پوند داد و تازه
ارزش برابری آن با دالر هم کامال تغییر کرده و  ۲۰هزار پوند حتی با
یک دالر آمریکا هم برابری نمیکند.
بــا این حال ،لبنانیها روحیه خوب خــود را حفظ کردهاند و در
باب هر موضوعی جوک هم ساختهاند .مثال آنها میگویند هر لبنانی
در جریان بحران ســه راه حل پیشرو دارد :یا به بیمارستان حریری
بــرود ،یا از فرودگاه حریری بگذرد ،یــا خود حریری را مالقات کند.
(رفیق حریری نخســت وزیر ســابق لبنان مدتها پیش ترور شد).
واقعیت این است که لبنان یک پارادوکس بزرگ است؛ سرزمینی پر
از تناقض و پر ار فرقه و قوم .سرزمینی پر از ثروت و پر از فقر .جایی که
لیبرالهای افراطی و محافظهکاران افراطی در کنار هم زندگی میکنند
و روشنفکران و خوانندههایش به یک اندازه در منطقه شهرت و اعتبار
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دارند .ســخت است تماشای مردمی مثل مردم لبنان که در کسب و
کارهایشان عملگرا و پربازده بودهاند ،اما نتوانستهاند همین شرایط را در
مورد کشورشان تجربه کنند.
پارادوکس لبنان البته همان قدر که یک دارایی بزرگ است ،یک بار
سنگین هم به شمار میآید .این فضای پلورالیست ،پرتنوع و رقابتی،
ی و درگیریهای مختلف نیز شده است و
باعث ایجاد نفرت ،چند قطب 
در عین فلجکردن نظام سیاسی لبنان ،اقتصاد این کشور را به نابودی
کشانده است .این در حالی است که رهبران گروهها و فرقههای مختلف
در لبنان نیز به چنددســتگیها دامن زدهاند و هر گروهی به منافع
خودش بیشتر از منافع کشور اهمیت داده است .این رهبران درواقع
خود را بین حکومت و شــهروندان قرار دادهاند و در موارد زیادی نیز
فساد و عدم شایستگیشــان باعث دردسرهای جدی در امور کشور
شده است.
هربار که تنشهای منطقــهای باال میگیرد ،تاثیر آن روی لبنان
نیز به شدت احساس میشود .این بار لبنان هم از پاندمی کرونا ضربه
خورد و هم از انفجار بزرگ بیروت در ســال گذشته میالدی .به اینها
اضافه کنید بار جنگ با اســراییل و همین طور بار آوارگانی را که از
سوریه به لبنان آمدند .مجموعه این عوامل باعث شد بیروت موقعیت
ممتاز اقتصادی ،فرهنگی و گردشــگری خود را در یک دهه اخیر از
دســت بدهد .درواقع بیروت به کل از شهرهایی مثل دوبی ،دوحه و
امان در جهان عرب عقب ماند.
نتیجه این شــد که منابع در لبنان کمتر شــد ،درآمد کمتری از
اتباع لبنانی خارج از کشــور به داخل لبنان رسید و اتباع لبنان دیگر
به فرصتهای منطقهای برای کار و سرمایهگذاری دسترسی زیادی
نداشــتند .در این میان ،نخبگان فاسد لبنانی که دستشان از منابع
گذشته کوتاه شده بود ،راه بقای خود را در این دیدند که داراییهای
کشور و جامعه  -از جمله مقرری و بازنشستگی بسیاری از مردم -را از
آن خود کنند .هرچه که اوضاع کشور بدتر شد ،آنها بیشتر به قدرت
چسبیدند و پول بیشتری برای خود برداشتند .به رغم طوالنیشدن
دوران بحران و بنبســت سیاســی ،شــورشهای اجتماعی و زوال
اقتصادی در لبنان (که حداقل  ۹ماه شد) ،نخبگان فاسد دست از روند
سابق برنداشتند .نتیجه این شد که هر یک از رهبران سیاسی لبنان به
دنبال منافع خود بیفتند و مکانیسم سیاسی این کشور که برای ناظران
خارجی غیرقابل فهم هست ،وضعیت پیچیدهتری پیدا کند.
البته در همین میان هم بودند افراد خوشبینی که میگفتند نباید
امید به آینده را از دست داد .عدهای معتقد بودند که تکنوکراتهای
لبنان به زودی از بنبست سیاسی موجود خارج خواهند شد و مدیریت
امور کشور در همین راستا بهبود پیدا خواهد کرد .اما حتی تکنوکراتها
هم نمیتوانند مشکالت اقتصادی را در غیاب اراده سیاسی از جانب
رهبران احزاب و گروههای سیاسی حل کنند.
عــدهای دیگر نیز امیــدوار بودند که کمک و مداخله مســتقیم
بینالمللی بتواند لبنان را نجات بدهــد .آنها معتقد بودند که وقتی

خوشبینها فکر میکردند با حضور تکنوکراتهای لبنان ،این کشور میتواند از بنبست
سیاسی موجود خارج شود .اما حتی تکنوکراتها هم نمیتوانند مشکالت اقتصادی را در
غیاب اراده سیاسی از جانب رهبران احزاب و گروههای سیاسی حل کنند.

پای کمک خارجی در میان باشد ،زمان و نظارت بیشتری در عرصه
اصالحات سیاسی به وجود خواهد آمد و این باعث خواهد شد که ابعاد
بحران اقتصادی کشــور کمتر شود .این دسته از امیدواران درواقع به
این نکته توجه نکرده بودند که شــمار زیادی از کشورهای فقیر دنیا
مدتهاست که در انتظار کمک بینالمللی بسر میبرند و این کمکها
نیز هر سال دارد کمتر و کمتر میشود و لبنان در این میان نمیتواند
موقعیت خوبی برای جذب کمک داشته باشد.
در آخرین کنفرانس بینالمللــی برای کمک به لبنان تنها ۳۰۰
میلیون دالر کمک جذب شــد .این در حالی است که بدهیلبنان
ســر به فلک میزند و بالغ بر  ۹۳میلیارد دالر میشود .اگر این رقم
را در نسبت با تولید ناخالص داخلی لبنان بررسی کنیم ،وضع لبنان
بدتر از سایر کشورهای مقروض به نظر میرسد .درواقع کنفرانسهای
آینده برای جذب کمک به لبنان هم افق روشنتری ارائه نمیدهند
و احتمالش هســت که فشــار بینالمللی در زمینه انجام اصالحات
رادیکال سیاسی به خصوص در زمینه انتخابات ،بسیار بیشتر از تمایل
بینالمللی به کمک به این کشور باشد.
در همین حال ،عدهای دیگر به این امیدوارند که اتباع لبنانی شاغل
در خارج از کشــور (که تعدادشان زیاد است و وضعشان هم بهتر از
شهروندان در داخل این کشور است) به نقشآفرینی پررنگتری در
اقتصاد این کشــور بپردازند و به بهبود حکمرانی قانون در لبنان نیز
کمک کنند .اما این مســئله برای کشــوری که اقتصادی رو به زوال
دارد بیش از اندازه خوشبینانه اســت .ترغیب اتباع خارجنشــین به
سرمایهگذاری در لبنان و حتی بازگشت به کشور کار دشواری است و
صرفا با وعده اصالحات نمیتوان آن را محقق کرد.
در آن ســوی طیف اما ناظران بدبین نیز حرفهــای زیادی در
خصوص آینده لبنان دارند .برخی از آنها معتقدند که رهبران گروههای
سیاسی مختلف در لبنان برای آن که هواداران خود را وفادار نگه دارند
و نفوذ خود را از دســت ندهند ،تمایلی به تالش برای بهبود اوضاع
نشان نمیدهند .ناظران بدبین میگویند همان شرایطی که باعث شد
لبنان در ســال  ۱۹۷۵به ورطه جنــگ داخلی بیفتد هنوز هم زنده
و آسیبزننده اســت .هراس اصلی از این است که آینده لبنان مثل
گذشــتهاش شامل زوال اقتصادی و سپس بیثباتی سیاسی و حتی
مناقشه خشونتبار باشد.
شــاید به همین علت بوده که در یک سال اخیر ،روند مهاجرت
لبنانیهــا به خارج به وضوح افزایش پیدا کرده اســت .بســیاری از
آنهایی که رفتهاند در بیروت بزرگ شده بودند و خاطرات جنگهای
گذشته در ذهنشان زنده بود .آنها نمیخواستند همان خاطرات برای
فرزندانشان هم ترسیم شود و بنابراین به دنبال ساختن آیندهای دیگر
رفتند.
آخرین دسته از ناظرانی که درباره آینده لبنان اظهار نظر کردهاند
را شاید بتوان خوشبین-بدبینها نامید .آنها امیدوارند که مذاکرات
هســتهای ایران به یک توافق بزرگ با قدرتهای منطقهای و غربی
بیانجامد و در همین میان ،مصالحهای سیاسی که به سود لبنان باشد
نیز رخ بدهد و به جذب سرمایهگذاریهای بزرگ خارجی از کشورهای
حاشیه خلیج فارس در لبنان منجر شود.
این نظر خیلی محتمل نیست؛ هرچند که در کوتاهمدت میتواند
اوضاع را در لبنان کمی آرام کند .البته این مسئله فقط مدت کوتاهی
میتواند انفجار آشفتگی در لبنان را به تاخیر بیندازد .به همین دلیل،
راه بهتر برای آینده لبنان این اســت که مردم معترض و همین طور

فعاالن جامعه مدنی ،توان خود را به قدرت سیاسی بدل کنند و این هم
از راه تشکیل احزاب سیاسی غیرفرقهای امکانپذیر است؛ چیزی که در
لبنان امروز وجود ندارد .تردیدی نیست که مجموع توان آنها میتواند
وضعیت آشفته سیاسی لبنان را تا حدی تعدیل کند.
البته این کار دشوار اســت و تحققش ممکن است مدت زیادی
نیز طول بکشــد .اما راه میانبری در میان نیست و راه حلی جادویی
بــرای برونرفت از بحران هم وجود ندارد .حتی اگر اصالحات هم در
لبنان به شکل موثری انجام بگیرد ،تضمینی وجود ندارد که این کشور
بتوانــد از زیر بار موانع فرقهگرایی بیرون بیایــد و راه رفاه و ترقی را
در پیش بگیرد .این تردیدها به خصوص زمانی قوت میگیرد که به
آشفتگیهای منطقهای نیز توجه کنیم و ببینیم که رقابتهای سیاسی
در ابعاد بزرگ چگونه آینده لبنان را همچنان در چنگال خود گرفتار
خواهد کرد.
با این وجود ،بحرانها فرصت مناســبی برای ایجاد تغییر واقعی
هســتند .بحران دراماتیک لبنان درواقع فرصتی برای آنهایی است
که میخواهند با وحدت بین خودشان و جنگیدن برای حفظ کشور
محبوبشان ،راهی به ســوی اصالح حکومتداری باز کنند .اگر به
چنین شــرایطی برای آینده لبنان امیــد ببندیم آیا خوشبینهای
افراطی تلقی میشویم؟ احتمالش هست ،اما ایرادی هم ندارد.

به رغم
طوالنیشدن
دوران بحران و
بنبستسیاسی،
شورشهای
اجتماعی و زوال
اقتصادی در لبنان
(که حداقل  ۹ماه
شد) ،نخبگان فاسد
در این کشور دست
از طمع برنداشتند
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با برنامه تعطیلی راکتورهای هستهای آلمان ،برق باید حتما در آلمان ارزانتر میشد تا
شرکتهای آلمانی بتوانند به رقابت با شرکتهای بینالمللی ادامه بدهند .اینجاست که
پروژه نوردستریم  ۲وارد میشود.

آیندهپژوهی
[ آینده اروپا ]

آلمان گرممیماند
آنگال مرکل چطور نیازهای انرژی آلمان را برای آینده تامین کرد؟
منبعپولیتیک و

چرا باید خواند:
نقش پروژه نور
دستریم ۲در تامین
امنیت انرژی آلمان
عدهای را برآشفته کرده
و خیال عدهای دیگر را
راحت کرده .بخوانید
تا ببینید در فکر آنگال
مرکل برای آینده آلمان
چه گذشته است.
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پروژه خط لوله نوردســتریم  ۲باالخره دارد به نتیجه میرسد و
حاال آلمان با خیال راحت از طریق لولههایی در کف دریای بالتیک،
گاز مورد نیاز خود را از روســیه وارد میکنــد .آمریکا هر کار کرد
نتوانست جلوی آلمان را در این خصوص بگیرد .علتش هم این بود
کــه آنگال مرکل دالیل خودش را برای روی خوش نشــاندادن به
روسیه در این پروژه دارد.
واقعیت این اســت که آلمان به شدت به یک منبع انرژی قابل
اطمینان احتیاج داشت .سال آینده ،آلمان با آخرین راکتور هستهای
خود خداحافظی خواهد کرد و برنامه این اســت که تا سال ۲۰۳۸
میالدی ،تمام تولید برق مبتنی زغال ســنگ هم در آلمان متوقف
شود .با وجود آن که نقشآفرینی انرژیهای تجدیدپذیر در تولیدات
برق آلمان رو به رشــد اســت ،اما باز هم به پنجاه درصد از مجموع
تولید برق نمیرســد .معنیاش این اســت که یک حفره بزرگ در
عرصه برق آلمان وجود دارد که برای پر کردنش باید از گاز طبیعی
(که نسبت به زغال سنگ ،پاکتر محسوب میشود) استفاده کرد.
گاز همچنین بــرای گرمکردن  ۴۵درصد از منازل در آلمان به کار
یرود.
م 
پیش از این ،روسیه و نروژ تامینکننده یکسوم از گاز مورد نیاز
آلمان بودند .هلند نیز که تاکنون  ۳۰درصد از گاز مورد نیاز آلمان
را تامین میکرد ،قصد دارد تا سال  ۲۰۳۰میالدی استخراج گاز را
رسیدن پروژه
متوقف کند و همین مسئله نشانگر اهمیت به نتیجه
ِ
خط لوله نوردستریم  ۲برای آلمان است.
منتقدان این پروژه خط لوله ،دائم بر این نکته پافشاری کردهاند
کــه راههای زیادی برای آلمان وجود دارد که گاز طبیعی مورد نیاز
خود را تامین کند؛ از جمله مســیرهای موجود شرق که از اوکراین
یا بالروس یا لهستان میگذرد .مسیر دیگر ،مسیر جنوبی از طریق
ترکیه است و مسیر دیگر هم از سمت غرب و از طریق کشتیهایی
است که از آمریکا میآیند.
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امــا از دیدگاه آلمانها ،هیچ یک از این مســیرها به ســادگی،
اطمینان مسیر نوردستریم نیستند .به همین جهت،
مســتقیمی و
ِ
آلمان آمادگی آن را پیدا کرد که ناراحتی اوکراین و متحدان دیگر
مثل لهستان و آمریکا را به جان بخرد و از روش مورد نظر خودش
به گاز برســد .انگیزه خود مرکل از این اقدام هم مشخص و واضح
بوده اســت .برای درک آن باید به سال  ۲۰۱۱میالدی برگردیم .در
آن سال و به دنبال وقوع فاجعه هستهای فوکوشیما در ژاپن ،مرکل
ی خود برای گسترش استفاده از
به این نتیجه رسید که برنامه قبل 
راکتورهای هستهای در آلمان را تغییر دهد .در آن زمان ،آلمان در
مرحله گذار به سوی انرژیهای تجدیدپذیر بود و در زمینه استفاده
از انرژیهای خورشــیدی و بادی به وضعیت ایدهآل نرسیده بود .به
همین جهت برخی کارشناسان استدالل کرده بودند که این کشور
برای مدت طوالنیتری به انرژی هستهای نیاز خواهد داشت.
اما آلمانیها چنان از واقعه فوکوشــیما شــوک شده بودند که
مرکل به سرعت تصمیم گرفت فعالیت راکتورهای هستهای کشور
را تا ســال  ۲۰۲۲به کل متوقف کند .در آن زمان ،انرژی هستهای
تامینکننــده حدود یکپنجم از برق تولیــدی آلمان بود .این کار
باعث شد گزینههای صنایع آلمان برای دسترسی به انرژی با قیمت
مناسب کاهش پیدا کند .از سوی دیگر ،هزینه استفاده از زغال سنگ
نیز به خاطر معاهدات اقلیمی برای کاهش آزادسازی کربن باال رفت.
در نتیجه هزینه برق مورد نیاز برای صنایع آلمان به باالترین سطح
خود رسید .به گفته اوالف شولتز وزیر دارایی آلمان ،برق باید حتما
در آلمان ارزانتر میشــد تا شرکتهای آلمانی بتوانند به رقابت با
شرکتهای بینالمللی ادامه بدهند .اینجاست که پروژه نوردستریم۲
وارد میشود.
شکی نیســت که آنگال مرکل و والدیمیر پوتین بهترین رفقای
یکدیگر نیســتند .آنها طی سالیان اخیر در مورد مسائل مختلفی
مثل اوکراین به شدت با هم اختالف داشتهاند .اما مرکل در نهایت
به این نتیجه رســید که برای تامین نیازهای انرژی آلمان ،چارهای
جز پروژه نوردستریم ۲و همکاری با روسیه وجود ندارد .این شرایطی
است که آلمان تا آینده نزدیک درگیرش خواهد بود و گزینه دیگری
پیش رو نخواهد داشت.
در این میان ،کشــورهایی هم هستند که از افزایش نفوذ روسیه
در اروپا از طریق این پروژه ناراحت و نگران شــدهاند و امنیت انرژی
اروپا را از این بابت در خطر میبینند .اما واقعیت این است که امنیت
انرژی در اروپا پیش از این هم در خطر بود و از نظر آلمان ،پاشــنه
آشیل به شمار میآمد .حاال روسیه نفع زیادی از پروژه نوردستریم ۲
میبرد ،اما وضع برای آلمان هم کامال رضایتبخش است .خط لوله
نوردستریم  ۲تقریبا آماده است و قرار است گاز را در مسافتی ۱۲۰۰
کیلومتری در کف دریای بالتیک حمل کند و آن را از سنپطرزبورگ
به سواحل شــمالی آلمان ببرد .این آیندهای جدید برای انرژی در
اروپاست.

تا ده سال آینده با تحوالتی مثل استفاده از هوش مصنوعی برای تعیین بهترین برنامههای کوددهی و غنیسازی
خاک ،سیستمهای کامپیوتری برای تشخیص سالمت محصول و تعیین سطح نیتروژن و رطوبت در خاک و
گیاه و همینطور رباتهایی که کارشان کشت و برداشت است سر و کار خواهیم داشت.

[ آینده غذا ]

ک
منبع نیوزبر 

رباتهای کشاورز به صحنه میآیند
تا ده سال آینده منتظر چه تحوالتی در تامین غذا باشیم؟

رباتهای کشاورز که زمانی شاید اسمشان فقط در داستانهای علمی تخیلی میآمد ،حاال
واقعا وارد جهان ما شدهاند .کشاورزی در جهان این روزها چالشهای فراوانی را پیش روی خود
میبیند و در ظاهر این طور به نظر میرسد که رباتها قادرند برخی از این چالشها را راحتتر از
سر بگذرانند .اما اگر خود آنها هم در آینده به چالشی جدید بدل شوند چه؟
اقتصاددانی به نام توماس دام از دانشــگاه هوهنهایم آلمان که روی اســتراتژیهای توسعه
کشاورزی کار میکند ،اخیرا طی تحقیقاتی به این نتیجه رسیده که دو سناریو در مورد رباتهای
کشــاورز در آینده رخ خواهد داد :یا به آرمانشهر میرسیم یا به کابوسشهر .هیچ راه میانبری
هــم وجود ندارد .از نظــر او ،در حالت اول با رباتهای کوچکی روبهرو خواهیم بود که با هوش
فوقالعاده خود ،از یک سو کار بشر را راحت میکنند و محصوالت متنوع و ارگانیک کشاورزی
تولید میکنند و از سوی دیگر هم قادرند همه امور را با حداقل تبعات محیط زیستی به سرانجام
برسانند.
اما در حالت دوم ،با رباتهای عظیم تراکتوروار مواجه خواهیم شد که محیط زیست را تحت
سیطره خود میگیرند و با ماشینآالت سنگین و مواد شیمیایی مصنوعی مختلف ،محصوالت
زیاد و احتماال ضربهزننده به محیط زیست را تولید میکنند.
توماس دام معتقد است که در حالت اول ،رباتها میتوانند به صورت  ۲۴ساعت و در هفت
روز هفته مشــغول به کار باشند ولی تمرکزشــان روی تجدیدپذیری منابع باشد .تالش برای
تنوعبخشی به محصوالت کشاورزی ،مقابله با از بینرفتن خاک و همین طور عدم استفاده از مواد
آسیبرسان شیمیایی از جمله اهدافی است که در حالت اول میتواند دنبال شود .اما تمام این
نقاط مثبت ممکن است در حالت دوم از بین رفته باشند.
البته بســیاری از ناظران دیگر به اندازه توماس دام خوشبین یا بدبین نیستند و معتقدند
کــه از دریچه تکنولوژی میتوان تحوالت مختلفتری را هم در عرصه کشــاورزی رقم زد .در
مزارع امروزی در بخشهای زیادی از اروپا ،آســیا و آفریقا میتوان به شــکلگیری حالت اول
در بهکارگیری رباتهای کشاورز امید بست .اما در کشورهایی مثل آمریکا ،روسیه و برزیل که
کشاورزی در آنها به صورت سنتی مبتنی بر مزارع عظیم و تولید محصوالتی مثل روغنهای
گیاهی است ،شاید این سناریو جواب ندهد .رباتهای کوچک و محتاط (از نوع سناریوی اول) در
چنین مزارعی کار خاصی از پیش نخواهند برد و از لحاظ اقتصادی بهصرفه نخواهند بود .بنابراین
احتمالش زیاد است که ترکیبی از هر دو نوع ربات در عرصه کشاورزی بهتر از سناریوی اول و

چرا باید خواند:
برای اینکه جهان آینده
راحتتر به مواد غذایی
مورد نظرش دست پیدا
کند ،به سرمایهگذاری
در تکنولوژیهای
کشاورزی نیاز است.
بخوانیدتاببینید
فاصلهمان تا خودکار
شدنِ امور کشاورزی
چقدر است.

دوم (بهتنهایی) باشد.
در میــان این نظریهپردازیها در باب آینده اســتفاده
از رباتها در کشــاورزی ،استارتآپهای زیادی در سطح
جهان در این حوزه مشــغول به ارائه نوآوریهای مختلف
هســتند .مثال اســتارتآپهایی که روی ایجاد باغهای
عمودی در شهرها و برداشــت محصول از آنها متمرکز
شــدهاند از این جملهاند .رقابت در عرصه کشاورزی به شــیوه خودکار با قدرت ادامه دارد و از
آنچه در زیرشاخههای مختلف این حوزه دیده میشود ،میتوان به این نتیجه رسید که در پنج
سال آینده احتماال پتانسیل زیادی برای رشد کشاورزی خودکار در این عرصهها وجود خواهد
سرنشین ناظر بر محصول ،هوش مصنوعی
داشت :رباتهای کشتکار و هرزهکن ،هواپیماهای بی
ِ
برای تعیین بهترین برنامههای کوددهی و غنیسازی خاک ،تکنولوژیهای خودکار اداره گلخانه،
سیستمهای کامپیوتری برای تشخیص سالمت محصول و تعیین سطح نیتروژن و رطوبت در
خاک و گیاه ،رباتهای منتقلکننده محصول ،رباتهای جداکننده محصول ،رباتهای آبپاش و
دست آخر هم هوش مصنوعی برای کنترل فضای کشت و نیز پیشبینی زمان برداشت محصول.
بخش دیگری از فعالیت آنها هم به احداث گلخانهها و مزارعی که صرفا رباتها میتوانند در
آن کار کنند برمیگردد .اما جالب اینجاست که برخی از استارتآپها در حال توسعه تکنولوژی
برای ساخت دستهای مخصوص برای چیدن میوههای کوچک مثل توت فرنگی توسط رباتها
نیزهستند.
در بخش دیگری از نوآوریهای تکنولوژیک برای کشاورزی آینده ،هواپیماهای بدون سرنشین
نقش بسیار مهمی ایفا میکنند .در این عرصه که احتماال زودتر از رباتهای مکانیکی روی زمین
میتواند توسعه بیابد و مورد استفاده قرار بگیرد ،از هواپیماهای بدون سرنشین برای آبدهی و
کوددهی در مزارع استفاده میشود ،اما از آنجا که در زمینه باتری آنها هنوز معضالتی وجود
دارد ،بهرهبرداری از آنها رواج زیادی پیدا نکرده اســت .البته پیشبینی شــده که تا ده سال
آینده ،شاهد آن خواهیم بود که هواپیماهای بدون سرنشین زیادی با استفاده از دوربین و هوش
ل حوزه
مصنوعی در مزارع و برای حفظ رشد سالم غالت و گیاهان به کار گرفته میشوند .پتانسی 
کشــاورزی برای استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته بسیار باالست و بنابراین خیلی زود شاهد
تغییرات مهمی در آینده کشاورزی خواهیم بود.
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آیندهپژوهی
[ آینده روسیه ]

«سبد نان» خالی است
چرا حاصلخیزترین منطقه روسیه دارد خالی از سکنه میشود؟

منبع مسکوتایم ز

چرا باید خواند:
آیا مناطق روستایی
در سرزمین پهناور
روسیه روزی خالی از
سکنه خواهند شد؟
روندکاهشیجمعیت
روسیه در این مناطق
حاال دولتمردان را
واقعا نگران کرده.
بخوانید تا ببینید راه
آینده روسیه برای ارائه
مشوق به مردم تا چه
حد دشوار است.

در شهرهای بزرگ روسیه
که رفاه نسبی وجود دارد،
رشد جمعیت با مشکلی
مواجه نیست .اما در مناطق
روستایی و مناطق فقیر،
بحران جمعیت جدی است .از
آنجا که یکچهارم از جمعیت
روسیه ساکن روستاها
هستند ،میتوان عمق این
مشکل را درک کرد

سه سال پیش بود که سرگئی کالینین تصمیم گرفت مسکو
را ترک کند و به زادگاهش شهر راسکازوو برگردد .راسکازوو یک
شهر کوچک با جمعیت  ۴۰هزار نفر است که در تامبو در مناطق
مرکزی روسیه واقع شده و اصوال به عنوان شهر کشاورزی شناخته
میشود.
او در راســکازوو یک زیرزمین در میدان مرکزی شــهر اجاره
کرد و آن را تبدیل به یک کافه شــیک به ســبک اروپایی کرد.
نوشــیدنیهای مد روز و صفحههای موسیقی هم آنجا گذاشت.
از ســه سال پیش تا حاال و با وجود بحران کرونا ،کافه او گرفته و
اوضاع خوب است .کالینین میگوید فقط یک مشکل وجود دارد:
«هیچ کس اینجا نیست که برایم کار کند .همه جوانها به محض
اینکه توانش را داشــته باشــند از اینجا میروند .آنهایی هم که
میمانند دوست ندارند کار کنند».
در راسکازوو حقوق متوسط ماهانه  ۱۸هزار روبل ( ۲۴۰دالر)
اســت .این حقوق برای شــهرهای بزرگ روسیه کم است اما در
مناطق روستایی ،یک حقوق عادی به شمار میآید .دستمزدهای
کم باعث شده که جوانها بیشتر عالقه داشته باشند از این مناطق
مهاجرت کنند .در خود راســکازوو هر سال پانصد نفر از جمعیت
کم میشود و این در حالی است که این شهر زمانی مرکز ثروتمند
صنعت نســاجی در شــوروی بود .کتان در این منطقه برداشت
میشد و پارچههای تولیدشــده از آن ،لباس کارگران در مسکو
سنپطرزبورگ را تامین میکرد .اینکه از زمان سقوط شوروی ،این
شهر چنین رو به خلوتی رفته واقعا عجیب است .در مرکز تاریخی
شهر ،بلوکهای آپارتمانی که در دوران اتحاد شوروی خانوادههای
زیــادی را در خود جا داده بود خالی مانده و در ویالهای ســبک
اروپایی که محل زندگی ثروتمندان بود نیز کسی زندگی نمیکند.
حاال در و دیوار شــهر پر از آگهی جذب کارگر برای کار در مسکو
است.

بازدید والدیمیر پوتین از مزارع کشاورزی روسیه
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این آینهای اســت از وضعیت منطقه تامبو که شهر راسکازوو
در آن قرار دارد .درواقع در منطقه تامبو (یک اســتان کشاورزی
که خاکش جزو حاصلخیزترین خاکهای دنیاست) بحران واقعا
شدید است .امسال بیشــترین میزان کاهش جمعیت در روسیه
سال منتهی به  ۲۰۲۰میالدی،
در این منطقه ثبت شــد و در دو ِ
تقریبا  ۴درصد از جمعیت این منطقه کم شده است .همین طور
اگر جمعیت منطقه تامبو را با صد سال پیش مقایسه کنیم واقعا
به رقم حیرتانگیزی میرســیم .این رقم ظرف صد سال از سه
میلیون نفر به یک میلیون نفر رسیده و از همان یک میلیون نفر
هم یکسومشان بازنشسته و مقرریبگیر هستند.
از زمان بهقدرترســیدن والدیمیر پوتین در روسیه ،موضوع
کاهش جمعیت این کشور به عنوان یک بحث مهم سیاسی مطرح
بوده است .پوتین در کنفرانس مطبوعاتیاش در سال  ۲۰۱۹اذعان
کرد این موضوع به شدت فکرش را مشغول کرده است .درنهایت
در اول ژانویه سال  ۲۰۲۱اعالم شد که جمعیت روسیه از آغاز تا
پایان سال  ۲۰۲۰به میزان  ۷۰۰هزار نفر کمتر شده است.
دولت روسیه تدابیر مختلفی را برای افزایش فرزندآوری به کار
گرفته که یکی از مهمتریــن آنها ،کمک نقدی به خانوادهها در
صورت تولد فرزند دوم اســت .در این شرایط ،روسیه توانسته تا
حدودی جلوی بدتر شــدن وضع را بگیرد .اما جمعیت این کشور
همچنان ثابت باقی مانده و از  ۱۴۶میلیون نفر باال نمیرود.
از ســال  ۲۰۱۸جمعیت روســیه رو به کاهش گذاشت و این
در حالی بود که جمعیت روســیه تا یک دهه قبلش روند افزایش
داشــت .نکته اینجاســت که در حال حاضر وظیفه فرزندآوری
برعهده متولدین دهه  ۱۹۹۰است؛ اما تعداد خود این متولدین هم
زیاد نیست چون والدین آنها به دلیل بیثباتی سیاسی شوروی
در آن دهه ،فرزندان زیادی نداشتند.
در همین حال ،بحران کرونا نیز دارد در روسیه کشته میگیرد
و نیم میلیون نفر تاکنون بر اثر این بیماری جان خود را در روسیه
از دســت دادهاند .حاال انتظار میرود جمعیت روســیه تا ســال
 ۲۰۲۴میالدی به میزان  ۱.۲میلیون نفر کاهش پیدا کند .برخی
پیشبینیها حتی تصویر تیره و تارتری از آینده رشد جمعیت در
روسیه ارائه دادهاند .مثال موسسه روساستات پیشبینی کرده که
احتمال دارد جمعیت روسیه تا سال  ۲۰۳۵میالدی به میزان ۱۲
میلیون نفر کاهش پیدا کند.
اما نکته اینجاست که در شهرهای بزرگ روسیه که رفاه نسبی
وجود دارد ،رشــد جمعیت با مشکلی مواجه نیست .اما در مناطق
روســتایی و مناطق فقیر ،بحران جمعیت جدی اســت .از آنجا که
یکچهارم از جمعیت روسیه ساکن روستاها هستند ،میتوان عمق
این مشکل را درک کرد .دستمزد متوسط در مناطق روستایی نصف
مناطق شهری است و امید به زندگی در روستاها نیز دو سال کمتر از
شهرهاست .پس تمایل به زندگی در شهرها طبیعی به نظر میرسد.

ساالنه حدود  ۲۰۰هزار نفر از مناطق روستایی روسیه به شهرها مهاجرت میکنند و این روند در
آینده بیشتر هم خواهد شد .نتیجه این بوده که  ۱۰۰میلیون هکتار از  ۲۲۲میلیون هکتار زمین
کشاورزی در روسیه حاال مورد استفاده قرار ندارند.

نیکیتا مکرچیان که روی جغرافیا و اقتصاد در مناطق روستایی
روســیه کار میکند در این خصوص میگویــد« :آنچه امروز در
روســیه شاهدش هستیم ۶۰ ،ســال پیش در اروپا رخ داد .مردم
دارند مناطق روستایی را ترک میکنند و دلیلی برای بازگشت هم
نمیبینند ».بر اساس تحقیقی که او انجام داده ،ساالنه حدود ۲۰۰
هزار نفر از مناطق روستایی روسیه به شهرها مهاجرت میکنند و
این روند در آینده بیشتر هم خواهد شد .نتیجه این بوده که ۱۰۰
میلیون هکتار از  ۲۲۲میلیون هکتار زمین کشــاورزی در روسیه
حاال مورد استفاده قرار ندارند.
در منطقه بسیار حاصلخیزی به نام «چرنوزم» یا «خاک سیاه»
در روسیه که به عنوان قلب کشاورزی این کشور قلمداد میشود،
باز مشــکل کاهش جمعیت وجود دارد .در این منطقه ،خاک به
دلیل حجم باالی آلومینیوم و فسفر ،رنگش سیاه است و به شدت
هم حاصلخیز است .مزارع ذرت و آفتابگردان و محصوالت دیگر تا
چشم کار میکند فضا را اشغال کردهاند .این منطقه که به عنوان
«سبد نان» روسیه شهرت دارد ،در سیاستهای کرملین نیز مورد
توجه بوده و دولت سعی دارد با برنامههایی ،بازده کشاورزی منطقه
را بیشــتر کند .با این حال ،مشکل جمعیت و کمبود نیروی کار
حتی در اینجا هم وجود دارد .درواقع آن رنسانس مناطق روستایی
که مورد نظر کرملین بوده ،هنوز رخ نداده و مشخص هم نیست
که در آینده رخ بدهد.
بســیاری از ناظران معتقدند وضعیتی که مناطق روســتایی
روسیه با آن مواجه است ،نتیجه مستقیمی از سقوط اتحاد شوروی
است و به خصوص از بینرفتن سیستم مزارع اشتراکی ضربه بسیار
سنگینی به این مناطق زده است .این مزارع حاال به حال خود رها
شــدهاند .به گفته نیکیتا مکرچیان ،کشاورزی در شوروی در آن
زمان وضعیت ایدهآلی نداشت؛ اما تامینکننده فرصتهای شغلی
زیادی بود و مناطق روســتایی را فعال و پویا نگه داشته بود .این
در حالی است که امروزه شرکتهایی که مزارع را برای کشاورزی
اجاره میکنند ،از نیروی کار اندکی اســتفاده میکنند و ساکنان
مناطق روستایی نمیتوانند از این فرصت بهره خاصی ببرند.
برخی ناظران هــم معتقدند که به دنبــال زوال نظام رفاهی
شوروی ،ضربه ســنگین دیگری به مناطق روستایی روسیه وارد
شــد .در دهه  ۲۰۰۰میالدی روســیه چارهای نداشت جز آن که
برای کاهش هزینهها به تدابیر ریاضتی روی بیاورد و مثال شــمار
بیمارستانها را که هزینه زیادی برای دولت ایجاد میکردند کم
کند .این اقدام به شــدت به مناطق روستایی ضربه زد .حاال آنها
عالوه بر عدم دسترسی به زیرساختهای مناسب ،جاده و اینترنت،
از دسترسی به بیمارســتان هم محروم شده بودند .همچنین در
شهری مثل راسکازوو و شــهرهای مشابه ،تعداد مدارس کاهش
پیدا کرد.
در ایــن میان ،بحث در خصوص کاهش جمعیت روســیه به
درگیریهای سیاسی هم کشیده شده است .از یک سو بخشی از
مقامات دولتی روسیه در خصوص فشار شدید مالی که جمعیت
مســن روسیه در سالهای آینده متوجه دولت خواهد کرد حرف
میزنند .از سوی دیگر ،برخی از فعاالن جامعه مدنی معتقدند که
تقصیر کاهش جمعیت روسیه برعهده دولت است؛ چون برنامههای
الزم را برای افزایش فرزندآوری اجرا نکرده و مشوقهای الزم را به
خانوادهها ارائه نداده است .عدهای دیگر هم مجموع این شرایط را

نابودکننده آینده روسیه میدانند و میگویند وضع میتواند از این
هم خیلی بدتر شود.
یکی از علل ناکامی روســیه در علتیابی علمی روند کاهش
جمعیت و نیز مسنشــدن جمعیت در این کشــور ،تاکنون این
بوده که حوادث فاجعهبار مختلف در قرن بیســتم میالدی روی
روندهای رشد جمعیت این کشور تاثیر نامتوازن گذاشته است .در
قرن بیســتم ،روسیه دو جنگ جهانی با تلفات بسیار ،یک جنگ
داخلی (در فاصله ســالهای  ۱۹۱۷تــا  )۱۹۲۲و چندین مورد
قحطی را در دهههای  ۱۹۲۰و  ۱۹۳۰میالدی پشت سر گذاشت
که هر کدام تلفات قابل توجهی به جا گذاشتند .این وضعیت باعث
بههمریختگی هرم جمعیت در روسیه شد و روی تعادل جمعیت
زن و مرد و نیز متغیرهای ســنی تاثیر گذاشت .این تاثیر بسیار
طوالنیمدتتــر از تصور عمومی اســت و روی الگوهای مختلف
اشتغال و بازنشستگی در دهههای بعد کامال موثر بوده است.
یک علت دیگر هم بد بودن وضعیت سالمتی مردان در روسیه
است که کاهش نامتوازن جمعیت آنها را به دنبال داشته است.
مصرف الکل و مشکالت سالمتی دیگر باعث شده امید به زندگی
در میان مردان روس به وضوح کمتر از زنان باشد.
با وجود تمام عوامل بررسیشده ،نباید این نکته را از نظر دور
داشت که واقعیت جمعیتشناختی روسیه تفاوت چندان زیادی با
واقعیت جمعیتشناختی در سایر کشورهای صنعتی جهان ندارد.
روند صنعتیسازی به صورت خود به خود به فرزندآوری کمتر و
مسنشدن جمعیت جامعه میانجامد و برخی کشورهای صنعتی
صرفا با پذیرش مهاجر خارجی توانستهاند از چرخه منفی جمعیتی
خارج شــوند .با این حال ،آنچه امروز در عرصه جمعیتشناختی
روسیه دیده میشــود در آینده چالشی بسیار بزرگ برای دولت
این کشور خواهد بود .حتی اگر حرف والدیمیر پوتین را بپذیریم
کــه گفته بود «اگر درآمدها باال برود مردم بچه میآورند» باز هم
نمیتوان امید چندانی به بهبود قابل توجه اوضاع درآمدی در میان
تمام طبقات اجتماعی روسیه بست .از آنجا که بسیاری از جوانان
روس بعد از مهاجرت به شهرها حتی تصمیم به مهاجرت به کشور
دیگری هم میگیرند ،به نظر میرســد کرملین راه دشواری برای
حل مجموعه معضالت جمعیتیاش در پیش داشته باشد.

میدان مرکزی تامبو خلوت به
نظر میرسد.

برخی شهرهای
کوچک روسیه که
زمانی بروبیایی
برای خود داشتند
خیلیتغییر
کردهاند .بلوکهای
آپارتمانی
که در دوران
اتحاد شوروی
خانوادههای
زیادی را در خود
جا داده بود
خالی مانده و در
ویالهای سبک
اروپایی که محل
زندگی ثروتمندان
بود نیز کسی
زندگینمیکند
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آیندهپژوهی

آرزوی رسیدن فرانسه و ایتالیا به رهبری اروپا در مسیری پر از مانع قرار دارد .کشورهای اروپای شمالی
قطعا با خرجکردنهای دستودلبازانه مورد نظر ماکرون و دراگی موافق نخواهند بود .همچنین کشورهای
اروپای مرکزی و شرقی با مواضع ماکرون و حقبهجانبیاش در امور اروپایی مشکل خواهند داشت.

[ آینده اروپا ]

برنامه فرانسه و ایتالیا برای اروپای پس از مرکل
پشت پرده اتحاد امانوئل ماکرون و ماریو دراگی چه خبر است؟

منبع پولیتیک و

چرا باید خواند:
با خروج آنگال مرکل
از عرصه رهبری اروپا،
ظاهرا امانوئل ماکرون به
دنبال شریک جدیدی
بوده و ماریو دراگی با
سابقه ارزنده مدیریت
مالیاش در اروپا بهترین
گزینه بوده است.
بخوانیدتاببینیدآینده
اروپا با شراکت آنها چه
تغییری خواهد کرد.

یک زوج سیاسی قدرتمند جدید این روزها در اروپا خودش را نشان داده و سودای رهبری
قاره را در سر میپروراند؛ اما یکی از طرفین که قبال آلمان بود حاال دیگر در معادله آنها جا ندارد.
در شرایطی که دوره صدراعظمی آنگال مرکل در آلمان دارد به پایان میرسد و این کشور
درگیر تبعات این تغییر است ،دو چهره اروپایی دیگر یعنی امانوئل ماکرون (متحد سابق مرکل)
و ماریو دراگی (نخست وزیر ایتالیا) به دنبال آن هستند که خال ناشی از خروج مرکل از قدرت در
اروپا را پر کنند .آنها میخواهند شیوهای جدید از رهبری در اروپا را در پیش بگیرند؛ شیوهای
که در آن خرجکردن آسانتر و تصمیمگیری سریعتر است .حداقل این چیزی است که ماکرون
با توجه به تجربه قبلیاش میخواهد.
ماکرون و دراگی و متحدان آنها در تالشاند برنامه احیای اقتصادی  ۷۵۰میلیارد یورویی
اتحادیه اروپا را به کار بیندازند ،یک معاهده دوجانبه مبتنی بر همان مدل همکاری فرانســه
و آلمان را نهایی کنند و در عرصه پروژههای صنعتی در اروپا نیز با یکدیگر مشــارکت کنند.
میشود گفت افق و برنامههای این دو رهبر فرانسه و ایتالیا به هم شباهت زیادی دارد .هر دو
آنها پیش از این بانکدار عرصه سرمایهگذاری بودند و به اتحادیه اروپا به چشم پادزهری برای
مشکالت داخلی کشورهایشان نگاه میکنند .تنها فرقشان این است که دراگی به عنوان ناجی
ایتالیا به قدرت رسیده اما ماکرون تازه باید برای ماندن در قدرت تالش کند و مخالفانش هم
در فرانسه کم نیستند.
آرزوی رســیدن فرانســه و ایتالیا به رهبری اروپا البته در مســیری پر از مانع قرار دارد.
کشورهای اروپای شمالی قطعا با خرجکردنهای دست و دلبازانه مورد نظر ماکرون و دراگی
موافق نخواهند بود .همچنین کشورهای اروپای مرکزی و شرقی همچنان با مواضع ماکرون و
حقبهجانبیاش در امور اروپایی مشکل خواهند داشت.
در پس اتحاد امروزی فرانسه و ایتالیا البته دورههای عظیمی از درگیری نهفته است .همین
دو سال پیش ،مناسبات دیپلماتیک دو کشور به خاطر مسائل مختلفی مثل مهاجرت و وضعیت
لیبی به بدترین وضع خود رسیده بود و وزیر خارجه ایتالیا از اعتراض جلیقهزردها علیه ماکرون
حمایت میکرد و فرانسه هم دائم سفیر ایتالیا را احضار میکرد .حاال چه شده که این دو کشور
به هم نزدیک شدهاند؟ دو دلیل واضح برایش وجود دارد.
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از یک سو آنگال مرکل و آلمان به دلیل موافقت با پروژه خط لوله گاز نوردستریم  ۲و همکاری
با روسیه در این خصوص مورد غضب برخی رهبران اروپایی قرار گرفتهاند و از سوی دیگر هم
انگلیس با خروج از اتحادیه اروپا در شــرایطی قرار گرفته که سران اروپا به مواضعش اهمیتی
نمیدهند .اینها نقش کشورهایی مثل فرانسه و ایتالیا را حداقل برای مدتی پررنگ کرده است.
مارک الزار استاد تاریخ سیاسی و جامعهشناسی در پاریس میگوید از آنجا که دراگی پیشتر
رئیس موفقی برای بانک مرکزی اروپا بوده و در گلدمن ساکز هم سمت داشته است ،ماکرون
حس میکند که راحتتر از مرکل میتواند با او کار کند.
حاال دو رهبر فرانسه و ایتالیا حتی در نظر دارند توافق دوجانبهای با عنوان کوییرینال را هم به
امضا برسانند که در چارچوبش همکاری بین مرزی بین دو کشور بیشتر میشود .جزییات دقیق
از این توافق دوجانبه افشا نشده است؛ اما کریستف دی پمپئو یکی از حقوقدانان تیم ماکرون
میگوید« :مسئله مهم در این توافق این است که خیلی زود تعادل مناسبات در اروپا قرار است
دستخوش تغییر شود ».از آنجا که آلمان فعال تا مدتی در مرحله گذار از مرکل به صدراعظم
جدید بسر خواهد برد ،میتوان این نظر را پذیرفت.
فرانســه و ایتالیا که مدتها در زمینه همکاریهای صنعتی نیز دچار مشکل بودند و مثال
در عرصه ادغام شرکتهای بزرگ کشتیسازی به نتیجه نرسیده بودند ،حاال میتوانند ادغام
شــرکتهای بزرگ خودروسازی خود از جمله ادغام فیات کرایسلر با گروه پیاسای را شاهد
باشند.
اما تغییر قوانین مالی اتحادیه اروپا از نظر فرانسه و آلمان فعال در اولویت فعالیت اروپایی آنها
قرار دارد .به گفته گرگوری کالیس اقتصاددان موسسه بروگل ،فرانسه و ایتالیا هر دو معتقدند
که چارچوب مالی اتحادیه اروپا بیش از اندازه محدودکننده است و باید در آن تجدید نظر شود.
در حالــی که تمام این تحوالت در افق آینده اتحادیــه اروپا قرار گرفته ،نباید این نکته را
فراموش کرد که فرانسه قصد ندارد آلمان را از برنامههای درازمدت خودش کنار بگذارد و اصوال
به قول دیپلماتهای فرانسوی« ،آلمان همیشه در اولویت است» .با این حال ،به نظر میرسد
که فرانسه به اتحادش با ایتالیا هم بسیار دلخوش کرده و ترجیح میدهد ایتالیا هم وارد بازی
قدرت سهجانبه برای رهبری اروپا شده باشد.

هیچکس منکر صدمه زیستمحیطی فلزاتی مثل آلومینیوم نیست .اما در عین حال همین فلز
برای پروژههای سبز و به خصوص استفاده از انرژی خورشیدی حیاتی است و قیمتش نیز به
همین دلیل رو به افزایش است.

[ آینده جهان ]

تناقضهای تورم سبز
چرا قیمت فلزات ناپاک سر به فلک میزند؟
جهان این روزها با پارادوکس فزایندهای در برنامه خود برای سبز شدن
مواجه اســت .هرچه تالش برای رسیدن به اقتصاد سبز بیشتر میشود،
هزینهها باالتر میرود و احتمال آن که عواقب وحشتناک تغییرات اقلیمی
کنترل شود ،کاهش مییابد .اما وقتی میگوییم «هزینهها» از چه چیزی
حرف میزنیم؟ از افزایش تقاضا برای موادی که قرار است اقتصاد پاک را
بسازند اما خودشان پاک نیستند.
دولتهای زیادی در تالشانــد که در چارچوب اهداف اقتصاد پاک،
قوانین ســبز تدوین کنند و به اصطالح جلوی سرمایهگذاری در معادن،
کارخانههای ذوب فلزات یا هر منبع دیگری که آزادکننده کربن است را
بگیرند .نتیج ه ناخواسته این وضع ،تورم سبز است :افزایش قیمت فلزات
و مواد معدنی مثل مس ،آلومینیوم و لیتیوم که برای ساختن تجهیزات
مربوط به انرژی خورشیدی و بادی ،خودروهای برقی و سایر تکنولوژیهای
تجدیدپذیر ضروری هستند.
در گذشــته ،گذار به ســمت منابع جدید انرژی به معنی آن بود که
منبع قبلی تقویت میشود .مثال ظهور انرژی بخار باعث شد سازندگان
کشتیهای بادبانی فکرشــان را روی هم بگذارند و نوآوریهای زیادی را
ظــرف مدت کوتاهی در این عرصه ارائه بدهنــد .اگر انرژی بخار نیامده
بود آنها هم به این فکرها نمیافتادند .اختراع برق هم تاثیر مشــابهی
روی تکنولوژیهای قبل از خودش گذاشت و آنها را بهینه کرد .امروزه
ساختن اقتصاد سبز به معنی مصرف نفت بیشــتر در دوره گذار است؛
اما تولیدکنندگان عمال واکنشی مثل سابق ندارند .علتش این است که
آینده سوختهای فسیلی مدت زیادی است که تیره و تار شده و قوانین
محدودکننده نیز در موردشان وجود دارد.
امروزه با وجود آن که قیمت نفت باال میرود ،ســرمایهگذاری توسط
شرکتهای بزرگ هیدروکربنی و کشورهای وابسته به این منابع ،همچنان
در حــال کاهش اســت .به جایش قدرتهای نفتی دارنــد خود را احیا
میکنند تا ســردمدار انرژی پاک باشــند .این وضع حتی در حوزه نفت
شیل هم دیده میشود.
برای توضیح تناقضی که امروزه با آن مواجهیم به این نکته توجه کنید:
دو تا از مهمترین فلزاتی که جهان برای تولید انرژیهای جایگزین به آنها
نیاز دارد ،مس و آلومینیوم هستند؛ اما سرمایهگذاری در این فلزات نیز به
دلیل محدودیتهای زیستمحیطی ،اجتماعی و حکومتی کاهش یافته
است .درواقع دنیا برای آن که جلوی گرمایش بیشتر زمین را بگیرد ،به
مس بیشــتری نیاز دارد اما همین اخیرا مثال در آالسکا جلوی استخراج
معدن مس به دالیل زیستمحیطی گرفته شد .همچنین چین که تا یک
دهه پیش ،تولید مازاد موادی مثل سنگ آهن و فوالد را هم داشت و مازاد
تولیدش را روانه بازارهای خارجی میکرد ،حاال تولید را کاهش داده .تقریبا
 ۶۰درصــد از آلومینیوم دنیا از چین میآید و تولید آن هم کاهش پیدا
کرده .حاال مشخص نیست فلزات الزم برای صنایع انرژی پاک قرار است
از کجا تامین شوند و این تناقض بزرگی است.
البته هیچکس منکر صدمه زیستمحیطی این فلزات نیست .آلومینیوم
یکی از غیرپاکترین فلزات موجود است .اما در عین حال همین فلز برای

پروژههای ســبز و به خصوص استفاده از انرژی خورشیدی حیاتی است.
جالب اینجاست که تصور میشد چین همواره این مواد را به بازار جهانی
عرضه خواهد کرد اما حاال مشخص شده که اینطور نیست.
تکنولوژیهای تجدیدپذیر به موادی متفاوت از تکنولوژیهای وابسته
به سوختهای فســیلی نیاز دارند .مثال نیروگاههای بادی و خورشیدی
شش برابر بیشتر از نیروگاههای متداول از مس استفاده میکنند .تقاضا
برای مس دارد در جهان باال میرود و تورم ســبز به همین منوال ادامه
مییابد .از سال گذشته تاکنون ،قیمت مس بیش از صد درصد و قیمت
آلومینیوم بیش از  ۷۵درصد افزایش پیدا کرده است.
تا مدتی پیــش ،حرفزدن از حکومــتداری مبتنی بر دغدغههای
زیستمحیطی و اجتماعی مثل امتیازی بود که فقط کشورهای ثروتمند
از آن برخوردار بودند .اما دیگر این طور نیست .بنابراین کشورهایی مثل
چین و نیز کشورهای آمریکای التین دیگر قرار نیست تامینکننده مواد
اولیه ناپاک برای انرژی پاک در کشورهای دیگر باشند .همین آمریکای
وحشــی استخراج معادن» شهرت پیدا
التین که زمانی به عنوان «غرب
ِ
کرده بود و برای این امور محدودیتی نداشت ،حاال محدودیتها را پذیرفته
است .تقریبا  ۴۰درصد از عرضه مس در جهان از شیلی و پرو میآید و در
هردوی این کشورها ،پروژههای استخراج معدن که قبال پنج سال طول
میکشیدند حاال بیشتر از ده سال به طول میانجامند .حتی یک پروژه
استخراج مس بزرگ در پرو که قرار بود در سال  ۲۰۱۱تکمیل شود ،هنوز
هم تکمیل نشده است .شیلی نیز در حال تجدید نظر در قوانین خود برای
شدن اقتصاد است.
سبز ِ
حل و فصل این تناقض بزرگ  -اینکه چطور مواد ناپاک را برای تولید
انرژی پاک استفاده کنیم -همچنان یکی از بزرگترین چالشهای آینده
جهان باقی خواهد ماند .حاال باید دید دولتها و قانونگذاران چطور این
چالش را از سر راه خود برخواهند داشت.

روچیر شارما
استراتژیست ارشد و مدیر
بخش بازارهای نوظهور در
مورگان استنلی

منبع فایننشالتایم ز

چرا باید خواند:
دنیا این روزها روی
انرژیهای تجدیدپذیر
متمرکز شده ،اما
حواسش نیست که برای
ساخت تجهیزات در
این عرصه با چه تناقض
بزرگی روبهروست .این
یادداشت موضوع را
بررسی کرده و توضیح
میدهد که چرا و چطور
به پدیدهای به نام تورم
سبزرسیدیم.

تقریبا  ۶۰درصد از آلومینیوم دنیا از چین میآید.

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و یازده ،شهریور 1400

163

آیندهپژوهی

[ اینترنت چینی ]

چین علیه علیبابا و دوستان

پکن میخواهد کارخانهها اقتصاد را جلو ببرند ،نه اینترنت
ل
منبع والاستریتجورنا 

چرا باید خواند:
دولت چین طی
ماههای اخیر سیاست
تگیرانه
سخ 
یسابقهای را علیه
ب 
لهای تکنولوژیک
غو 
این کشور در پیش
گرفته است .ماجرا از
چه قرار است؟
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از دید ســرمایهگذاران غربی سختگیریها و محدودیتهای اخیر دولت
چیــن علیه غولهای اینترنتی مثل علیبابا ،تنســنت یا دیدی ،چیزی جز
خودکشی محسوب نمیشود .اصال برای اینکه رشد اقتصاد را ُکند کنید کاری
راحتتر از شلیک به زانوی گروهی از موفقترین شرکتهای تکنولوژیک دنیا
وجود دارد؟
شی جینپینگ ،رئیسجمهور چین نظر دیگری دارد .از دید جینپینگ
دو نوع تکنولوژی داریم :آنها که «خوب است» داشته باشیم ،آنها که «باید»
داشته باشیم .رسانههای اجتماعی ،تجارت الکترونیک و شرکتهای اینترنتی
مصرفی جزو آن دستهای هستند که «خوب است» داشته باشیم .اما در نگاه
ت گروهی یا تاکسی اینترنتی وابسته
او ،عظمت ملی به داشتن بهترین اپ چ 
نیست.
در عوض ،شــی جینپینگ فکر میکند که چین «باید» به جدیدترین
تکنولوژی نیمهرســاناها ،باتــری خودروهای برقــی ،هواپیماهای تجاری و
تجهیزات مخابراتی دسترســی داشته باشد تا چاالکی تولیدی خود را حفظ
کند ،نیازمند شرکتهای غربی نباشد و نهایتا همچنان صنعتی باقی بماند (و
تبدیل به اقتصاد خدماتی نشود) .به همین خاطر است که دولت پکن همزمان
حمله به غولهای اینترنتی (و تالش برای مطیع قانون کردن آنها) و حمایت
سفت و سخت از تولید داخلی و ترویج ایده «چینی بخر» و دادن سوبسید به

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و یازده ،شهریور 1400

کارخانهها را ادامه میدهند.
شی جینپینگ اولویتهای متفاوت تکنولوژیکیاش را در سخنرانیای که
سال پیش در مجله حزب کمونیست  Qiushiمنتشر شد بیان کرده است .او
اذعان کرد که اقتصاد آنالین در حال شکوفایی است و گفت که «چین باید
سرعت پیشرفت اقتصاد دیجیتال ،جامعه دیجیتال و دولت دیجیتال را باال
ببرد» اما «همزمان باید این واقعیت را پذیرفت که اقتصاد واقعی بنیان اقتصاد
دیجیتال است و صنایع مختلف تولیدی را نباید رها کرد».
به لحاظ تاریخی ،با توسعه کشورها تولید کارخانهای جایگزین کشاورزی
میشــود و بعد بخش خدمات جای بخش تولید را میگیرد .طی دهههای
اخیر سهم تولید کارخانهای از ( GDPتولید ناخالص داخلی) توسعهیافتهترین
اقتصادهای جهان کاهش پیدا کرده است (به خصوص در آمریکا و انگلیس)
ش مهمی از مشاغل کارخانهای به خارج از آمریکا
که همین باعث شــد بخ 
بهخصوص چین -کوچ کنند .اگرچه سهم تولید کارخانهای از تولید ناخالصداخلی چین هم کاهش پیدا کرده و به  ۲۶درصد رسیده اما در مقایسه با دیگر
اقتصادهای بزرگ دنیا هنوز هم کم نیست و باالترین به حساب میآید .دولت
چین میخواهد این رقم به پایینتر نزول نکند و چین راه دیگر اقتصادهای
توسعهیافته را در معکوسشدن روند صنعتیشدن نرود.
زمستان پیش ،دن وانگ ،تحلیلگر حوزه تکنولوژی در مرکز تحقیقاتی
گوکال دراگونومیکز در هنگکنگ نوشت« :چین نمیخواهد مثل انگلیس
باشــد که در صنایعی که هوشمندتر به نظر میرســند وضع خوبی دارد -
مثل تلویزیون ،رسانه ،مالی و دانشگاه  -و همزمان هم سهم بودجه تحقیق و
ی بزرگ
توسعهاش ( )R&Dکاهش پیدا کرده و هم تعداد شرکتهای تولید 
جهانیاش در حال افول است».
سیاستمداران در سراسر جهان عموما عالقه بیش از حدی به تولید دارند
اما سرمایهگذاران و غولهای مالی چنین نه .چرا؟ چون اکثر صنایع در حال
حاضر در وضعیت به شدت رقابتی به سر میبرند و شرکتهای تولیدکننده
نمیتوانند سود باالیی به جیب بزنند .موفقیت در این حوزه نیازمند مقادیر
عظیمی سرمایه و نیروی کار است که همه اینها روی سوددهی تاثیر منفی

رهبران آمریکا در خفا با سران چین همعقیدهاند :آنها هم نگرانند که غولهای تکنولوژیک آمریکایی رقبای
کمتر تکنولوژیک خود را به نابودی میکشانند ،حریم خصوصی کاربران را نقض میکنند و اطالعات آنها را به
آ گهیدهندهها میفروشند و به طور مخفیانه باعث اعتیاد آنالین کاربران میشوند.

میگذارد .اما شــرکتهای اینترنتی که به طور مستقیم با مصرفکنندگان
در تماساند و پلتفرمشــان گرفته و کمرقیب است ،با حداقل سرمایهگذاری
سودهای کالنی میدهند.
به همین خاطر اســت که فیسبوک در حال حاضر  ۱۱برابر «میکرون
تکنالجــی» ،غول صنعت نیمهرســانا ارزش دارد .یا به همین خاطر اســت
که علیبابا در ماه فوریه  ۲۰برابر شــرکت «سمیکنداکتور منیوفکترینگ
اینترنشــنال» ( )SMICارزشگذاری شد .علیبابا شرکت خصوصی تجارت
الکترونیک است و آنیکی شرکت تولیدکننده نیمهرسانا که سوبسید عظیم
دولتی دریافت میکند و دولت چین در رقابت تجاریاش با آمریکا امید زیادی
به آن بسته است.
از دید سران چین ،شرکتهای اینترنتی هزینههایی را بر جامعه تحمیل
میکنند که در ارزشگذاریهای بازار خصوصی به آنها توجهی نمیشــود.
مثال از دید آنها غول مالی ( Antوابســته به علیبابا) ثبات سیســتم مالی
چین را تهدید میکند ،یا موسســات آموزشی آنالین باعث تشدید اضطراب
اجتماعی میشــوند و با زیهای آنالین  -آنطور که اخیرا یک رسانه دولتی
توصیف کرده« -افیون ذهن» هســتند .ســران چین اعتقاد دارند که تولید
کارخانــهای مزایایی برای جامعه دارد کــه در ارزشگذاریهای بازار آزاد به
آنها اشاره نمیشود .برای دههها ،همین تولید بود که در چین اشتغالزایی
میکرد ،بهرهوری را باال برده بــود و مهارتهای کلیدی را به مردم آموخته
بود .دولت چین حاال احســاس میکند که برای تــداوم رقابت برابر با غرب
باید بتواند پیشرفتهترین تکنولوژیهای ممکن را تولید کند (مثل چیپهای
تلفنهای هوشمند) و برای رسیدن به این هدف از هیچ کمکی به شرکتها
دریغ نمیکند :هم به آنها سوبسید باال میدهد و هم از آنها در برابر رقبای
خارجی حمایت میکند.
رهبران آمریکا البته در خفا با سران چین در این حوزه توافق دارند :آنها
هم نگراناند که غولهای تکنولوژیک آمریکایی رقبای کمتر تکنولوژیک خود
را به نابودی میکشانند ،حریم خصوصی کاربران را نقض میکنند و اطالعات
آنها را به آگهیدهندهها میفروشند ،جلوی پخش اخبار دروغ را نمیگیرند
(چون کلیک بیشتری میخورند) و به طور مخفیانه باعث اعتیاد آنالین کاربران
یشوند.
م 
جالب اینجاســت که حاال سران آمریکا  -و چند کشــور اروپایی -که
دههها کمکهای مالی/بخشنامهای پکن به صنایع خاص را مورد انتقاد قرار
میدادند حاال به این نتیجه رسیدهاند که باید روش چین را در پیش بگیرند و
با سیاستگذاری و اعطای سوبسید بعضی از صنایع خاص را زنده کنند (از دید
بایدن پیشرفت بعضی از صنایع مهم در رقابت با چین برای دفاع از امنیت ملی
آمریکا ضروری است) .اما آمریکا به هر حال اقتصادی عمیقا خصوصی است
و دولت نمیتواند در تخصیص سرمایه به صنایع جلوتر از بازارهای خصوصی
عمل کند .در چین این روند برعکس است.
البته این لزوما به معنای درست بودن روش چین نیست .تخصیص سرمایه
به صنایعی که برای توسعه ملی ضروری به نظر میرسند موقعی که سود باال
به ارمغان میآورد که اقتصاد همچنان جای زیادی برای رشد داشته باشد .اما
چین دوران رشد سریع خود را به پایان رسانده ،بازگشت سرمایه به اندازه قبل
باال نیست و تعداد زیادی از صنایع چینی با مشکالتی مثل بدهی یا ظرفیت
بالاســتفاده دست و پنجه نرم میکنند .به عالوه بازار داخلی چین نمیتواند
هرچه را که کارخانههایش تولید میکنند بخرد و این مازاد باید صادر شود.
چین برای آنکه بتواند نسبت تولید کارخانهای به تولید ناخالص داخلی خود
را همچنان باال نگه دارد باید دیگر کشورهای صادرکننده را مجبور کند سهم
کوچکتری از بازار را بپذیرند و این باعث اصطکاک میان طرفین خواهد شد.
شــاید اولویتهای حزب کمونیســت چین در بلندمدت منطقی به

ماجرا از چه قرار است؟
از پاییز پیش بود که دولت چین ســختگیری علیه غولهای تکنولوژیک چینی را آغاز کرد و این
روند همچنــان ادامه دارد .منتقدان میگویند پکن دارد جلوی آزادیهای اقتصادی را میگیرد و
موافقان معتقدند که چین همانکاری را میکند که آمریکا و اروپا آرزویش را دارند :مراقبت از حریم
خصوصی کاربران و جلوگیری از انحصار و حبابیشدن بازار.
JJنوامبر :موسسات مالی
دولت چین جلوی ورود غول مالی  Antوابســته به علیبابا را به بازار بورس
گرفت .این حرکت باعث نارضایتی شدید جک ما ،بنیانگذار علیبابا شد ،و
بعد از یک سخنرانی تند و تیز ،چندین ماه از او خبری نبود .پکن اعالم کرد باید نظارت بیشتری
روی این غول مالی باشد وگرنه حضورش در بازار بورس میتواند خطرات زیادی برای بازارهای مالی
داشته باشد.
JJآوریل :فروش آنالین
دولت چین غول فروش آنالین «علیبابا» را به خاطر تالشش برای انحصار در بازار حدود  ۲.۸ملیارد
دالر جریمه کرد.
JJژوئیه :تاکسیهایآنالین
بعد از آنکه غول همســفری آنالین چین (دیدی) وارد بازار سهام آمریکا
شــد (با ارزشگذاری  ۷۳میلیــارد دالر) پکن اعالم کــرد که قصد دارد
قوانین مربوط به حضور شــرکتهای چینی در بازارهای مالی خارجی و دریافت سرمایه از آنها
را سختگیرانهتر کند .دیدی را اوبر چین به حساب میآورند و دولت چین اعالم کرد حضورش در
بورس نیویورک نگرانیهای امنیتی ایجاد میکند .تحت فشار و آغاز تحقیقات دولت ،دیدی مجبور
شد ثبت نام کاربران جدید را متوقف کند و برنامهاش از اپاستور چین حذف شد.
JJژوئیه :آموزش آنالین
دولت چین اعالم کرد ســختگیری بیشتری روی شــرکتهای آنالین آموزش خصوصی اعمال میکند و
آنها نمیتوانند به شیوه کنونی راه خود را ادامه دهند .از دید این دولت ،این شکل از آموزش خصوصی که
روی کنکور ورودی دانشگاهها متمرکز است هم فشار مالی سنگینی بر والدین میآورد هم باعث استرس
دانشآموزان میشود .ضمنا سهچهارم دانشآموزان چینی در مناطق غیرشهری بزرگ میشوند و به خاطر
وضع مالی خانواده توانایی پرداخت هزینههای این موسسات را ندارند و این باعث بیعدالتی بیشتر میشود.
JJاوت :بازیهای ویدئویی
یک روزنامه دولتی چینی اعالم کرد که بازیهای ویدئویی «افیون ذهن»
هستند و همین مقاله باعث افت ارزش شرکتهایی مثل تنسنت شد .چند
ساعت پس از انتشار مقاله ،لحن نسخه آنالین را نرمتر کرد و عبارت «افیون ذهن» را برداشت .اما
صنعت بازیهای ویدئویی از این میترسد که دولت چین قصد دخالت در بازارش را داشته باشد.
نظر برســد ،اما سختگیریهای اخیر علیه شرکتهای تکنولوژیک نشان
میدهد که پکن میتواند به آســانی سرنوشت شرکتهای خصوصیاش
را یکشبه تغییر دهد .ری دالیو ،سرمایهگذار مشهور و بنیانگذار صندوق
سرمایهگذاری بریجواتر چند روز پیش درباره اقدامات اخیر چین نوشت:
«کاپیتالیسم دولتی برای این اجرا میشود که دولت بتواند منافع اکثریت را
تامین کند .در چنین وضعیتی کاپیتالیستهای دولتی باید جایگاه مردم و
شرکتها را در این سیستم بهخوبی درک کنند وگرنه اشتباهاتشان عواقب
سنگینی برای همه خواهد داشت».
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آیندهپژوهی
چرا باید خواند:
اگرمیخواهیدببینید
چرا جوامع در دوران
کرونا پر تنش شدهاند
و احتمال ناآرامی
اجتماعی روز به روز
باالتر میرود این
گزارش را بخوانید.

[ جوامع کرونازده ]

برای افزایش اعتراضات آماده شوید

کرونا و تبعات آن احتمال تشدید شورش ،خشونت و ناآرامی سیاسی بلندمدت را در سراسر جهان باال برده است
ترجمه :کاوه شجاعی
دبیر بخش آیندهپژوهی

ی
منبع فارن پالس 
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اگر تابســتان  ۲۰۲۱را «تابســتان نارضایتی» نام بگذاریم واقعیت را
بهشدت دستکم گرفتهایم .از کوبا تا آفریقای جنوبی و از کلمبیا تا هائیتی
شهروندان خشمگین به خیابانها آمدهاند و اعتراضاتی عمدتا خشن در هر
گوشهای از جهان در حال انجام است.
البته هرکدام از کشورهایی که در آنها شاهد اعتراض هستیم سابقه
متفاوت و وضعیت متفاوتی دارد ،بهخصوص در هائیتی که سالها خشونت
و فساد دولتی ماه گذشته به ترور رئیسجمهور و بههمریختگی شدید کشور
ختم شد .اما همه این کشورها در یک چیز مشترکاند :همه آنها گرفتار
طوفانی عظیم از مشکالت عمیق و سابقهدار اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی
شدهاند که کرونا توانسته بر آتش آنها بدمد و ماجرا را ناگهان بحرانیتر
کند .نکته اینجاست که وضعیت کنونی حتی اوج ماجرا هم نیست و جهان
به ســرعت تبدیل به انبار باروتی میشود که در آن ناآرامیهای شهری و
قیام علیه نابرابری و دشواریهای اقتصادی تشدید خواهد شد .کرونا وضع
مالی عده زیادی از مردم زمین را بدتر کرده و شکاف طبقاتی را گسترش
داده است و حاال تبعات آن را میبینیم.
حاال همهگیری کرونا را میتوان از آن بحرانهایی توصیف کرد که قرنی
یک بار رخ میدهند :بحرانی که نهفقط سیستمهای درمانی کشورها را به
شدت درگیر کرده ،که حل تبعات آن نیازمند پاسخی اقتصادی ،سیاسی
و امنیتی است .تالشها برای محدود کردن کرونا شاید آمار مرگ و میر را
در کوتاهمدت پایین آورده باشد اما به طور غیرعامدانهای باعث آسیبهایی
شده که نهایتا به خشونت ،تنش و ناآرامیهای سیاسی در بلندمدت ختم
میشود .اعتراضات اخیر زنگ خطری است برای همه رهبران دنیا.
ی همهگیر
و تاریخ پر است از نمونههای مشابه :اینکه چطور یک بیمار 
به ناآرامی گسترده اجتماعی ختم شــد :از طاعون مرگباری که در قرن
چهاردهم در اروپا و آســیا شایع شــد تا آنفلوانزای اسپانیایی اوایل قرن
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بیســتم یا وبای عظیم پاریس که در «بینوایان» ویکتور هوگو ابدی شده
است .اساسیترین تفاوت بیماری همهگیر کنونی ،معضل نابرابری است:
کرونا شکافهای اقتصادی را به شدت تقویت و زندگی را برای گروههای
آسیبپذیر  -بهخصوص زنان و دختران -دشوارتر کرده است.
کرونا به عالوه نقصهای موجود در سیستم امنیت غذایی کشورها را
آشکار کرد و تعداد افرادی را که از گرسنگی مزمن رنج میبرند به شدت
باال برد .طبق برآورد سازمان ملل حدود یک دهم جمعیت جهان  -چیزی
بین  ۷۲۰تا  ۸۱۱میلیون نفر  -سال گذشته دچار سوءتغذیه بودهاند .تاثیر
گرمشدن زمین و نابودی محیط زیست باعث تشدید این وضعیت دشوار
شده است.
مثال وضعیــت جنوب صحرای کبیر آفریقا را نــگاه کنید :جایی که
ملغمهای از منازعات ،قرنطینههای مربوط به کرونا و گرمشدن زمین باعث
تشدید و گسترش دامنه ناامنی غذایی شده است .کشورهایی نظیر اتیوپی و
سودان با بدترین شکل بحران انسانی دست و پنجه نرم میکنند و وضعیت
گرسنگی در این کشورها به حد فاجعه رسیده است .خشکسالی و هجوم
ملخها در زمان حساســی که کشاورزان آماده کاشت شدهاند آغاز شده و
همین دو عامل نمیگذارد دامداران گلههایشان را به مراتع سرسبز برسانند.
زمینها خشک و دامها گرسنهاند.
کمبود جهانی واکســن هم بر آتــش بیثباتی میدمــد .در زمینه
واکسیناســیون اکثریت کشورهای آفریقایی بســیار عقبتر از باقی دنیا
هســتند و این یعنی در این کشورها تولید اقتصاد ملی همچنان محدود
خواهند ماند و این عامل بیثباتی سیاسی خواهد شد .در آمریکای التین و
تعداد زیادی از کشورهای آسیایی هم با وضعیتی مشابه روبهروییم :کشورها
برای حفاظت از شهروندانشان در برابر کرونا واکسن کافی ندارند و مردم
هر لحظه آماده اعتراضاند :هزینه زندگی در این کشورها باال رفته و مردم

تاریخ پر است از نمونههایی که بیماریهای همهگیر باعث ناآرامیهای اجتماعی شده است :از
طاعون مرگباری که در قرن چهاردهم در اروپا و آسیا شایع شد تا آنفوالنزای اسپانیایی اوایل قرن
بیستم یا وبای عظیم پاریس که در «بینوایان» ویکتور هوگو دربارهاش خواندهایم.

نابرابری را بیشــتر از گذشته حس میکنند و چیزی برای از دست دادن
ندارند.

کرونا باعث شده
در شمار زیادی از
کشورها اعتماد
عمومی به دولتها
کامال از بین برود
و این عامل اصلی
بیثباتیهای
آینده خواهد بود

اندازه حباب :آمار رسمی افراد مبتال به کرونا
این نمودار حدود یک سال پیش منتشر شده و در آن میتوانید کشورهایی را ببینید که بیشتر از بقیه در آنها
احتمال ناآرامی میرود.
 ۳۷کشور
با بیشترین ریسک

خاورمیانه
و شمال آفریقا

اروپا و آسیای مرکزی

آسیا-اقیانوسیه

آمریکا و آمریکای جنوبی

آفریقا

خیلی بد
شاخص ظرفیت احیای اقتصاد
معمولی
بد
خوب

 ۳۷JJکشور در معرض آشوب
ســال گذشته موسسه برآورد ریسک «وریسک میپلکرافت» هشدار
داده بود که  ۳۷کشــور دنیا میتوانند با جنبشهای اعتراضی گسترده
مواجه شــوند و این ریسک حدود  ۳سال پابرجا خواهد بود .یک تحقیق
جدید که توسط موسسه «مرسی کورپز» انجام شده پیشبینی میکند
که کرونا احتمال بروز منازعههای تازه را باال میبرد ،منازعههای کنونی را
عمیقتر میکند و باعث بیشتر شدن بیثباتی و ناامنی در کشورها میشود.
براساس یافتههای این گروه ،کرونا باعث شده در شمار زیادی از کشورها
اعتماد عمومی به دولتها کامال از بین برود و این عامل اصلی بیثباتیهای
آینده خواهد بود .مردمی که در وضعیت شکننده مالی/احساسی قرار دارند
و اطمینانشان به حکومت سست شده ،فکر میکنند که دولت آنها را به
حال خود رها کرده چون خدمات عمومی دچار اختالل شده ،قیمت مواد
غذایی باال رفته و بیکاری یا کاهش دستمزدها بیداد میکند.
علت باالرفتن قیمت مواد غذایی در دوران کرونا واضح است :زنجیرههای
تامین کاال در این دوران مختل شده و شرکتها مجبور شدهاند برای تامین
مواد اولیه به فروشندههای نزدیکتر به خود روی آورند :این یعنی شرکتها
مانند گذشته به مواد اولیه ارزان و همچنین زیاد دسترسی نداشته باشند و
نهایتا شاهد کمبود مواد غذایی و باالرفتن قیمت تمامشده شدیم.
برای اولین بار در  ۲۲سال گذشته فقر مطلق  -یعنی افرادی با کمتر از
 ۱.۹۰دالر در روز زندگی میکنند  -در حال افزایش است .موسسه آکسفام
اخیرا برآورد کرده که «ممکن است یک دهه طول بکشد که فقیرترینهای
جهان بتوانند از ضربه اقتصادی کرونا سر بلند کنند».
ضربههای ناشــی از کرونا همچنین باعث فرسایش انسجام اجتماعی
شده است :روابط بین گروههای جامعه را خشنتر کرده و دوقطبیشدن
را تشــدید کرده است .این را بهخصوص در آمریکا شاهدیم که فشارهای
اجتماعی و سیاســی باعث بدتر شدن بحران سالمت شد و هر دوی این
فشارها بهخاطر بحران سالمت بیشتر شدند.
کشورها باید متوجه باشــند که این بحران سالمت با بقیه بحرانها
متفاوت است و نمیتوانند در خأل آن را مدیریت کنند و باید با مجموعهای
از بحرانهای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی دست و پنجه نرم کنند .کرونا
را باید جزو آن دســته از شوکهای شدید در نظر آورد که میتواند نظم
عمومی را به نابودی بکشاند.
زخمهایی که شــوکهای سنگین بر جوامع میزنند باعث روندهایی
میشوند که تا سالها با ما خواهند ماند و کرونا هم از این قائله مستثنی
نیست .فراموش نکنید که در حال حاضر وضعیت اضطراری است و بحران
باعث شده نوعی همبستگی ملی علیهاش شکل بگیرد .وقتی بحران کرونا
فرو نشــیند تازه زخمها ســر باز خواهند کرد .میتوان با اطمینان گفت
تاثیرات کرونا بر جامعه سالها بعد از پایان یافتن کرونا ادامه خواهد داشت.
به همین خاطر دولتها عالوه بر واکسیناسیون ،باید اهداف دیگری را
هم همزمان به پیش ببرد :از تالش برای پیشگیری از تنش در جامعه تا
کمک به کسبوکارهای کوچک تا در برابر بحران انعطافپذیرتر شوند .این
مسئله بیش از آنکه به اندازه بودجه دولت مربوط باشد به سیاستگذاری
ارتباط دارد .مثال حتی در کشــورهای ثروتمندی مثل آمریکا با سیستم
پیشرفته درمانی و منابع گسترده ،مردم به شدت از کرونا صدمه دیدند .چرا
که کرونا نقاط ضعف آمریکا را نمایان کرد :دولت آمریکا سرمایه سیاسی/
اجتماعی آن را نداشت که بتواند واکنش مناسبی به بحران نشان بدهد و

مردم هم نتوانستند به سیستم اطمینان کنند و با آن همراه شوند .جامعه به
لحاظ سیاسی چند قطبی و دوپاره شده و در هر سطحی از مدیریت دولتی
شاهد تضاد شــدید میان دو جناح حاکم هستیم که روند تصمیمسازی
را فلج کرده است .مسئله پخش عامدانه اطالعات نادرست در اینترنت و
شبکههای اجتماعی را نباید نادیده گرفت که مثل یک موج عظیم جلوی
هر سیاســت درستی قد علم میکند (مثال از هر چهار آمریکایی یک نفر
گفته که واکسن نخواهد زد و به آن اطمینان ندارد).
«شاخص کشورهای شــکننده» که روندهای اجتماعی ،اقتصادی و
سیاسی را در  ۱۷۹کشور جهان رصد میکند در گزارش اخیر خود نوشته:
«کرونا دومینوی اول در زنجیرهای از اتفاقات است که نارضایتیهای کهنه
و عمیق را داغ میکند و خشــ م مردم را علنی خواهد کرد .آسیبپذیری
کشور  -چه در حوزه اجتماعی ،اقتصادی سیاسی یا امنیتی -میتواند به هر
سمتی کشیده شود و حتی ثروتمندترین و قدرتمندترین کشورهای دنیا
هم از آن در امان نیستند .وقتی شوک به کشور وارد میشود اگر نتوانید
مردمتــان را کنار هم جمع کنید حتی اگر ثروتمند باشــید هم به اندازه
فقیرترین کشور جهان آسیبپذیرید.
مثال آمریکا در آخرین «شاخص کشورهای شکننده» بدترین عقبگرد
را داشته است :از تظاهرات گسترده علیه خشونت پلیس ،تا انتخاباتی که
حامیان ترامپ مشروعیتش را نپذیرفتند و همچنین واکنش ضعیف به
کرونا ،همه و همه باعث شده آمریکای امروز آسیبپذیرتر از آمریکای چند
سال پیش باشد.
این نشــان میدهد که کافی نیســت که ما ارتش قدرتمندی داشته
باشیم ،اقتصادمان قوی باشد و بیمارستانهایمان عالی باشد .ما نیازمند
آشتی ملی هستیم .کرونا تمام میشود اما شوکهای دیگری در راه هستند.
و اگر کشور نتواند برای انسجام تضعیفشده اجتماعیاش کاری کند دفعه
بعد دست کم به اندازه این دفعه آسیبپذیر خواهد بود ،یا حتی بیشتر از
حاال.

خیلی بد

بد

معمولی

پیشبینی ناآرامی مدنی

خوب
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مقایسه قیمت نفت طی هفت ماه ابتدایی سال جاری نشاندهنده رشد  ۴۵درصدی است .رشدی که
سبب شد تا نهتنها زیان تحمیلشده به بازار در جریان همهگیری کرونا جبران شود بلکه رکورد قیمت سه
سال اخیر نیز شکسته شود.

آیندهپژوهی

قیمت نفت سهرقمی میشود
آیا در آینده نزدیک شاهد گذر قیمت نفت از مرز  ۱۰۰دالر خواهیم بود
منبع World Oil

چرا باید خواند:
قیمت نفت در دو سال
گذشته با نوسانهای
زیادی همراه بود ولی
از ابتدای سال جاری
تاکنون ۴۵درصد
رشد کرده است .سوال
اینجاست که روند
افزایش قیمت نفت تا
کجا ادامه دارد؟

رشد مصرف نفت در سال
 ۲۰۲۱برابر با  ۵.۶میلیون
بشکه در روز پیشبینی
شده است و انتظار میرود در
سال  ۲۰۲۲میزان تقاضا ۳.۶
میلیون بشکه در روز ارتقا
پیدا کند

168

بعد از سپری شدن یکی از پرالتهابترین و پرتالطمترین سالها در
تاریخ بازار نفت ،از اوایل ســال جاری روند رشد قیمت در بازار جهانی
آغاز شــد .این روند که البته با نوســانات زیادی همراه بود سبب شد
تا قیمت هر بشــکه نفت در اواخر ماه جوالی از مرز  ۷۵دالر بگذرد.
شرایطی که از ابتدای سال  ۲۰۱۸تاکنون در بازار نفت بیسابقه بود.
حال این ســوال مطرح است که افزایش قیمت نفت تا کجا ادامه پیدا
میکند و آیا میتوانیم انتظار رسیدن قیمت هر بشکه به مرز  ۱۰۰دالر
را داشته باشیم؟
مقایسه قیمت نفت طی هفت ماه ابتدایی سال جاری نشاندهنده
رشد  ۴۵درصدی است .رشدی که سبب شد تا نهتنها زیان تحمیلشده
به بازار در جریان همهگیری کرونا جبران شود بلکه رکورد قیمت سه
ســال اخیر نیز شکسته شود .در مورد دلیل رشد قیمت نفت در بازار
گزارشهای مختلفی ارائه شده است .برخی سیاستهای بخش عرضه
را دلیل رشد قیمت نفت میدانند ولی در اغلب گزارشها رشد تقاضا
عامل اصلی رشد قیمت معرفی شده است .رشد تقاضا به دلیل افزایش
نرخ واکسیناســیون و امیدواری مردم دنیا به پایان یافتن بحرانی که
جهان را بالغ بر دو سال درگیر خود کرده است.
طبق گزارش ارائهشــده توسط اداره اطالعات انرژی امریکا ،انتظار
میرود در ســال  ۲۰۲۱تقاضــای نفت  ۵.۴میلیون بشــکه در روز
نسبت به سال قبل رشد کند و در سال  ۲۰۲۲هم افزایش  ۳میلیون
بشکهای تقاضا در هر روز را نسبت به سال  ۲۰۲۱تجربه کنیم .البته
این پیشبینی در شرایطی ارائه شد که موجهای تازه همهگیری سویه
دلتا در دنیا وجود داشت یا اینکه کشورهای کمی درگیر آن بودند .در
شرایط فعلی که اغلب کشورها درگیر این جهش تازه ویروس هستند،
به نظر میرسد پیشبینی ارائهشده توسط اداره اطالعات انرژی امریکا
در زمره پیشبینیهای بسیار خوشبینانه قلمداد شود.
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نکتــه مهم دیگری که وجــود دارد عدم افزایــش تولید نفت در
کشورهای تولیدکننده نفت شیل به دنبال افزایش قیمت نفت در بازار
است .مسئلهای که در شرایط عادی اتفاق میافتاد ولی بررسیه ا نشان
داده است که شرکتهای تولیدکننده نفت شیل در شرایط فعلی تمایل
و انگیزهای برای آن ندارند و معتقدند رشد کنونی قیمت نفت میتواند
موقتی باشد .با این وضعیت میتوان انتظار داشت تصمیم اوپک در مورد
میزان تولید بیشترین نقش را در عرضه ایفا کند .در سال  ۲۰۲۰و در
اوج بحران کرونا کشورهای اوپک به همراه روسیه تصمیم گرفتند برای
ممانعت از سقوط بیشتر قیمت نفت ،تولید را کاهش دهند .طی چندین
جلسه حجم تولید این کشورها  ۱۰میلیون بشکه در روز کاهش پیدا
کرد ولی این روند موقتی بود و به تدریج شــماری از کشورها اقدام به
افزایش تولید کردند .هماکنون میزان نفت تولیدشده توسط اوپک تنها
 ۵.۸میلیون بشــکه در روز کمتر از قبل از همهگیری کرونا است ولی
اخیرا خبرهایی در مورد تصمیم اوپک پالس در افزایش میزان تولید به
گوش میرسد که میتواند در بازار تغییرات زیادی ایجاد کند.
JJظرف  ۱۸ماه آینده ،قیمت نفت به  ۱۰۰دالر میرسد
تحلیلگران بازار نفت بر این باور هستند که در آینده نزدیک باید
منتظر رســیدن قیمت هر بشکه نفت به مرز  ۱۰۰دالر باشیم .بانک
امریکا در گزارش خود نوشت« :با ازسرگیری فعالیتهای اقتصادی و
سفرهای هوایی ،تقاضای نفت در دنیا رشد خواهد کرد .نکته مهم این
است که سرعت افزایش تقاضا بیش از سرعت افزایش عرضه خواهد
بود و این مسئله سبب میشود تا قیمت نفت در بازار تا مرز  ۱۰۰دالر
افزایش پیدا کند».
در این گزارش رشد مصرف نفت در سال  ۲۰۲۱برابر با  ۵.۶میلیون
بشــکه در روز پیشبینی شده اســت و انتظار میرود در سال ۲۰۲۲
میزان تقاضا  ۳.۶میلیون بشکه در روز ارتقا پیدا کند .در صورت تحقق
این پیشبینی ،ما شاهد باالترین نرخ رشد ساالنه تقاضای نفت در دنیا
از سال  ۱۹۷۰تاکنون خواهیم بود.
گلدمن ســاکس هم پیشبینی کرده است سرعت افزایش قیمت
نفت از فصل ســوم امسال رشد میکند و در این فصل شاهد رسیدن
قیمت هر بشکه به مرز  ۸۰دالر خواهیم بود .در نهایت رسیدن قیمت
هر بشــکه نفت به مرز  ۱۰۰دالر در فصل اول ســال  ۲۰۲۲محقق
میشود ولی این قیمت در بازار دوام زیادی نخواهد داشت.
در پایــان بایــد در نظر داشــت پیشبینی بازار نفــت یکی از
چالشبرانگیزترین پیشبینیهایی است که انجام میشود زیرا مسائل
زیادی روی این بازار تاثیرگذار هستند .مسائلی از قبیل سیاستهای
کشورهای تولیدکننده و حتی روابط تجاری کشورهای فعال در این
صنعت میتواند روی قیمت نهایی نفت در بازار تاثیر معناداری بر جای
بگذارد .حال باید دید آیا پیشبینی ســهرقمی شدن قیمت نفت در
آینده نزدیک محقق میشــود یا تثبیت قیمت نفت در بازه  ۷۰تا ۸۰
دالر را شاهد خواهیم بود.

 ..........................اکونومیست ..........................
دنیایی که دیگر امن نیست
آینده با افزایش  ۳درجه سانتیگراد دمای هوا ،یعنی چه؟

جهان به روایت نمودارها
شاخصها از آیند ه چه میگویند؟

دنیای نابرابر

روزهای سخت اقتصاد

تقریبا همه کشــورهای جهان ،به نوعی واکسیناســیون را آغاز کردهاند .اما نکته
اینجاست که انجام واکسیناسیون کامل در میان افراد در کشورهای مختلف ،برابر
نیست .بررسیهای اکونومیست نشان میدهد کشورهایی با درآمد باال ،بیشترین
دوز واکســن را تزریق کردهاند درحالیکه کشورهای فقیر هنوز ابتدای راه هستند
و مسیری طوالنی برای واکسیناسیون تمامی جمعیت بالغ خود دارند .این نمودار،
درصد واکسیناسیون در کشورهایی با درآمدهای مختلف را نشان میدهد.

تولید ناخالص داخلی یکی از مهمترین شــاخصهایی اســت که در هر شرایطی مورد
بررســی قرار میگیرد .این روزها به دلیل شیوع همهگیری کرونا ،این شاخص بیش از
داخلی حقیقی
پیش مورد توجه واقع شدهاست .بررسیها نشان میدهد تولید ناخالص
ِ
در آسیا و استرالیا در سال  ۲۰۲۰به دلیل شیوع همهگیری کرونا ،کاهشی شدید را تجربه
کاهشی تولید ناخالص داخلی از کمی قبل به دلیل مشکالت و
کردهاســت .البته روند
ِ
بحرانهای اقتصادی آغاز شده اما کرونا در سال  ۲۰۲۰آن را تشدید کردهاست.

جهانِ چندتکه

تولید ناخالص داخلی حقیقی ،آسیا و استرالیا

درصد افراد  ۱۲سال به باال۲۰۲۱ ،
دوزهای واکسن کرونا که تزریق شدهاند،
ِ
کشورها براساس سطح درآمد

(درصد تغییر)

۱۲۰

۸.۰
۷.۰
۶.۰
۵.۰
۴.۰
۳.۰
۲.۰
۱.۰
۰.۰
-۱.۰
-۲.۰

درآمد باال

۹۰
۶۰
۳۰
۰

متوسط
رو به باال
متوسط
رو به پایین
درآمد پایین
ژوئیه

ژوئن

می

مارس

آوریل

فوریه

ژانویه

۲۰۲۰

۲۰۱۸

۲۰۱۶

۲۰۱۴

۲۰۱۲

۲۰۱۰

۲۰۰۸

۲۰۰۶

۲۰۰۴

۲۰۰۲

۲۰۰۰

۱۹۹۸

۱۹۹۶

سلطه آمریکایی بر فضا

صعودبریتانیا

آیا میدانید چه تعداد ماهواره در مدار زمین و در فضا در گردش است؟ اکونومیست
در این نمودار تالش کرده نشــان دهد که چه تعداد ماهواره آمریکایی و چینی در
مدار زمین ،در حال گردش است .این ماهوارهها با اهداف تجاری به فضا و مدار زمین
فرستاده شدهاند .نگاهی به این نمودار نشان میدهد که آمریکا بیشترین سهم را در
این زمینه دارد .پس از آن ،کشور چین قرار دارد .سایر کشورها هم نسبت به این دو
غول ،سهمی ناچیز به خود اختصاص دادهاند.

یکی از کشورهای توسعهیافتهای که به دلیل شیوع همهگیری کرونا به صورت جدی
دچار مشکل شــد ،بریتانیا بود .این کشور با کاهش شدید در رشد تولید ناخالص
داخلی مواجه شد .اما واکسن توانست تا حدود زیادی جان اقتصاد بریتانیا را نجات
دهد .بررسیهای اکونومیست نشان میدهد که اقتصاد بریتانیا دوباره در مسیر صعود
قرار گرفته و از بحران نجات پیدا کردهاست .پیشبینیها نشان میدهد که اقتصاد
بریتانیا دوباره رشد خواهد کرد.

۵۰۰

چشمها به سوی آسمان

مسیرپرپیچوخم

ماهوارههای تجاری که در مدار زمین در حال گردش است
براساس کشور مبدا

بریتانیا ،تولید ناخالص داخلی ،ژانویه ۱۰۰ = ۲۰۲۰

۱۰۰

ایاالت متحده آمریکا

۴۰۰

چین
سایر

۳۰۰

۱۰۰
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۹۰
۸۰

۲۰۰

۰

پیشبینی

۷۰
۲۱

۱۸

۱۶

۱۴
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۱۲

۲۰۱۰

۲۰۲۱

۲۰۲۰

هجوم دوباره به مصرفکننده آمریکایی

اژدهای طالیی

اقتصــاد آمریکا کامال متکــی به مصرفکنندگان اســت .وضعیت قیمتهای
مصرفکننده ،نقش مهمی در اقتصاد این کشور ایفا میکند .در دوره کرونا ،برای
مدتی ،این اقتصاد دچار بحران شد .اما حاال که  ۷۰درصد از جمعیت این کشور
واکسینه شدهاند ،اقتصاد دوباره در مسیر رشد قرار گرفتهاست .نگاهی به نمودار
زیر که قیمتهای مصرفکننده را نشــان میدهد ،به نوعی این مسئله را تایید
میکند.

چین جزو معدود کشــورهایی بود که توانســت کرونا را مهار کند و به این ترتیب
اقتصاد خود را از بحرانی حتمی نشان داد .اما حاال که سایر اقتصادها در مسیر بهبود
قرار دارند ،چین با شاخصهای مختلف نشان میدهد که وضعیت آنقدر هم خوب
نیست .یکی از شاخصها که مربوط به بازار سهام در چین است ،نشان میدهد که
تقریبا از ابتدای سال  ۲۰۲۱تاکنون ،روند کامال نزولی شدهاست .این شاخص نقش
مهمی در بازار سهام چینیها ایفا میکند.

قیمتهایمصرفکننده

فناوری چینی
ِ
سهام

ایاالت متحده آمریکا ،درصد افزایش نسبت به سال گذشته

شاخص نزدک اژدهای طالیی چین
اول ژانویه ۱۰۰ = ۲۰۲۰

۴
۲۰۰

۳

۱۵۰

۲
۱

۱۰۰

۰

۵۰
۲۰

۲۱

۲۰۱۹

۲۰۲۰

۲۰۲۱

از فرش به عرش

اژدهای سرخ در قله اقتصاد جهان

نفت یکی از مهمترین کاالها در جهان است که طی یک سال و نیم گذشته به
دلیل شــیوع همهگیری کرونا و بحرانهای اقتصادی ،نوسانات زیادی را تجربه
کردهاست .اما حاال این کاال ،دوباره در مسیر صعود قرار گرفتهاست .بررسیهای
اکونومیســت هم نشــان میدهد نفت برنت حوزه دریای شمال از سال ۲۰۲۰
تاکنون ،عمدتا روندی صعودی را تجربه کردهاست .به این ترتیب فعال نفت در
مسیر بهبود قرار داد.

ســال  ۲۰۲۰برای همه اقتصادها ســال ســختی بود بهجز یک اقتصاد :چین .در
حالیکه کشورها ،از توسعهیافتهها گرفته تا کشورهای کمتر توسعه یافته و همچنین
کشورهای در حال توســعه ،همگی کاهش شدید تولید ناخالص داخلی را تجربه
کردند ،اقتصاد چین رشــد کرد .به این ترتیب در مجموع اقتصاد جهان ،وضعیتی
بحرانی را پشــت سر گذاشت اما چین توانست رکوردی متفاوت بر جای بگذارد و
رشد کند.

قیمتنفتبرنت

رهبران و عقبماندگان

دالر در ازای هر بشکه

تولید ناخالص داخلی ،پیشبینی ۲۰۲۰
درصد تغییر نسبت به سال گذشته

۸۰

۳

۰

-۳

-۶

-۹

-۱۲

چین

۶۰

کره جنوبی

۴۰

ایاالت متحده آمریکا

۲۰

جهان

۰

حوزه یورو
۲۰۲۱

۲۰۲۰

بریتانیا
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یارانههای آب در منطقه خاورمیانه از گذشتههای دور به مشوقی برای کشاورزان تبدیل شده تا به راحتی آب را هدر دهند و فکری به حال
صرفهجویی در مصرف آن نکنند .مدیران در این کشورها ،به جای اصالح چنین مواردی ،همچنان به دنبال امتیاز دادن به کشاورزان هستند
تا جلوی اعتراضات را بگیرند .اما همین سوءمدیریت باعث شده شرایط غیرقابل کنترل شود.

[ آب ]

به قدری زیاد بوده که همه را دچار بحران کردهاســت .به این ترتیب آیندهای گرمتر در انتظار
بشر است.
برخی دولتها تالش دارند با مشکل تغییرات اقلیمی روبهرو شوند و آن را حل کنند .برای
مثال تعداد از دولتهای کشورهای حاشیه خلیج فارس به بهرهگیری از پنلهای خورشیدی برای
ایجاد انرژی تجدیدپذیر روی آوردهاند .از این طریق هم از نور خورشید بهره میبرند و هم اینکه
مانع از آلودگی زمین با سوختهای فسیلی میشوند .در نتیجه به کنترل تغییرات اقلیمی کمک
خواهند کرد .پنلهای خورشیدی میتوانند انرژی مورد نیاز برای بسیاری از بخشها از جمله
بخش کشاورزی را فراهم کنند .اما تعدادی از دولتهایی که دچار بحران شدهاند ،با اقدامات خود،
شرایط را بدتر کردهاند .برای مثال ،آنها نتوانستهاند اعتراضات را به صورت مشخص ،مدیریت
کنند .در نتیجه وضعیتی بحرانی برای مردم خود به وجود آوردهاند .در عراق ،دقیقا همین اتفاق
ِ
مدیریت بحران ،خودش بحرانزایی کردهاست.
افتاده و دولت به جای

خشک و بینظم

خاورمیانه خشک شده و دولتها وضع را بدتر میکنند
بسیاری از نقاط در همسایگی پایتخت الجزایر خشک و
چرا باید خواند:
بیآبوعلف شدهاست .تنشهای آبی به اوج خود رسیده و
خاورمیانه و آفریقا
باعث شده عدهای از مردم دست به اعتراض بزنند .افزایش
به دالیل مختلف
دمای هوا و بیآبی ،خشم مردم را برانگیختهاست .یکی از
از جمله تغییرات
محلیها به روزنامهنگار اکونومیست میگوید« :اگر آب از
اقلیمی ،خشک و بیآب
جریان بیفتد ،زندگی متوقف میشود ».به همین خاطر
شدهاست .همهجا
است که مردم دســت به اعتراض زدهاند :جریان زندگی
به بیابانی غیر قابل
آنهــا متوقف شدهاســت .الجزایر در بحــران آبی تنها
زیست بدل شده و
نیست .طی چند ماه گذشته ،در کشورهایی مانند عراق،
اقدامات دولتها
ایران ،سودان و یمن اعتراضاتی بر سر کمبود آب صورت
فقط شرایط را بدتر
گرفتهاست .خاورمیانه و آفریقای جنوبی به دلیل کمبود
میکند .اما بیآبی در
آب و عدم دسترســی برخی افراد به منبع حیات ،دچار
خاورمیانه و آفریقا به
ناآرامی و آشوب شدهاست.
چهمعناست؟وضعیت
بخشی از ماجرای کمبود آب ،به قحطی و خشکسالی
چقدر وخیم است؟
مربوط میشــود .اما عمده اتفاقات اخیــر که در زمینه
آبوهوا شاهد آن هســتیم ،به مسئله تغییرات اقلیمی
ارتباط دارد .تغییرات اقلیمی باعث شده فصلهای گرم و
خشک در سال بیشتر شوند .بهعالوه ،موجهای گرما هم بیش از گذشته به زمین حمله میکند.
به همین خاطر است که درجه حرارت زمین افزایش بیسابقهای داشتهاست .بارندگیهای موثر
هم مطابق آنچه از گذشته پیشبینی میشد ،کاهش پیدا کردهاست .به همین خاطر است که
کشاورزان با چاههای خالی از آب روبهرو هستند .خسارتهای زیستمحیطی تغییرات اقلیمی

مصرف آب
در مناطق خشک یا کمآب
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JJبحران موروثی
بانک جهانی میگوید  ۷۰درصد از آبهای سطحی و زیرزمینی جهان را بخش کشاورزی
مصرف میکند .نکته اینجاســت که این رقم (که به خودیِ خود باالست) به صورت میانگین
مطرح میشود و در خاورمیانه بسیار باالتر است .طبق آمار رسمی در منطقه خاورمیانه حدود
 ۸۰درصد از آبهای ســطحی و زیرزمینی ،مورد استفاده بخش کشاورزی واقع میشود .اکثر
محصوالت در زمینهای بایر رشد میکنند و به آبیاریهای زیاد و سنگینی نیاز دارند .این آب
از محل سفرههای آب زیرزمینی تامین میشود .در بخش روستایی ،چنین مسائلی به معضل و
بحران تبدیل شدهاست .برای مثال در مصر ،دولت به کشاورزان اجازه داده از رود نیل آب برداشت
کنند و تنها هزینهای که باید بابت این کار بپردازند ،هزینه پمپ آب اســت .واضح است که در
چنین شرایط ،با چنین شیوه مدیریتی ،وضعیت بحرانیتر خواهد شد.
یارانههای آب در منطقه خاورمیانه از گذشتههای دور به مشوقی برای کشاورزان تبدیل شده
تا به راحتی آب را هدر دهند و فکری به حال صرفهجویی در مصرف آن نکنند .مدیران در این
کشورها ،به جای اصالح چنین مواردی ،همچنان به دنبال امتیاز دادن به کشاورزان هستند تا
جلوی اعتراضات را بگیرند .اما همین سوءمدیریت باعث شده شرایط غیرقابل کنترل شود.
بسیاری از مردم به وضعیتی رسیدهاند که باید روستاهای خشک و بیآب خود را ترک کنند.
اما اگر اصالحات فرهنگی از گذشــته در دستور کار دولتها قرار میگرفت ،شاید اکنون شاهد
چنین فجایعی در جهان نبودیم .حاال جهانیان باید خود را برای پذیرش مهاجران تغییرات اقلیمی
آماده کنند .تعداد آنها در حال افزایش است و این یعنی خبرهای بدی در راه است.

۸۰

۴۰

۱۰ ۲۰

تنش آبی ،۲۰۲۰ ،درصد
خاورمیانه و آفریقا

متاسفانه ۲۰۲۱ ،احتماال یکی از سردترین سالها در قرن  ۲۱خواهد بود .اگر دمای هوا  ۳درجه بیشتر از میانگین دمای هوا پیش از
انقالب صنعتی شود ،این خطرات بیشتر هم خواهند شد .البته که طبق پیشبینیها ،زمین به سادگی میتواند به آن افزایش دما برسد.
بارندگیها تقریبا از میان خواهند رفت.

[ تغییرات اقلیمی ]

دنیای  3درجه سانتیگرادی
حتی توافق پاریس هم بعید است جهان را نجات دهد
طی هفتههای گذشــته شــاهد اتفاقات عجیبی در جهان بودهایم از سیل گرفته تا
آتشســوزی ،گویی هیچ نقطهای از زمین امن نیست .سیل در آلمان ،همهچیز را ویران
کرد .مناطقی از بریتانیا در آتش میسوزند .در چین ،خودروها مانند ماهیهای مرده روی
آب شناورند و معلوم نیست سیل آنها را با خود به کجا میبرد .به نظر میرسد که تمامی
نقاط جهان در معرض خطر است و اکنون هیچ نقطهای از زمین ،امن نیست.
انتشار گازهای گلخانهای در سالهای گذشته ،باعث شده دمای هوای زمین یک درجه
سانتیگراد افزایش پیدا کند .به این ترتیب امروز نسبت به روزهای پیش از انقالب صنعتی،
یک درجه ســانتیگراد گرمتر است .جو زمین کامال به هم ریختهاست .همین گرمایش
زمین باعث شده که شاهد اتفاقات تلخ و بدی در جهان باشیم .رخدادهای شدیدی که
مربوط به آبهواست ،همگی زاییده همین تغییرات اقلیمی هستند .نکته اینجاست که
انتشار گاز کربن هنوز متوقف نشده و بدون هیچ استراحتی ،ادامه دارد .به این ترتیب پایانی
بر این افزایش دما نیست.
متاسفانه ۲۰۲۱ ،احتماال یکی از سردترین سالها در قرن  ۲۱خواهد بود .اگر دمای
هوا  ۳درجه بیشتر از میانگین دمای هوا پیش از انقالب صنعتی شود ،این خطرات بیشتر
هم خواهند شد .البته که طبق پیشبینیها ،زمین به سادگی میتواند به آن افزایش دما
برسد .بارندگیها تقریبا از میان خواهند رفت .بارانهای شدید در جنگلهای آمازون ،به
مهی ساده تبدیل خواهند شد که کسی آنها را احساس نخواهد کرد .زمینهای کشاورزی
نابود خواهند شد و دیگر کشاورزان نمیتوانند به محصوالت کشاورزی خود دست پیدا
یخی بزرگ همگی در حال ذوب شدن هستند .به این ترتیب
کنند .یخچالها و تکههای ِ
شاهد از بین رفتن محل سکونت بسیاری از مردم در حاشیه رودها و دریاها خواهیم بود.
JJتوافقی کمحاصل
شــش سال پیش کشورها در پاریس دور هم جمع شدند و توافق کردند جلوی بروز
کابوس بزرگ را برای زمین بگیرند .آنها قول دادند با کنترل انتشار گاز کربن ،بحران را
کنترل کنند .آنها قرار بود اقداماتی ضرباالجلی را در دستور کار خود قرار دهند .در واقع
هدف این بود که دمای هوا را پایین نگه دارند چرا که افزایش دما منجر به ذوب شــدن
کوههای یخی در قطب خواهد شد .در واقع اقدامات کامال ضروری و واجب هستند.

چرا باید خواند:
این روزها دولتهای
مختلف تالش دارند از
طریق کاهش انتشار
گاز کربن ،به نوعی
جلویتغییراتاقلیمی
را بگیرند .توافق
پاریس هم برای مهار
تغییرات اقلیمی در
جهان بود .اما حتی در
صورت دستیابی به
اهداف این توافق ،باز
هم بعید است بتوان
جهان را نجات داد.

اما حاال میدانیم که کاهش انتشار گاز کربن کافی
نیست .باید سرمایهگذاریهای کالنی صورت بگیرد تا
جلوی تغییرات اقلیمی در سرتاسر جهان گرفته شود.
خوشبختانه بسیاری از مردم این روزها خبرها را دنبال
میکنند و میدانند تغییرات اقلیمی چقدر جدی است
و زندگیشــان را تهدید میکند .به همین خاطر است
که میتوان امید داشت نسبت به سرمایهگذاری در این
زمینه واکنش مثبت نشــان دهند .شرکتها و بخش
خصوصی هم در این زمینه باید وارد میدان شوند و به
کنترل بحران کمک کنند .آنها باید چشمهای خود را
به روی خطراتی که زمین را تهدید میکند ،باز کنند.
برخی اقدامات را میتوان به ســادگی انجام داد .اما برخی دیگر به ســرمایهگذاری و
پس این
حمایتهای مردمی نیاز دارند .کشورهای ثروتمند میتوانند تا حدود زیادی از ِ
ماجر بربیایند و بحران را کنترل کنند .اما در کشورهای فقیر ،وضعیت کمی فرق دارد .به
همین خاطر است که در توافق پاریس برای کشورهای کمدرآمد و فقیر ،سهم دیگری برای
سرمایهگذاریها در نظر گرفته شد.
یکی از نکات مهم این است که کشورهای ثروتمند هنوز به صورت جدی با بحرانهای
ناشی از تغییرات اقلیمی مواجه نشدهاند .برای مثال آمریکا هنوز به درستی با این پدیده
مواجه نشده و در نتیجه احتمال دارد که مردم هنوز ضرورت رسیدگی به این امر را درک
نکرده باشند .اما مقامات تالش دارند این مسئله را به مردم تفهیم کنند که بحران جدی
است و همه را درگیر خود میکند.
برخی افراد که هنوز برای زمین دلســوزی دارند ،دست به کار شدهاند و تالش دارند
با ابداعات خود زمین را نجات دهند .اما تا زمانیکه همه مردم جهان در این زمینه اقدام
نکنند و دست به کار نشوند ،نمیتوان انتظار بهبود داشت .واقعیت این است که بحران
تغییرات اقلیمی باید برای همه مردم جهان قابل درک شود تا برای مقابله با آن اقدام کنند.
آنها باید ببینند که تغییرات اقلیمی با جهان چه میکند و بعد با همکاری یکدیگر ،دست
به اقداماتی سازنده بزنند.
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در بسیاری از کشورهای جهان از برزیل گرفته تا بالروس ،همهگیری جرقه ناآرامیهای خیابانی را
زدهاست .بسیاری از مردم در این کشورها به دلیل ناکارآمدی و بیکفایتی دولت دست به اعتراض زدهاند
و به خیابانها آمدهاند .مردم بابت مشکالتی که پیش آمده ،دولت را مقصر میدانند.

[ اعتراضات و کرونا ]

مشتهای گرهخورده با ماسک

همهگیری آتش اعتراضات را خاموش کرد
در اکثر کشــورها واکســنهایی در اختیار عموم مردم قرار میگیرد
که نســبت به آن خوشبین نیستند .بررسیها نشان میدهد اعتماد
جهانی به واکسنهایی مانند فایزر و مدرنا بیشتر است .اما دسترسی به
این واکسنها بسیار پایین برآورد شدهاست .مردم معتقدند که برخی
واکسنها عملکرد بهتری در مواجهه با ویروس دارد و به همین خاطر
ن واکســنها دسترســی پیدا کنند .اما قضیه به این
اصرار دارند به آ 
سادگی نیســت .همین مسئله هم باعث میشود که مردم دست به
اعتراض بزنند.

در تایلند ،اعتراضات درست در
زمانی صورت گرفت که گونه
جهشیافته کرونا موسوم به
دلتا ،در این کشور شایع شده
بود .بررسیها نشان میدهد تنها
 ۵درصد از مردم این کشور به
صورت کامل واکسینه شدهاند .از
طرف دیگر ،رشد اقتصادی در این
کشور بسیار پایین بودهاست.
این کشور اخیرا پیشبینی رشد
اقتصادی خود برای سال  ۲۰۲۱را
از  ۳درصد به  ۱.۸درصد رساند.
به همین خاطر است که شرایط
پیچیده و وخیم شد

چرا باید خواند:
پیش از شیوع
همهگیری کرونا،
موجی از اعتراضات
بهویژه در کشورهایی
با درآمد متوسط به راه
افتاده بود .بسیاری از
افراد تصور میکردند
همهگیری ،آتش
اعتراضات خیابانی را
خاموش خواهد کرد.
اما حاال میبینیم که
اعتراضاتهمچنان
ادامه دارند.
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در تایلند ،عده زیادی جان خود را بابت ابتال به کرونا از دست دادهاند.
مردم از این بابت خشمگین هستند .آنها میگویند ناکارآمدی دولت
منجر به بروز این بحران و از دست رفتن جان هموطنانشان شدهاست.
به همین خاطر است که موجی از اعتراضات در خیابانها به راه افتاده و
همه مردم تصویری از جسدها به دست گرفتهاند و در خیابانها اعتراض
میکنند .آنها معتقدند مقامات و مسئوالن کشور باید نسبت به این
مرگومیرهای کرونایی پاسخگو باشند.
مشکلی که در تایلند به وجود آمده ،مختص این کشور نیست .در
بسیاری از کشورهای جهان از برزیل گرفته تا بالروس ،همهگیری جرقه
ناآرامیهای خیابانی را زدهاست .بسیاری از مردم در این کشورها به دلیل
ناکارآمدی و بیکفایتی دولت دســت به اعتراض زدهاند و به خیابانها
آمدهاند .مردم بابت مشکالتی که پیش آمده ،دولت را مقصر میدانند.
در برخی از کشورها ،مردم ثروتمند به راحتی به واکسن دسترسی پیدا
میکنند .در حالیکه برای مردم فقیر ،خبری از واکسیناسیون نیست.
به همین خاطر است که مردم خشمگین شدهاند و اعتراض میکنند.
واقعیت این اســت که مردم از یکسو بابت بیکفایتی دولتهای
خود خشمگین هستند و از طرف دیگر از اینکه باید در تنهایی ،بابت از
دست رفتن دوستان و عزیزان خود سوگواری کنند ،به ستوه آمدهاند .به
همین خاطر است که همهگیری به نوعی وضعیت را وخیمتر کردهاست.
اما همین اعتراضات منجر به بدتر شدن شرایط همهگیری شدهاست.
بــرای مثال در تایلند ،اعتراضات درســت در زمانی صورت گرفت که
گونه جهشیافته کرونا موســوم به دلتا ،در این کشور شایع شده بود.
بررسیها نشان میدهد تنها  ۵درصد از مردم این کشور به صورت کامل
واکسینه شــدهاند .از طرف دیگر ،رشد اقتصادی در این کشور بسیار
پایین بودهاست .این کشور اخیرا پیشبینی رشد اقتصادی خود برای
سال  ۲۰۲۱را از  ۳درصد به  ۱.۸درصد رساند .به همین خاطر است که
شرایط پیچیده و وخیم شد.
بســیاری از مردم جهان به واکسن به قدر کافی دسترسی ندارند.
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JJتا کرونا باشد ،اعتراضات ادامه خواهد داشت
تصور عموم مردم بر این اســت که شــیوع همهگیری کرونا منجر
به ترس و نگرانی شــده و در نتیجه مــردم را در خانه نگه میدارد .به
همین خاطر است که برخی تحلیلگران تصور میکردند همهگیری
کرونا ،آتش اعتراضات را خاموش خواهد کرد .اما حاال میبینیم که در
سرتاسر جهان خالف این امر ثابت شدهاست .جنبشهای بزرگی دقیقا
پس از کرونا به راه افتاد .بررسیهای اکونومیست نشان میدهد وقوع
اعتراضات بزرگ در سرتاسر جهان در فاصله سالهای  ۲۰۱۱تا ۲۰۱۹
تقریبا  ۲.۵برابر شدهاست و این روند هنوز هم ادامه دارد .در واقع هیچ
اعتراضی متوقف نشدهاست .جمعیت زیادی از مردم جهان ،خشمگین
هستند و کرونا نمیتواند خشم آنها را مهار کند ،حتی در برخی موارد
تشدید هم میکند.
ِ
نخست شیوع همهگیری ،اکثر اعتراضات از میان
البته در هفتههای
رفتند .اما طولی نکشید که دوباره همه به خیابانها آمدند و خشم خود
را نشان دادند .حجم نارضایتیهایی که در میان عموم مردم وجود دارد
باعث شد کسی در خانه نماند .برخی اعتراضات کامال خشونتآمیز بوده
و منجر به از دست رفتن جان انسانها هم شدهاست .به همین خاطر
است که گفته میشود کرونا عمال اعتراضات را کاهش نداده بلکه تشدید
هم کرد هاست.
برخی تحلیلگران میگویند همهگیری از الگوی موجود در جهان
پیروی کرده و در نتیجه منجر به افزایش تنشها و ناآرامیها شدهاست.
براســاس گزارشهای صندوق بینالمللی پول ،اصلیترین دلیل برای
افزایــش ناآرامیها در کنــار کرونا ،افزایش بحرانهــای اقتصادی در
نقاط مختلف جهان اســت .در واقع مشکالت اقتصادی ،بستری برای
نارضایتی عمومی در سرتاسر جهان فراهم آورده و نابرابریهایی را ایجاد
کردهاست .به این ترتیب مردم دست به اعتراض میزنند تا راهی برای
بهبود اوضاع پیدا کنند.
شدن آن فقط بحران را
همهگیری راه درازی تا پایان دارد .ادامهدار
ِ
تشدید میکند .شاید وقتی همهگیری به پایان رسید ،آتش اعتراضات
هم کمی فروکش کند .اما تا زمانیکه کرونا بر جهان حاکم باشــد،
آتش اعتراضات زبانه میکشــد .واقعیت این است که کرونا شرایط را
ی که کرونا به پایان نرسد ،اعتراضات هم به پایان
بدتر کرده و تا زمان 
نخواهد رسید.

حتی بازار زغالسنگ هم دوباره داغ شدهاست .چینیها اصلیترین متقاضیان زغالسنگ در جهان هستند .این در حالی است که چین وعده داده میزان
انتشار گازهای گلخانهای را کنترل کند و در عینحال میداند زغالسنگ یکی از بدترین سوختهای فسیلی است که بیشترین میزان آالیندگی را در جهان
دارد .در واقع چین دوباره قدم به دنیای تولید گذاشته و به همین خاطر شرایط را بحرانی کردهاست.

چرا باید خواند:
یکی از عمدهترین
نگرانیهای بشر
در دنیای امروز،
تغییراتاقلیمیو
افزایش گرمایش
زمین است .اما بهرغم
چنین نگرانی بزرگی،
بررسیها نشان
میدهد که تقاضا
برای سوختهای
فسیلی در حال
افزایش است .این
سوختها ،اصلیترین
دلیل برای گرمایش
زمینمحسوب
میشوند.

[ سوختهای فسیلی ]

آتش!

تقاضا برای سوخت کثیف افزایشی است
روزها و هفتههای نخست شیوع همهگیری کرونا را به خاطر میآورید؟ در آن روزها،
تعطیلیهای گسترده ،دنیا را به جای بهتری تبدیل کرده بود .خبری از دود ماشینها و
کارخانهها نبود و همه میتوانستند از آپارتمانهای خود در شهرهای بزرگ ،هوای تمیز
استنشاق کنند .خیلیها تصور میکردند همهگیری میتواند تالشها برای کربنزدایی در
جهان را ســرعت ببخشد .دلیلش هم روشن بود ،وقتی کارخانهای کار نمیکرد ،خبری
از تقاضا برای نفت و سوختهای فسیلی نبود .اصلیترین آالیندههای زمین هم همین
سوختها هستند .به همین خاطر عدهای در حالت خوشبینانه تصور میکردند همهگیری
میتواند فرایند کربنزدایی در جهان را سرعت ببخشد و مانع از انتشار کربن شود.
دولتها مدتهاســت که اعالم کردهاند به دنبال دنیایی سبزتر هستند .آنها تالش
میکنند با اهدافی بلندپروازانه جلوی انتشار کربن را بگیرند .در اروپا برخی از کشورها اعالم
کردهاند که میزان انتشار سوختهای فسیلی خود را دستکم تا  ۵۵درصد نسبت به سال
 ۱۹۹۰کاهش خواهند داد .برخی هم گفتهاند تا پایان این دهه ،به هدف خود دست پیدا
خواهند کرد .ژاپن هم در روز  ۲۱جوالی  ۲۰۲۱اعالم کرد میزان انتشار گازهای گلخانهای
خود را از  ۷۶درص ِد امسال به  ۴۱درصد در سال  ۲۰۳۰خواهد رساند.
همه این حرفها ،ما را نسبت به آینده زمین خوشبین میکند .حرفهایی بزرگ که اگر
با عمل همراه شوند ،تغییرات بزرگی را در جهان ایجاد خواهند کرد .اما ماجرا این است که
بهرغم همه این صحبتها ،بررسیها نشان میدهد که تقاضا برای سوختهای فسیلی در
حال افزایش است .به این ترتیب خبری از کنترل میزان انتشار گازهای گلخانهای نیست.
اخیرا آژانس بینالمللی انرژی ،گزارشی منتشر کرده که در آن حقایق تکاندهندهای وجود
دارد .در سال  ۲۰۲۱میزان تقاضا برای برق در جهان  ۵درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
در سال  ۲۰۲۲این رقم به  ۴درصد خواهد رسید .بخشی از این برق از طریق سوختهای

فسیلی حاصل میشــود .حدودا  ۴۵درصد از برق مورد نیاز جهان در سال  ۲۰۲۱و ۴۰
درصد از برق مورد نیاز جهان در سال  ۲۰۲۲از طریق سوختهای فسیلی به دست خواهد
آمد .این آمار در جای خود میتواند نگرانکننده باشد.
JJاقتصادها رشد میکنند و زمین نابود میشود
یکی از مهمترین مســائلی که باید به آن توجه داشــت ،احیای اقتصاد آمریکا است.
بررســیها نشان میدهد اقتصاد آمریکا دوباره به میدان بازگشته و برای احیای خود به
سوختهای فسیلی در حجم کالن نیاز دارد .تقاضای شرکتهای صنعتی برای گاز طبیعی
در همین مدت کوتاه افزایشی چشمگیر داشتهاست .در آسیا و اروپا هم با تابستانی گرمتر
مواجــه بودیم به همین خاطر مصرف گاز طبیعی مایع افزایــش پیدا کرد تا برق برای
ســرمایش خانهها و اماکن تولید شود .گویی همهچیز دست به دست هم داده تا میزان
مصرف دوباره افزایش پیدا کند و حتی در مواردی ،بدتر از گذشته شود.
جالب اســت بدانید که حتی بازار زغالســنگ هم دوباره داغ شدهاســت .چینیها
اصلیترین متقاضیان زغالسنگ در جهان هستند .این در حالی است که چین وعده داده
میزان انتشار گازهای گلخانهای را کنترل کند و در عینحال میداند زغالسنگ یکی از
بدترین سوختهای فسیلی است که بیشترین میزان آالیندگی را در جهان دارد .در واقع
چین دوباره قدم به دنیای تولید گذاشته و به همین خاطر شرایط را بحرانی کردهاست.
پیشبینیهای اداره اطالعات انرژی آمریکا نشــان میدهد که مصرف زغالسنگ در
ِ
سوخت آالینده ،افزایش  ۲۶درصد
جهان ،صعودی است و به این ترتیب امسال مصرف این
و سال آینده هم افزایش  ۲۲درصدی را تجربه خواهد کرد .این یعنی ،وضعیت نه تنها بهتر
نشده ،بلکه بدتر هم شدهاست .کشورها برای اینکه عقبماندگی خود را در اقتصاد جبران
کنند ،فشارها را بر محیط زیست دوچندان کردهاند و به همین خاطر شرایط بحرانیتر
شدهاست .حتی برخی تنشهای سیاسی باعث شده شرایط پیچیدهتر هم بشود.
البته دولت چین در کشوری که جزو اصلیترین آالیندههای جهان است ،وعده داده
که میزان انتشــار کربن را کنترل کند .اما تا زمانیکه تقاضا برای کاالهایی مانند نفت و
زغالسنگ در مسیر افزایش است ،نمیتوان چندان به این وعدهها امید بست.
افزایش مصرف سوختهای فسیلی برای همه جهانیان ،نوعی زنگ خطر است .انتظار
میرفت با بحران اقتصادی ،تا حدودی میزان مصرف این سوختهای آالینده کاهش پیدا
کند .اما حاال میبینیم که اقتصاد در هر مسیری باشد ،به هر حال زمین نابود میشود و
تقاضا برای سوختهای فسیلی ،به صورت قوی ،وجود خواهد داشت.
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این سیلها در آلمان ،بلژیک و هلند تاکنون بیش از  200کشته بر جای گذاشتهاند و این عدد هنوز در حال افزایش است.
در منطقه شمال راین آلمان دستکم  48نفر فوت کردهاند .در منطقه آرویلر هم بهتنهایی دستکم  122نفر جان باختهاند.
در کل این کشور ،هنوز هم خبری از  160نفر دیگر نیست و اکنون بسیاری نگران فوت آنها هم هستند.

[ سیل آلمان ]

انتخابات روی آبها

صحنه سیاسی و اجتماعی آلمان درگیر سیالبهای عظیم

چرا باید خواند:
سیلهای عظیم ماه
پیش آسیبی جدی
به آلمان وارد کردند.
این مسئله باعث شد
باز هم بحثی داغ
در محافل سیاسی
این کشور پیش از
انتخاباتشکلبگیرد
و هنوز معلوم نیست
چه تاثیری روی
سکانداران سیاسی
این کشور بگذارد.

کارولین ویتزل ،یکی از شهرداران آلمان ،درباره سیلهای اخیر این
کشور میگوید« :سیلها و حجم خرابی آنها غیر قابل تصور هستند.
ما حتی نمیتوانیم هنوز میزان خسارت وارده را تخمین بزنیم ».بخشی
از شــهر او پس از اینکه یک رانش زمین در نزدیکیاش ایجاد شــد
تخلیه شدهاست .بخشی از یکی از قلعههای تاریخی آن فروریختهاست.
خیابانها از بیــن رفتهاند و حجم زیاد آب و الیههــای گِل آنها را
پوشاندهاند .سیل ماشینها را با خود جابهجا کرد و در نقاط مختلف
شــهر به صورت چپه رها کرد .چیزهایی که در خانههای مردم بود
مانند تودهای از آشغالهای گِلی روی هم تلنبار شد .حتی صلیبهای
ن محلی هم زیر آب شناور شدند.
گورستا 
شــهر ارفشــتاد یکی از آن مناطقی بود که ضربه بسیار زیادی از
مجموعه سیلهای جاری در اروپا خورد .این سیلها در آلمان ،بلژیک
و هلند تاکنون بیش از  200کشته بر جای گذاشتهاند و این عدد هنوز
در حال افزایش است .در منطقه شمال راین آلمان دستکم  48نفر
فوت کردهاند .در منطقه آرویلر هم به تنهایی دستکم  122نفر جان
باختهاند .در کل این کشور ،هنوز هم خبری از  160نفر دیگر نیست و
اکنون بسیاری نگران فوت آنها هم هستند .شهر ارفشتاد تا اینجای
کار سوگوار هیچ مرگی نیســت اما هنوز سرشماری درست از همه
ساکنان آن به عمل نیامدهاست.
JJکشمکشسیاسی
در حالیکه بدترین سیل در تاریخ پس از جنگ آلمان در حال فرو
نشستن است ،تقصیرها را به گردن دیگری انداختن آغاز شدهاست .این
مسئله تغییرات اقلیمی را باز هم به کانون بحثهای سیاسی پیش از
انتخابات  26سپتامبر بازگرداندهاست .تمام حزبهای سیاسی آلمان،
به غیر از حزب آلترناتیو آلمان که یک حزب دســت راستی افراطی
اســت ،قبول دارند که مقصر اصلی گرمایش زمین با عاملیت انسان
است .طبیعتا حزب سبز آلمان تمرکز اصلی خود را برای مدت زیادی
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روی ارتقای طرحهای مربوط به رســیدگی به تغییرات اقلیمی قرار
دادهاست .با اینحال این حزب پس از فاجعه سیل مراقب بود که به
نوعی کاسب فاجعه جلوه نکند.
سیاستمداران اپوزیسیون خواهان استعفای هورست سیهوفر ،وزیر
کشور فدرال ،هستند زیرا به نظر آنها دولت نتوانست به اندازه کافی
به مردم هشدار بدهد .هانا کلوک ،هیدرولوژیستی از دانشگاه ردینگ
که همبنیانگذار سیستم هشدار سیل اروپا ( )EFASاست میگوید
که پیشبینی به اندازه کافی صورت گرفتهبود اما میزان هشداری که
مقامات محلی دادند به شــدت نامنظم بود .در سیستم غیرمتمرکز
آلمان ،شــوراهای شــهر و منطقه در  16ایالت مسئول جلوگیری از
فجایای طبیعی هستند .بنابراین عمل کردن به هشدارهای EFAS
بر عهده آنها بودهاســت و بخش دولتی آلمان که مربوط به همین
کار است چند روز پیش از وقوع فاجعه این مسئله را اعالم کردهبود.
مسئوالن ،رسانهها و بخش عمومی در بسیاری از مناطق آسیبدیده
بیش از حد کم و بیش از حد ُکند با مردم ارتباط برقرار کردند که این
مسئله تا حدی ناشی از این بود که آنها فرض میکردند بهتر است
به جای دستور تخلیه دادن ،پیامهایی را از طریق ابزار دیجیتال ارسال
کنند .مسئله اینجاست که شبکهها به دلیل سیل از دسترس خارج
شدند ،یعنی پیامهای هشدارآمیزی که ارسال شدهبودند به آن دسته
از افرادی نرسیدند که به آنها نیاز داشتند .کلوک درباره این مسئله
میگوید« :در سال  2002بسیاری از افراد بی دلیل جان باختند و من
نگرانم که این بار هم همین اتفاق تکرار شد ه باشد».
هیچ یک از کاندیداهای صدارت در ســال جاری جایگاه سیاسی
شرودر را ندارند .شــاید این مسئله مهم نباشد چون هنوز دو ماه تا
انتخابات فاصله است .مانفرد گولنر ،از مرکز نظرسنجی فورسا ،میگوید
سیل تاثیری قابل چشمپوشی بر انتخابات میگذارد .هنوز هم روشن
نیست که آیا عمده مردم تغییرات اقلیمی را مقصر این فاجعه قلمداد
میکنند یا خیر .حتی اگــر این کار را هم بکنند ،هنوز هم مطمئن
نیستند که حزب سبز توانایی خاصی برای مقابل با آن داشته باشد.
از آنجایی که از  70ســال اخیر آلمان 50 ،سال در دست یک حزب
بودهاست ،به احتمال زیاد اعتماد به این حزب برای مدیریت درست
کشور بیشتر وجود دارد .حزب سبز تجربه کمی در مدیریت یک کشور
دارد.
کمپینهای انتخاباتی در هفته جاری در آلمان متوقف شدند ،زیرا
این کشور هنوز نتوانسته با فاجعهای کنار بیاید که به لحاظ مرگومیر
افراد وضعیت آنقدرهــا بدی هم ندارد .فدریک اوتو ،یک متخصص
اقلیم از دانشگاه آکسفورد ،آگاهی عمومی درباره این مسائل را بسیار
پاییــن میداند« :تعداد کمی از افــراد در آلمان وجود دارند که واقعا
میفهمند آب و هوا قادر به کشــتن افراد است ».یک فاجعه در این
مقیاس میتواند کاتالیزر اثربخشی باشد .امید این است که مقامات این
کشور این بار درس خود را بگیرند و داستان  19سال پیش تاکنون،
دوباره تکرار نشود.

حتی همین حاال هم امکان ظهور موج جدید وجود دارد .پیمایشی از  36هزار نفر در  70منطقه از 21
ِ
دوسوم هندیها آنتیبادی کووید 19-دارند که شامل  62درصد
ایالت هند نشان میدهد که بیش از
از افراد واکسینهنشده هم میشوند.

[ اقتصاد هند ]

مزده
هند غ 
بحران کرونا اقتصاد هند را کامال فلج کردهاست

عالیم ترکیبی پیچیده دارند که شــامل ُکند شدن،
چرا باید خواند:
بیحالی عمومی ،افســردگی و ناتوانــی در تمرکز
نهتنهاهندآسیب
میشوند .چیزی شبیه به کووید طوالنیمدت با این
جانی فراوانی از موج
تفاوت که قربانی این نــوع خاص از بهبود به تاخیر
دوم کرونا دید ،بلکه
افتاده از ویروس ،یک شخص نیست ،بلکه کل اقتصاد
تعطیلیهایسال
هند است.
 2020هم کمر اقتصاد
تــا پایان مــاه ژوئن تقریبا  4میلیــون هندی از
این کشور را شکستند
کوویــد 19-جان باختند .البته ایــن عدد مربوط به
و در حال حاضر نه
گزارشهای واقعی اکونومیست است و چیزی ده برابر
مسیر روشنی برای
اعداد رسمی را نشان میدهد .این عدد نشان میدهد
سالمت هند قابل
که ویروس در هند بسیار کشــندهتر از کشورهایی
مشاهده است ،نه
ثروتمند چون بریتانیا و آمریکا اســت که گرچه به
برای اقتصادش.
شدت با کرونا برخورد کردند اما نرخ مرگومیرشان
تقریبا شبیه به هند ،پیش از رسیدن موج دوم مرگبار
کرونا است .پس جای تعجب هم ندارد که این کشور برای برگشتن به مسیر اصلی خود
با دشواریهای فراوانی روبهرو است.
یکی دیگر از مســائلی که هند را متمایز میکند ضرب ه سهمگینی است که اقتصاد
این کشــور خورده .در حالیکه اقتصاد کشــورهای ثروتمندتر در مسیر بازگشت قرار
گرفتهاست ،هند هنوز هم درگیر بیکاری مداوم ،تورم بسیار باال ،تقاضای ضعیف و افت
شدید پساندازها و سرمایهگذاریهاست .بسیاری از این مشکالت از پیش از کووید19-
هم وجود داشتند اما توسط آن بدتر شدند .کمپین واکسیناسیون این کشور هم مانند
آمبوالنسی که در ترافیک بمبئی گیر کردهاست به کندی پیش میرود و مسیر بازگشت
این کشور به سالمت بهتر طوالنیتر و دردناکتر از دیگر کشورهاست.
برای درک این مسئله نیراژ وورا ،فروشنده لوازم خانگی در بمبئی ،پایتخت مالی هند،
را در نظر بگیرید .طی تعطیلی اجباری ملی در سال گذشته حقوق او از  26هزار روپیه در
ماه ( 348دالر) به  14هزار روپیه کاهش پیدا کرد .در بهار سال جاری پدرش به ویروس
کرونا مبتال شد و هزینههای درمان او به حدی باال رفت که هم او هم خواهرش مجبور
شدند به حسابهای سپرده ثابت خود دست بزنند .زمانیکه این پول هم کم آمد ،او به

مشتریانی رو کرد که اعتمادشان را جلب کردهبود و کمکهای آنها باعث شد او بتواند
از پس هزینه درمان  280هزار روپیهای بربیاید.
خانواده وورا در حال حاضر خوب هستند اما داروهای پدرش کماکان ماهانه  3الی
 4هزار روپیه را در خود میکشد ،و به اضافه آن  5هزار روپیه اجاره دارد و بدهیهایی
که طی مدت درمان باال آمدهاند .خود او که حاال همیشه خانه را با ماسک و دستکش
و ضدعفونیکننده ترک میکند میگوید« :اصال نمیفهمم پول کی به حسابم میآید و
کی غیب میشود .خانواده من دیگر نمیتوانند از پس چنین اتفاقی بربیایند».
JJبحرانی به وسعت یک شبهقاره
در سال مالی منتهی به  31مارس ،تولید ناخالص داخلی هند  7.3درصد افت کرد
که این عدد بیش از هر اقتصاد بزرگ دیگری در آسیا بود .البته این اتفاق پیش از موج
وحشــتناک دوم کرونا اتفاق افتاد .البته ضربههای اقتصادی این موج احتماال به شدت
تعطیلی گسترده میانه سال  2020نیست که باعث شد میلیونها کارگر مهاجر بیکار و
سرگردان بمانند .اما برای بسیاری از افراد ،مخصوصا در بین طبقه متوسط حقوقبگیر
هند ،شوک روانی موج دوم بدتر هم بود .در حالیکه میلیونها نفر ناگهان دیدند که از
نردبان درآمدی سقوط کردند ،مانند آقای وورا ،حتی آنهایی که وضعیت بهتری داشتند
هم مجبور شدند به سرمایهگذاریها و پساندازهای خود دست بزنند .وام بانکی در ازای
طال و جواهر که سنتیترین نوع پسانداز در هند است طی سال مالی اخیر رشدی 82
درصدی را تجربه کرد.
حتی همین حاال هم امکان ظهور موج جدید وجود دارد .پیمایشی از  36هزار نفر
در  70منطقه از  21ایالت هند نشــان میدهد که بیش از دوسو ِم هندیها آنتیبادی
کووید 19-دارند که شــامل  62درصد از افراد واکسینهنشده هم میشوند .مانند مرگ
بیش از حد باال در هند ،قطعا در این مورد هم باز با پدیده غیرقابل پیشبینی جدیدی
روبهرو خواهیم شد .با اینحال باز هم تقریبا نیم میلیارد نفر از افراد آنتی بادی ندارند.
تنها  6.5درصد از جمعیت هند به طور کامل واکسینه شدهاند .بسیاری از آنهایی که
آنتی بادی دارند هم به خاطر عفونت گونههای قدیمیتر این ویروس چنین شدهاند و
هنوز هم در معرض بیماری خفیف قرار دارند و ممکن است افرادی را که هیچگونه آنتی
بادی ندارند آلوده به گونه دلتا یا حتی جهشی جدید کنند.

اوج شب هقاره
شیوع روزانه کووید 19-در هند ،هزار نفر
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ارزانترین جایی که میتوان ساندویچ بیگمک خرید لبنان است و گرچه این ساندویچ
 37هزار پوند لبنان قیمت دارد ،اما با تبدیل پوند لبنان به دالر آمریکا هر ساندویچ چیزی در
حدود  1.68دالر قیمت دارد.

[ شاخص بیگمک ]

دعوا سر یک ساندویچ
شاخص بیگمک پایین نگه داشتن مصنوعی ارز را افشا میکند

گمک
شاخصبی 
ارز محلی کشورها با ارزشگذاری اضافی ( )+یا کاسته ( )-نسبت
به دالر آمریکا ،درصد
شاخص بیگمک ،دالر
8.35
7.04

چرا باید خواند:
فرض کنید در بازار
ارز هر دالر 25
هزار تومان باشد و
ساندویچ بیگمک5
دالری آمریکایی در
ایران به قیمت 100
هزار تومان به فروش
میرود .این مسئله به
سادگی نشان میدهد
که ارزش تومان ایران
باید بیش از چیزی
باشد که در بازار ارز
نشان داده میشود.

در حال حاضر این ساندویچ
به طور میانگین در چهار شهر
بزرگ  5.65دالر قیمت دارد.
این همبرگر در ویتنام 69
هزار دانگ هزینه برمیدارد
که تقریبا  3دالر است و این
نشان میدهد که بیگمک
در ویتنام تقریبا  47درصد
ارزانتر از آمریکا است
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نشریه اکونومیست  35سال پیش شاخص بیگمک را معرفی کرد
و در آن زمان این ســاندویچ معروف مکدونالد تنها  1.6دالر قیمت
داشــت .در حال حاضر این ساندویچ به طور میانگین در چهار شهر
بزرگ  5.65دالر قیمت دارد .این افزایش قیمت به شدت باالتر از نرخ
تورم طی همین دوره زمانی است.
با توجه به نمودار متوجه میشویم که محل تولد ساندویچ بیگمک
امروزه یکی از گرانترین جاهایی است که میتوان آن را خرید .برای
مثال این همبرگر در ویتنام  69هزار دانگ هزینه برمیدارد که تقریبا
 3دالر اســت و این نشان میدهد که بیگمک در ویتنام تقریبا 47
درصد ارزانتر از آمریکا است.
البته هدف از معرفی این شــاخص راهنمایی خریداران نبود بلکه
میخواستیم وضعیف ارزهای مختلف را با آن تحلیل کنیم .قدرت یک
ارز در اصل باید بیانگر قدرت خرید آن باشد و این مسئله را گوستاو
کسل ،اقتصاددان ســوئدی در آموزه «برابری قدرت خرید» خود در
سال  1918ارائه کرد .از آنجایی که  69هزار دانگ و  5.65دالر قدرت
خرید یک برگر یکسان را دارد ،باید به یک اندازه مساوی ارزش داشته
باشند .این واقعیت که شما میتوانید با دانگ این همبرگر را  47درصد
ارزانتر از قیمت دالریاش بخرید نشان میدهد که ارز دانگ پایینتر
از ارزش واقعیاش در بازار ارز معامله میشود.
JJگارد آمریکایی
خزانهداری آمریکا هم قطعا همین فکر را میکند .این وزارتخانه
سالی دو بار درباره کشورهایی که ارز خود را به شکل مصنوعی ارزان
نگه میدارند تا بتوانند از طریق آن صادرات خود را بهبود بخشــند و
قدرت رقابتی خود را افزایش دهنــد ،به کنگره گزارش میدهد .در
آخرین گزارش نام ویتنام هم در کنار ســوییس و تایوان آورده شد.
خزانهداری آمریکا طی ماههای اخیر وارد مذاکرات مشخصی با ویتنام
برای حل این مسئله شدهاست.
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لبنان

در آخرین روزهای تیرماه هر دو کشــور به توافقی رسیدند .بانک
مرکزی ویتنام متعهد شــد که در کاهــش ارزش رقابتی مداخلهای
نداشته باشد و عنوان کرد که به تدریج به ارز اجازه شناوری بیشتری
میدهد و درباره مداخلههایش در بازار ارز شفافتر عمل میکند .اگر
این مسئله به خوبی پیش رود امکان وقوع هر نوع تعرفه مضر بین این
دو کشور از بین میرود.
اگرچه شاخص بیگمک نشانگر مشکالت ویتنام است ،بد نیست
این مسئله را باز هم در ذهن بیاوریم که کال کشورهای فقیر نسبت
به ثروتمندها از جهات بسیار زیادی ارزانتر به نظر میرسند و ویتنام
مورد عجیبی در این میان نیست .قیمت یک همبرگر وابسته به تولید
ناخالص داخلی سرانه یک کشور است .البته مورد تایوان خاص است
زیرا این کشور در حالی که ثروت خوبی دارد باز هم به طرز عجیبی
ارزان به نظر میرســد و ســوییس هم با هر متر و معیاری بیش از
حد گران است .ارزانترین جایی که میتوان ساندویچ بیگمک خرید
لبنان است و گرچه این ساندویچ  37هزار پوند لبنان قیمت دارد ،اما
با تبدیل پوند لبنان به دالر آمریکا هر ساندویچ چیزی در حدود 1.68
دالر قیمت دارد.
یکی از عواملی که باعث شدهاست این ساندویچ اینقدر در لبنان
ارزان باشــد این اســت که واردکنندگان لبنانی میتوانند مواد اولیه
بیگمک را با ارزی یارانهای خریداری کنند .همین چندنرخی شدن
ارز در لبنان بیانگر فاجعه اقتصادی این کشور است و در عین حال به
آن دامن هم میزند به شکلی که همین ساندویچ ارزان بیگمک هم
دردی از مردم دوا نمیکند.

پیاده کردن این مزارع محدودیتهای خود را دارد و محدود به آبهای کمعمقتر از 60
متر است .متاسفانه تقریبا  80درصد از بادهای ساحلی جهان برفراز نقاطی میوزند که
عمق بیشتری نسبت به این محدودیت دارند.

[ انرژی تجدیدپذیر ]

بادهای همیشه بهاری
گامهای بلند در راستای رسیدن به بیشترین حد انرژی بادی

کمپانی بزرگ نفت و گاز شــل و شــرکت اسکاتیش پاور که در
زمینه تاسیسات برق فعالیت میکند در آخرین روزهای تیرماه اعالمی ه
مشترک بسیار مهمی منتشر کردند .طبق این اعالمیه این دو شرکت
به صورت مشترک پیشنهادی را به مقامات بریتانیایی ارائه کردند برای
ساختن بزرگترین مزرعه توربینهای بادی شناور جهان در نزدیکی
ساحل اسکاتلند .در حال حاضر بزرگترین مزرعه شناور جهان یک
مجموعه  6توربین  50مگاواتی است که تا ماه دیگر در دریای شمالی،
 15کیلومتری ابردین تکمیل میشود .این دو شرکت اعالم کردند که
قصدشان ساختن یک مزرعه در مقیاس گیگاواتی است.
مزارع بادی نزدیک ساحل یا همان آفشور با بنیانهایی در کف
دریا در حال حاضر بخشــی از ترکیب انرژی در چندین نقطه جهان
هستند .طی چهار سال اخیر ظرفیت این مزارع تقریبا دو برابر شده و
از  19گیگاوات به  35گیگاوات رسیدهاست و هزینه هم تقریبا یکسوم
کاهش پیدا کرده و از  120دالر به ازای هر مگاواتســاعت به حدود
 80دالر رسیدهاست .البته این نکته را هم باید در نظر داشت که پیاده
کــردن این مزارع محدودیتهای خــود را دارد و محدود به آبهای
قتر از  60متر است.
معم 
ک 
متاسفانه تقریبا  80درصد از بادهای ساحلی جهان بر فراز نقاطی
میوزند که عمق بیشــتری نســبت به این محدودیت دارند .آژانس
بینالمللی انرژی که شاخهای از سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
اســت ،عنوان کردهاست که اگر بتوان از این بادها بهره برد ،به حدی
برق تولید میشود که تا سال  2040بتوانیم  11برابر بیشتر از نیازمان
برق تولید کنیم .گره کار در ساختن توربینهایی است که گرچه به
کف دریا متصل هســتند ،اما شناور باشند .اگر شل و اسکاتیش پاور
بتوانند این گره را حل کنند ،گامی بزرگ در راستای آزاد کردن این
پتانسیل برداشته میشود.
JJآبیهای بادگیر
یک دهه پیش ،فناوری توربین شــناور تنها یک داســتان جالب
به نظر میرسید .مشکل داستان خود توربینها نبودند ،بلکه شناور
کردنشان دشــوار بود .صنعت نفت و گاز از دهه  60میالدی باز های
از فونداسیونهای شناور را توسعه داد که میتوانستند اجسام بزرگی
مانند تجهیزات عظیم حفاری را روی دریا شناور نگه دارند .با اینحال
تبدیل کردن این توانایی به انرژی بادی داستان خیلی سرراستی نبود.
ن بادی ،بر خالف ریگ حفاری نفت ،عمده وزن
در وهلــه اول ،توربی 
خود را در نقطه باالیی خود جا داده است و همین مسئله تعادل آن را
ن نیروهای ژیروسکوپی
کمتر میکند .مسئله دوم هم این بود که توربی 
قدرتمندی ایجاد میکند که منجر به بیتعادل شدن ماشین شناور
میشود .در آن سالها حل کردن این مسائل به شکلی ارزان که بتواند
با توربینهای متصل به کف اقیانوس رقابت کند بسیار دشوار بود.
حاال دیگر داســتان فرق کردهاست .یک دهه توسعه مداوم نهایتا
منجر به دو چیز شد :اثبات این مسئله که توربینها میتوانند شناور

باشــند و روشن شدن شکل و شمایل شناوری آنها .مهندسان طی
فرایندی طوالنی از نمونهسازیهای پیدرپی به این مرحله رسیدند.
آنها با استفاده از نمونههایی که در حوضچههای موج دانشگاهی تست
میشدند توانستند با باال بردن مقیاس به نمونههای صنعتی آزمایشی
در سواحل نروژ ،پرتغال و ژاپن برسند.
هر واحد که دارای حسگر اســت ،دادههایی را درباره متغیرهایی
مثل سرعت باد ،میزان پیچش و ارتفاع موج ثبت میکند .این دادهها
هم برای طراحی نمونههای بزرگتر و پایدارتر استفاده میشدند .نتیجه
این طراحیها امروز قابل مشــاهده است و مدلهای جدیدتری را در
سواحل پرتغال و نروژ میبینیم که میتواند به شکلی ایمن توربینها را
با قدرتی چهاربرابر نسل قدیمیتر شناور کند .همین مسئله باعث شد
مهندسان مسئله شناوری را حلشده در نظر بگیرند.
برای بهبود مسائل امروزه فناوریهای جدیدی هم پیشنهاد شدهاند
که البته هنوز هیچ کدام از سطح پروتوتایپ فراتر نرفتهاند .با این حال
ممکن است برای ساختن مگاتوربینهای آینده ،خواه ثابت باشند خواه
شناور ،مفید از آب دربیایند .البته توربینهای شناور ممکن است یک
راه حل جایگزین هم داشــته باشــند .این نوع از توربینها بر خالف
توربینهای ثابت قابلیت جدا شدن و انتقال به خاک ساحل را دارند.
تحلیلهای اخیر نشان میدهند که اینکه کدام راه بهتر باشد به شدت
تحت تاثیر مکان اجرای پروژه است .اگر توربین شناور نزدیک ساحل
باشد ،جدا کردن آن و انتقالش به ساحل به منظور تعمیر شاید کاری
سادهتر باشد و اگر از خاک دور باشد شاید نیازمند تجهیزات پیچیده یا
جرثقیلهای باالرونده باشیم.
مسیر کلی این داستان به سمتی حرکت میکند که به احتمال
زیاد به زودی امکان بهره بردن از حجم بسیار بیشتری از انرژی برق
باد فراهم میآید و این کار بدون پر کردن دامنههای کوه با توربینها
و کسب و ســود در حال انجام این پروژهها شدنی میشود .همین
مسئله به سادگی میتواند منجر به این شود که باد به بادبان کشتی
همه بوزد.

چرا باید خواند:
اگر بتوانیم از تمام
بادهای دریایی انرژی
برق تولید کنیم،
ظرفیت تولید برق به
 11برابر میزان نیازی
میرسد که در سال
 2040خواهیم داشت.
این کار اما سختیهای
فراوان خود را دارد اما
رفتهرفته گامهایی
بزرگ برای حرکت
در مسیر آن برداشته
میشوند.
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مسئله تنها داده نیست .بهغیر از دادهها ابزارها و تکنیکهای فراوانی برای کار کردن روی این
دادهها هم وجود دارد .برای مثال بستههای مدلسازی  3Dامروزه این امکان را به شما میدهند
که بفهمید سایه موجود در یک تصویر ناشی از چه جسمی است.

[ خدمات اطالعاتی ]

جاسوسی دیگر معنای سابق را ندارد
حجم زیاد دا دهها علیه انحصار اطالعاتی دولتها
چرا باید خواند:
یک آد ِم خوره
تصویرهای
ماهوارهای را تصور
کنید که با حوصله
خرج کردن بتواند
مزارع گسترده
موشکی جهان را پیدا
کند.همینمسئله
باعث میشود کارهای
اطالعاتی و امنیتی که
تا همین یک دهه پیش
مطلقا در انحصار
دولتها بود دچار
نوعی رقابت همگانی
شود .برای درک بهتر
این مسئله با چند
مثال ،این گزارش را
حتمابخواند.

جــان ِکنِدی ،کاندیدای دموکرات ریاســت جمهوری در ســال ،1960
رقیب جمهوریخواه خود را متهم به این مســئله کرد که دولت پیشــین
جمهوریخواهان اجازه ایجاد یک «شــکاف موشــکی» بین آمریکا و اتحاد
شوروی را دادهاست .این ایده شدنی به نظر میرسید .موفقیت اتحاد شوروی
در فرســتادن اولین ماهواره ،اسپوتنیک ،روی یک موشک به شکلی طبیعی
این حدس و گمانها را ایجاد کردهبود که بلوک شــرق در استفاده از چنین
سالحهایی بسیار جلوتر از آمریکا است.
این ایده گرچه شــدنی ،اما اشتباه بود .موشکهای قارهپیمای شوروی را
میشــد با انگشتان یک دست شمرد .شواهد این مسئله در دستان آیزنهاور
بود اما او نمیتوانســت آن را افشا کند زیرا اطالعات به دست آمده ناشی از
یک برنامه ماهواره جاسوسی بود .توانایی پیدا کردن سایتهای موشکهای
قارهپیما از فضا به حدی گرانبها بود که کاخ ســفید با تکیه به آن توانست
رازهای خود را حفظ کند .این مســئله که زمانی اتفاق تاریخی بود در حال
حاضر یک پروژه دانشجویی است؛ البته یک پروژه ویژه برای دانشجویی ویژه.
در اوایل ســال جاری میالدی زمانی که اخبار مربوط به ســایتهای پرتاب
موشک قارهپیمای چین در واشنگتن پیچید ،دِکر ا ِ ِولت خود را مشغول چنین
مسئلهای کرد .منابعی که در دسترس او بودند تصاویری ماهوارهای بودند که
به سادگی در دسترس قرار دارند .او برای حل این مسئله از یک قاعده ساده
استفاده کرد و دنبال ســیلوهای موشک را در زمینهای مسطحی از چین
گرفت که از رادارهای آمریکا در ژاپن و کره جنوبی فاصله داشته باشد و پس
از آن با سختکوشی به شکلی نظاممند تمام زمینهای خالی بخش غربی چین
را جارو کرد .او که بخشی از مغولستان داخلی را بدون موفقیت بررسی کرد
نهایتا در گانسو به مقصود خود رسید .در این منطقه ،یعنی جایی در بیابان
گبی ،او توانست  120سیلوی موشکی در حال ساخت را پیدا کند که از زمان
پایان جنگ سرد چیزی بیســابقه بودَ .مت کوردا ،یک پژوهشگر  26ساله
از فدراســیون دانشمندان آمریکا ،یک سال بعد همین الگو را در بخشهای
دورافتاده شینژیانگ پیدا کرد.
JJیک روش جدید
ا ِ ِولت اولین بار این نوع اســتفاده از دادههای ماهوارهای را دو سال پیش،
یعنی زمانی که دانشجوی سال دوم کالج بود کشف کرد .به گفته او «بعضی
از کالسها خستهکننده بودند و به همین خاطر من برنامه گوگل ارث را باز
کردم ».همین مسئله پای او را به فورنانپرو باز کرد ،که پروژهای با مشارکت
عمومی اســت و به افراد عالقهمند اجازه میدهد با همکاری با متخصصان
بتوانند انواع تصویرهای ماهوارهای را ردوبدل کنند و همین مسئله چیزهایی
زیادی را نشان داد :از معادن اورانیوم در هند تا تاسیسات سالحهای شیمیایی
در کشوری دیگر« :کار جالبی است».
همین مثال به ما نشــان میدهد که خدمات اطالعاتی و امنیتی از این
دســت رفتهرفته از انحصار دولتها در سطح جهان خارج شدهاند .دادههای
ماهوارهای البته تنها یکی از منابعی اســت که به ایــن جریان جدید دامن
زدهاند .وبســایتهایی وجود دارد که تمام اتفاقــات جالب در حال وقوع را
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رصد میکنند که برای مثال شامل مسیر حرکت کشتیها و هواپیماها هم
میشود .پایگاهدادههای بسیار گسترده قابل جستوجویی وجود دارند .چندین
ترابایت تصویر از گوشیهای همراه هرروزه در سایتهای شبکههای اجتماعی
بارگذاری میشــوند و عموما تگهای مفیدی هم دارند .بروس کلینگنر ،که
در  20سال اخیر تحلیلگر سازمان سیا بودهاست دراینباره میگوید« :مردم
امروزه روی گوشیهایشــان همان کیفیتی از اطالعــات را دارند که من در
گذشــته برای داشتن آنها باید وارد تاسیســاتی با سطح ایمنی بسیار باال
میشدم .این مسئله هنوز برای خود من هم قابل هضم نیست».
مسئله تنها داده نیست .به غیر از دادهها ابزارها و تکنیکهای فراوانی برای
کار کردن روی این دادهها هم وجود دارد .برای مثال بســتههای مدلسازی
 3Dامروزه این امکان را به شــما میدهند که بفهمید سایه موجود در یک
تصویر ناشــی از چه جسمی اســت .تنظیماتی هم در شبکههای اجتماعی
یا در دســترس نهادها وجود دارد که انجام این کارها را به شــکل شراکتی
ممکن میسازد .افراد مختلف ،از آنهایی که کامال در این زمینه تخصص و
ک خوره به چنین موضوعاتی
تجربه دارند تا مردم معمولی که صرفا مانند ی 
عالقه نشان میدهند با همکاری هم میتوانند بسیاری از بارهای اطالعاتی را
موشکافی کنند .بنابراین میتوان گفت دنیای اطالعات به نوعی دموکراتیک
شدهاست و این مسیر جدید هم دولتها را به چالش کشیدهاست ،هم تعریف
دیپلماسی را دستخوش تغییر کرده و هم به طور کل ایده محرمانگی را زیر
سوال بردهاست.
مثالهای فراوانی برای افشای اطالعاتی که توسط مردم عادی طی چند
سال اخیر اتفاق افتادهاســت وجود دارد که بررسی تمام آنها فرصت کافی
میطلبد اما یک چیز قطعی اســت :فناوریهای روز حتی در تضمینیترین
حیطه اختیارات دولتها هم وارد شــدهاند و نقش مــردم را پررنگتر از هر
دورهای در تاریخ کردهاند.

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

هشدارهای اقلیمی
شش دهه پیش شروع شد
بسیاری از رسانهها و سیاستمداران انکار میکردند که اقلیم تغییر میکند

بزرگترین تجربه ما

بزرگترین تجربه ما :تاریخ
حماسی بحران اقلیمی

آلیس بل
ناشر :بلومزبری
2021

درباره نویسنده
آلیس بل کنشــگر حوزه تغییر اقلیم و نویسنده ساکن
لندن است و مدیریت مؤسسه خیریه «پاسیبل» را هم
ً
برعهده دارد .او قبال اســتاد دانشگاه و روزنامهنگار در
حوزه سیاســت علم و فناوری بوده اســت .او در کالج
ســلطنتی لندن در زمینه ارتباطــات علم نیز تدریس
میکرده است.

اولین صفحه گزارش سیا ما را از این آگاه میکند که «تغییر اقلیم از سال  1960شروع شد ،اما
هیچکس ازجمله اقلیمشناسان آن را تشخیص نداد» .مشکالت کشت غله در اتحاد جماهیر شوروی
و هندوستان در اوایل دهه  1960به مشکالت آبوهوای ناگوار افزوده شد .آمریکا به هند گندم
صادر کرد و در شوروی هم بسیاری از افراد از گرسنگی مردند ،اتفاقی که نیکیتا خروشچف را کام ًال
برآشفته کرد و او را به زمین زد

شش دهه هشدار و انکار
زمزمه نگرانیها درباره تغییرات اقلیمی خیلی قبلتر از سالهای اخیر شروع شده بود
ترجمه :سعید ارکانزاده یزدی

ســازمان مرکزی اطالعات آمریکا ،ســیا ،در ماه اوت سال  1974تحقیقی
اقلیمی را روی رویدادهای احتمالیای انجام داد که ممکن بود باعث ایجاد مسایل
امنیتی شود .این مطالعه بســیار هیجانانگیز بود .تحقیقات هشدار میدادند که
دوران جدیــدی از وضعیت ناگوار آبوهوایی ظهــور مییابد که به ناآرامی و
مهاجرتهــای جمعی منجر میشــود (مهاجرتهایی کــه بهنوبه خود باعث
ناآرامیهای بیشتر میشوند) .این عصر جدید که سیا تصویر میکرد لزوم ًا یکی از
گرمترین دماها نبود؛ سیا از دانشمندان همانقدر هشدار درباره گرمشدن شنیده
بود که هشدار درباره سردشدن .اما جهتی که دماسنج بهسمتش میرفت دغدغه
فوری آنها نبود .دغدغه آنها تأثیر سیاسی این تغییرات بود .آنها با بهاصطالح
«عصر یخ کوچک» آشنا بودند ،یک سلسله دماهای چند قرن متمادی ،تقریب ًا از
 1350تا  1850میالدی که نهتنها خشکسالی و قحطی را بهدنبال آورده بود بلکه
باعث جنگ هم شــده بود ــ بنابراین تغییرات اقلیمی جدید نیز میتوانست به
همین موارد بینجامد.
اولین صفحه گزارش ما را از این آگاه میکند که «تغییر اقلیم از ســال 1960
شــروع شد ،اما هیچکس ازجمله اقلیمشناســان آن را تشخیص نداد» .مشکالت
کشــت غله در اتحاد جماهیر شــوروی و هندوســتان در اوایل دهه  1960به
مشــکالت آبوهوای ناگوار افزوده شد .آمریکا به هند گندم صادر کرد و در
شوروی هم بسیاری از افراد از گرسنگی مردند ،اتفاقی که نیکیتا خروشچف را
کام ً
ال برآشفته کرد و او را به زمین زد.
اما این گزارش میگوید که جهان به این هشــدارها اعتنایی نکرد و افزایش
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جمعیت مردم دنیا ادامه یافت و کشــورها سرمایهگذاریهای عظیمی بر حوزه
انرژی و فناوری و پزشکی میکردند.
در این بین ،آبوهوای بد گسترش یافت و بهسمت مجموعهای از کشورهای
غرب آفریقا رفت که درست زیر خط صحرا بودند .این گزارش استدالل میکند
که مردم در موریتانی ،ســنگال ،مالی ،بورکینافاســو ،نیجر ،چاد اولین قربانیان
تغییرات اقلیمی شــدند اما رنجهای آنها با مشکالت دیگری پوشانده شد ــ یا
اینکــه بخشهای ثروتمندتر جهان خیلی راحت توجهی به آنها نکردند .وقتی
که تأثیرات تغییر اقلیم شــروع به سرایتکردن به بخشهای دیگر جهان کرد،
در اوایل دهه  1970گزارشهایی از خشکســالی و خراب شدن محصول غله و
سیل از برمه ،پاکستان ،کره شمالی ،کاستاریکا ،هندوراس ،ژاپن ،مانیل ،اکوادور،
اتحاد جماهیر شوروی ،چین ،هند و آمریکا منتشر شد .اما ظاهراً کمتر کسی میل
داشت که یک الگوی ثابت را در این اتفاقات ببیند :تیترهای رسانهها از سراسر
جهان میگفتند که داستان هنوز کام ً
ال درک نشده یا اینکه رویدادی رخ داده که
نمیخواهیم با آن مواجه شویم.
این ادعا که در گزارش آمده بود و نســبت به آن هشــدار داده شــده بود اما
هیچکس به آن توجهــی نمیکرد کام ً
ال هم ادعای منصفانــهای نبود .برخی از
دانشمندان مدتی درباره مسئله صحبت کردند .مسئله در روزنامهها و تلویزیون
در معرض بحث بود و حتی در ســخنرانیای که لیندون جانسون ،رئیسجمهور
آمریکا ،در سال  1965داشت نیز به آن اشاره شد .چند ماه قبل از اینکه گزارش
سیا منتشر شــود ،وزیر امور خارجه آمریکا ،هنری کیسینجر ،در سازمان ملل

کتاب ضمیمه

مســئله را تحت لوای ایــن موضوع که
اقلیمــی زمین انجام دهد .او بعدها به یاد
مســئلهای علمی توسط دانشمندان ایجاد
میآورد« :چقــدر هیجانانگیز بود که
شــده به مشــکل پرداخت و ازجمله
بتوانی بهشکلی دقیق تغییرات را برای یک
در حرفهایش ابــراز نگرانی کرد که
سیستم دیوانه مثل کره زمین مدلسازی
فقیرترین کشــورها بهشدت تحتتأثیر
کنی ،به ایــن ترتیب که آلودگی را وارد
قرار بگیرند و این احتمال وجود داشــته
مدل کنی و محاسبه کنی که چه اتفاقی
میتواند بیفتد و ســپس این اثرات را در
باشد که تغییرات اقلیمی به سراسر جهان
سیاستگذاری در جهتی بهتر وارد کنی».
گسترش یابد.
اشنایدر بعد از اینکه سالها خشکسالی
بــا این حــال ،نویســندگان گزارش
در بریتانیا ،جان میسون ،رئیس اداره هواشناسی ،ابراز نگرانی کرد که تغییر اقلیم
نکتــهای را ذکر کردنــد« :تغییر اقلیمی
و قحطی به تیتر رسانهها تبدیل شده بود،
به ویترینی برای یک کارناوال تبدیل شود و تالش کرد که دیدگاه هشداردهنده
آمریکاییها را زیر سؤال ببرد .او در سال  1977در مناظرهای عمومی در انجمن
توجهی را که باید جلب نکرده و در این
به این نتیجه رسید که زمان درست برای
سلطنتی هنرها شرکت کرد و بر این تأکید کرد که همیشه اقلیم باال و پایین داشته
بحث آن فوریــت و اضطراری که الزم
انتشــار یک کتاب علمی بــا مخاطبان
است و خشکسالیهای اخیر پدیدههایی نبودهاند که در تاریخ بیسابقه باشند
اســت به وجود نیامده است .نه نگرانی
عمومی دربــاره خطراتی که تغییر اقلیم
عمومی جدیای در این بحث درست شده
میتواند به وجود بیاورد فرا رسیده است.
است و نه کسی ظاهراً تالش کرده است که چنین نگرانیای را ایجاد کند».
نتیجه این فکرش کتاب او در سال  1976بود؛ کتاب «استراتژی آفرینش» .با اینکه
این گزارش با اینکه در ابتدا یک تحقیق طبقهبندیشده بود اما در نهایت چند
او میخواســت اجتناب کند از اینکه به یک چهره خیلی شاخص در این زمینه
ســال بعدتر در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد .از این نقطه به بعد ،یعنی از
تبدیل شود ،یا بهقول خودش نمیخواست به «پیامبر روز قیامت» بدل شود ،اما باید
فوریه سال  ،1977مشکل سوزاندن سوختهای فسیلی بیشتر از عینک بحرانی
دست به کاری میزد و کشش تغییرات اقلیمی را در بین مردم و در افکار عمومی
داخلی در حوزه نفت دیده میشــد تا اینکه یک قحطــی و گرفتاری در خارج
وارد میکرد تا توجه مردم به این موضوع جلب شود.
از مرزها باشــد .روزنامه نیویورک تایمز نوشت که بحران اقلیمی شاید هنوز
توجهها جلب شد و کتاب حمایت زیادی نیز از سوی کارل ساگان پیدا کرد
و مورد توجه واشــنگتن پست و نیویورک تایمز قرار گرفت و این روزنامهها
هم یک مســئله دور از ما به نظر برســد اما ما در مقام مردم آمریکا ،مصائب
آبوهوای نامعمول را که با کمبود نفت ترکیب شده احساس میکنیم .آیا ممکن
معرفی و مرور شد و جانی کارسون هم اشنایدر را به برنامه تلویزیون «تونایت
است چنین اتفاقی موجب تغییر در سیاستگذاریها شود؟ گزارش سیا میگفت
شــو» دعوت کرد تا درباره کتاب صحبت کند .اهالی این حوزه دیدند که کتاب
که هم متخصصان حوزه انرژی و هم متخصصان حوزه اقلیمی بهطور مشترک
فقط ماجرایی در زمینه علم نیســت .کتاب اشنایدر حمالت سختی کرده بود به
امیدوارند که «بحران کنونی بهاندازه کافی جدی و نزدیک به کشور باشد تا منافع
هلموت الندسبرگ که در آن موقع مدیر بخش آبوهوای مؤسسه اقلیمشناسی
ملی و برنامهریزان را ترغیب کند قبل از اینکه مشکل خیلی بدتر شود ،با مسایل
بود و اکنون یک استاد مورد احترام در دانشگاه مریلند است.
بلندمدت اقلیمی دستوپنجه نرم کنند».
الندسبرگ نقدی بر کتاب در اتحادیه آمریکایی ژئوفیزیک نوشت و آن را
و با وجود این ،حتی اگر هیچ اتفاقی هم نیفتاد ،بحث درباره تغییر اقلیم در سه
«گلچینی گســترده از علوم و طبیعت و سیاست» و همانطور که خودش گفته
دهه آخر قرن بیســتم با هر معایبی با تأخیر مواجه بود ،نهفقط به این علت که
چندجانبه اما بینظم و آشفته .الندسبرگ میگفت که در کار اشنایدر روحیه
برخی از تحلیلگران سیاسی در سازمان سیا آن را ندیده گرفتند ،بلکه همچنین
کنشگری را میبیند و با آن مخالف است اما اعتقاد دارد که دانشمندان اقلیمی باید
بهدلیل پاتکی که صنایع سوخت فسیلی به این گزارش زدند.
به مرکز توجه افکار عمومی وارد شــوند ،بهخصوص وقتی دست به مدلسازی
نامطمئنی میزنند .الندسبرگ نگران بود که اشنایدر نهتنها اعتبار اقلیمشناسان
J Jاطمینان خاطر دانشمندان
را زیر ســؤال برده است بلکه دادههایی که جمع کرده از طرق نامطمئنی بوده و
وقتی این تأخیر در واکنش به تغییرات اقلیمی در حال رخدادن بود ،متخصصان
فقط نظر سیاستمداران را که پشت درهای بسته صحبت میکنند منعکس کرده
میتوانســتند مواردی را از داخل خود جامعه علمی پیدا کنند و به آنها استناد
است .الندسبرگ گفت که نتایج کار اشنایدر دارای سوگیری بهنفع سیاستمداران
کنند .در ســال  ،1976استفان اشنایدر ،متخصص جوان مدلسازی اقلیمی ،به این
است و بهتر است که خودش دست به مدلسازی بزند .او گفت که شاید اشنایدر
کار جدی علمی را انجام نداده اســت و گویا وقت نداشته خودش به جلسات و
نتیجه رسید که زمان این فرا رسیده که یک نفر در جامعه علوم اقلیمی سروصدا
کارگاههای متعدد برود و ظاهراً این کارها را رها کرده و بهسراغ کتابخانههای
راه بیندازد .اشــنایدر در مقام دانشــجوی تحصیالت تکمیلی دانشــگاه کلمبیا،
میخواست پروژه تحقیقاتیای را به دست بیاورد که بتواند راه متفاوتی را برود.
علمی رفته است.
او در یکی از پروژههای مرکز مطالعات فضایی ناسا به یک مدلسازی از زمین و
این بحث تا حدودی یک دعوای نسلی بود .اشنایدر به نسل جوانتر تعلق داشت
شرایط اقلیمی آن برخورد .بنابراین ترغیب شد که این مدلسازی را برای تغییرات
که جنگجوتر بود و از این خوشــحال میشــد که علم را به خیابانها بکشاند.
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یک دانشــمند آمریکایی عالیرتبه بود
که روی آبوهــوا در دهه  1960کار
کرده بود و مشــاور جانسون بود .او در
سال  1968جستاری نوشته بود با عنوان
«چطور محیطزیست را تخریب کنیم»
که در آن آیندهای را مجســم کرده بود
کــه در آن ،ما بایــد تهدیدهای جنگ
اتمی را رفع کنیم وگرنه در عوض اقلیم
تبدیل به سالح خواهد شد .از آن زمان،
او شاهد بوده است که افراد چنین کاری
را انجام دادهاند؛ البته نه بهمعنای روشن
وارد جنــگ آبوهوایی بشــوند بلکه
با بیتوجهــی و خیلی راحــت با ادامه
سوزاندن سوختهای فسیلی دست به این

برعکس ،الندسبرگ عمر کاری خودش
را به کارکردن دقیق با دولت و ارتش و
عموم ًا پشــت درهای بسته گذرانده بود
و میترسید که درگیر شدن عموم مردم
با این موضوع شــاید تعادل روابط را در
این حوزه به هم بریزد .گذشته از اینها،
هنجارهای فرهنگی رفتار دانشــمندان،
بهشــکلی که در نظر دانشمندان خوب
جلوه کند ،این بود که جنجال نیافرینند و
کاری نکنند که در جامعه هیجان ایجاد
دیوید در اکتبر سال  ۱۹۸۲در کنفرانس گرمایش جهانی که با حمایت مالی اکسون
موبیل برگزار شد گفت« :افراد کمی در این شک دارند که جهان وارد دوران تغییر
کنند و هنجارهای فرهنگی جامعه علمی
مدل انرژی شده است و باید اتکای خود به سوختهای فسیلی را کنار بگذارد
و بهسمت ترکیبی از آن قسم منابع انرژی تجدیدپذیر برود که با مشکل تجمیع
را خدشهدار کنند تا مردم بتوانند مسایل
گازهای دیاکسید کربن مواجه نمیشوند».
علمی را زیر سؤال ببرند .الندسبرگ از
این خوشش نمیآمد که تغییرات اقلیمی
کار زدهاند.
بیشتر مورد توجه قرار بگیرد .برخی دیگر از دانشمندان از کارهای هیجانانگیز
مسئله مهمتر این بود که مکدونالد هم یکی بود مثل جیسون ــ عضو گروه
احســاس ناراحتی میکردند در عین اینکه دیگران نمیتوانستند به فناوریها و
سری دانشــمندان نخبهای که بهطور مرتب با هم جلسه میگذاشتند تا دور از
ضوابط و شیوههای جدیدی که مورد استفاده قرار میگرفت اعتماد کنند.
چشــم مردم به دولت مشاوره بدهند .گروه جیســون در تابستان سال  1977و
در بریتانیا ،جان میسون ،رئیس اداره هواشناسی ،ابراز نگرانی کرد که تغییر اقلیم
 1978جلسه گذاشتند تا درباره انتشار گاز دیاکسید کربن و تغییرا اقلیم بحث
به ویترینی برای یک کارناوال تبدیل شود و تالش کرد که دیدگاه هشداردهنده
کنند و مکدونالد در تلویزیون آمریکا ظاهر شد تا استدالل کند که کره زمین
آمریکاییها را زیر سؤال ببرد .او در سال  1977در مناظرهای عمومی در انجمن
دارد گرم میشود.
سلطنتی هنرها شرکت کرد و بر این تأکید کرد که همیشه اقلیم باال و پایین داشته
شاید شما تصور کنید که آنجا یک نوع درگیری فرهنگی بین پومرانس ،البی
است و خشکسالیهای اخیر پدیدههایی نبودهاند که در تاریخ بیسابقه باشند.
مؤسســه دوستدار زمین ،و مکدونالد ،دانشمند مخفی ارتش ،وجود داشت ولی
او موافق بود که اگر ما به سوزاندن سوختهای فسیلی با همین نرخ فعلی ادامه
آنها تیم قدرتمندی را تشکیل داده بودند .آنها جلسهای با فرانک پرس داشتند،
بدهیم ممکن است با یک درجه افزایش درجه حرارت کره زمین مواجه شویم
رئیس شورای مشاوران رئیسجمهور ،کسی که تمام کارکنان دفتر علم و فناوری
که از نظر او در  50تا  100ســال آینده رقم قابلتوجهی است؛ اما رویهمرفته
آمریکا را مدیریت میکرد .پرس بعد از اینکه مکدونالد مشکل را مطرح کرد،
او فکر میکرد که اتمسفر سیستمی است که میتواند هر بالیی را که بر سرش
از ژولی کارنی ،رئیس سابق بخش هواشناسی دانشگاه امآیتی خواست که نگاهی
بیاوریم هضم کند .بهاضافه اینکه او نیز مثل خیلی از همکارانش فکر میکرد،
به مسئله بیندازد .اگر کارنی میگفت که یک آخرالزمان اقلیمی در حال وقوع
به هر تقدیر ،بشر در حال رفتن بهسمت انرژی اتمی است .جان گریبین در مجله
است ،رئیسجمهور اقدامی میکرد.
نیچر مقاله نوشت و گفت که پیام کلی این است که «وحشت نکنید» .او دوباره
کارنی گروهی از دانشــمندان و مقامات و همچنین خانواده خود را در جایی
به خوانندگان اطمینان خاطر داد که هیچ نیازی نیست که به «پیام روز قیامت»
دور از شــلوغی بهنام «وودز هول» در شمال غرب منطقه «کیپ کد» جمع کرد.
گوش بدهند.
مأموریت کارنی این بود که دانشمندان متخصص حوزه اتمسفر را گردهم بیاورد
تا گزارش جیسون را بازبینی کنند .او دو متخصص برجسته مدلسازی اقلیمی را
J Jروز قیامت
دعوت کرد تا نتایج مدلهایشان را با جزئیات و غنای بیشتر ارایه کنند :جیمز هنسن
با همه اینها ،تغییرات داشت فرا میرسید و ترکیبی از یک دانشمند و یک
از مؤسســه مطالعات فضایی گدار در دانشگاه کلمبیا در نیویورک و سیوکورو
کنشگر اقلیمی باعث شد که ماجرا شروع شود .یک گزارش سازمان حفاظت از
محیطزیست در سال  1978درباره زغالسنگ در نهایت روی میز ریف پومرانس
مانابه از آزمایشگاه ژئوفیزیک دینامیک سیاالت در دانشگاه پرینستون.
مطالعات علمی در یک خانه اربابی قدیمی انجام میشــد که دانشمندان در
قرار گرفت که یک البیگر مؤسسه «دوستدار زمین» در واشنگتن بود .این گزارش
وسط میزها نشسته بودند و سیاستمداران در اطراف آنها .آنها خیلی خشک و
به «اثر گازهای گلخانهای» اشاره میکرد و تأکید میکرد که سوختهای فسیلی
رسمی اصول علوم جوی را مرور میکردند و به هنسن و مانابه گزارش میدادند.
میتوانند در چند دهه آینده تأثیرات مهم و مخربی بر اتمسفر بگذارند.
دو مدلی که آنها ساختند هشدارهایی با اختالفی کم درباره آینده دربرداشت و
او دنبال اطالعاتی از سازمان حفاظت از محیطزیست بود و یک نفر مطلبی
در نهایــت ،گروه کارنی تصمیم گرفت که از این تفاوت صرف نظر کند .آنها
از یک روزنامه را بهقلم گوردن مکدونالد در دســت او گذاشت .مکدونالد
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احساس کردند که میتوانند با اطمینان بگویند که از کره زمین تا قرن آینده سه
درجه ســانتیگراد بهاضافه یا منهای  ۵۰درصد گرمتر (که میتوانست بهمعنی
گرمشــدن بین  ۱.۵تا  ۴درجه باشد) خواهد شد .آنها با انتشار گزارش خود در
شماره نوامبر سال  ۱۹۷۹در مجله «ساینس» اعالم کردند« :پیشبینیهای آن روز
قیامت اشتباه نیست».
J Jحساسیت به دیاکسید کربن
بزرگترین شرکت نفتی جهان ،اکسون موبیل ،از میانه دهه  ۱۹۷۰شروع کرد
به پرســیدن این سؤال که آیا تغییر اقلیم در نهایت وارد اولویتها و برنامههای
سیاســی خواهد شد و شروع کرد به واردکردن آن در مدل کسبوکارش .شاید
مرجع آنها سخنرانی کیسینجر بود یا حرفهای اشنایدر در برنامه «تونایت شو».
یا شاید هم فقط صرف ًا در سال  ۲۰۰۰متوجه ماجرا شدند؛ زمانی که دانشمندان
هشدار میدادند که همهچیز در حال گرمشدن است و ظاهراً خیلی فرصتی هم
برای جلوگیری از آن وجود ندارد.
جیمز بلک ،یکی از مشــاوران عالی علمی شرکت اکسون موبیل ،در تابستان
ســال  ۱۹۷۷سخنرانیای ترتیب داد درباره آثار گازهای گلخانهای شرکت و آن
را در جمع مقامات بلندپایه شــرکت ارائه کرد .توافق بزرگی آنجا انجام شد:
مدیران شرکت در آن سطح عالی فقط میخواستند آگاه شوند که علم درباره آخر
ماجرا چه میگوید .در همان سال ،شرکت ادوارد دیوید جونیور را استخدام کرد
تا آزمایشگاههای تحقیقاتیاش را مدیریت کند .او در موقعی که مشاور نیکسون

بود از تغییر اقلیم آگاه شده بود .اکسون موبیل تحت مدیریت دیوید شروع کرد به
انجام پروژههای تحقیقات کوچکی درباره دیاکسید کربن .این پروژهها دستکم
با معیارهای اکسون موبیل کوچک به حسا میآمدند ــ هزینهای کمتر از یک
میلیون دالر در ســال داشتند که در مقایسه به بودجه  ۳۰۰میلیون دالریای که
شرکت در پروژههای بزرگ خودش خرج میکرد رقم ناچیزی بود.
هنری شاو ،یکی از متخصصان پیشرو شرکت اکسون موبیل در زمینه تحقیقات
دیاکسید کربن ،در دسامبر سال  ۱۹۷۸نامهای به دیوید نوشت با این مضمون که
اکسون موبیل باید یک گروه علمی مورد اعتماد تشکیل دهد تا بتواند از نظر علمی
ماجرای گرمایش زمین را ارزیابی کند و بتواند واقعیت را بگوید هرچند که از
نظر شرکت خبر بدی به حساب آید.
اکســون موبیل یکی از تانکرهای غولپیکر خــود را با ابزارهایی مخصوص
به تحقیق روی اقیانوسها اختصاص داد .اکســون موبیل میخواست که بهطور
جدی بازیگر مورد اطمینانی در این حوزه باشد بنابراین میخواست که دانشمندان
پیشــرو را به خدمت بگیرد و میل داشت که مطمئن شود آنها از آزادی علمی
برخوردارند .مسلم ًا برخی از کارهای آنها در زمینه تحقیقات روی اقیانوسها
در گزارش ســال  ۲۰۰۹تارو تاکاهاشی به کار رفت که بعدها در آن مقاله این
نتیجهگیری را کرد که اقیانوسها فقط  ۲۰درصد دیاکســید کربنی را ناشی از
فعالیتهای انســانی هستند جذب میکنند .این تحقیقات برای تاکاهاشی جایزه
زمین را از جانب سازمان ملل به ارمغان آورد.
دیوید در اکتبر سال  ۱۹۸۲در کنفرانس گرمایش جهانی که با حمایت مالی

وقتی که رونالد ریگان در نوامبر  ۱۹۸۰به ریاستجمهوری آمریکا انتخاب شد ،جیمز جی وات را به وزارت کشور منصوب کرد .او وکیل بود و مدیر یک شرکت حقوقی که برای حفاری و معدنکاری در
زمینهای عمومی دعوای حقوقی میکرد و همان زمان هم به این شهرت داشت که پروژههای بدنام را میگیرد .او زمانی مشهور به این بود که گفته بود هواداران محیطزیست دار و دستهای از
جناح چپ هستند که هر نوع دولتی را که او به آن اعتقاد دارد میخواهند زمین بزنند
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اکســون موبیل برگزار شد گفت« :افراد کمی در این شک دارند که جهان وارد
دوران تغییر مدل انرژی شــده است و باید اتکای خود به سوختهای فسیلی را
کنار بگذارد و بهســمت ترکیبی از آن قسم منابع انرژی تجدیدپذیر برود که با
مشکل تجمیع گازهای دیاکسید کربن مواجه نمیشوند».
او گفت که تنها سؤال این است که تغییر چقدر سریع انجام شود .شاید او بیش
از اندازه به اکسون موبیل در مقام شرکتی نگاه میکرد که میخواهد با مرکزیت
آزمایشگاه تحقیقات و توسعه خود ،در مسیر فناوریهایی با انتشار کربن صفر
حرکت کند .یا شاید وخیم بودن ماجرا درست درک نشد .به هر حال ،از اواسط
دهه  ۱۹۸۰تحقیقات مربوط به انتشار دیاکسید کربن عمدت ًا منسوخ شد.
J Jدشمن فعاالن محیطزیست
وقتی که رونالد ریگان در نوامبر  ۱۹۸۰به ریاستجمهوری آمریکا انتخاب
شد ،جیمز جی وات را به وزارت کشور منصوب کرد .او وکیل بود و مدیر یک
شرکت حقوقی که برای حفاری و معدنکاری در زمینهای عمومی دعوای حقوقی
میکرد و همان زمان هم به این شــهرت داشت که پروژههای بدنام را میگیرد.
او زمانی مشهور به این بود که گفته بود هواداران محیطزیست دار و دستهای از
جناح چپ هستند که هر نوع دولتی را که او به آن اعتقاد دارد میخواهند زمین
بزنند .رئیس انجمن ملی زغالسنگ خود را بسیار مفتخر و خرسند اعالم کرد که
به این ســمت منصوب شده است و البیگران شرکتها شروع کردن به جوک
ســاختن درباره او« :چقدر برق الزم است تا یک میلیون فعال محیطزیست را
متوقف کرد؟ یک وات (جیمز جی وات)».

وات سازمان حفاظت از محیطزیست را تعطیل نکرد ،کاری که مردم ابتدا
نگران بودند انجام بدهد ،ولی آن گورساچ را به ریاست این سازمان منصوب کرد
که خدایگان مقرراتزدایی بود .پامرانس و همکارانش در جنبش محیطزیستیها
گرفتاریهای زیادی داشتند و سرشان خیلی شلوغ بود .آنها وقت زیادی نداشتند
برای اینکه مســایل را در لفاف زیبا مطرح کنند یا فقط به مسایل انتزاعی تغییر
اقلیم بپردازند .با این حال باید قدری زمان میگذشــت تا پامرانس شاهد جنبش
عمومی اقدام اقلیمی باشد.
درست قبل از انتخابات نوامبر  ،۱۹۸۰آکادمی ملی علوم آمریکا یک کمیته
ارزیابی دیاکســید کربن تشــکیل داد تا گزارش کارنی را دنبال کند .رئیس این
کمیته بیل نیرنبرگ بود که جزو آن نســل از دانشــمندان بود که مثل هلموت
الندسبرگ ،در میانه جنگ و پیامدهای اوجگیری بودجههای علمی رشد کرده
بود .او تمام عمر کاریاش را با دولت و ارتش کار کرده بود .او حتی یکی بود مثل
جیسون .او مدافع سرسخت جنگ ویتنام بود که این موضوع او را از همکارانش
جدا کرده بود و هنوز هم تلخی تظاهرات جناح چپ در دانشــگاه و مخالفت
بــا علمی که حامی مالــیاش ارتش بود در آخر دهــه  ۱۹۶۰در کامش بود .او
از جنبش حامیان محیطزیســت هم متنفر بود؛ کســانی که او آنها را شبیه به
الدیتهــا میدید ،مخصوص ًا در مورد انرژی اتمی .جنبش الدیتها یک جنبش
اجتماعی از صنعتگران نســاجی بریتانیا در قرن نوزدهم بود که عمدت ًا به وسیله
تخریب ماشــینآالت بافندگی در برابر تغییراتی که بر اثر انقالب صنعتی ایجاد
شده بود اعتراض کردند ،چرا که آنها احساس کرده بودند که این تغییرات باعث
از دســت رفتن شغلشان میشود و تمامی شیوههای زندگی آنان را تغییر خواهد

آکادمی ملی علوم
سرانجام گزارش در اکتبر سال  1983رونمایی شد ،در یک مهمانی پرزرقوبرق که عصرانه و شام در آن سرو میشد و در سالن بزرگ آکادمی ملی علوم برپا بود .شرکتهای پیبادی کول ،جنرال
موتورز و اکسون موبیل در فهرست دعوتشدگان بودند و پامرانس در کنفرانس خبری این برنامه نقش پررنگی داشت .کاخ سفید گزارش آکادمی ملی علوم را تأیید کرد و مشخص بود که دیگر
به حرف کسانی که هشدار میدادند و سناریوهای نگرانکنندهای که ماجرای تغییر اقلیم را با ذکر مصیبت به مقامات ارائه میدادند توجهی نداشت
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و در نهایت پاسخ یکی از دانشمندان که
داد .خالصه اینکه نیرنبرگ از بسیاری
بعدها به این سؤال جواب داد روشنکننده
لحاظ ،میبایست مثل افرادی بوده باشد
چرایــی آن وضعیت بود« :در آن روزها،
که رئیسجمهور جدید ،رونالد ریگان،
آکادمی ملی علوم خیلی آسانگیرتر بود».
او را به خود جذب کرده است.
سرانجام گزارش در اکتبر سال 1983
نیرنبرگ تصمیم گرفت که گزارش
رونمایی شد ،در یک مهمانی پرزرقوبرق
خود را با آمیختهای از اقتصاد و علم تهیه
که عصرانه و شام در آن سرو میشد و در
کند .روی کاغذ ،این کار باید کاری عالی
سالن بزرگ آکادمی ملی علوم برپا بود.
میشد .اما وقتی که گزارش منتشر شد ،دو
شرکتهای پیبادی کول ،جنرال موتورز
جنبه ماجرا با یکدیگر هماهنگ نبود.
و اکسون موبیل در فهرست دعوتشدگان
نویسندگان با هم کار نکرده بودند اما در
وقتی تأخیر در واکنش به تغییرات اقلیمی در حال رخدادن بود ،متخصصان
میتوانستند مواردی را از داخل خود جامعه علمی پیدا کنند و به آنها استناد
بودند و پامرانس در کنفرانس خبری این
یک گوشه ماجرا بیشتر سمت اقتصاد را
کنند .در سال  ،1976استفان اشنایدر ،متخصص جوان مدلسازی اقلیمی ،به این
نتیجه رسید که زمان این فرارسیده که یک نفر در جامعه علوم اقلیمی سروصدا راه
برنامه نقش پررنگی داشــت .کاخ سفید
گرفته بودند و در یک گوشه دیگر ،بیشتر
بیندازد .اشنایدر در مقام دانشجوی تحصیالت تکمیلی دانشگاه کلمبیا ،میخواست
روی علم متمرکز شده بودند .اینطور بود
گزارش آکادمی ملی علوم را تأیید کرد
پروژه تحقیقاتیای را به دست بیاورد که بتواند راه متفاوتی را برود
که این گــزارش دارای دو دیدگاه کام ً
ال
و مشخص بود که دیگر به حرف کسانی
که هشدار میدادند و سناریوهای نگرانکنندهای که ماجرای تغییر اقلیم را با ذکر
متفاوت توصیف شــد ،به این ترتیب که در پنج فصل آن که دانشــمندان نوشته
مصیبت به مقامات ارایه میدادند توجهی نداشت .آکادمی ملی علوم فکر میکرد
بودند توافق بر سر این بود که گرمایش جهانی یک مسئله بزرگ است و در عین
که فناوری میتواند راهحلی برای تغییر اقلیم پیدا کند و انتظار نداشــت که هیچ
حال ،در دو فصل دیگر اقتصاددانان تأکید کرده بودند روی شکهایی که هنوز
کاری انجام دهد بهجز تخصیص بودجه برای تحقیقات و نشستن به انتظار اینکه
درباره اثرات فیزیکی این گرمایش وجود داشــت ،بهخصوص بعد اثرات بعد از
چه اتفاقی خواهد افتاد .آکامی میدانست که این مقامات فقط تا چند سال دیگر
سال  ۲۰۰۰و حتی شک بزرگتر درباره این بود که از نظر اقتصادی این مسئله
ً
در مصدر امور هستند و احتماال به این نتیجه رسیده بود که بهترین کار برای آنها
چقدر حاد است .عالوه بر اینها ،نگاه اقتصاددانان در این تحقیق غالب بود و آنها
این است که نسخهای علمیتر گزارش را برایشان تهیه بکند تا بتوانند دریابند که
چارچوب گزارش را مشــخص کردند ،همانطور که فصل اول و آخر گزارش
کاخ سفید چه میخواهد .یا شاید هم مثل نیرنبرگ فقط میخواهند صبر کنند تا
را نوشــتند و تحلیلشان بر پیامی که گزارش ارسال کرد اثر گذاشت .نیرنبرگ
ببینند چه اتفاق خواهد افتاد .اما حاال در خالل گذر ایام ،سخت نیست که دریابیم
ظاهراً طرفدار روش «صبر کن و ببین» بود .او در ابتدای گزارش استدالل میکرد
که راهحل خاصی برای مسئله وجود ندارد اما ما نمیتوانیم از آن جلوگیری کنیم:
این کار قدم اشتباهی بود که برداشته شد.
مقدمه نویسندگان گزارش میگفت« :زاویه نگاه ما محافظهکارانه است .ما
«ما صرف ًا باید یاد بگیریم مؤثرتر با این گرفتاری برخورد کنیم و تالش کنیم که
اعتقاد داریم که دلیلی برای نگرانی وجود دارد ،نه برای ترس ».در کنفرانس خبری
گرههای کور این کالف سردرگم را باز کنیم».
نائومی اورسکز و اریک کانوی در کتاب خود با عنوان «فروشندگان شک»
رونمایی از گزارش ،راجر ریول ،اولین دانشمندان که در کنفرانس خبری کنگره
خیلی وقت پیش ،در سال  1957صحبت کرده بود ،به خبرنگاران گفت که آنها
که در سال  2010درباره شکاکیت اقلیمی نوشتند ،گزارش نیرنبرگ را از آرشیو
باید نور هشدار را روشن کنند ،نه قرمز وضعیت اضطرار را .و بنابراین روزنامه
برداشــتند و بازبینی کردند .یکی از کســانی که این گزارش را بازبینی کرده و
وال استریت ژورنال گزارش کرد که «یک میزگرد با حضور دانشمندان علیرتبه
مقالهای درباره آن در کتاب نوشــته بود ،آلوین وینبرگ فیزیکدان بود و از دهه
توصیه میکند که پاســخ به نگرانی مردم درباره گرمایش اقلیم زمین که خیلی
 1970نگرانیهایــش دربــاره تغییر اقلیم افزایش یافته بــود .اما او دیگر خیلی
دربارهاش جار و جنجال راه افتاده ،این است :میتوانیم حلش کنیم».
تحتتأثیر گزارش قرار نداشــت .در واقع شاید بهتر باشد بگوییم که او مخالف
بعد از این گزارش فعاالن محیطزیســت چه کردند؟ آیا جنبش محیطزیستی
دیدگاه نیرنبرگ بود .گزارش از یک جنبه میگفت که این احتمال وجود دارد
بزرگی که قابل مقایسه با تالشهایی که پامرانس انجام داد به وجود آمد؟ باید گفت
که مردم عمدت ًا تحرک جغرافیایی را امتحان کنند .این گزارش استدالل میکرد
که گروههای حامی محیطزیست تعدادشان خیلی بیشتر شد ،چه در قالب نهادهای
که مردم در گذشته هم بهعلت تغییر اقلیم مهاجرت میکردند و بنابراین خیلی
مردمنهادی که حرفهای معمول رســانههای جریان اصلــی را میزدند و چه در
خارقالعاده است که افراد اینقدر میتوانند انطباقپذیر باشند.
قالب گروههای رادیکالتر .اما در آن زمان آنها مایل بودند که روی مسایل دیگر
وینبرگ در مقاله خود میپرسید« :واقع ًا کمیته اعتقاد داشته است که ایاالت
محیطزیستی تمرکز کنند و ماجرای تغییر اقلیم برایشان خیلی پررنگ و برجسته
متحده یا اروپای غربی یا کانادا موج عظیم مهاجران را از کشــورهای فقیری که
نبود .نکته اینجا بود که شصت سال پیش مقوله تغییر اقلیم مطرح شده بود و مدتی نیز
از بارانهای اســتوایی به ستوه آمدهاند میپذیرند؟» اورسکز و کانوی مقاالت و
یادداشــتهایی را که وینبرگ به آنها نگاه انتقادی داشتند مرور کردند .پازلی
دربارهاش بحث میشد اما از اواسط دهه  1980این بحث کنار گذاشته شد و کسی
به هشدارها توجه نکرد و بیشتر سیاستمداران و شرکتها آن را انکار میکردند.
درست شــده بود که چطور میشده در آن گزارش چنین نتیجهگیریهایی کرد
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اقتصادجهانباچهتئوریهاییادارهمیشود؟

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

تفکر شهودی سرمایهگذاری در بورس
سوگیریهای رفتاری و عملکرد سرمایهگذاران حرفهای
سوگیریهای رفتاری در تصمیمگیری موضوع مهمی برای
ساعد یزدانجو
اقتصاد خُ رد محسوب میشود .یکی از زمینههایی که باعث
میشــود انحراف از پیشفرض «تصمیمگیری عقالیی»
دبیربخشژورنال
مشــاهده شود ،زمینه قضاوت در موقعیتهای اجتماعی
اســت .این انحرافها ممکن است که در بسیاری از حوزههای واقعی زندگی انسان با عواقب
زیانبار شدیدی همراه شود که در آن ،تصمیمگیرندگان انسانی ،باید براساس اطالعاتی که
در خصوص نتایج نامشخص دارند ،رفتار کنند؛ مانند تصمیمگیری پزشکی ،حقوقی ،سیاسی،
مدیریت و ســرمایهگذاری .از این رو ،هنگام قضاوت در موقعیتهای احتمالی ،شناســایی
ســوگیریهای رفتاری مهم است .بر این اساس ،پژوهشهای بســیاری ،تأثیر تفاوتهای
فردی بر قضاوت در موقعیتهای احتمالی را بررسی کردهاند .بعضی از محققان معتقدند که
سوگیریهای رفتاری در مجموع نقش مهمی ایفا نمیکنند؛ زیرا از دید آنها ،اغلب انسانها
محمد اصولیان ،محمد حسننژاد ،سید جالل صادقی شریف و یاسر حمزهنژادی درباره
شــیوههای تصمیمگیری در میان ســرمایهگذاران حرفهای بورس اوراق بهادار تهران
پژوهشــی انجام دادهاند که نتایج آن با عنوان «تفکر شهودی ،سوگیریهای رفتاری
و عملکرد ســرمایهگذاران حرفهای بورس اوراق بهادار تهران» در شــماره  ۱دوره ۲۳
فصلنامه «تحقیقات مالی» دانشگاه تهران منتشر شده است .این پژوهش با هدف تبیین
ارتباط تواناییهای شناختی و اعتماد به شهود با سوگیریهای رفتاری و همچنین تبیین
ارتباط سوگیریهای رفتاری با عملکرد سرمایهگذاران حرفهای در بورس اوراق بهادار
تهران اجرا شده است .در این پژوهش ،پس از مقایسه دو معیار متفاوت از تصمیمگیری
آنی یا شهودی ،تأثیر آنها بر سوگیریهای اتکا و تعدیل و سفسطه ارتباط بررسی شد
و در نهایت ،آزمونی برای تأثیر سوگیریهای رفتاری بر عملکرد افراد انجام گرفت .نمونه

پژوهش :تفکر شــهودی ،ســوگیریهای رفتاری و عملکرد سرمایهگذاران
حرفهای بورس اوراق بهادار تهران
پژوهشگران :محمد اصولیان ،محمد حسننژاد ،سید جالل صادقی شریف ،یاسر
حمزهنژادی

عقالیی رفتار میکنند و سوگیریهای مشاهدهشده استثنا هستند ،ضمن آنکه این سوگیریها
از طریق آربیتراژ اصالح میشود .محققانی هم تأکید کردهاند که آربیتراژ نمیتواند تمام آثار
انحرافهای رفتاری را در بازارهای مالی حذف کند .از سوی دیگر ،مطالعه ابعاد روانشناختی در
سطح فردی و تفاوت قائلشدن بین افراد در این خصوص که تا چه اندازه این ویژگیها ،رفتار
و عملکرد آنها را متأثر میسازد ،حاوی اطالعات ارزشمندی خواهد بود.
بررســی 311 ،سرمایهگذار حرفهای در بازار سرمایه بود که اطالعات آنها با استفاده
از پرسشنامه جمعآوری شد .بهمنظور تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها ،به تناسب از
آزمونهای علمی استفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد که اعتماد به شهود بر سوگیری
اتکا و تعدیل و سوگیری سفســطه ارتباط ،تأثیر مثبت و معناداری دارد ،درحالیکه
توانایی شناختی بر سوگیری سفسطه ارتباط ،تأثیر منفی و معناداری میگذارد .افزون
بر این ،ســوگیری سفسطه ارتباط بر بازدهی کسبشده تأثیر منفی و معناداری دارد.
نتایج تحلیل علمی رگرسیون نیز نشان داد که جنسیت ،تأثیر منفی توانایی شناختی و
تأثیر مثبت اعتماد به شهود بر سوگیری سفسطه ارتباط را تقویت میکند .نتیجه کلی
تحقیق این است که اعتماد به شهود نسبت به تواناییهای شناختی ارتباط بیشتری با
سوگیریهای رفتاری و عملکرد نشان میدهد و در مجموع ،آموزندهتر است.

در این پژوهش ،رابطه بین تواناییهای شناختی و اعتماد به شهود با سوگیریهای رفتاری که
در اقتصاد مالی و رفتار نقشی برجسته دارند و همچنین ،ارتباط بین سوگیریهای رفتاری با
عملکرد سرمایهگذاران بررسی شد.

ژورنال

مطالعــات رفتــاری نشــان میدهد کــه ویژگیهای
روانشــناختی افراد ،بر میزان بروز سوگیریهای رفتاری،
استراتژیهای معامالتی و در نهایت ،عملکرد افراد تأثیرگذار
اســت .بنابراین ،در نظرگرفتن ایــن ویژگیها میتواند به
توضیــح تفاوتهای بین افراد در ارتباط با رفتار معامالتی و
بهتبــع آن ،عملکرد افراد کمک کند .با این حال ،تحقیقات
مالی رفتاری که تاکنون صورت پذیرفته است ،ارتباط میان
ابعاد روانشــناختی ،رفتار و عملکرد را چندان مشــخص
نکردهاند .افراد تواناییهای شناختی و روانی متفاوتی دارند
و احتماالً بهطور متفاوتی تحتتأثیر سوگیریهای رفتاری
قرار میگیرند و این موجب میشــود که عملکرد متفاوتی
در مقایســه با یکدیگر داشته باشند .بر این اساس ،پژوهش
حاضر در نظر دارد تا ضمن بررسی ارتباط میان مؤلفههای
تواناییهای شناختی و اعتماد به شهود با میزان سوگیریهای رفتاری مشاهده شده و همچنین
عملکرد سرمایهگذاری افراد ،به بینشی در این حوزه دست یابد و متعاقب آن ،راهکاری برای بهبود
عملکرد فعاالن حرفهای بازار ســرمایه ارائه دهد .هنگام تصمیمگیری ،انسانها اغلب از چندین
فرایند تصمیمگیری متفاوت تأثیر میپذیرند .بعضی از این فرایندها ،شایسته هستند ،البته ،اگر
نسخه آنها ،از یک مدل عقالنیت برای بهینهسازی یک تابع تصمیمگیری پس از صفت «عقالنی»
استفاده از تمامی اطالعات موجود در شرایط عدم اطمینان بهره ببرد .نسخههای دیگر ،از فرایند
شــناختی سطح پایین بهره بردهاند ،این فرایند با مفاهیم عقالنیت محدود و قواعد سرانگشتی
مرتبط است و اغلب در ادبیات قضاوت و تصمیمگیری بررسی شدهاند.
هنگامی که درباره قضاوت در موقعیتهای احتمالی صحبت میشــود ،یکی از مقصرهای
طبیعی ،مفهوم گنگ «شهود» است .به نظر میرسد که اغلب «تفکر شهودی» در موقعیتهای
احتمالی ،باعث انحراف در قضاوت میشــود .از این رو ،تعجببرانگیز نیست اگر گفته شود که
ناهمگونی افراد در میزان ارتکاب به سوگیریهای رفتاری ،از تفاوت در رفتارهای «آنی» نشئت
میگیرد .پرسشی که اینجا مطرح میشود ،این است که آیا معیاری برای سنجش تفکر شهودی
در ســطح فردی وجود دارد که بتــوان از طریق ارتباط آن با میزان ارتکاب افراد به شــهود یا
سوگیریهای رفتاری ،به بینشی در این حوزه دست یافت .توانایی شناختی ،مجموعه تواناییهای
ذهنی عمومی ،همچون استدالل ،حل مسئله ،برنامهریزی ،تفکر انتزاعی ،درک ایدههای پیچیده

مسئله

تصمیمگیریشهودی،یکی
از سبکهای تصمیمگیری
در سطح فردی محسوب
میشود و فرایندی ناخود
آگاه اســــت که در سایه
تجربههای استنتا جشده
به دســــت میآیــــد و در
سرمایهگذاری در بورس
هم بسیار به کار میآید .این
سبک تصمیمگیری نقش
مهمی در بازار بازی میکند.

و یادگیری از تجربه تعریف میشود .آزمون بازتاب شناختی را میتوان بر این اساس طراحی کرد.
این آزمون سه پرسش را شامل میشود .دلیل انتخاب این پرسشها ،پاسخ حسی آنهاست که
هم وسوسهکننده است و هم ذهن را به اشتباه میاندازد .فردریک متوجه شد که آزمونشوندگان
نخستین فکری را که به ذهنشان میرسد ،در پاسخ به این پرسشها میگویند و تمایلی ندارند
برای بررسی حدسهای خود ،بیشتر تالش کنند .او با آزمون رابطه بین تواناییهای شناختی و
رفتارهای مشاهدهشده ،ثابت کرد که آزمون تواناییهای شناختی ،از آزمونهای پیچیده شخصیت،
بسیار مناسبتر است.
تصمیمگیری شــهودی ،یکی از سبکهای تصمیمگیری در سطح فردی محسوب میشود
و فرایندی ناخود آگاه اســت که در سایه تجربههای استنتاجشــده به دست میآید .در سبک
تصمیمگیری شهودی ،مبنای انتخاب فرد این است که احساس وی ،چه چیزی را درست میداند.
در این سبک ،بر حس درونی تأکید میشود و مالک نهایی حس فرد است ،نه آنچه فکر میکند.
برای تخمین مقدار یک متغیر ،افراد عموماً فرایند تخمین را با مبنا قراردادن یک رقم اولیه ذهنی
(نقطه اتکا) ،آغاز میکنند ،سپس این رقم را بهصورت منفی یا مثبت تعدیل میکنند تا اطالعات
جدید کســب کنند .مطالعات متعددی نشان داده است که افراد بدون توجه به کیفیت و نحوه
انتخاب نقاط اتکا ،به این کار اقدام میکنند ،بنابراین قادر نیستند که به اندازه کافی آن را تعدیل
(اعم از مثبت یا منفی) کنند .این تعدیل ،اغلب کامل نیست و نتیجه آن سوگیرانه است .هنگام
تخمینزدن ،افراد عموماً مقدار شهودی ،امکانپذیر و دلبخواهی را در نظر میگیرند ،سپس آن را
تعدیل میکنند (از آن دور میشوند) .این اثر لنگر نامیده میشود.
پژوهش حاضر از نظر هدف ،توصیفی و از نظر ماهیت ،پسرویدادی و روش آن پیمایشی
اســت .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه است .برای جمعآوری دادهها ،در ابتدای سال 1398
پرسشنامه پژوهش در اختیار پاسخدهندگان قرار گرفت و از آنها درخواست شد تا با توجه
به عملکرد ســرمایهگذاری خود در سال  1397به پرسشها پاسخ دهند .بهطور مشخص ،در
این پژوهش ارتباط میان مؤلفههای توانایی شــناختی و اعتماد به شهود با میزان ارتکاب به
سوگیریهای رفتاری افراد و عملکرد افراد بررسی شده است .ویژگیهای مرتبط با افراد (از جمله
ویژگیهای شخصیتی ،سوگیریهای رفتاری و )...بسیاری برای بررسی وجود دارد؛ اما باید به
این نکته اشاره کرد که بعضی از ویژگیهای مشخص ،ممکن است در زمینههای خاصی مفیدتر
باشند ،بهویژه اگر هدف ،شناسایی جزئیاتی باشد که ارتباط آنها با رفتارهای افراد ،ملموستر
است .بر این اساس ،در این پژوهش ،بر صفات فردی منتخبی که بیشتر در حوزه مالی بررسی
شدهاند تمرکز شده است.

دستاوردهای تحقیق :تأثیر منفی اعتماد به شهود
در این پژوهش ،رابطه بین تواناییهای شناختی و اعتماد به شهود با سوگیریهای
رفتاری که در اقتصاد مالی و رفتار نقشــی برجسته دارند و همچنین ،ارتباط بین
ســوگیریهای رفتاری با عملکرد سرمایهگذاران بررسی شــد .از طریق تحلیل
اطالعات مربوط به  311پرسشنامه تکمیلشده ،یافتههای پژوهش نشان داد که
با در نظر گرفتن کل نمونه ،توانایی شناختی بر سوگیری اتکا و تعدیل تأثیر منفی
و معناداری دارد؛ اگرچه در زیرگروه مدیران سرمایهگذاری با افزایش میزان توانایی
شناختی ،اثر لنگر نیز افزایش مییابد .نتایج این فرضیه با یافتههای پژوهشهای
قبلی نیز کمابیش همسو است و آنها نیز نشان دادهاند که در بین دو گروه توانایی
شناختی باال و پایین ،اثر لنگر وجود دارد .یافتههای آنها نیز ،نتایج متفاوتی را در
زیرنمونههای مختلف نشان میدهد .همچنین ،اعتماد به شهود بر سوگیری اتکا
و تعدیل تأثیر منفی و معناداری دارد .بهطور کلی ،مؤلفههای توانایی شــناختی و
اعتماد به شهود ،بر سوگیریهای رفتاری اتکا و تعدیل و سفسطه ارتباط و همچنین
عملکرد سرمایهگذاران تأثیرگذار بوده است .همانطور که گفته شد ،تصمیمگیری
شهودی سرمایهگذاران در یک بازار ،پتانسیل رفتارهای هیجانی آن بازار را افزایش
میدهد که خود روندهای صعودی و نزولی را تشــدید میکند .پیشنهاد میشود
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که سیاســتگذاران و تصمیمگیران این حوزه با تمرکز بیشتر بر فرهنگسازی و
آموزش مفاهیم مالی ،زمینه افزایش ســواد مالی و بهتبع آن ،رفتارهای منطقیتر
بازار سرمایه را فراهم کنند .با توجه به نتایج پژوهش مبنی بر باالتر بودن توانایی
شــناختی مدیران سرمایهگذاری نسبت به ســایر فعاالن بازار سرمایه ،پیشنهاد
میشــود ســرمایهگذاران حقیقیای که در خصوص بازار سهام دانش و اطالعات
کافی ندارند ،بهجای سرمایهگذاری مستقیم ،از طریق صندوقهای سرمایهگذاری،
به سرمایهگذاری غیرمستقیم اقدام کنند .برای پژوهشهای بعدی ،پیشنهاد میشود
که تأثیر مؤلفههای روانشناختی ،بر سایر سوگیری رفتاری ،بهتفکیک احساسی
و شناختی بررسی شود .همچنین ،پیشنهاد میشود که سوگیریهای رفتاری با
اســتفاده از روشهای متفاوت ،اندازهگیری شود یا برای اندازهگیری میزان شهود،
سنجههای جدید و بیشتری به کار رود .سنجههای متفاوت برای اندازهگیری شهود،
در واقع جنبههای کام ً
ال متفاوت این مفهوم را ضبط میکنند (برای مثال شــهود
عاطفی ،اکتشافی ،لنگر) ،از این رو با اتکا به ترکیبی از اقدامهای متفاوت ،مطالعات
آینده میتوانند جزئیات بیشــتری را کشف کنند که جنبههای مختلف شهود با
سوگیریهای رفتاری خاص همراه شود.

افزایش شوک ارزی (کاهش نرخ ارز) موجب کاهش تولید فلزات شده است که میتوان دلیل آن را وجود ماهیت
صادراتی برای این صنعت برشمرد زیرا براساس آمارهای بانک مرکزی و گمرک حدود  10درصد از صادرات غیرنفتی
کشور متعلق به صنعت فلزات است.

اثرات شوکهای پولی بر صنعت فلزات اساسی
صنایع فلزی  ۲۰درصد تولید کشور را در اختیار دارند
پژوهش :تحلیل اثرات کوتاهمدت و بلندمدت شوکهای پولی
بر تولید و اشتغال صنعت فلزات اساسی در ایران :رهیافت
 ARDLغیرخطی
پژوهشگران :ابراهیم نصیریفر ،فرهاد غفاری ،سید
شمسالدین حسینی ،شمس کامبیز هژبر کیانی

صنعت فلزات اساســی را میتوان یکی از بخشهای مهم تولیدی در
اقتصاد هر کشــوری برشــمرد ،بهگونهای که حتی مصرف سرانه فلزات
شاخصی بهمنظور ارزیابی صنعتی بودن یک کشور مطرح است .با توجه
به اینکه فلزات یک کاالی واســطه موردنیاز بخشهای دیگر اقتصادی
است ،رشد تولید آن میتواند بر رشد تولید بخشهای دیگر اثرگذار باشد.
براساس آمارهای بانک طی ســالهای  1376الی  1397صنعت فلزات
اساســی مرکزی بهطور متوسط با سهمی حدود  20درصد از تولید کل
صنعت ،بعد از بخش پتروشیمی رتبه دوم را در بین صنایع کشور داشته
است .همچنین براساس همین آمار ،این صنعت با سهمی در حدود 13
درصد از اشتغال کل صنعتی بعد از صنایع مواد غذایی و خودرو در جایگاه
ســوم قرار گرفته است .بهعالوه با توجه به وجود منابع معدنی در کشور
بهعنوان نخستین حلقه تولید فلزات ،بر طبق گزارشهای سازمان توسعه
صنعتی ملل متحد (یونیدو) در سال  2017ایران چهاردهمین کشور در
زمینه تولید فلزات در جهان بوده است .در ضمن بر اساس آمارهای گمرک
و بانک مرکزی طی پنج ســال اخیر بهطور میانگین حدود  10درصد از
ارزش صادرات غیرنفتی کشــور به صنعت فلزات تعلق داشته که بعد از
پتروشیمی مهمترین صنعت صادراتی کشور بوده است .بنابراین با توجه
به آمارهای فوق ،اهمیت و نقش صنعت فلزات اساسی در اقتصاد کشور
یشود.
نمایان م 
امروزه پژوهشهای تجربی و بررســیهای صورتگرفته در داخل و
خارج کشور ،بیانگر تأثیرپذیری بخشهای اقتصادی از شوکهای مثبت و
منفی است که بخش گستردهای از این پژوهشها بر تأثیر شوکهای پولی
بر اقتصاد کشورها متمرکز است .معموالً تأثیر شوکهای مثبت و منفی
پولی عالوه بر داشتن اثرات حقیقی بر متغیرهای کالن اقتصادی ،بهصورت

غیرخطی و نامتقارن است و شوکهای منفی ،اثرات بیشتری نسبت به
شــوکهای مثبت دارند .بهعالوه اقتصاددانان بر این اعتقادند که اثرات
شوکهای پولی ممکن اســت در یک راستا و به یک اندازه نباشند .این
تفاوت در راستا و اندازه آن ،به نامتقارن بودن اثرات شوکهای پولی تعبیر
میشود .در ضمن با توجه به تحقیق و بررسیهای مختلف صورتگرفته
درمورد اثرگذاری سیاستهای پولی در دورههای کوتاهمدت و بلندمدت
میتوان گفت که اکنون یک اجماعنظر در میان اقتصاددانان وجود دارد که
اثرات سیاستهای پولی بر متغیرهای کالن اقتصاد در بلندمدت کاهش
مییابد و تنها اثر آنها بر قیمتها باقی خواهد ماند .اما اثر شــوکهای
پولی در کوتاهمدت بر متغیرهای حقیقی مانند تولید و اشتغال ،همچنان
از موضوعات مورد بحث اســت .بنابراین با توجه به مطالب فوق و تأیید
تأثیرات احتمالی سیاستهای پولی بر متغیرهای حقیقی اقتصاد ،انجام
تحقیقی پیرامون اثربخشــی این سیاستها و شوکهای ناشی از آن در
دورههای کوتاهمدت و بلندمدت بر تولید و اشتغال قسمتهای مختلف
اقتصاد کشور ضروری به نظر میرسد.

صنعت فلزات اساسی یکی از مهمترین صنایع تولیدی کشور است که سهمی حدود
 ۲۰درصــد از تولید و  ۱۳درصد از اشــتغال بخش صنعت کشــور را دارد .ابراهیم
نصیریفر ،فرهاد غفاری ،ســید شمسالدین حسینی و شمس کامبیز هژبر کیانی
دربــاره این موضوع تحقیق کردهاند و نتایج پژوهش خــود را در مقالهای با عنوان
«تحلیل اثرات کوتاهمدت و بلندمدت شوکهای پولی بر تولید و اشتغال صنعت فلزات
اساسی در ایران :رهیافت  ARDLغیرخطی» در شماره  ۱۱سال چهلوسوم فصلنامه
علمی و پژوهشی «رشد و توسعه اقتصادی» منتشــر کردهاند .هدف این پژوهش

امروزه پژوهشهای تجربی
و بررسیهای صورتگرفته
در داخل و خارج کشور،
بیانگر تأثیرپذیری بخشهای
اقتصادی از شوکهای مثبت
و منفی است که بخش
گستردهای از این پژوهشها
بر تأثیر شوکهای پولی بر
اقتصاد کشورها متمرکز است.
معمو ًال تأثیر شوکهای مثبت
و منفی پولی عالوه بر داشتن
اثرات حقیقی بر متغیرهای
کالن اقتصادی ،بهصورت
غیرخطی و نامتقارن است
و شوکهای منفی ،اثرات
بیشتری نسبت به شوکهای
مثبت دارند

بررســی اثرات کوتاهمدت و بلندمدت شوکهای مثبت و منفی پولی و همچنین
نامتقارنی آنها از طریق کانالهای انتقال سیاســت پولی شامل کانالهای نرخ ارز،
وامدهی و اعتباری و نرخ بهره بر مقدار تولید و میزان اشتغال این صنعت مهم بوده
است که طی دوره زمانی  ۱۳۷۶تا  ۱۳۹۷ارزیابی شده است .بر اساس نتایج تحقیق،
در بلندمدت شوکهای پولی اثرات بیشتری بر روی مقدار تولید صنعت فلزات اساسی
در مقایسه با میزان اشتغال آن دارند .همچنین در کوتاهمدت اثر شوکهای منفی
پولی بر اشتغال این صنعت همواره بیشتر از اثر شوکهای مثبت است.
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با توجه به اینکه فلزات یک کاالی واسطه موردنیاز بخشهای دیگر اقتصادی است ،رشد تولید آن میتواند بر رشد تولید
بخشهای دیگر اثرگذار باشد .براساس آمارهای بانک طی سالهای  1376الی  1397صنعت فلزات اساسی مرکزی بهطور
متوسط با سهمی حدود  20درصد از تولید کل صنعت ،بعد از بخش پتروشیمی رتبه دوم را در بین صنایع کشور داشته است.

ژورنال

کالسیکهای
جدید ،با طرح
انتظارات عقالیی
و انعطافپذیری
دستمزدها
عنوانمیکنند
که درصورتیکه
سیاستهای پولی
پیشبینیپذیر
باشند ،این
سیاستها
خنثیهستند.
اما در صورت
پیشبینیناپذیر
بودن سیاست
پولی میتواند
بر تولید و رفاه
جامعهتأثیرگذار
باشد

بیشتر مطالعات در این زمینه آثار سیاستهای پولی را بر تولید ناخالص
داخلی یا تولید کل بخش صنعت کشور بررسی کردهاند ،درحالیکه این
اثرگذاری میتواند از یک فعالیت صنعتی به فعالیت دیگر از جنبه منفی
یا مثبت بودن آثار متفاوت باشــد .همچنین در کشور کمتر به بررسی
تأثیر سیاستهای پولی بر دیگر متغیرهای کالن اقتصادی مانند اشتغال و
خصوصاً تعداد شاغالن زیربخشهای صنعت پرداخته شده است .بنابراین
تحقیق حاضر قصد داشته است با توجه به اهمیت صنعت فلزات اساسی
در اقتصاد کشور و بهعنوان یکی از بخشهای مهم صنعت ایران ،اثرپذیری
تولید و اشتغال آن را از شوکهای مثبت و منفی سیاستهای پولی در
کوتاهمدت و بلندمدت طی سالهای 1376تا  1397بهصورت فصلی با
استفاده از الگوهای علمی تحلیل کند.
سیاستهای پولی مجموعه اقدامهایی هستند که بانکهای مرکزی از
طریق تغییر در رشد و حجم پول ،نرخهای بهره یا اعطای تسهیالت مالی
انجام میدهند .اعمال این سیاســتها بسیاری از اهداف اقتصادی مانند
افزایش تولید ،اشتغال ،تثبیت قیمتها ،رشد اقتصادی و غیره را تحتتأثیر
قرار میدهند .بنابراین رشد اقتصادی و ثبات قیمتها از جمله مهمترین
اهداف سیاستهای اقتصاد کالن است و سیاستهای پولی میتوانند در
دستیابی به این اهداف کالن بهعنوان یک ابزار مورد استفاده قرار گیرند.
در زمینه کارایی و مؤثر بودن سیاســتهای پولی بر بخش حقیقی
اقتصاد نظرات گســترده و متفاوتی وجود دارد که همچنان مورد بحث
و مناقشــه است .کالسیکها اعتقادی به اثرگذاری سیاست پولی ندارند
و معتقدند که اجرای آن ،تنها تغییر قیمت را بهدنبال خواهد داشت .در
مقابل ،کینزینها معتقدند که بهازای قیمتهای مشخص ،افزایش حجم

اســمی پول موجــب افزایش عرضه
مسئله
بیشــتر مطا لعــا ت حقیقی پولی میشود؛ در نتیجه ،نرخ
در ایــن زمینــه آثــار بهــره تعادلی کاهش مییابد و بهتبع
سیاستهایپولیرابر آن ،ســرمایهگذاری و تولید افزایش
تولید ناخالص داخلی مییابــد که به این ترتیب اشــتغال
یــا تولیــد کل بخش و درآمد نیز تحتتأثیــر قرار خواهد
صنعت کشور بررسی گرفت .عقاید متخصصی مثل پولیون
کردهاند ،درحالیکه این بیانگر آن است که سیاستهای پولی
اثرگذاری میتواند از میتواند موجب تغییر در تقاضای کل
یک فعالیت صنعتی به شــود و بهدنبال آن ،تولید و قیمت را
فعالیــت دیگر از جنبه تحتتأثیر قرار دهد .کالســیکهای
منفییامثبتبودنآثار جدید ،با طرح انتظــارات عقالیی و
انعطافپذیــری دســتمزدها عنوان
متفاوت باشد.
تهای
میکنند که درصورتیکه سیاس 
پولــی پیشبینیپذیر باشــند ،این
سیاســتها خنثی هســتند .اما در
صورت پیشبینیناپذیر بودن سیاســت پولــی ،میتواند بر تولید و رفاه
جامعه تأثیرگذار باشد .دیدگاه مکتب چرخههای تجاری حقیقی مطرح
میکند که سیاست پولی کامل منفعل است و چیزی که باعث تغییر تولید
میشود ،تغییر در فناوری و بهرهوری است .در نهایت ،کینزینهای جدید
به نبود انعطافپذیری کامل دستمزدها و قیمتها در کوتاهمدت اعتقاد
دارند و اســتدالل میکنند که سیاست پولی میتواند بر بخش حقیقی
اقتصاد حداقل در کوتاهمدت تأثیرگذار باشد.

دستاوردهای تحقیق :کاهش اثرات سیاستهای پولی بر تولید در بلندمدت نسبت به کوتاهمدت
بر اساس نتایج تحقیق ،شوک مثبت اعتباری یعنی افزایش تسهیالت پرداختی
به صنایع ،هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت بهترتیب با ضرایب  ۲.۴و  ۱.۳۷بر
تولید صنعت فلزات تأثیر معنیدار مثبتی داشــته است که با توجه به اندازه این
ضرایب ،اثرگذاری آن در کوتاهمدت بیشتر از بلندمدت بوده است .همچنین شوک
منفی ارزی یعنی کاهش نرخ ارز نیز هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت بهترتیب
با ضرایب  -۳.۵۳و  -۰.۲۲بر تولید صنعت فلزات تأثیر معنیدار عکس داشته است.
این بدین معناست که افزایش شوک ارزی (کاهش نرخ ارز) موجب کاهش تولید
فلزات شده است که میتوان دلیل آن را وجود ماهیت صادراتی برای این صنعت
برشمرد زیرا براساس آمارهای بانک مرکزی و گمرک حدود  10درصد از صادرات
غیرنفتی کشور متعلق به صنعت فلزات است .بهعالوه با توجه به باالتر بودن اندازه
ضریب کوتاهمدت از اندازه ضریب بلندمدت شوک ارزی ،اثرگذاری این شوک نیز
در کوتاهمدت بیشــتر از بلندمدت بوده است .در مورد شوک نرخ سود تسهیالت
اعطایی ،این شــوک اثر معنیداری بر تولید صنعت فلزات نداشته که دلیل آن را
میتوان تعیین دستوری نرخ سود تسهیالت برشمرد .نتیجه دیگری که میتوان
گرفت این است که با توجه به بزرگتر بودن اندازه برآورد ضرایب کوتاهمدت نسبت
به ضرایب بلندمدت شــوکهای ارزی و اعتباری ،اثرگذاری این شوکها بر تولید
در کوتاهمدت بیشتر از دوره بلندمدت بوده است که بهنوعی در جهت تأیید نظریه
والش است که بیانگر کاهش اثرات سیاستهای پولی بر تولید در بلندمدت نسبت
به کوتاهمدت است .در رابطه با میزان اشتغال صنایع فلزات اساسی ،اثر شوکهای
پولی بر آن متفاوت از تولید است .بر اساس نتایج تحقیق رابطه بلندمدت معنیداری
میان شوکهای ارزی ،اعتباری و نرخ سود تسهیالت اعطایی بخش صنعت با میزان
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اشــتغال صنعت فلزات به دست نیامد .ولی در کوتاهمدت میزان اشتغال با شوک
منفی اعتباری و شــوک منفی ارزی رابطه عکــس دارد .بهعبارتی ،در کوتاهمدت
افزایش شــوک منفی اعتباری (کاهش اعتبارات و تسهیالت پرداختی) و افزایش
شــوک منفی ارزی (کاهش نرخ ارز) منجر به کاهش اشتغال صنعت فلزات شده
است .بنابراین میتوان بیان کرد که شوکهای منفی اثرگذاری بیشتری نسبت به
شوکهای مثبت بر اشتغال صنعت مذکور دارند که این مطلب در مطالعات قبلی
درباره اثرگذاری بیشتر شوکهای منفی بر متغیرهای کالن اقتصاد نیز ذکر شده
اســت .در ضمن میتوان برای مقایسه بین تولید و اشتغال صنعت فلزات از منظر
اثرگذاری شوکهای پولی بر آنها نتیجه گرفت که در بلندمدت شوکهای پولی
مانند تغییرات نرخ ارز و اعتبارات پرداختی به صنایع اثرگذاری بیشتری بر تولید
صنعت فلزات اساســی نسبت به اشتغال آن دارند .بهعالوه ،در کوتاهمدت افزایش
اعتبارات صنایع تولیدکننده فلزات منجر به افزایش تولید این صنعت شده است
درحالیکه بر اشــتغال آن اثری نداشته است که دلیل اثرگذاری کمتر شوکهای
پولی بر اشــتغال میتواند ناشــی از وجود ظرفیت خالی کارگاههای آن باشد زیرا
بر اســاس آمارهای مرکز آمار ایران حدود  97درصد از کارگاههای صنعت مذکور
تا ده درصد زیر ظرفیت بالقوه ،تولید دارند .در پایان براساس یافتههای پژوهش با
توجه به اثرگذاری شوکهای مثبت اعتباری بر تولید فلزات اساسی در کوتاهمدت و
بلندمدت ،راهکارهایی از جمله افزایش اعتبارات پرداختی به کارگاههای تولیدکننده
فلزات و همچنین نظر به تأیید افزایش شوک منفی ارزی (کاهش نرخ ارز) بر کاهش
تولید فلزات ،خرید ارز حاصل از صادرات این صنعت توسط دولت با قیمتی مناسب
جهت رونق تولید آن پیشنهاد میشود.

تدوین قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در میانه این دوره با تبیینهایی در حوزههای مختلف از جمله حوزه اقتصاد
همراه بوده است .تفصیل موضوعات اقتصادی در این سند حقوق اساسی تا آنجایی است که از آن به الگوی اقتصادی یاد
شده است .در این الگو ،نقش دولت در اقتصاد با ابزار و اهداف و مسئولیتهای گوناگون از جایگاه ویژهای برخوردار است.

ارزیابی تحقق اهداف اقتصادی قانون اساسی
دوران قانون سوم توسعه هماهنگترین دوره با اهداف کلی اقتصاد بوده است
پژوهش :ارزیابی میزان تحقق اهداف اقتصادی قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران
پژوهشگران :وحید شقاقی شهری ،سعیده حسنپور

قانون اساسی هر کشور میثاق آحاد جامعه آن است و در قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران نیز مبتنی و با بهرهگیری از نظریه اقتصاد اسالمی،
اصول متعدد اقتصادی در آن گنجانده شده است .در قانون اساسی اقتصاد
اهمیت قابلتوجهی دارد بهطوریکه فصل مستقلی ــ فصل چهارم قانون
اساســی با عنوان «اقتصاد و امور مالــی» از اصل  ۴۳تا اصل  ۵۵ــ به آن
اختصاص یافته اســت .رشــد و تعالی معنوی افراد جامعه ،ایجاد عدالت
اقتصادی و اجتماعی ،منع درآمدهای غیرمشروع و حرام ،پیشرفت اقتصادی،
استقالل اقتصادی و جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور،
عمدهترین اهداف اقتصادی قانون اساسی هستند.
قانون اساسی هدف از پرداختن به اقتصاد را رفع نیازهای انسان بهعنوان
ضرورت رشــد و تکامل معنوی میداند .اقتصاد وسیله است و هدفی جز
ارایه کارکرد بهتر در راه رشد و تعالی معنوی افراد در آن انتظار نمیرود .در
ضمن ،عدالت اقتصادی در قانون اساسی از اهداف بسیار مهم است تا آنجا
که اساس سامان اقتصاد براساس عدالت پیریزی میشود .همچنین قانون
اساسی بر محترم شمردن مالکیت خصوصی افراد و کسب ثروت از راههای
مشروع تأکید دارد.
پژوهش حاضر با هدف تحلیل و ارزیابی مقایسهای عملکرد اقتصاد ایران
در دوره جنگ تحمیلی و برنامههای توســعه اجراشــده در کشور از زاویه
میــزان پایبندی به اصول و میزان تحقق اهداف کالن اقتصادی مصرح در
قانون اساسی ایران میپردازد .در واقع ،هدف این پژوهش تبیین و تحلیلی
موشکافانه سه واژه بههمپیوســته یعنی نظریه و مکتب اقتصاد اسالمی،
اهداف اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسالمی و جریانشناسی اقتصاد
ایران بعد از انقالب اسالمی با تمرکز بر اجرای برنامههای پنجساله توسعه
کشور است.
قانون اساسی یک سند حقوقی است و رویکرد سنتی اقتصاد سیاسی آن
از زیرساختههای نظریه انتخاب عمومی است .در زمینه حدود و ثغور فعالیت

و نقش دولت و بخش خصوصی در اقتصاد نظریههای مختلف مطرح شده
است و قانون اساسی کشورها رویکردهای متفاوتی همراستا با نظریههای
اقتصادی ذکر کردهاند .بوکانان و تالوک با تکامل نظریه انتخاب عمومی به
تحلیل اقتصادی مشروعیت مدیریتهای کالن بخش عمومی پرداختهاند.
از دید مرکانتلیستها ،دولت مکلف به تشــویق صادرات و تأمین واردات
کاالهای مصرفی اســت .فیزیوکراتها تأمین آزادی کسبوکار و رقابت و
امنیت را از دولت خواستارند.
تئوری دولت کالسیک افزون بر این موارد ،داعیه عدالت و تأمین بعضی
کاالهای عمومی را نیز دارد .در مکتب تاریخی ،دولت بهدنبال سیاستهایی
جهت حمایت از بخش خصوصی اســت .نظریه حداقلی هایک بهشدت
مخالف دنبالکردن عدالت اجتماعی از سوی دولت و مدافع شدید حمایت
از بازار است .تئوری دولت واقعنگر نئوکالسیک با نقد نظریههای بازار رقابتی،
خواســتار دخالت دولت در موارد شکست بازار است .در این نظریه ،تولید
کاالهای عمومی ،دامنه گستردهای از تأمین امنیت و آموزش و بهداشت تا

در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اهداف کالن اقتصادی همچون تحقق
عدالت اقتصادی و حذف نابرابریهای درآمدی و تبعیضها ،تحقق اشتغال کامل،
تأمین مسکن ،تعاون و مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی ،کاهش
دخالت دولت در اقتصاد و توســعه بخش خصوصی و تعاونی در اصول مختلف
آن آورده شــده و تحقق این اهداف میتواند در راســتای تحقق نظریه و اهداف
اقتصاد اســامی نیز تفسیر شود .وحید شقاقی شــهری و سعیده حسنپور در
تحقیقی تالش کردهاند که میزان تحقق اهداف قانون اساسی جمهوری اسالمی
را ارزیابی کنند و نتیجه آن را در مقالهای با همین عنوان در شماره  ۳۴فصلنامه
«جستارهای اقتصادی ایران» منتشر کردهاند .هدف تحقیق آنها ارزیابی میزان

طبق نتایج حاصل از ساخت
شاخص ترکیبی بهروش فاصله
از مرجع برای محورهای پنجگانه
اصلی با وزن یکسان و نیز
محاسبه میانگین حسابی از
محورهای مذکور برای دوره جنگ
تحمیلی و برنامههای پنجساله
توسعه ،مشاهده میشود که
در مقایسه و ارزیابی عملکرد
دوره جنگ و برنامههای توسعه
کشور از منظر تحقق اهداف و
اصول اقتصادی قانون اساسی،
نزدیکترین قرابت و همراستایی
بهترتیب در برنامههای سوم،
چهارم ،اول ،پنجم ،دوم و
سرانجام دوره جنگ تحمیلی
است

تحقق اهداف کالن اقتصادی قانون اساســی بوده است و بدین منظور براساس
محورهای احصاشده پنجگانه و مبتنی بر ساخت شاخص ترکیبی مشاهده میشود
در مقایسه بین عملکرد دوره جنگ تحمیلی و برنامههای پنجساله توسعه کشور
از منظر جهتگیری بهسمت تحقق اصول و اهداف کالن اقتصادی مدنظر قانون
اساســی ،بیشترین همراســتایی با تحقق اهداف کالن اقتصادی قانون اساسی
بهترتیب در برنامههای ســوم توســعه (میانگین  ،)۶۵.۶۶برنامه چهارم توسعه
(میانگین  ،)۶۴.۴۴برنامه اول توســعه (میانگین  ،)۶۰.۷۴برنامه پنجم توســعه
(میانگین  )۵۷.۵۲و برنامه دوم توسعه (میانگین  )۵۵.۲۳و سرانجام دوره جنگ
تحمیلی (میانگین  )۵۰.۴۶متجلی شده است.
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ژورنال

باید اشاره کرد
که در دوران
جنگتحمیلیدر
اکثر محورهای
پنجگانه،
چالشهای
نابرابری باالی
دهه ۱۳۵۰
شمسی،مشکالت
اقتصادی
تحمیلشدهو
ناشی از جنگ و
نیز آغاز توسعه
زیرساختهای
رفاهی در کشور
را باید در تحلیل
نتیجهشاخص
ترکیبیمدنظر
قرار داد

مدیریت انحصارات ،اثرات خارجی ،اطالعات نامتقارن و موضوع نابرابریهای
توزیعی را شامل میشود.
ســازوکار کلی این خدمات متکی بر ظرفیتهای نهادی جامعه
و تا حد ممکن پرهیز از مداخالت مســتقیم دولت است .در نظریه
مارکسیستی ،دولت یک سیاســتگذار و برنامهریز و مجری و ناظر
تا حذف بخش خصوصی اســت .نظریههای مدرنتــر دولت نیز با
گرایشهای تلفیقی در این میان از جایگاه ویژهای برخوردارند .دولت
کینزی با حمایت از ظرفیتهای موجود در نظام سرمایهداری ،دولت
را مکلف به خارجکردن اقتصاد از مسیرهای رکودی و ایجاد اشتغال
کامل میداند .دولت رفاه شاید بهعنوان نظریهای میانی و تلفیقیترین
نظریه رایج در دولتهای مدرن نیز بهدنبال عهدهدار کردن دولت برای
تضمین حداقلهای معیشت و رفاه عمومی در جامعه است.
سیاســتهای تأمین رفاه عمومی عموماً در محورهای مبارزه با
فقر ،بیمههای اجتماعی بیکاری ،پیری و از کار افتادگی ،مراقبتهای
پزشــکی و کمکهای درمانی و امثال اینها اســت .تأمین مسکن
مناسب ،سالمت و بهداشت عمومی و مراقبتهای پزشکی و امثال آن
نیز در این ردیف قابلذکر است.
تدوین قانون اساســی جمهوری اســامی ایران در میانه این دوره با
تبیینهایی در حوزههای مختلف از جمله حوزه اقتصاد همراه بوده است.
تفصیل موضوعات اقتصادی در این سند حقوق اساسی تا آنجایی است که
از آن به الگوی اقتصادی یاد شده است .در این الگو ،نقش دولت در اقتصاد
با ابزار و اهداف و مسئولیتهای گوناگون از جایگاه ویژهای برخوردار است.
در حوزه اصول اقتصادی قانون اساســی میتوان آنها را به اصول
مستقیم و غیرمستقیم تقسیم کرد .اصول مستقیم اصولیاند که در
فصل چهارم قانون اساســی با عنوان «اقتصاد و امور مالی» آمدهاند
و اصول غیرمســتقیم هم شامل همه اصولی میشوند که در فصول
مختلف جنبههای اقتصادی مستحکم دارند .در ادامه به تشریح اصول
و اهداف کالن اقتصادی قانون اساسی پرداخته میشود.
 .۱گسترش عدالت اقتصادی و اجتماعی در جامعه

در خصوص بحث عدالت ،در اصل ســوم قانون اساسی دولت موظف
است همه امکانات خود را برای اموری مانند رفع تبعیضهای ناروا و ایجاد

مسئله
پژوهــش تبییــن و
تحلیلی موشــکافانه
دارد بــر ســه واژه
بههمپیوســته یعنی
نظر یــه و مکتــب
اقتصــاد اســامی،
اهــداف اقتصــادی
قا نــو ن ا سا ســی
جمهوری اســامی و
جریانشناسی اقتصاد
ایــران بعــد از انقالب
اســامی با تمرکز بر
اجــرای برنامههای
پنجســا له تو ســعه
کشور.
(و بیتالمال)

امکانــات عادالنه بــرای همه در تمام
زمینههای مــادی و معنوی ،پیریزی
اقتصاد صحیح و عادالنه برطبق ضوابط
اسالمی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و
برطرف کردن هــر نوع محرومیت در
زمینههــای تغذیه و مســکن و کار و
بهداشت و تعمیم بیمه به کار برد.

 .۲تعاون و حداکثرســازی مشارکت
آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی
و اشتغالزایی

وظیفه دولت اسالمی ایجاد زمینه
برای اشتغال و کســب درآمد حالل
و مشــروع برای افراد است .از این رو،
اصول متعددی از قانون اساسی به این
مهم تأکید دارند.

 .۳منع درآمدهای غیرمشــروع و
حرام و لزوم بازگشت آن به ذیحقان

وظیفه دولت اسالمی در ایجاد زمینه برای اشتغال و کسب درآمد حالل
و مشروع برای افراد براساس روح حاکم بر اصول قانون اساسی برگرفته از
اصول و موازین اسالمی واضح و آشکار است.

 .۴مسئله مالکیت و حیطه دخالت دولت در اقتصاد

از مجموع  ۱۳اصلی که در فصل چهارم قانون اساسی درج شده ،دو اصل
اول یعنی اصول  ۴۳و  ۴۴قانون اساسی پایهای و مهم هستند که اهداف و
حیطه و دامنه فعالیتهای اقتصادی دولت و غیردولت را مشخص کردهاند.
اصل  ۴۳اهداف اقتصادی جمهوری اسالمی را بیان میکند و در بند  ۲اصل
 ۴۳آمده است که دولت نباید به یک کارفرمای بزرگ تبدیل شود.
 .۵رفاه و پیشــرفت اقتصادی ،استقالل اقتصادی و وابستگی نداشتن
به بیگانه

در قانون اساســی در بندها و اصول مختلف به ایجاد رفاه و رفع فقر و
خودکفایی و عدم وابستگی به خارج بهصورت صریح اشاره شده است.

دستاوردهای تحقیق :برنامه سوم ،همراستاترین برنامه
برای هریک از پنج دسته محورهای اصلی اقتصادی که در باال توضیح داده شده
محورهای فرعی در نظر گرفته شــد که تعدادشان به  ۲۳محور رسید .با توجه به
این محورهای اصلی و فرعی ،شاخص ترکیبی برای سنجش و ارزیابی میزان تحقق
اهداف اقتصادی قانون اساسی در دوره جنگ تحمیلی و برنامههای پنجساله توسعه
ساخته و محاسبه شد .برای ســاخت ترکیبی نیز از روش علمی فاصله از مرجع
استفاده شد ،بدین صورت که ابتدا بعد از تعیین محورهای فرعی محورهای پنجگانه
اصلی ،در هر محور فرعی (شــاخص فرعی) برای پنج برنامه توسعه کشور آمار و
اطالعات جمعآوری شد و سپس بهترین عملکرد محور فرعی در برنامههای توسعه
مشخص شد و برای آن برنامه در محور فرعی مذکور عدد یک یا  ۱۰۰منظور شد
و برنامههای توســعه بعدی در آن محور فرعی مقدار عددی (به درصد) و دوری از
رهبر را به خود اختصاص دادند .ســپس با وزن یکسان میانگین محورهای فرعی
ذیل محور اصلی محاسبه شــد که نشانگر امتیاز هر کدام از برنامههای پنجساله
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توســعه در آن محور اصلی بودند .در نهایت با میانگینگیری حســابی و رتبهای،
رتبه نهایی هر محور اصلی برای هر برنامه توسعه مد نظر مشخص شد .طبق نتایج
حاصل از ساخت شاخص ترکیبی بهروش فاصله از مرجع برای محورهای پنجگانه
اصلی با وزن یکسان و نیز محاسبه میانگین حسابی از محورهای مذکور برای دوره
جنگ تحمیلی و برنامههای پنجســاله توسعه ،مشاهده میشود که در مقایسه و
ارزیابی عملکرد دوره جنگ و برنامههای توسعه کشور از منظر تحقق اهداف و اصول
اقتصادی قانون اساسی ،نزدیکترین قرابت و همراستایی بهترتیب در برنامههای
سوم ،چهارم ،اول ،پنجم ،دوم و سرانجام دوره جنگ تحمیلی است .البته باید اشاره
کرد که در دوران جنگ تحمیلی در اکثر محورهای پنجگانه ،چالشهای نابرابری
باالی دهه  ۱۳۵۰شمسی ،مشکالت اقتصادی تحمیلشده و ناشی از جنگ و نیز
آغاز توسعه زیرساختهای رفاهی در کشور را باید در تحلیل نتیجه شاخص ترکیبی
مد نظر قرار داد.

مسابقهی اطالعات عمومی
به سبک معتبرترین مجلهی اقتصادی جهان
ترجمه :کاوه شجاعی
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